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dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Galão
Nola’s
Glücklich am Park
Zionskirche/Zionskirchplatz
Arkonaplatz
Kastanienallee
Langbrett/Patagonia
Standard Serious Pizza
Mazooka Store
Oderberger Straße
Prater Biergarten
Mauerpark
Linnen
Les Valseuses
Konnopke’s Imbiß
Museum in der Kulturbrauerei
Kulturbrauerei
No Wodka
Osmans Töchter
Supalife Kiosk
YOnkel Ork
Gethsemanekirche
Kontinentalwaren
Herr Nilsson Godis
Starplatz
Helmholtzplatz
Goldhahn & Sampson
Pomeranza design ranch
Kollwitzstraße
Anna Blume
Chutnify
November
Kollwitzplatz/Kollwitzmarkt
Wasserturmplatz
Meierei
Jüdischer Friedhof
The Barn Roastery
Fleischerei
Kaschk

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.00 km)

prenzlauer berg

Start onderaan de berg met een ontbijt 1

OVER DE ROUTE

vrijdag en zondag een leuke markt 5 . In de Kastanienallee kun je goed shoppen 6

De wandeling vertrekt onderaan de berg, waar het eigenlijk nog Mitte is en voert langs pleinen
en straten. De Prenzlauer Allee wordt niet overgestoken, daaronder ligt nog het leuke Botzöwviertel tegen Volkspark Friedrichshain aan.

DE WIJKEN

2 . Sla linksaf de Fehrbelliner Straße in, op de

hoek koop je wafels of kleding 3 . Ga rechtsaf naar de Zionskirche 4 . Iets verderop is op
7.

Vervolg de route door de Zionskirchstraße. Eet pizza 8 op de hoek met de Templiner Straße
en ga daar links. Ga weer links bij de Schwedter Straße, terug naar de Kastanienallee waar je
rechtsaf gaat. Daar zit een mooie winkel 9 . Wandel door tot de Oderbergerstraße 10 , ga hier
naar links of loop eerst door voor een biertje 11 . Aan het eind van de Oderbergerstraße ligt

Prenzlauer Berg was ooit een van de armste en dichtstbevolkte wijken van Berlijn. De oude
arbeiderswijk met mooie altbau-woningen die veelal van rond 1900 stammen, heeft
wonderwel de Tweede Wereldoorlog goed doorstaan. Tijdens de DDR-tijd werd dit deel van

het Mauerpark 12 . Ga voor het park rechtsaf voor drie eetadressen 13 14 , waarvan eentje

de stad echter flink verwaarloosd en gebruikten kunstenaars en andere alternatieven de grijze
huurkazernes als een toevluchtsoord. De opstand tegen het DDR-regime startte in dit deel van
de stad, meer daarover kom je te weten als je de Gethsemanekirche en de Zionskirche

16 17 of schuin linksaf de Pappelallee in 18 19 voor het vervolg van de route. In een zijstraat

bezoekt.
Na de val van de muur werd Prenzlauer Berg met de veelzeggende bijnaam Het Wilde Oosten

onder het spoor 15 . Loop onder het spoor door. Ga rechtsaf de Knaackstraße in voor cultuur

rechts (Raumerstraße) koop je mooie litho’s 20 en verderop in de Pappelallee hebbedingen
21 . Ga linksaf de Stargarder Straße in. Loop om de kerk 22 heen die een rol speelde bij de val

van de Muur en ga weer terug naar de Pappelallee. Steek over en koop iets moois bij

het spannendste plekje van de stad. Door de centrale ligging en de alternatieve sfeer
vestigden zich hier bijzondere winkels en hippe cafés en restaurants. De rebellen van toen zijn
vertrokken of lopen inmiddels braaf achter de kinderwagen; Prenzlauer Berg heeft zelfs de
reputatie het meest vruchtbare deel van Berlijn te zijn. Iets van de bruisende sfeer van

Kontinentalwaren 23 . Loop even door voor snoep 24 of een potje tafeltennis 25 , anders ga je

destijds is nog achtergebleven en de wijk is nu de ultieme plek voor levensgenieters: hier kun
je het best naartoe voor Kaffee und Kuchen of een Berlijnse zondagsbrunch.

tot Pomeranza 28 en ga daar rechtsaf/ Wandel door de Senefelderstraße en steek de

Het zuidelijke deel van Prenzlauer Berg is nog steeds een tikje anarchistisch, maar het aantal
kraakpanden verdwijnt. In de lange Kastanienallee wordt niet voor niets ook wel casting allee
genoemd. De Kollwitzplatz en omgeving, het gebied waar vroeger de meeste kunstenaars
woonden, wordt tegenwoordig vooral bevolkt door yuppies en Schwaben (rijke Duitsers uit,

ga je rechtsaf door de Sredzkistraße 31 . Op de hoek met de Husemannstraße zit restaurant

ruwweg, de omgeving van Stuttgart). Jonge gezinnen, internetondernemers en mediamensen
overheersen in dit met restaurants en winkels bezaaide deel van de stad. In het buurtje rond

Ga bij de Knaackstraße rechts en dan links de Kollwitzstraße in, waar je fijn kunt pauzeren 35 .

de Helmholtzplatz vind je veel cafés, restaurants en een handvol winkels die een jong publiek
aantrekken. In het westelijke deel van Prenzlauer Berg ligt het Mauerpark, de voormalige

bij de Lychener Straße al naar rechts. Loop tot de Raumerstraße, waar je links gaat. Rond de
Helmholtzplatz 26 is veel keus voor lunch of diner. Delicatessen kopen kan ook 27 . Loop door

Danziger Straße over. Ga rechtdoor de Kollwitzstraße 29 in. Bij het terras van Anna Blume 30

November 32 , ga hier naar links naar de Kollwitzplatz 33 . Loop naar links de Wörther Straße
in, tot aan de Rykestraße. Daar ga je rechts, langs de synagoge naar de Wasserturmplatz 34 .

Bij de Metzer Straße kun je uitwijken naar rechts voor de oude Joodse begraafplaats 36 . De
route gaat verder langs een parkje rechtdoor naar de Schönhauser Allee. Daar kun je, net voor

grens tussen Oost- en West-Berlijn.

je Mitte inloopt, terecht voor koffie 37 of biefstuk 38 . Sluit af met een lekker biertje aan de

WEINIG TIJD

overkant van de Torstraße 39 .

Mauerpark + Oderberger Straße + Kollwitzplatz + Zionskirche + Helmholzplatz

1 GALãO - ETEN & DRINKEN

De naam van koffietentje Galão is ontleend aan Portugese espresso met opgeschuimde
warme melk. Probeer zeker een pastel de nata (gebakje met room) of een tosti, zittend aan
het raam of op de stoelen voor de deur.
weinbergsweg 8, www.galao-berlin.de, +49(0)30-44046882, ma-vr 7.30-20.00, za 8.00-20.00,
zo 9.00-20.00, € 4, u-bahn u8 rosenthaler platz
2 NOLA’S - ETEN & DRINKEN

Nola’s ligt in een parkje aan de Weinbergsweg. In dit café heeft alles een Zwitserse sfeer;
van het chalet-achtige gebouw en de ligstoelen op het terras, tot de lekkere Zwitserse
gerechten. Het ontbijt op zondag is een aanrader.
veteranenstraße 9, www.nola.de, dagelijks 10.00-1.00, € 14, u-bahn u8 rosenthaler platz
3 GLüCKLICH AM PARK - SHOPPEN

De zaak van miniketen Kauf Dich Glücklich heet hier vanwege de locatie Glücklich am Park.
Op de begane grond hét adres voor warme wafels en ijs, boven hippe betaalbare kleding.
Andere filialen vind je in de Oderberger Straße en de Rosenthaler Straße.
kastanienallee 54, www.kaufdichgluecklich-shop.de, +49(0)30-41725651, ma-vr 11.00-20.00,
za 10.00-20.00, café ook zo 10.00-20.00, u-bahn u8 rosenthaler platz
4 ZIONSKIRCHE/ZIONSKIRCHPLATZ - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de Zionskirche waarschuwde predikant Bonhoeffer in de jaren 30 tegen het nazisme en in
de jaren 80 begon hier de kerkelijke opstand tegen de DDR. Deze woelige geschiedenis lees
je in en om de kerk. Zondags kun je de toren beklimmen. Aan de Zionskirchplatz zijn veel
restaurants.
zionskirchplatz, www.zionskirche-berlin.de, pasen-okt wo-za 14.00-19.00, zo 11.00-17.00, novpasen wo-za 13.00-18.00, zo 11.00-16.00, entree toren € 2 (zo), u-bahn u8 rosenthaler platz
5 ARKONAPLATZ - LEUK OM TE DOEN

Op de Arkonaplatz doe je op de vrijdagmarkt je inkopen én je eet er gerookte vis of Turkse
hartige hapjes. Op zondag is er een goede Trödelmarkt.
arkonaplatz, www.troedelmarkt-arkonaplatz.de, vr 12.00-19.00, zo 10.00-16.00, u-bahn u8
bernauer straße
6 KASTANIENALLEE - SHOPPEN

De Kastanienallee wordt ook wel ‘casting allee’ genoemd. Hier gaat het om zien en gezien
worden. Er zitten heel veel zaakjes met hippe mode, toffe schoenen en nog veel meer. Ook
tref je er cadeauwinkels en een kraakpand met café, kortom: op elk stuk is wat te zien.
kastanienallee, u-bahn u2 eberswalder straße, u8 rosenthaler platz
7
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LANGBRETT/PATAGONIA - SHOPPEN

‘Surfers rijden over de golven, longboarders gebruiken de straat.’ Langbrett is een Berlijns
label van longboards en bijbehorende accessoires. Je vindt hier ook stoere eco-friendly kleding
van Patagonia. Mis de kleine accessoires bij de kassa niet.
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kastanienallee 44, www.langbrett.com, +49(0)30-41997155, ma-za 11.00-19.00, u-bahn u8
rosenthaler platz

colofon

8 STANDARD SERIOUS PIZZA - ETEN & DRINKEN

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.

Bij Standard Serious Pizza staan maar tien verschillende pizza’s op het menu, maar die zijn
wel heel goed. De Napolitaanse pizza’s komen hier zo uit de steenoven, alle ingrediënten
komen uit Italië. ’s Zomers zit je lekker buiten op het terras aan de groene Teutoburger Platz.
templiner straße 7, www.standard-berlin.de, +49(0)30-48625614, di-vr 18.00-0.00, za-zo
13.00-0.00, € 10, u-bahn u2 senefelderplatz

NAME

Lars Smits
9 MAZOOKA STORE - SHOPPEN

Photography

Klassieke basics, een eigen label, T-shirts en sweaters, tijdloze mode en een handvol vintage
stukken. Mazooka Store verkoopt niet alleen kleding, maar ook accessoires en prima

Petra de
Hamer, Marjolein den
Hartog

cadeautjes. Kwaliteit en eerlijke handel staan hoog in het vaandel.
kastanienallee 34, www.mazooka.de, +49(0)30-44044628, ma-za 12.00-19.00, u-bahn u8
rosenthaler straße

LAATSTE UPDATE

2020-02-27 09:25:12
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.

LOCAL

NAME

LARS SMITS

Lars woont en werkt al meerdere jaren in Berlijn. Hij
interesseert zich voor kunst, de rijke geschiedenis van de
Duitse hoofdstad en de variatie aan restaurants die de stad
biedt. Hij verbaast zich soms over de Duitse bureaucratie, de
'Punktlichkeit' en het gebrek aan humor, maar blijft ondanks
dat houden van deze ruige, 'sexy' stad. Lars laat de UBahn links liggen en fietst het liefst op z’n Hollands
bovengronds de stad door op zoek naar de nieuwste
hotspots én Nederlandse of Vlaamse toeristen die
ronddwalen met de time to momo gids in de hand!
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