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ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.70 km)

ST. PAULI

Loop vanaf U-Bahnstation St. Pauli, uitgang Heiligengeistfeld, de Millerntorplatz op. Schuin

OVER DE ROUTE

Neanderstraße in en bekijk het binnenhof 1 . Loop terug, rechtdoor de Englische Planke in

De route geeft je een goed overzicht van wat het bonte St. Pauli te bieden heeft. Dat betekent
dat je niet alleen kennismaakt met de enorme rijkdom aan bars en cafés, maar ook met de
historische plekjes, bijvoorbeeld de Michaeliskirche en de Krameramtsstuben. Natuurlijk is er
ook aandacht voor het succesverhaal van de Beatles, het meer alternatieve St. Pauli én kom je
langs de beste plekken om de zonsondergang in de haven te zien.

voor je staat het standbeeld van Bismarck, de eerste Duitse rijkskanselier. Ga links de

2 . Loop om de kerk heen 3 , de Krayenkamp in, waar je bij nummer 10 het steegje in loopt
4 . Wandel een stukje terug, ga links de trappen af en rechts de Venusberg op 5 . Ga

daarna schuin aan de overkant de trappen af, de Reimarusstraße in en sla de eerste weg
rechtsaf naar de Ditmar-Koel-Straße 6 , tot aan het water 7 . Bekijk de haven vanaf het

DE WIJKEN

water 8 . Blijf je liever aan land, ga dan rechts de groene trappen op, de brug over en aan de

met zijn seksclubs en bars, de theaters aan de Spielbudenplatz, het stadion van FC St. Pauli;
deze buurt staat voor plezier en vermaak, voor alternatief en underground, maar ook voor
seks, drugs en criminaliteit. Als havenstad heeft Hamburg een grote rosse buurt met een

10 . Is het zomerweer? Loop dan het terras op bij de strandbar 11 . Steek anders de weg

De oude zeemansbuurt St. Pauli is Hamburgs amusementsmekka. De Reeperbahn (‘der Kiez’)

lange geschiedenis. Het amusement begon in de 18e eeuw op de Spielbudenplatz, met
vermaakstalletjes (Spielbuden) en kleinkunstenaars. Voor de Beatles begon het grote succes
in Hamburg en daar is de stad trots op. De Beatles-Platz met het monument herinnert aan die
tijd.
Een gemixter publiek dan rond de Kiez vind je nergens. Naast louche types, hordes toeristen
en opgeschoten jongeren, feest hier ook trendy Hamburg. De Hamburger Berg met
oergezellige danscafés is populair en op de Reeperbahn vind je een aantal goede clubs en
cocktailbars. Ook de Wohlwillstraße is geliefd, met alternatieve winkeltjes, cafés en bars. Het
publiek is creatief en politiek betrokken. Het straatbeeld is rauw, met veel streetart, graffiti en
aanplakbiljetten met linkse uitingen.
Niet alleen op de Reeperbahn, ook in Hamburgs containerhaven gaat alles 24 uur per dag
door. Die haven is de derde grootste van Europa. Vanaf het uitkijkpunt bij de jeugdherberg heb
je goed zicht op het woud van kranen en containers. Het stuk tussen de Landungsbrücken en
de Michaeliskirche is de Portugese buurt met veel restaurantjes. Op de Landungsbrücken
krioelt het van de toeristen die een rondvaart willen maken of schepen willen bekijken. Verder
naar het westen heb je de Alte Elbtunnel en strandtentjes aan de Elbe.

WEINIG TIJD

Spielbudenplatz + Alter Elbtunnel + St. Michaeliskirche + Krameramtwohnungen +
Beatles-Platz

linkerkant verder omhoog 9 . Ga terug naar beneden, houd verderop bij de kruising links aan

over en loop via het smalle voetpad naar boven 12 . Vervolg de wandeling door de
Davidstraße 13 14 . Ga links de Friedrichstraße in, en rechtdoor de Hans-Albers-Platz over,
vernoemd naar de bekende acteur/zanger die in 1960 overleed. Aan het eind rechtsaf de
Balduinstraße in, die overgaat in de Silbersackstraße 15 . Loop tot aan de Reeperbahn. In de
Talstraße aan de overkant zit een leuk adres voor ’s avonds 16 . Ga linksaf naar de BeatlesPlatz 17 en loop de Große Freiheit in 18 . Wandel door tot aan de Paul-Roosen-Straße. Ga
eerst even naar links 19 20 21 22 , en loop daarna de andere kant op voor een Pools
eettentje in de Talstraße 23 . Ga dan links de Wohlwillstraße in 24 . Bij het pleintje rechtsaf
en meteen weer naar rechts, de Hein-Hoyer-Straße in 25 26 27 . Bij de Seilerstraße ga je
linksaf 28 en dan rechts de Detlev-Bremer-Straße in. Ga op de Reeperbahn links 29 . Bij
Hotel Imperial links doorsteken, de Kleine Seilerstraße in, daarna linksaf naar de Simon-vanUtrecht-Straße. Sla rechtsaf de Detlev-Bremer-Straße in, en neem de eerste links naar de
Clemens-Schultz-Straße waar op de hoek een leuk café zit 30 . Loop door 31 en ga rechtsaf,
weer terug de Hein-Hoyer-Straße in en linksaf de Paulinenplatz op. Loop door voor een
bijzonder filmhuis 32 33 of ga rechtsaf de Wohlwillstraße in 34 . Bij het parkje kun je stijlvol
dineren 35 , maar vergeet niet bij Imbiss bei Schorsch 36 langs te gaan voor een bijzondere
cultervaring!

1 BEYLING-STIFT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hamburg heeft veel verborgen binnenhoven. Een bijzonder mooie is dat van het barokke
Beyling-Stift uit 1751. In 1971 werden de monumentale gevels van het massieve bakstenen
gebouw en de eromheen liggende vakwerkhuizen gereconstrueerd en sindsdien valt het
bouwwerk onder monumentenzorg.
ingang bij neanderstraße 25, entree binnenhof gratis, u-bahn rödingsmarkt, st. pauli
2 ST. MICHAELISKIRCHE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De barokke St. Michaeliskirche, ook wel liefkozend ‘der Michel’ genoemd, is het symbool van
Hamburg en met zijn 132 meter hoge toren vanaf veel plekken in de stad zichtbaar. Het
uitzicht vanaf de toren is schitterend. Er is een lift, maar de trap is een interessant alternatief.
Daarvandaan kun je namelijk het mechanisme van de reusachtige kerkklok bekijken (met een
diameter van 8 meter de grootste in Duitsland). Er zijn combinatietickets waarmee je ook ’s
avonds nog een keer naar boven kunt om Hamburg by night te zien.
englische planke 1, www.st-michaelis.de, +49(0)40-376780, kerk open nov-apr 10.00-17.30
(toren tot minstens 21.00), mei-okt 9.00-19.30 (toren tot minstens 23., entree kerk gratis,
toren € 5, u-bahn rödingsmarkt, st. pauli
3 OLD COMMERCIAL ROOM - ETEN & DRINKEN

Pal tegenover de Michel ligt Old Commercial Room. De locatie is erg toeristisch, maar het
restaurant is uniek. Er valt waanzinnig veel te zien: de wanden hangen propvol met foto’s van
Duitse zangers, acteurs en zeevaartlegendes. De tafels staan deels in nisjes, zoals op een
schip. De traditionele Labskaus die je er eet, kun je ook in blik als souvenir kopen.
englische planke 10, www.oldcommercialroom.de, +49(0)40-366319, dagelijks vanaf 12.00, €
22, u-bahn rödingsmarkt, st. pauli
4 KRAMERAMTSSTUBEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Goed verstopt op een binnenplaatsje vlak naast de Michel staan de Krameramtsstuben. Dit
gedeelte van de oude stad is op miraculeuze wijze bespaard gebleven bij de brand van 1842.
Het koopmansgilde liet deze vakwerkhuizen bouwen voor de weduwen van winkeliers.
Tegenwoordig zijn er nostalgische winkeltjes, een klein museumpje, cafés en het gelijknamige
restaurant gevestigd in dit liefdevol onderhouden en authentieke stukje Hamburg.
krayenkamp 10, www.hamburg.de/krameramtsstuben, +49(0)40-365800, museum open aprokt di-zo 10.00-17.00, entree € 3, u-bahn rödingsmarkt, st. pauli
5 CAFé JOHANNA - ETEN & DRINKEN

Midden op de Venusberg zit het kleine, hippe Café Johanna. Deze plek is erg geliefd voor de
lunch bij mensen die in de buurt werken. De salades en belegde broodjes zijn een aanrader,
maar kijk ook op het krijtbord voor de dagelijks wisselende warme gerechten. De inrichting is
een mix van retro en modern met huiselijke details, zoals tafelkleedjes van theedoeken. Naast
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het terras en de lichte ruimte beneden is er nog een aantal tafeltjes in de kamer op de
bovenverdieping. Dit café is de klim naar boven meer dan waard!
venusberg 26, www.cafejohanna.de, +49(0)40-38645278, ma-vr 8.00-18.00, za 10.00-18.00, €
8, u-bahn/s-bahn landungsbrücken
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6 THE ART OF HAMBURG - SHOPPEN

Voor echte Hamburgfans is The Art of Hamburg de perfecte winkel. De producten in het
stralendwitte winkeltje, zoals kunstdrukken in gelimiteerde oplages en bedrukt serviesgoed,
kussens, T-shirts, portemonnees en rompertjes, laten de stad van haar mooiste kant zien.
Alles is door lokale designers ontworpen. Een tweede filiaal bevindt zich op de Lange Reihe
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48 in de wijk St. Georg.
ditmar-koel-straße 19, www.the-art-of-hamburg.de, +49(0)40-41424419, ma-za 11.00-19.00, ubahn/s-bahn landungsbrücken
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7 LANDUNGSBRüCKEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Photography

Hier klopt het hart van de stad. Niet alleen is dit een belangrijk verkeersknooppunt, de

Marjolein den Hartog

Landungsbrücken zijn ook toeristische attractie nummer één. Ze bestaan uit een verzameling
pontons van 700 meter lang, die in 1910 werden gebouwd en destijds werden gebruikt als
aanlegsteigers voor stoomboten. Nu varen hier de rondvaartschepen en veerponten af en aan.
Het grote gebouw met de twee koepeltjes was het ontvangstgebouw. Dé plek om schepen

foto p. 40: 'untitled'
(marc brandenburg) en
'che' (gavin turk),

te kijken en uit te waaien.
landungsbrücken, u-bahn/s-bahn landungsbrücken
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8 GROßE HAFENRUNDFAHRT - LEUK OM TE DOEN

De Große Hafenrundfahrt is net zoals een rondvaart door de Amsterdamse grachten: een
typische activiteit voor nieuwkomers in de stad. Op de Landungsbrücken vechten veel
rederijen om de aandacht van toeristen. Barkassen-Meyer verzorgt zowel traditionele als
Engels gesproken tours (of minstens met een koptelefoon met multivoicesysteem). De
standaardrondvaart duurt een uur en gaat door Speicherstadt en Hafencity, de XXL-versie doet
ook nog de containerhaven aan.

LAATSTE UPDATE

LOCAL

landungsbrücken, brug 2 of 6, www.barkassen-meyer.de, +49(0)40-3177370, dagelijks
10.00-17.00 (ieder uur), € 18, u-bahn/s-bahn landungsbrücken

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.

Dit plekje moet je echt kennen. Het is wel even klimmen, maar het Aussichtpunkt auf dem
Stintfang is een prachtige locatie. Vanaf de dikke muren die het terrein omgeven geniet je van
het uitzicht over de haven en Landungsbrücken. Je bereikt de trappen vanuit het U-Bahn/SBahn station Landungbrücken.
alfred-wegener-weg 5 (bij jeugdherberg auf dem stintfang), u-bahn/s-bahn landungsbrücken
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9 AUSSICHTPUNKT AUF DEM STINTFANG - LEUK OM TE DOEN
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