knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Tycho Brahe Planetarium
Bowl Market
Eliaskirke
Spuntino
Duck & Cover
Værnedamsvej
Shop Dora
Mads Nørgaard
Can Store
Central Hotel & Café
Ipsen & Co
OLIOLI
Wedo food
Frederiksberg Have
Cisternerne
Tramonto
Danse Hallerne
Vega Musikkens Hus
Bodil
Dyrehaven
Folkehuset Absalon
Mad & Kaffe
Sønder Boulevard
Enghave Kaffe
Istedgade
Bang & Jensen
Kyoto
Heidi & Bjarne
Siciliansk Is
Falang
Kødbyen
V1 Gallery
H15
Hooked
Cofoco
Mikkeller
Curfew

ROUTE
frederiksberg & vesterbro
OVER DE ROUTE

Deze route leent zich goed om te fietsen, zeker als je alles wilt zien. Het westelijke deel heeft
bezienswaardigheden die wat verder uit elkaar liggen. Als je weinig tijd hebt, kun je ook alleen
het oostelijke deel van de route lopen. Daar is voor iedereen wel wat leuks te doen: winkelen,
wandelen, cultuur opsnuiven, een terrasje pikken, uitgebreid dineren en – vooral in Vesterbro
– uitgaan.

DE WIJKEN

Hoewel Frederiksberg midden in Kopenhagen ligt, hoort het er officieel niet bij. Het heeft
namelijk stadsrechten, een burgemeester en een eigen stadhuis. Qua inwonertal is het zelfs
de vijfde stad van Denemarken en Kopenhagen is er omheen gegroeid. Vooral voor gegoede
gezinnen is het een populaire plek om te wonen. De grote vrijstaande huizen geven de wijk
een chique uitstraling. In en rondom Frederiksberg Allé zijn veel theaters, cafés en
restaurants. Winkels zie je vooral rond Gammel Kongevej. Frederiksberg Have en
Søndermarken zijn twee mooie parken. Ten oosten van Søndermarken ligt het voormalige
terrein van bierbrouwer Carlsberg. Het is nu een gebied dat zich razendsnel ontwikkelt en
waar je volop culturele initiatieven en architectonische hoogstandjes vindt.
De arbeiderswijk Vesterbro stond vooral bekend om de kroegen en de prostitutie. Hoewel dit
direct achter het station nog wel terug te vinden is, is de wijk flink veranderd. Tegenwoordig is
dit zelfs een van de populairste woonwijken van Kopenhagen. De buurt is de laatste jaren flink
opgeknapt en trekt veel jonge, creatieve mensen aan. Er zijn mooie designboetieks,
bijvoorbeeld in de Istedgade, en veel koffietentjes, bars en restaurants. Dat de renovatie van
de wijk een succes is, zie je goed op Sønder Boulevard en Halmtorvet. Daar zijn vele
terrasjes en in de zomer is er bijna ieder weekend een vlooienmarkt, terwijl dit toch ooit de
plekken waren waar vooral verslaafden rondhingen.
Een andere plek die zich de laatste jaren sterk ontwikkeld heeft, is het Meatpacking District –
of op z’n Deens: Kødbyen. Dit van oorsprong industriële gebied, met voornamelijk
vleesverwerkingsbedrijven, heeft zich de laatste jaren ontpopt tot het populairste
uitgaansgebied van de stad. Je vindt hier restaurants, bars, clubs en in de zomer is er in het
weekend ook buiten veel te beleven.

WEINIG TIJD

Frederiksberg Have + Værnedamsvej + Kødbyen + Sønder Boulevard + Folkehuset

Absalon

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.50 km)
Start de wandeling met een ‘ruimtereis’ 1 . Wandel daarna langs de korte kant van het meer
tot het Ny Teater links en loop er onderdoor Vesterbro in. Steek de straat over voor een
fruitige ontbijtbowl 2 . Loop terug naar het plein en neem een kijkje in de middeleeuws
ogende kerk 3 . Wandel verder over de Vesterbrogade en boek een tafeltje 4 , of kijk of je
vanavond terugkomt voor een cocktail 5 . Steek rechts de Værnedamsvej in voor een aantal
gezellige cafés en winkels 6 7 . Ga weer rechtsaf voor Deense mode en kunst 8 9 . Ook
kom je bij het kleinste hotel van de stad 10 . Wandel terug om zo een stukje over de mooie
Frederiksberg Allé te lopen. Ga dan rechts op de Mynstersvej en links de Gammel Kongevej
op. Daar zijn een heleboel leuke lunch- en koffieadresjes 11 12 13 . Loop door tot het
raadhuisplein en ga daar linksaf tot je rechts het park in kunt 14 . Loop omhoog richting het
slot en steek door naar het Søndermarken-park. Daal daar via een glazen piramide af onder de
grond 15 . Loop links het park uit, zo tussen de olifanten door Carlsbergbyen in. Neem hier de
eerste weg rechts en geniet van een drankje op het dak van dit designhotel 16 . Volg de weg
links langs het torentje. Rechts kun je een dansvoorstelling bijwonen 17 . Ga hier links en dan
rechtsaf de Ny Carlsberg Vej op. Deze volg je langs Enghave Park. Voor een concert kun je
hier vanavond iets verderop links terecht bij Vega 18 . Maar steek voor nu de weg over, neem
de volgende rechts en ga de Røddinggade in. Je komt op Sønder Boulevard, met volop
eetmogelijkheden voor elk budget 19 20 21 22 . Loop de Sønder Boulevard 23 door tot
aan Kihoskh en ga hier linksaf. Koffietijd? Enghave Plads is dé plek hiervoor 24 . Wandel nu
rechts de Istedgade 25 in, een straat vol gezellige horecagelegenheden en trendy winkels 26
27 28 29 30 . Ga rechtsaf op de Eskildsgade. Nu loop je zo het bruisende Kødbyen 31 in voor

een lekker diner, snellere hap, drankje, dansje of expositie 32 . Loop het terrein weer af en ga
rechtsaf. Hier aan het Halmtorvet zitten nog meer leuke eetadresjes 33 34 . Wandel nu via de
Gasværksvej terug naar Istedgade en ga links de Viktoriagade op. Bij de splitsing kies je voor
Deense cuisine op rechts 35 of Deens bier op links 36 . Wandel de straat verder uit en kruis
de Vesterbrogade. Sluit de dag af met een klassecocktail 37 .
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1 TYCHO BRAHE PLANETARIUM - LEUK OM TE DOEN

Het Tycho Brahe Planetarium is leuk en educatief voor het hele gezin. Hier kun je 3D-films
zien en leren over planeten, ruimtereizen en nog veel meer. De meeste films gaan over de
natuur, dinosauriërs of het heelal, maar ze vertonen ook commerciële of filmhuisfilms. Elke
film begint met een ruimtereis en een presentatie over hoe de sterren er op dit moment voor
staan.
gammel kongevej 10, www.planetariet.dk, +45()-33121224, ma 12.00-20.00, di-zo 9.30-20.00,
entree 160 dkk, bus 9a det ny teater, s-tog vesterport

dannebrogsgade 6, duckandcoverbar.dk, +45()-28124290, di-wo 16.00-1.00, do-za 16.00-2.00,
zo 18.00-0.00, 120 dkk , bus 6a, 9a, 31 frederiksberg allé
6 VæRNEDAMSVEJ - ETEN & DRINKEN

De straat Værnedamsvej barst van de leuke adresjes, waarvan we hier slechts enkele
highlights noemen. Zo kun je een goede koffie drinken bij Rist Kaffe, uiteraard met een
kanelsnegl of ander zoet broodje. Of ga wat eten bij bijvoorbeeld Granola, Hanzo of Les
Trois Cochons, en een wijntje drinken bij Falernum. Rondneuzen voor klein design doe je bij
Dora. Met een beetje geluk tref je de gezellige markt op een zomerse zaterdag. Dan hebben
winkeliers buiten kraampjes met lekker eten, bloemen of kleding én is er een rommelmarkt.
værnedamsvej, bus 6a frederiksberg allé, 9a værnedamsvej

2 BOWL MARKET - ETEN & DRINKEN

Je zou bijna denken dat het té hip is om goed te zijn, al die ontbijt-bowls. Bij Bowl
Market vind je geen ontbijt dat niet in een kom geserveerd wordt. En lékker zijn ze! Je kunt
zelf een grød (havermoutpap) samenstellen of er een van de kaart kiezen. Zo zijn er smoothie
bowls, acai bowls en mocht je eigenlijk niet zo'n zin in zoet hebben, kies dan voor de risotto.
Ook in een bowl natuurlijk!
gasværksvej 3, +45()-24826090, dagelijks 7.30-18.00, acai bowl 85 dkk, bus 6a, 9a, 26, 31,
vesterbro torv, s-tog vesterport
3 ELIASKIRKE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Eliaskirke heeft een middeleeuws karakter. Toch is de kerk pas in 1908 gebouwd. Het

7 SHOP DORA - SHOPPEN

Interieur en design zijn belangrijk in Denemarken en vooral in Kopenhagen kun je bij vele
winkels terecht voor stijlvolle ontwerpen. Een van die zaken is Shop Dora. Deze boetiek staat
vol met leuke dingen voor in je huis. En wat heel fijn is: veel van deze spullen passen gewoon
in je koffer. Dora is al meerdere jaren op rij genomineerd voor ‘beste designboetiek van
Kopenhagen’.
værnedamsvej 6, www.shopdora.dk, +45()-32213357, ma-vr 10.00-18.00, za 10.00-17.00, zo
12.00-16.00, bus 9a en 31 værnedamsvej, 6a frederiksberg allé

ontwerp is van de architecten die ook het Rådhus van Kopenhagen hebben ontworpen. Neem
de tijd om door de zware deur naar binnen te gaan. De kerk telt maar liefst negen
verdiepingen en bestaat uit een labyrint van gangen en trappen.

8 MADS NøRGAARD - SHOPPEN

Mads Nørgaard is een begrip in de Deense modewereld. Het merk maakt klassieke items die

vesterbros torv, vesterbrogade 49, www.eliaskirken.dk, +45()-33312304, dagelijks
10.00-17.00, di & vr tot 19.00, entree gratis, bus 6a en 26 vesterbros torv

ieder seizoen weer uit de kast getrokken kunnen worden. Deze boetiek is hun eerste
flagshipstore.
tullinsgade 21, www.madsnorgaard.dk, +45()-33312986, di-vr 11.00-17.30, za 10.00-15.00,
bus 9a, 31, 71 værnedamsvej

4 SPUNTINO - ETEN & DRINKEN

Bij restaurant Spuntino geniet je van een heerlijk gezellige avond vol lekkers van hun
Italiaanse kaart. Kies voor een zeven- of achtgangendiner en je kunt wel even vooruit. Je krijgt
zes verschillende antipasti en als hoofdgerecht kies je voor een pizza of secondi. Die

9 CAN STORE - SHOPPEN

De Can Store is een combinatie van een boetiek en een galerie. Ze verkopen er abstracte,
moderne kunst, illustraties, keramiek, kleding en lp’s. Het is een familiebedrijf van Martin en
Stine met hun dochters Ida en Sofia én ‘the magic cat’. Familie en de magische kat vormen

gerechten worden dan geserveerd om te delen.
vesterbrogade 68, cofoco.dk/en/restaurants/spuntino, +45()-70205089, dagelijks 17.30-0.00,
zevengangenmenu 275 dkk, bus 6a, 9a, 31 frederiksberg allé, s-tog vesterport
5 DUCK & COVER - ETEN & DRINKEN

het hoofdthema van de illustraties met vrolijke kleuren. Overigens zijn deze prenten zeker niet
alleen bedoeld voor op de kinderkamer.
tullinsgade 5, www.yeswecancan.com, +45()-31796347, wo-vr 12.00-17.30, za 11.00-15.00,
bus 9a en 31 værnedamsvej

In deze easy going superstijlvolle cocktailbar strijk je neer voor een kwaliteitscocktail. Met veel
hout, leer en retro glazen doet Duck & Cover eer aan het Deens design van halverwege de
vorige eeuw.
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.
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Duncan de Fey
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2019-09-30 18:03:58
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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