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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Gedenkstätte Berliner Mauer
Brunnenstraße
Joris
Invalidenstraße
Ocelot
Torstraße
Sankt Oberholz
Zeit für Brot
Volksbühne
Rosa-Luxemburg-Straße
Alexanderplatz/Weltzeituhr
Fernsehturm
Oliv
Münzstraße / Alte Schönhauser Straße
Museumsinsel
Deutsches Historisches Museum
Dussmann das Kulturkaufhaus
Cookies Cream / Crackers
Gendarmenmarkt
Checkpoint Charlie
Westberlin
Topographie des Terrors
Martin-Gropius-Bau
Potsdamer Platz
Tiergarten
Holocaustmonument
Brandenburger Tor
Rijksdaggebouw
Tränenpalast
House of Small Wonder
Neue Synagoge
Keyser Soze
Auguststraße
Ehemalige Jüdische Mädchenschule
Clärchens Ballhaus
Do you read me?!
Cordobar
Hackeschen Höfe

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 12.80 km)

mitte

Start bij de Gedenkstätte Berliner Mauer 1 . Loop via de paden naar de Brunnenstraße 2 en

OVER DE ROUTE

rechtsaf voor culi-shopping 4 of vervolg de route langs de boekhandel 5 tot aan de

De wandeling neemt je mee langs alle bezienswaardigheden waar Berlijn bekend om is. Je
komt vanzelf langs leuke restaurants, koffietentjes en winkels, maar de focus ligt in deze
wandeling op kunst en cultuur. Als je nog meer wilt ontdekken: we hebben een paar straten
opgenomen die ook zeker interessant zijn, dus trek een dag uit voor deze route. De wandeling
kan goed gecombineerd worden met route 2.

sla rechtsaf. Pauzeer bij Joris 3 . Wandel naar de kruising met de Invalidenstraße. Ga daar

Torstraße 6 . Steek over en ga linksaf langs Sankt Oberholz 7 . Sla de tweede straat rechts
in, de Alte Schönhauser Straße 8 , en ga na de speeltuin links de Schendelgasse in. Ga bij de
Almstadtstraße rechts en meteen naar links door de Hirtenstraße. Kijk voor het uitzicht op de
Volksbühne 9 naar links en vervolg je weg rechts door de Rosa-Luxemburg-Straße 10 . Als je

DE WIJKEN

naar de Alexanderplatz 11 12 wilt, loop dan door richting Karl-Liebknecht-Straße. De route

dat imago, dan is het Mitte. Vooral in het ten noorden van de Spree gelegen Scheunenviertel,
de voormalige Joodse buurt, is het culturele leven sinds de Wende enorm opgebloeid. De
August- en Linienstraße ontwikkelden zich met hun galeries tot internationaal kunstcentrum,

spoor door en dan via de Anna-Louisa-Karsch-Straße naar het Museumsinsel 16 17 . Sla

in de Mulackstraße en Torstraße vestigden zich talloze veelbelovende jonge designers en
creatieve initiatieven en ook het gebied tussen Invalidenstraße en Torstraße wordt steeds
interessanter. Bovendien vind je op elke straathoek vind je een hip café of restaurant.

ga je voor culturele inkopen rechts 18 , anders links 19 . Sla bij de Französische Straße linksaf

Het deel ten zuiden van de Spree is het luxe zaken-, winkel- en regeringscentrum
(Regierungsviertel), met Unter den Linden en de Friedrichstraße als bekendste straten. In de
Friedrichstraße kun je luxe shoppen bij de grote modemerken, maar je vindt in deze omgeving

wandel naar Checkpoint Charlie 21 . Verderop zit een koffietentje 22 . Ga terug en loop links

ook veel van de bekende bezienswaardigheden van de stad. Mitte is daardoor erg populair bij
toeristen. De wijk heeft een authentieke, klassieke uitstraling, met plekken als de Hackeschen

Ga aan het eind rechts naar de Potsdamer Platz 25 , wijk uit voor een wandeling door

Berlijn wordt gezien als dé creatieve stad van Europa. Als er één wijk verantwoordelijk is voor

Höfe en de Gendarmenmarkt.

gaat rechtsaf de Münzstraße in 13 14 en vervolgens links door de Rochstraße (15), onder het

linksaf Hinter dem Gießhaus in en ga dan rechts Unter den Linden op. Bij de Friedrichstraße

en de volgende meteen rechts: de Gendarmenmarkt 20 . Loop verder door de
Charlottenstraße en ga rechtsaf via de Kronenstraße terug naar de Friedrichstraße. Ga links en

door de Zimmerstraße naar Topographie des Terrors 23 . Het museum ernaast 24 is prachtig.

Tiergarten 26 of volg de weg naar het Holocaustmonument 27 . Loop door naar de
Brandenburger Tor 28 en het Rijksdaggebouw 29 . Wandel tot het water en ga dan rechts.

Ingeklemd tussen de twee delen van Mitte ligt het Museumsinsel, waar de belangrijkste
kunstschatten van het land zijn verzameld. De jongste geschiedenis van Duitsland, van de
hele 20e eeuw, is in heel Mitte duidelijk voelbaar. Niet alleen de Eerste en Tweede

Verderop kun je pauzeren (30). Net na de spoorbrug is een museum 31 . Je bent weer bij de

Wereldoorlog, vooral ook de recentere geschiedenis is nadrukkelijk aanwezig, van het
voormalige Oost-Berlijnse centrum Alexanderplatz tot dé symbolen van het verenigde Berlijn:

langs de Spree en ga links bij de Tucholskystraße. Neem de tweede links (Johannisstraße)

de Brandenburger Tor en de Fernsehturm.

WEINIG TIJD

Brandenburger Tor + Fernsehturm + Reichstag + Topografie des Terrors + Checkpoint
Charlie

Friedrichstraße. Steek over en ga over de brug meteen naar rechts over het terras. Wandel

voor House of Small Wonder 32 of verderop rechts de Oranienburger Straße naar de
synagoge 33 . Loop door in de Tucholskystraße 34 en ga rechtsaf door de Auguststraße 35 .
Daar kun je goed eten 36 , dansen 37 en shoppen 38 . Ga bij de Große Hamburger Straße naar
rechts, hier zit een wijnbar 39 . Loop via de Sophienstraße naar de Hackeschen Höfe 40 .

1 GEDENKSTäTTE BERLINER MAUER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Gedenkstätte Berliner Mauer maakt op een indrukwekkende manier duidelijk welke
invloed de Muur op het leven in Berlijn had. Er staat nog 220 meter oorspronkelijke grensmuur
plus wachttoren – en er is een gedenkplaats. Loop ook binnen bij S-Bahnstation Nordbahnhof,
dit was in de DDR-tijd een (afgesloten) spookstation.
bernauer straße 111/119, www.berliner-mauer-gedenkstaette.de, u-bahn u8 bernauer straße,
s-bahn nordbahnhof
2 BRUNNENSTRAßE - SHOPPEN

De Brunnenstraße is een lange straat vol galeries, winkels en goede adressen voor een kop
koffie of een lunch. Kijk zeker binnen bij Objets Trouvés (nummer 169). Op nummer 19-21, op
de hoek met de Invalidenstraße, staat het voormalige Warenhaus Jandorf tegenover het
mooie Weinbergspark. Richting de Rosenthaler Straße vind je een veel gefotografeerde gevel
met daarop de tekst: 'Dieses Haus stand früher in einem anderen Land'.
brunnenstraße, u-bahn u8 bernauer straße, rosenthaler platz
3 JORIS - ETEN & DRINKEN

Soepen en salades, daar draait het om bij Joris. En de gepofte aardappels met verschillende
vullingen, natuurlijk. Je kunt hier heerlijk warm lunchen. Aan de toog kies je zelf wat je lekker
vindt. Daarna zoek je een tafeltje achterin of bij mooi weer buiten op de stoep. Op de kaart
staan ook zoete dingen. Het kan hier nogal druk zijn, maar dat is vooral een goed teken.
brunnenstraße 158, www.joris-berlin.de, +49(0)30-47365973, ma-vr 9.00-16.00, lunch € 6, ubahn u8 bernauer straße
4 INVALIDENSTRAßE - SHOPPEN

In het eerste gedeelte van de Invalidenstraße vind je een heel stel nieuwe eetadressen, zoals
Tommi’s Burger Joint en het Israelische Dyimalaya. Verderop zit de prachtige
delicatessenwinkel Vom Einfachen das Gute. Of haal een flesje water voor onderweg bij de
Ackerhalle, vroeger Markthalle VI, nu een normale supermarkt.
invalidenstraße, u-bahn u8 rosenthaler platz
5 OCELOT - SHOPPEN

Ocelot is een prachtige boekhandel: mooi ingericht en veel tafels met uitgestalde titels. Het
kundige personeel helpt je graag. Er zijn zitjes én er is een grote leestafel waaraan je koffie
kunt drinken en een broodje of taart kunt eten. Er is een groot assortiment aan boeken over
Berlijn, maar er is vooral veel aandacht voor literatuur.
brunnenstraße 181, www.ocelot.de, ma-za 10.00-20.00, u-bahn u8 rosenthaler platz
6 TORSTRAßE - SHOPPEN

De Torstraße verdient eigenlijk een eigen hoofdstuk: de twee kilometer lange straat wordt

3

4

jaarlijks leuker. Veel verkeer en drukte, maar vooral veel goede restaurants (3 Minutes op
nummer 167, Noto op nummer 173), galeries en prachtige winkels (Happy Shop op nummer
67, Stue op nummer 70).
torstraße, u-bahn u8 rosenthaler platz, u2 rosa-luxemburg-platz
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7 SANKT OBERHOLZ - ETEN & DRINKEN

Sankt Oberholz was ooit een bierhal en hamburger-restaurant, nu is het een plek waar door
freelancers met laptop gewerkt wordt. Veel Berlijnse start-ups zijn hier bedacht. Koffie,
sapjes, taart en sandwiches; alles is zelfbediening. Het is niet voor niets een populaire plek,
dus het nadeel is dat je vaak moet zoeken naar een vrij tafeltje.

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.

rosenthaler straße 72a, www.sanktoberholz.de, ma-do 8.00-0.00, vr 8.00-3.00, za 9.00-3.00,
zo 9.00-0.00, € 4, u-bahn u8 rosenthaler platz

NAME

8 ZEIT FüR BROT - ETEN & DRINKEN

Lars Smits

Bakkers die nog al het brood zelf bakken, zie je helaas niet veel meer. Bij Zeit für Brot wordt

Photography

het brood achter in de winkel gebakken, de hele dag door. Er zijn wat tafels, ook buiten,

Petra de

waaraan je tot laat in de middag kunt ontbijten. Of neem een kop koffie met een
Zimtschnecke, een heerlijk zacht kaneelbroodje.

Hamer, Marjolein den
Hartog

alte schönhauser straße 4, www.zeitfuerbrot.com, +49(0)30-28046780, ma-vr 7.30-20.00, za
8.00-20.00, zo 8.00-18.00, € 4, u-bahn u2 rosa-luxemburg-platz
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9 VOLKSBüHNE - LEUK OM TE DOEN

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

De Volksbühne is een theater voor het volk en door het volk. Het imposante gebouw stamt uit
1913-1914 en werd in de jaren 50 geheel gerenoveerd. Alleen al vanwege de mooie entree en
foyers is het gebouw een bezoek waard. Het programma is online te bekijken. Wie geen Duits
spreekt, kan kaarten kopen voor Murmel Murmel, want dat is het enige woord dat 80 minuten
lang uitgesproken wordt.
rosa-luxemburg-platz, www.volksbuehne-berlin.de, entree circa € 20, u-bahn u2 rosaluxemburg-platz

LOCAL

NAME

LARS SMITS

In haar eerste jaar in Berlijn verkende ze (met haar drie
kleuters en haar hond) elke hoek, elk park en elk Hinterhof
van Mitte en Prenzlauer Berg. Daarna kwamen de andere
wijken aan de beurt. Naast precies weten waar je echt goed
kunt eten en koffiedrinken (haar nieuwe favoriet: Der Laden),
kan ze ook vertellen over dat oude gebouw aan de overkant
van de straat. Bezorgt zowel haar opa van 94, hippe zus van
25 als vrienden een geweldige tijd.
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