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OVER DE ROUTE

Deze route voert je langs de Elbe. Via de Fischmarkt en het park bij uitkijkpunt Altonaer Balkon
wandel je naar de oude industriewijk Ottensen. De bakstenen fabrieken zijn omgetoverd in
bioscopen en markthallen. Je zult hier veel locals tegenkomen. In de zijstraatjes vind je kleine,
creatieve winkels. De wandeling is relatief kort en laat zich goed combineren met een bezoek
aan het Elbstrand of een tochtje over de Elbe met de ferry.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.70 km)
Neem de veerpont naar de Fischmarkt 1 . Loop een stukje terug in de richting van de stad
over de Große Elbstraße en neem de trap omhoog bij de loopbrug 2
het beste uitzicht van de stad 3

voor een ontbijt met

4 . Vervolg je weg terug over de Große Elbstraße 5 .

Niet op de Fischmarkt geweest? Eet dan verderop rechts een Fischbrötchen 6 , naast de
oudste trappen van Hamburg. Ga twee trappen op, kies het onverharde paadje links en
wandel naar beneden 7 . Verderop eet je rechts deftige sushi 8

en links eenvoudige, maar

lekkere vissoep 9 . Loop het straatje bij restaurant Marseille in en ga de trappen op,

DE WIJKEN

helemaal naar boven. Ga links en loop door het park 10 naar het meest perfecte uitzichtpunt

zondagochtend is een van de grootste en opvallendste attracties van de stad. De kraampjes
langs de kade reiken tot in St. Pauli, er zijn visbroodjes, bier en koopjes en er klinkt livemuziek.
En dat allemaal rond een uur of zes ’s ochtends. Verderop staan langs het water interessante

Passage in, die overgaat in de Museumstraße 12 . Rechts op de Platz der Republik zie je een

gebouwen zoals Stilwerk en Dockland, met woningen, kantoren, winkels en restaurants.
Vanaf het Altonaer Balkon geniet je van een prachtig uitzicht over de Elbe.

in. Op de hoek bij Fisch ga je links de Erzbergerstraße in 14 . Op de Spritzenplatz 15 is

Meestal wordt Ottensen in één adem met Altona genoemd. Dit wijkje ligt westelijk van Altona
en is de laatste jaren steeds populairder geworden. Vroeger was Ottensen een
industriegebied en daar doet de wijk nu zijn voordeel mee. De leegstaande fabrieken trekken

17 18 en wandel links door de Kleine Rainstraße 19 . Ga aan het einde rechtsaf de

Altona ligt aan de Elbe. De Fischmarkt bij de Fischauktionshalle (visveilinghal) op

creatieve bedrijfjes aan of zijn omgevormd tot luxe lofts en drukbezochte culturele centra,
zoals de Zeise Kinos.
Het grote aanbod aan hippe bars maakt Ottensen tot een hotspot op uitgaansgebied. Het
publiek is jong, kunstzinnig en een tikje eco. De Große Rainstraße, Ottenser Hauptstraße en
de Friedensallee zijn Ottensens leukste straten. Naast bars en cafés vind je hier aparte
winkels en gezellige restaurants. Het begin van de Ottenser Hauptstraße, bij het station, is
een commercieel winkelgebied.

11 . Loop naar de grote weg en ga links van het witte Altonaer Rathaus de Betty-Levi-

historische fontein 13 . Ga linksaf naar de Braunschweigerstraße en dan rechts de Am Felde

dinsdag en vrijdag een biologische markt. Steek het plein over, de Große Rainstraße in 16

Bahrenfelderstraße in 20 . Bij de kruising met de Barnerstraße zie je aan je rechterhand de
populaire concerttempel Fabrik 21 . Ga even rechtdoor naar de koffiebranderij 22 . Loop dan
terug, rechts de Barnerstaße in, en daarna links de Friedensallee op 23 , bekijk het
bioscoopgebouw Zeise Kinos en haal vast kaartjes 24 , koop iets zoets voor onderweg 25 of
ga op je gemak koffiedrinken 26 . Loop rechtdoor over de Bahrenfelderstraße. Aan het einde
loop je rechts de Ottenser Hauptstraße in voor veel leuke winkels en cafés 27 28 29 . Ga
links de Große Brunnenstraße in en eet een lekker ijsje 30 31 32 . Ga linksaf de
Eulenstraße in voor een stijlvol souvenir 33 en typisch Engelse spulletjes 34 . Loop ten slotte

Op mooie dagen trekken de bewoners van Ottensen naar het Elbstrand, ten zuiden van de
wijk. Je kunt hier fijn zonnebaden, rondhangen, lezen en zelfs zwemmen, maar grillen
(barbecueën) is toch wel de populairste activiteit. Terwijl je je braadworst omdraait, kan er
zomaar een gigantisch containerschip voorbijvaren; een bizar gezicht.

WEINIG TIJD

Altonaer Fischmarkt + Altonaer Balkon + Zeise Kinos + Fabrik + Altonaer Museum

aan de overkant door de Rothestraße 35 36 . Je eindigt op de Ottenser Hauptstraße, waar je
volop mogelijkheden hebt voor een gemütlicher Ottenser Abend!

1 ALTONAER FISCHMARKT - LEUK OM TE DOEN

Dauwtrappen of juist nachtbraken doe je op de Altonaer Fischmarkt. Op zondagmorgen vanaf
5.00 uur (’s winters 7.00 uur) veranderen de visveilinghallen en de kade daarnaast in een
kleurrijke marktplaats. Vissers wedijveren er met schreeuwende groenteverkopers en
marktlieden die allerlei hebbedingetjes verkopen. Duizenden toeristen met slaperige ogen
vermengen zich met partygangers van de Reeperbahn. Binnen in de hallen speelt een jolige
coverband, iedereen drinkt bier aan lange tafels en werkt gretig Fischbrötchen naar binnen,
net wakker of niet. Een uniek spektakel!
große elbstraße 9, www.hamburg.de/fischmarkt, zo apr-okt 5.00-9.30, nov-mrt 7.00-9.30,
entree gratis, veerpont halte fischmarkt, s-bahn reeperbahn, bus 112
2 PARK FICTION - LEUK OM TE DOEN

Park Fiction met zijn metalen palmbomen is een golvende groene oase, met prachtig uitzicht.
Het parkje is ontstaan vanuit een collectief project van buurtbewoners en kunstenaars in St.
Pauli en is opgebouwd op de oever van de Elbe, op de grens van Altona en St. Pauli. Je kunt
er heerlijk zonnen en schepen bekijken. Ook bikers en skaters komen hier graag.
hoek antonistraße/bernhard-nocht-straße, www.parkfiction.org, entree gratis, u-bahn/s-bahn
landungsbrücken, s-bahn reeperbahn, u-bahn st. pauli
3 AMPHORE - ETEN & DRINKEN

Je komt hier voornamelijk voor het ontbijt. Met een jazzmuziekje op de achtergrond geniet je
op het terras in de hogergelegen Hafenstraße van een onbetaalbaar panorama-uitzicht. Binnen
is het vrij donker, met lage plafonds, wat het café een intieme sfeer geeft. Amphore is het
beste begin van je dag.
st. pauli hafenstraße 140, www.cafe-amphore.de, +49(0)40-31793880, di-do vanaf 12.00, vrzo vanaf 10.00, ontbijt € 8, u-bahn/s-bahn landungsbrücken, s-bahn reeperbahn, u-bahn st.
pauli
4 HAFENSTRAßE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Hafenstraße is een straat met een bewogen verleden. In de jaren 80 werd deze
uitgeroepen tot rechtsvrij gebied en kwam het tot huisbezettingen, stratenbarricades en
ontruimingen. De bontgekleurde panden herinneren nog aan die tijd en initiatieven als Park
Fiction en de Golden Pudel Club laten zien dat de alternatieve scene nog altijd aan de bal is.
st. pauli hafenstraße, u-bahn/s-bahn landungsbrücken, s-bahn reeperbahn, u-bahn st. pauli
5 STILWERK - SHOPPEN

Voor exclusieve ontwerpen ben je bij Stilwerk aan het juiste adres. In de voormalige en
gerenoveerde moutfabriek vind je op 11.000 vierkante meter en zeven etages meer dan
driehonderd innovatieve merken op interieurgebied. Luxe bankstellen van Bretz, lampen van
Tobias Grau en de flagship store van het Italiaanse Kartell. Hier kun je rustig uren ronddolen.
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große elbstraße 68, www.stilwerk.de, +49(0)40-30621100, ma-vr 10.00-19.00, za 10.00-18.00,
zo 13.00-18.00 (zondag geen verkoop), u-bahn/s-bahn landungsbrücken, s-bahn königstraße
6 ZUM SCHELLFISCHPOSTEN - ETEN & DRINKEN
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Zum Schellfischposten is de oudste zeemans-Kneipe van de stad en een geliefde plek voor

colofon

een Astra-biertje na een bezoek aan de vismarkt. Het café vormt het decor voor de muzikale
talkshow Ina’s Nacht im Schellfischposten, waar je binnen volop aan wordt herinnerd. Er
worden simpele, maar smaakvol belegde broodjes verkocht.
carsten-rehder-straße 62, www.schellfischposten.de, +49(0)40-383422, ma-za vanaf 12.00, zo

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

vanaf 7.00, broodje € 3,50, s-bahn königstraße
7 WERKHAUS FASHION - SHOPPEN

Dikke portemonnee meenemen of anders je handen vastbinden; in de mooie winkel

NAME

Werkhaus Fashion vind je nationale en internationale labels voor hem en voor haar. Verkocht
worden onder meer merken als RIKA, Schiesser Revival, Raf Simons, Maison Martin Margiela,
Helmut Lang, American Vintage en Lala Berlin.

Fem Eggers
Photography

Marjolein den Hartog

große elbstraße 146, www.werkhaus-fashion.de, +49(0)40-38616122, ma-vr 12.00-20.00, za
11.00-20.00, zo 13.00-18.00 (zondag geen verkoop), s-bahn königstraße
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8 HENSSLER & HENSSLER - ETEN & DRINKEN

sammlung falckenberg
foto nr. 7
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Tv-kok Steffen Henssler, afgestudeerd aan de Sushi Academy in Los Angeles, keerde terug
naar Hamburg om met zijn vader Henssler & Henssler te openen. In het grote sushirestaurant
met een wat industrieel aandoende uitstraling combineren ze de klassieke Japanse keuken

mutterland
foto p. 150-151: Cavan
Images

met internationale invloeden in cuisine pacifique. Dit uit zich in de moderne toebereiding van
sushi, veel vis van de grill en een originele presentatie. Je krijgt hier bijvoorbeeld sashimi ‘on
the rocks’ op tafel, geserveerd op een schaal met ijsklontjes. Het eten is zo goed dat je het er
twee dagen later nóg over hebt.

LAATSTE UPDATE

große elbstraße 160, www.hensslerhenssler.de, +49(0)40-38699000, ma-za 12.00-15.00 &

LOCAL

18.00-23.30, € 26, s-bahn königstraße
9 FISCH & SO - ETEN & DRINKEN
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Verwacht geen spectaculair interieur bij viscafetaria Fisch & So, hier ga je puur naartoe voor
lekkere vis voor een kleine prijs. Neem de boterzachte Pannfisch met Bratkartoffeln of de
overheerlijke vissoep.
große elbstraße 117, +49(0)40-3893109, ma-vr 9.00-17.00, za-zo 9.00-18.00, € 8, s-bahn
königstraße
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Ze kwam naar Hamburg voor een Hamburgse meneer, die
niet half zo leuk bleek als de stad zelf. Voor haar is de stad:
Altbauhäuser, de haven met de enorme containerschepen,
grote musea én kleintjes, galeries, cafeetjes en
vlooienmarkten. Elke wijk heeft een eigen karakter. Ze
verkent ze graag op de fiets met fotocamera in de aanslag.
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