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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

1

Jüdisches Museum

2

Berlinische Galerie

3

Prinzessinnengarten

4

Planet Modulor / Parker Bowles

5

Santa Maria

6

Melek Pastanesi

7

Smyrna Kuruyemis

8

Museum der Dinge

9

NGBK

10

VooStore

11

Bateau Ivre

12

Kunstraum Kreuzberg/Bethanien / 3Schwestern

13

Baumhaus an der Mauer

14

Long March Canteen

15

Weltrestaurant Markthalle

16

Markthalle Neun

17

Pony Hütchen

18

Landwehrkanal

19

Kaffeebar

20

Homage

21

Ron Telesky

22

Süper Store

23

Fichtebunker / Berliner Unterwelten

24

Lindt

25

Kerkhoven in de Bergmannstraße

26

Felix Austria

27

Marheineke Markthalle

28

Friesenstraße/Bergmannstraße

29

Chamissoplatz

30

Curry 36

31

Mustafa’s Gemüse Kebap

32

Park am Gleisdreieck

33

Deutsches Technikmuseum

ROUTE
KREUZBERG
OVER DE ROUTE

Deze wandeling is tamelijk lang maar interessant. De musea aan het begin zijn optioneel, ze
liggen nogal ver van de U-Bahn af waar de wandeling eigenlijk begint. Door de afwisseling van
beide Kreuzbergen , krijg je een mooi beeld van het huidige Berlijn, de bouwwoede en de
spannende projecten. Als je wilt uitgaan, kun je de wandeling uitbreiden richting Schlesische
Busch.

DE WIJKEN

Kreuzberg bestaat eigenlijk uit twee delen, die worden aangeduid met hun voormalige
postcode. Kreuzberg 36 wordt ook wel SO 36 genoemd, waarbij SO voor Südost staat en 36
voor de voormalige postcode. Tijdens de jaren van de Muur, was dit deel van Berlijn aan drie
zijden omsloten, wat de ontwikkeling van een alternatieve cultuur tot gevolg had. Krakers,
punkers, kunstenaars, uitkeringstrekkers en Turkse immigranten leefden hier vredig naast
elkaar en hadden maar één vijand: de politie tijdens de jaarlijkse 1 meiviering.
Van krakers hoor je hier tegenwoordig steeds minder en veel van de alternatieve bewoners
zijn vertrokken naar Wedding, Friedrichshain en Moabit, maar de Turken zijn gebleven. In de
buurt rond de Oranienstraße vind je het centrum van het Turkse Berlijn, met restaurantjes,
winkels en een hamam. Hier woont de grootste Turkse gemeenschap buiten Turkije. Iets van
de oude sfeer hangt nog in het Wrangelkiez, dat eigenlijk in de jaren 60 zou worden gesloopt.
Hier ligt ook het bekende Görlitzer Park, mooi maar er wordt helaas veel drugs gedeald.
De andere kant van Kreuzberg is Kreuzberg 61, grofweg het deel onder het Landwehrkanal
maar vooral alles rondom de Bergmannstraße. Het is er wat burgerlijker en chiquer dan in SO
36, maar tegelijkertijd heeft het artistieke flair. De wijk dankt zijn naam aan de kruisberg die in
het mooie Viktoriapark ligt. Deze berg is op zijn beurt weer vernoemd naar het kruismonument
boven op de berg, dat aan de overwinning op Napoleon herinnert.
De Graefekiez is de laatste jaren een zeer gewilde woonbuurt geworden, en dat zorgt ervoor
dat je hier ook meer en meer leuke eettentjes en winkels tegenkomt. Dit deel ligt tegen
Kreuzkölln aan, het noordelijke deel van Neukölln. Een mooi stukje zijn de straten rondom de
Chamissoplatz waar veel oude huizen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd; een
populair decor voor film- en tv-opnames.
Aan de andere kant van de Mehringdamm ligt het nieuwe grote Park am Gleisdreieck, op een

voormalig rangeerterrein. Voor dit park is bijna letterlijk gevochten door de buurtbewoners
want ook hier zou eigenlijk gebouwd moeten worden. Het is een prachtige groene strook
geworden waar je kunt skaten, hardlopen maar ook gewoon wandelen.

WEINIG TIJD

Berlinische Galerie + Markthalle Neun + Chamissoplatz + Landwehrkanal + Park am
Gleisdreieck

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.60 km)
Start ofwel bij het Jüdisches Museum 1

of de Berlinische Galerie 2 , ofwel meteen op de

Moritzplatz (U-Bahn). Daar kun je naar de Prinzessinnengarten 3
Loop door de Oranienstraße 5

6

7

of Planet Modulor 4 .

en bezoek het Museum der Dinge 8

of galerie

NGBK 9 . Ernaast ligt conceptstore Voo 10 . Verover een tafeltje bij Bateau Ivre 11 , sla
linksaf de Mariannenstraße in. Loop rechtdoor tot je bij een beeld met brandweermannen
komt, ga daar rechts omheen en vervolg je weg langs de Mariannenplatz. In het park ligt een
mooi Kunstraum 12 met restaurant. Iets verderop staat een bijzonder Baumhaus 13 . Ga vlak
daarvoor rechtsaf de Wrangelstraße in. Op de hoek met de Pücklerstraße zit restaurant Long
March Canteen 14 . Of eet wat bij de Markthalle 15 16 . Iets verderop in de Pücklerstraße
koop je leuke tweedehands spullen 17 . Loop rechtdoor, ga bij de Waldemarstraße rechtsaf,
dan meteen links door de Manteuffelstraße. Ga vlak voor het spoor rechtsaf de Oranienstraße
in en dan bij het plein linksaf de Mariannenstraße in, onder het spoor door. Loop helemaal
rechtdoor tot het Landwehrkanal 18 . Maak hier een kleine omweg of loop meteen over de
brug de Graefestraße in 19 . Ga rechtsaf door de Dieffenbachstraße 20 21 22 . Loop linksaf
door de Grimmstraße langs het park, steek de Urbanstraße over. Dan linksaf voor de
Fichtebunker 23 of rechts en meteen links door de Körtestraße voor leuke adressen 24 . Ga
met de bocht mee naar de kruising met Hasenheide/Südstern. Steek over en ga rechtsaf naar
de Bergmannstraße. Loop over de kerkhoven 25 , net voor de laatste graven ga je weer over
de stoep verder in de Bergmannstraße. Daar kun je Oostenrijks eten 26 of inkopen doen 27 .
Sla linksaf de Friesenstraße 28 in. Neem de tweede straat rechts naar de Chamissoplatz 29
om te zien hoe Berlijn er ooit uitzag. Loop om het plein heen, via de Arndtstraße, en ga
rechtsaf de Nostitzstraße in. Loop linksaf door de Bergmannstraße en sla bij de apotheek
rechtsaf, de Mehringdamm. Steek bij de kruising met de Gneisenaustraße/Yorkstraße over en
loop nog een stukje links de Mehringdamm op. Tijd voor een Currywurst 30 of kebab 31 !
Loop door de Yorckstraße en rechtdoor via de Hornstraße naar het Park am Gleisdreieck 32 .
Nog niet moe? Volg dan de bordjes naar het Deutsches Technikmuseum 33 naast U-Bahn
Gleisdreieck.
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1 JüDISCHES MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

6 MELEK PASTANESI - SHOPPEN

Bereid je in het Jüdisches Museum voor op kippenvelmomenten, want wat je hier ziet en
leest, gaat je voorstellingsvermogen te boven. In een indrukwekkend gebouw van Daniel

Bakkerij Melek Pastanesi verkoopt zowel Duitse als Turkse broden en zoetigheden. De
baklava ligt broederlijk naast de Berliner Apfelkuchen en je vindt er zowel pitabroodjes als

Libeskind leer je alles over de geschiedenis van de Joden in Duitsland, van de middeleeuwen
tot nu.

Kaiserbrötchen. Dit is de multiculturele samenleving op zijn best.
oranienstraße 28, dagelijks 24 uur, u-bahn u1, u8 kottbusser tor

lindenstraße 9-14, www.jmberlin.de, ma 10.00-22.00, di-zo 10.00-20.00, entree € 8, u-bahn
u1, u6 hallesches tor, u6 kochstraße, u8 moritzplatz

7 SMYRNA KURUYEMIS - SHOPPEN

Heb je trek gekregen na het stappen? Het gezonde alternatief voor friet en döner vind je bij
Smyrna Kuruyemis: gedroogde vruchten, noten en pitten uit het Middellandse Zeegebied.

2 BERLINISCHE GALERIE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het museum voor moderne kunst de Berlinische Galerie verzamelt kunst uit Berlijn uit het
tijdvak 1870 tot nu. Grote werken uit de Berlijnse dada, de nieuwe zakelijkheid en de OostEuropese avant-garde behoren tot de pronkstukken. Buiten vragen zwarte letters in knalgele
vlakken de aandacht.
alte jakobstraße 124-128, www.berlinischegalerie.de, wo-ma 10.00-18.00, entree € 8, u-bahn
u6 kochstraße, u8 moritzplatz

Achter in de winkel worden noten geroosterd. Vijgen, gesuikerde amandelen en dadels lonken
vanuit de vitrines naar zoetekauwen. Probeer eens een sehzade sucuk, een worst van
walnoten en rozijnen.
oranienstraße 27, ma-vr 9.00-2.00, za 10.00-2.00, u-bahn u1, u8 kottbusser tor
8 MUSEUM DER DINGE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Klinkt goed, of niet: Museum der Dinge. En inderdaad vind je in dit museum vooral ‘dingen’:
gebruiksvoorwerpen uit de 20e en 21e eeuw. Alle gebruiksvoorwerpen die mogelijk design-

3 PRINZESSINNENGARTEN - LEUK OM TE DOEN

Rabarber, sla, munt: in de Prinzessinnengarten worden op een voormalig braakliggend terrein
biologische groenten en kruiden verbouwd. De tuin midden in Kreuzberg is erg populair bij
buurtbewoners en bezoekers. Leuk om rond te lopen, wat te drinken en groente of plantjes
voor thuis te kopen.
prinzenstraße 35-38 / prinzessinnenstraße 15, prinzessinnengarten.net, apr-okt dagelijks vanaf
10.00, café vanaf 11.00, u-bahn u8 moritzplatz

historisch van belang zijn, belanden in het museum. Er is een open depot, waar bezoekers alle
‘dingen’ kunnen bekijken, en er zijn wisselende tentoonstellingen. Op de website kun je voorwerpen adopteren voor een bepaald bedrag. Alles serieus, maar met een dikke knipoog.
oranienstraße 25, www.museumderdinge.de, ma & wo-zo 12.00-19.00, entree € 6, u-bahn u1,
u8 kottbusser tor
9 NGBK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

4 PLANET MODULOR / PARKER BOWLES - LEUK OM TE DOEN

Planet Modulor is het nieuwe creatieve verzamelgebouw in Kreuzberg, geïnitieerd door de
winkel voor kunstenaarsbenodigdheden Modulor. In 2011 betrok de zaak dit nieuwbouwpand
aan de Moritzplatz, samen met andere creatieve bedrijfjes. Nog geen ontbijt achter de kiezen
(of gewoon zin in een kop koffie)? Stap dan binnen bij Parker Bowles.
prinzenstraße 85, www.planetmodulor.de, diverse tijden, modulor: ma-vr 9.00-20.00, za

De NGBK (Neue Gesellschaft für Bildende Kunst) lijkt vanaf de straat een gewone boekwinkel,
maar erachter ligt een grote galerie. Hier worden op een democratische wijze
tentoonstellingen gerealiseerd door de leden van de NGBK. De thema’s van exposities
hebben vaak een sociale ondertoon.
oranienstraße 25, www.ngbk.de, zo-wo 12.00-19.00, do-za 12.00-20.00, entree gratis, u-bahn
u1, u8 kottbusser tor

10.00-18.00, u-bahn u8 moritzplatz
5 SANTA MARIA - ETEN & DRINKEN

Het Mexicaanse restaurantje Santa Maria ligt in de drukke Oranienstraße, maar voor de lunch
kun je hier meestal nog prima een plekje vinden. Proef een taco campechanos (taco's met
verschillende soorten vlees) of de tostadas de hongos (tortilla’s met champignons). ’s Avonds
verschuift het accent wat en wordt het een bar waar je heel goed cocktails kunt drinken, én
wat eten.
oranienstraße 170, www.santaberlin.com, dagelijks vanaf 12.00, € 6,50, u-bahn u1, u8
kottbusser tor
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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.

NAME

Maartje van Ours
Photography

Petra de
Hamer, Marjolein den
Hartog
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
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

MAARTJE VAN OURS

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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