knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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Juno the Bakery
Isoteket
Pixie
Frankies Pizza
Brumleby
Rambow
Pico
Personlig
Normann Copenhagen
Stine Goya
Søpromenaden
Søerne
Nørrebro Bryghus
Ravnsborggade
Bungalow
Nicecream
The Laundromat Cafe
Andersen & Maillard
Kiin Kiin
Empire Bio
Brus
Mirabelle
Hot Kotyr
Gaarden & Gaden
Oysters & Grill
Møller Kaffe & Køkken
Superkilen
Friheden
Bar Pasta
Mikkeller & Friends
Café Taxa
Karamelleriet
Jægersborggade
Assistens Kirkegård
Fætter Fætter
Sidecar
Tjili Pop
Blågårdsgade
Dronning Louises Bro
Kaffesalonen

ROUTE
Østerbro & nørrebro
OVER DE ROUTE

De wijken Østerbro en Nørrebro zijn zeer verschillend. Je kunt ervoor kiezen een van beide te
bezoeken. Østerbro is rustig en prettig om te overnachten of een gezellig brunchadres te
vinden. Nørrebro is interessanter, zeker als je niet veel tijd hebt. Vooral als je van uitgaan en
stadse dynamiek houdt, is deze wijk een aanrader. Wil je beide wijken aandoen, dan kun je dat
ook prima met de fiets doen.

DE WIJKEN

Østerbro en Nørrebro zijn twee heel verschillende wijken. In Østerbro wonen voornamelijk
gegoede gezinnen, wat onder meer te zien is aan de statige panden en luxere winkels in de
Østerbrogade. Nørrebro is dynamischer en de bevolking is jonger en multicultureel. De wijk
zit vol met hippe winkeltjes, restaurants en cafés.
Østerbro is een wat ruimer opgezette, rustigere woonwijk, met de voor Kopenhagen typische
appartementsgebouwen uit het begin van de 20e eeuw. Je vindt er boetieks, parken en leuke
lunchplekken.
Ten zuiden van de wijk liggen de vijf kunstmatige meren die Østerbro met Nørrebro, maar ook
met Vesterbro verbinden. Deze meren zijn enorm populair en ideaal voor een wandeling. Als
je alle meren meepakt, ben je zo 8 kilometer op weg. Vele locals wandelen of joggen hier
langs het water of genieten van een koffie to-go. Met mooi weer zit de brug Dronning
Louises Bro vol en dan is er altijd wel iemand met muziek op zijn bakfiets. Een kleine
foodtruck op de hoek en in de buurt voldoende locaties voor een lekkere verfrissing of een
hapje, kortom: de ideale plek voor een low-key uitje.
Het multiculturele Nørrebro ligt ten noordwesten van de binnenstad en huist vele kroegen,
cocktailbars, hippe restaurants en bijzondere boetieks. De wijk kent een geschiedenis van
politieke oproer, maar tegenwoordig is het straatbeeld vooral multicultureel. Er wonen in deze
wijk enorm veel studenten, waardoor er een ruim aanbod aan cafés is waar je net wat
voordeliger kunt eten en drinken. In de Ravnsborggade zijn veel bars en antiekzaken. Daar en
rond Sankt Hans Torv hebben jonge kledingontwerpers zich gevestigd en vind je vele
uitgaansgelegenheden. De Jægersborggade en de Blågårdsgade zijn populaire straten bij de
twintigers en dertigers uit de stad. Je kunt er lekker eten en drinken op de terrassen of unieke
kleding en design kopen in de boetieks. Een bezienswaardigheid in Nørrebro is de historische
begraafplaats Assistens Kirkegård, waar beroemde Denen begraven liggen. Mensen

genieten van de zon op de veldjes rond de graven; een heel normaal beeld in Kopenhagen.

WEINIG TIJD

Normann Copenhagen + Sortedams Sø + Blågårdsgade + Assistens Kirkegård +
Dronning Louises Bro

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.30 km)
Begin de wandeling in Østerbro bij een populaire bakker 1 voor je doorloopt naar het
sfeervolle Bopa Plads 2 3 . Loop via de Nøjsomhedsvej naar de Østerbrogade en ga daar
linksaf. Links kun je later terecht bij Frankies Pizza 4 . Iets verder loop je een rondje door het
bijzondere wijkje Brumleby 5 . Koop dan mooie spullen in een voormalig badhuis 6 of zoek
een mooi sieraad of hip haaraccessoire uit 7 . Ga via de J.E. Ohlsens Gade naar de Nordre
Frihavnsgade. Ga daar rechtsaf voor meer shopplezier 8 en dan links de Østerbrogade weer
op voor meer Deens Design 9 10 . Lunch bij een van de eetcafés aan het water 11 en geniet
van een wandeling langs de meren 12 . Bij het tweede kleine eilandje in het water ga je de
Schleppesgrellgade in. Is het al tijd voor een biertje 13 ? Verderop kun je in de Ravnsborggade
onder andere antiek shoppen 14 15 . Ga aan het eind rechtsaf en nogmaals rechtsaf naar het
Sankt Hans Torv, gevuld met gezellige terrasjes. Een ijsje van Nicecream mag je niet
overslaan 16 . Toch liever iets anders? Loop dan iets verder door in de Elmegade 17 . Ga
rechts weer de Nørrebrogade in en neem dan de Møllegade rechts, maar niet voordat je een
croissant hebt geproefd 18 . Aan het eind kun je links Thais eten op sterrenniveau 19 . Ga
linksaf voor een filmpje 20 en een lekker speciaalbiertje 21 . Bij Mirabelle 22 kun je terecht
voor een duurzame maaltijd. Ga linksaf en vervolg de route over de multiculturele
Nørrebrogade 23 24 25 26 naar het Superkilen park 27 . Aan de overkant van de straat loop je
richting skatepark, rechts kun je terecht voor een diner en een glas wijn 28 . Verderop zijn hier
meer mogelijkheden voor, langs Nørrebroparken 29 30 31 . Loop over de Jægersborggade 32
33 verder en steek de Jagtvej over. Loop de begraafplaats op 34 en via het graf van H.C.

Andersen naar de uitgang die uitkomt op de Kapelvej. Ga rechtsaf en meteen linksaf voor een
tosti 35 . Loop verder langs het parkje, ga rechtsaf en langs de kerk linksaf Skyttegade in 36 .
Voor een gezellig café ga je weer linksaf 37 de Rantzausgade op. Loop via de Gartnergade,
Korsgade en Todesgade naar de Blågårdsgade. Ga bij het plein linksaf. Verderop kun je
multicultureel eten, tref je gezelligheid op straat 38 en kun je een maaltijd afhalen om die
rechtsaf aan het water of op de brug 39 op te eten. Eindig je wandeling op het meer 40 .
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1 JUNO THE BAKERY - ETEN & DRINKEN

6 RAMBOW - SHOPPEN

Je kunt het bijna een gourmet-bakkerij-rage noemen: Kopenhagen kent steeds meer
bakkerijen, opgezet door echte vakmensen met passie voor brood. Ze zijn hier namelijk weg
van zoete broodjes, zoals kaneelslangen en maanzaadbroodjes met marsepein. Bij Juno the

In het oude badhuis van de historische wijk Brumleby kun je mooie spullen voor huis, tuin en
keuken vinden bij Rambow. Je herkent de winkel al snel door alle gezellig gekleurde, metalen

Bakery, opgezet door een jongeman met Noma-ervaring, vind je volgens velen de beste

makkelijker mee te nemen zijn in je koffer.
østerbrogade 55a, www.rambow.dk, +45()-35263007, do-vr 12.00-18.00, za 10.00-15.00, bus
1a gustav adolfs gade

croissants en kardemommesnurre. Dit gevlochten, zoete broodje met kardemom en suiker is
eigenlijk een Zweedse snack, maar dat is hier tenslotte om de hoek! Je moet er wel even
voor in de rij staan...
århusgade 48, www.instagram.com/juno_the_bakery, wo-za 7.30-18.00, zo 8.00-15.00,
croissant 35 dkk, bus 1a, 14 aarhusgade

bistrostoeltjes aan de straat. Naast tuinmeubilair vind je er ook hebbedingetjes die wat

7 PICO - SHOPPEN

Of je nu een glitterfan bent of meer van elegant en casual houdt, bij Pico vind je zeker wat
moois. Alles is tijdloos of juist helemaal van nu, en de producten zijn van goede kwaliteit maar

2 ISOTEKET - ETEN & DRINKEN

Bij Isoteket aan het hyggelige Bopa Plads kun je heerlijk schepijs halen. Velen roemen het ijs
van deze kleine zaak als hét beste ijs met dé beste smaken uit de buurt. Het ijs wordt door
Isoteket zelf vers gemaakt, naar eigen recept. Het is ook nog eens 100% biologisch.
randersgade 43, +45()-26279674, dagelijks 13.00-21.00 gedurende het ijsseizoen, 28 dkk per
bol, bus 1a århusgade

tegen een mooie prijs. Eigenaresse Anne-Marie Pico ontwerpt alle sieraden en accessoires
zelf. De boetiek is bovendien prachtig ingericht, met een originele apothekers-toonbank.
østerbrogade 98, www.p-i-c-o.dk, +45()-35558769, ma-do 11.00-17.30, vr 10.00-18.00, za
10.00-15.00, bus 1a gustav adolfs gade
8 PERSONLIG - SHOPPEN

Bij Personlig kun je terecht voor leuke woondecoratie. Bijvoorbeeld voor Marokkaanse
3 PIXIE - ETEN & DRINKEN

handgeknoopte kleden in felle kleuren, maar ook voor hebbedingetjes met een handiger ‘ik

Op het terras van Pixie, onder de parasols op het leuke Bopa Plads, krijg je direct een
vakantiegevoel. Dit erg gezellige, sfeervolle tentje serveert ontbijt, lunch, avondeten en
cocktails, dus het is voor ieder moment van de dag een fijne plek om even te ontspannen.
løgstørgade 2, www.cafe-pixie.dk, +45()-39300305, ma-do 8.30-0.00, vr 8.30-3.30, za
10.00-3.30, zo 10.00-22.00, ontbijt 110 dkk, nordhavn station, bus 3a hobrogade, 1a gustav
adolfs gade

ben met het vliegtuig’-formaat. Hou je niet in en geef je huis helemaal een persoonlijke draai.
nordre frihavnsgade 13, personlig.dk, +45()-39404054, ma-vr 11.00-18.00, za 11.00-15.00, bus
1a, 3a, 14 trianglen
9 NORMANN COPENHAGEN - SHOPPEN

De flagshipstore van het bekende merk Normann Copenhagen is gevestigd in een oude
bioscoop uit de jaren 50. Ze hebben de mooiste accessoires, meubels en lampen, allemaal

4 FRANKIES PIZZA - ETEN & DRINKEN

Frankies Pizza is het nieuwste concept van de succesvolle restaurateurs van Madklubben.
Het is een hippe plek voor een lekkere steenovenpizza met een wijntje of cocktail. Hier zit je
gezellig voor een mooi prijsje te genieten. De pizza's zijn ook allemaal glutenvrij te bestellen.
østerbrogade 79, madklubben.dk/frankiespizza-koebenhavn, +45()-38414172, ma-za,
17.00-0.00, zo 17.00-23.00, pizza 80-150 dkk, bus 1a, 14, gustav adolfs gade

gemaakt vanuit dezelfde invalshoek: van iets gewoons iets buitengewoons maken door
middel van een geweldig ontwerp. Het ontwerpersduo heeft inmiddels al vijftig awards
binnengesleept. Vanaf het moment dat je dit pand in loopt, ben je in een complete Normann
Copenhagen-wereld. Absoluut een kijkje waard.
østerbrogade 70, www.normann-copenhagen.dk, +45()-35270540, ma-vr 11.00-17.30, za
10.00-15.00, bus 1a, 3a, 14 trianglen

5 BRUMLEBY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De historische wijk Brumleby is gebouwd naar aanleiding van een cholera-epidemie die in de
19e eeuw in Kopenhagen heerste. Het was de bedoeling om gezonde, maar goedkope
woningen te bouwen voor arbeiders. Vandaag de dag krijg je nog een goed beeld van de sfeer
uit die tijd als je langs de gele huisjes wandelt.
ingang østerbrogade (naast de winkel rambow) of øster allé, bus 1a gustav adolfs gade, 14
brumleby
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Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
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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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