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ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.10 km)

frederiksstaden & de kleine
zeemeermin

Begin je wandeling met een museumbezoek 1 , gevolgd door een wandeling door de

OVER DE ROUTE

kroonjuwelen te bezichtigen. Rust lekker uit op het gras in de kasteeltuin 4 . Loop naar de

Deze lange wandeling voert door verschillende parken en langs statige panden en
indrukwekkende musea. Aan het water kun je heerlijk uitwaaien. Het is dé route voor een
eerste bezoek aan Kopenhagen, maar ook voor liefhebbers van (klassieke) cultuur, design en
culinaire hoogstandjes. Op de meeste plekken kun je prima fietsen, zelfs over de keien langs

botanische tuin 2 , waar je via de Øster Voldgade zo naartoe loopt. Verlaat de tuin via
dezelfde poort, steek over en wandel een stukje terug om bij het Rosenborg Slot 3 de

uitgang op de hoek van de Gothersgade en de Kronprinsessegade. In de Gothersgade kun je
onder andere terecht voor een avocadotoast 5 of een kop koffie 6 . Ga verder naar Kongens
Nytorv 7 , waar je chic kunt lunchen 8 . Vervolg je weg richting Nyhavn 9 en ga rechts

het paleis, maar pas op dat je daar of in de buurt van Nyhavn geen toeristen omver fietst.

daarvan het binnenplein van Charlottenborg Slot op voor moderne kunst 10 . Vervolg je route

DE WIJKEN

langs de haven en ga rechtsaf. Boek een tafel in dit mintgroene art-decogebouw 11 aan het

Tussen de zeestraat Øresund en het stadscentrum ligt koninklijk Kopenhagen. Zo’n 250 jaar
geleden was hier alleen een koninklijke tuin. Hierdoor was het mogelijk om – toen het
koninklijk paleis Christiansborg voor de derde keer afbrandde – op deze plek een compleet
nieuw gedeelte van de stad te ontwikkelen, waar de Deense koning Frederik ging wonen. Dit
stadsdeel kreeg de naam Frederiksstaden (Frederiksstad). Het is een statige, deftige wijk,
waar tegenwoordig ook veel ambassades gevestigd zijn.

kanaal. Loop terug naar de haven, waar je het theater al ziet liggen 12 . Loop ernaartoe via de
brug over Nyhavn. Vergeet niet een selfie te maken met alle gekleurde geveltjes en boten op
de achtergrond. Wandel nu terug langs de drukke terrasjes en leer over de stad tijdens een
rondvaart 13 . Sla daarna de Store Strandstraede in voor een lunch in een hyggelige binnentuin
14 of geniet van een wijntje 15 . Ga rechtsaf en probeer een écht klassieke Deense lunch 16 .

Het paleis van koning Frederik – Amalienborg Slot – is nu nog steeds het residentieel paleis.

Loop verder door en ga linksaf bij het water. Verderop kun je het Koninklijk Paleis 17

In deze buurt bevindt zich ook het Rosenborg Slot met Kongens Have (Koningstuin). Verder

bewonderen. Loop verder langs het water tot Toldbolden 18 voor een hapje en drankje op het

zijn in deze wijk drie indrukwekkende kerken te zien, waaronder de protestantse
Marmorkirken en de Russisch-orthodoxe Sankt Alexander Nevskij Kirke. Bij het
universiteitsterrein zijn interessante musea en een mooie botanische tuin.
Het stervormige Kastellet werd ooit gebouwd als onderdeel van de verdedigingswerken van
Kopenhagen. Tegenwoordig is het een heerlijke plek om te wandelen. In de buurt van
Kastellet zit op een rots aan de kade De Kleine Zeemeermin. Het beeld kan een beetje
teleurstellen door de grootte en de ligging, maar het is wel hét symbool van Denemarken. Aan
de Langelinie Allé leggen ’s zomers grote cruiseschepen aan.

terras of sla volop lekkers in voor een picknick 19 . Nog een laatste stukje langs het water en
je bereikt het icoon van Kopenhagen: de Kleine Zeemeermin 20 . Volg nu het pad naar de
vesting 21 en aan de overkant hiervan de St. Alban’s Church 22 en Gefionfontein 23 . Loop
met het park aan je rechterhand en met een koffie in de hand 24 richting Bredgade voor
klassiek Deens design 25 en verschillende kunstgaleries 26 . Wandel rechtsaf over de
Fredericiagade en dan linksaf de Store Kongensgade in. Reserveer een tafeltje bij Vespa 27 ,
ga in deze straat op zoek naar iets moois voor in huis en bekijk tussendoor de mooie

In Store Kongensgade en Bredgade zitten allerlei antiekzaken, galeries, bijzondere winkeltjes
en chique restaurants. De meest iconische plek van de stad is Nyhavn. Als je de toeristen
even wegdenkt, waan je je in een historische haven, met aan de ene kant gekleurde
grachtenpanden en oude pakhuizen en aan de andere kant dobberende boten.

WEINIG TIJD

Kongens Have + Nyhavn + Kastellet + Rondvaart + Amalienborg

Marmorkirken 28 29 30 31 . Of kies tussen de vele andere eetopties 32 33 34 . Sla bij
Dronningens Tværgade de hoek om naar rechts en de volgende naar links, om je dag af te
sluiten met family-style Italiaanse gerechten 35 , een snelle burger 36 of een heerlijke pizza en
een cocktail 37 .

1 STATENS MUSEUM FOR KUNST - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Statens Museum for Kunst is het nationale kunstmuseum van Denemarken. Het bevat
naast objecten van Deense kunstenaars ook werk van onder meer Nederlandse, Italiaanse en
Franse schilders. Je ziet er bijvoorbeeld schilderijen van Rembrandt, Brueghel, Poussin en
Matisse. In het museum is een ruimte waar je kunt toekijken terwijl restaurateurs
kunstwerken herstellen of schoonmaken. Zeven keer per jaar organiseert het museum SMK
Friday. Bij dit event kun je een mooie mix van muziek, kunst, films, voordrachten, cocktails en
streetfood verwachten.
sølvgade 48-50, www.smk.dk, +45()-33748494, di & do-zo 10.00-18.00, wo 10.00-20.00,
entree 120 dkk, smk fridays gratis, metro nørreport
2 BOTANISK HAVE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Sinds 1600 heeft de Botanisk Have vier verschillende locaties gekend. De huidige botanische
tuin opende in 1874 en maakt deel uit van het natuurhistorisch museum en de universiteit van
Kopenhagen. Deze groene oase bezit een van de grootste collecties levende planten ter
wereld. Maak een wandeling langs de bijzondere planten en klim omhoog in het prachtige
19e-eeuwse palmenhuis.
gothersgade 128, botanik.snm.ku.dk, +45()-35322222, dagelijks apr-sep 8.30-18.00, okt-mrt
8.30-16.00, palmenhuis di-zo apr-sep 10.00-17.00, okt-mrt 10.00-15.30, entree gratis, metro,
bus of trein nørreport
3 ROSENBORG SLOT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Rosenborg Slot is een stadskasteel in Kongens Have. Koning Christian IV ontwierp dit
buitenverblijf in de 17e eeuw grotendeels zelf. In het kasteel kun je de collectie kroonjuwelen
en de ridderzaal met de kroningstroon bezichtigen. De wisseling van de wacht vindt dagelijks
plaats. Om 11.30 uur vertrekken de wachten vanaf Rosenborg naar paleis Amalienborg, waar
om 12.00 uur de ceremonie plaatsvindt. Een leuk weetje: wanneer de koningin of de prinsen
aanwezig zijn in het paleis, is de optocht voorzien van muzikale ondersteuning.
øster voldgade 4a, www.dkks.dk, +45()-33153286, variabel, zie website, entree 115 dkk
(combinatieticket met amalienborg 160 dkk), metro nørreport
4 KONGENS HAVE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Kongens Have is de in renaissancestijl aangelegde tuin van kasteel Rosenborg. Het mooie
park dient als openbaar stadspark en wordt druk bezocht door de locals. Heerlijk voor een
picknick of het lezen van een boek. Er worden ook regelmatig evenementen georganiseerd,
zoals festivals en openluchtfilms. In de oude wachthuisjes zitten leuke winkeltjes en galeries.
In Denemarken zijn veel van dit soort kastelen, kasteeltuinen en vestingen te bezichtigen; in
deze wijk alleen al liggen Rosenborg, Amalienborg en Kastellet.
gothersgade/sølvgade/kronprinsessegade, parkmuseerne.dk/kongens-have, dagelijks vanaf
circa 7.00 tot zonsondergang, entree gratis, bus 350s kronprinsessegade, metro nørreport of
kongens nytorv
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5 CAFé ATELIER SEPTEMBER - ETEN & DRINKEN

Het kanaal van Nyhavn werd rond 1672 uitgegraven om de koopvaardij direct met de

In 2013 hebben Jonas en Annette Trampedach het populaire Café Atelier September
geopend als toevoeging aan hun designboetiek. Met hun rijke ervaring in design en kunst kun
je er zeker van zijn dat zowel het interieur als jouw ontbijt of lunch een lust voor het oog is.
Hier kun je terecht voor bijvoorbeeld goede koffie met iets zoets, vers fruit, een
avocadosandwich of couscous. En je drinkt hier ook matcha-thee, groene thee gemaakt met
het verpulverde hele blad, vol antioxidanten.
gothersgade 30, www.cafeatelierseptember.com, ma-vr 7.30-18.00, za-zo 9.00-17.00,

binnenstad te verbinden. Het kent een rijke geschiedenis. Zo heeft sprookjesschrijver H.C.
Andersen aan Nyhavn op de nummers 18, 20 en 67 gewoond. Het is een bijzonder mooie plek
om met een drankje vanaf het terras mensen te kijken. Of haal een snack en drankje in een
van de winkeltjes in de zijstraten en ga lekker aan de kade zitten. Dit is ook een van de
plekken waarvandaan rondvaartboten vertrekken.
nyhavn, metro kongens nytorv

cappuccino 35 dkk, metro kongens nytorv
6 THE COFFEE FACTORY - ETEN & DRINKEN

Voor een cafeïneboost van goede kwaliteit ga je naar The Coffee Factory. Hier worden de
bonen vers gebrand en kun je kiezen tussen vele verschillende soorten koffie en andere
warme en koude dranken. Er is ook een breed assortiment aan zoetigheden, biologische
sapjes en verse sandwiches. Ze hebben een klein terras aan de straat, maar ook binnen is het
erg sfeervol in het kleurrijke retro-interieur met een behang met koffiebonenprint.
gothersgade 21, www.thecoffeefactory.dk, +45()-33141582, ma-vr 7.30-19.00, za 8.00-18.30,
zo 10.00-17.30, koffie van de dag 28 dkk, metro kongens nytorv
7 KONGENS NYTORV - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op het plein Kongens Nytorv staat een standbeeld van koning Christian V, dat na jarenlange
metrowerkzaamheden eindelijk weer te zien is. Het plein wordt nu weer langzaamaan
opgebouwd. Rondom kun je op Kongens Nytorv enkele imposante gebouwen bewonderen,
zoals Det Kongelige Teater, Hotel d’Angleterre en warenhuis Magasin du Nord. Er is ook altijd
een pølsevogn te vinden, een kraampje waar je de Deense snack pølser kunt bestellen: een
hotdog met of zonder spek en gebakken uitjes. Vele Denen vinden dat daar een cocio
(chocolademelk) bij hoort.
kongens nytorv, metro kongens nytorv
8 GEIST - ETEN & DRINKEN

Geist is net even meer dan een standaard restaurant. Vanaf het drukke Kongens Nytorv loop
je door een binnentuin naar de ingang. De gerechten ogen simpel, maar de opmaak is mooi en
de combinaties van smaken proefde je beslist nooit eerder. Wat dacht je van een gezouten
zalm met wortel en passievrucht? Het interieur is stijlvol en de wijnen zijn goed.
kongens nytorv 8, www.restaurantgeist.dk, +45()-33133713, dagelijks 12.00-15.00 &
17.30-1.00, van 99 dkk tot 249 dkk, metro kongens nytorv
9 NYHAVN - BEZIENSWAARDIGHEDEN
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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

AMANDA VAN DEN HOVEN

Ze heeft moeite met het kiezen van haar favoriete plekjes,
enkel omdat er daar zoveel van zijn. De stad heeft voor
iedere mood en elk doeleinde iets te bieden en precies dat is
waarom Amanda de stad zo leuk vindt. Of ze nu gaat
brunchen in het weekend, vintage design scoren op een
loppemarked of picknicken in Frederiksberg Have.
De stad leeft op in de zomer, waar ze altijd erg naar uitkijkt.
Festivals in het park en wijntjes bij het water: Amanda is gek
op Kopenhagen.
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