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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

1

Kino International / Bar Babette

2

Café Sibylle

3

Frankfurter Tor / Karl-Marx-Allee

4

Schoene Schreibwaren

5

Liebe Møbel Haben

6

Getränkefeinkost

7

Aufschnitt

8

Weder gestern noch morgen

9

Sometimes Coloured

10

Boxhagener Platz

11

Buchbox

12

hhv.de Store / Lassrollen

13

Simon-Dach-Straße

14

Cupcake

15

Stereoki

16

Victoria Met Albert

17

Visby

18

Schwesterherz/Küchenliebe

19

Hops & Barley

20

Schneeweiß

21

Datscha

22

Olivia

23

No hablo Español

24

RAW-tempel

25

Urban Spree

26

Veganz/Goodies

27

Oberbaum City

28

Michelberger Hotel

29

Oberbaumbrücke

30

East Side Gallery

31

East Side Park

32

YAAM
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OVER DE ROUTE

De wandeling is niet zo lang, maar liefhebbers van architectuur kunnen ook een stuk eerder
aan de Karl-Marx-Allee starten. Dat maakt het eerste deel van de route lang, maar je wandelt
hier rustig. De straten rondom Boxhagener Platz zijn allemaal interessant, je kunt daar ook wat
omheen lopen en van de route afdwalen. RAW Tempel is leuk voor overdag.

DE WIJKEN

Friedrichshain is het meest oorspronkelijke deel van Oost-Berlijn; je ziet er punkers, veel
graffiti én echte ossi's (voormalige Oost-Duitsers). Tegelijkertijd is Friedrichshain een wijk die
zich sterk ontwikkelt. Met talloze renovaties van vervallen huizen en een stijgend aantal jonge
stellen met kinderen.
Samen met de oorspronkelijke bewoners maken de nieuwkomers Friedrichshain tot een wijk
met prettige contrasten. In de voormalige arbeiderswijk duiken continu nieuwe creatieve
initiatieven op. Jonge modedesigners, kunstenaars, muzikanten en studenten vestigen zich
hier maar wat graag. De sfeer is alternatief, rauw en eigenwijs, maar de scherpe kantjes
verdwijnen. Graffitileuzen protesteren tegen de onontkoombare veryupping en het linkse
krakersbolwerk laat nog regelmatig van zich horen.
In het westelijk deel van de wijk ligt de Karl-Marx-Allee met imponerende gebouwen zoals de
Frankfurter Tor. Ze zijn het resultaat van de socialistische bouwwoede in de jaren 50. Het
geheel vormt een schril contrast met de Simon-Dach-Straße, iets verderop. Die staat bekend
als de Kneipenmeile, met de meeste kroegen per vierkante meter van heel Berlijn. Het is een
populaire toeristentrekker.
Op de Boxhagener Platz is het vooral in het weekend levendig en gezellig, als er op het plein
een markt is. In de straatjes eromheen vind je originele kledingwinkels, galeries en
lunchplekken. Station Ostkreuz is nu nog een bouwput maar trekt nu al nieuwe winkels en
restaurants aan. In de driehoek tussen de Wühlisch-, Simplon- en Gärtnerstraße zitten
bijzondere adresjes.
Het langste, bewaarde stuk muur de East Side Gallery ligt er bij als een groot
openluchtmuseum dat iedereen die naar Berlijn komt gezien wil hebben. Authentiek is het
natuurlijk niet: juist de westkant van de muur werd beschilderd, niet de oostkant. Het
voormalige niemandsland langs de muur is inmiddels bezet door jonge mediabedrijven maar

ook MTV, Universal en de grote O2 World; een doorn in het oog van de linkse bevolking.

WEINIG TIJD

Karl-Marx-Allee + East Side Gallery + Urban Spree + Boxhagener Platz +
Oberbaumbrücke

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.70 km)
Als je een paar extra (kilo)meters niet erg vindt, en van architectuur houdt, start dan bij Kino
International 1 , of anders een stuk naar het oosten bij museum Café Sibylle 2 . De twee
torens vormen de Frankfurter Tor, de poort naar de Karl-Marx-Allee 3 . De straat gaat over in
de Frankfurter Allee. Volg die een stuk en sla dan rechtsaf de Niederbarnimstraße in. Hier kun
je winkelen 4

maar ook ontbijten of wat drinken. Loop door tot de Boxhagener Straße. Ga

daar rechtsaf voor twee toffe winkels 5

6 . De route gaat linksaf, langs een winkel met

knuffelworst 7 . Ga hierna rechtsaf door de Gärtnerstraße 8 . Bij de Grünberger Straße ga
je eventueel naar links voor vintage 9 , anders naar rechts richting de Boxhagenerplatz 10 ,
met in het weekend een leuke markt. Aan het plein is een boekhandel 11 . Als je van skaten
houdt, loop je verder door 12 . Anders ga je linksaf. De Simon-Dach-Straße 13 heeft de
meeste cafés van Berlijn. Je kunt de straat op en neer lopen, maar de route gaat linksaf naar
de Krossener Straße langs Cupcake 14 en mannenmode 15 . Schuin aan de overkant op de
hoek met de Gärtnerstraße zit Victoria Met Albert 16 . Ga rechtsaf door de Gärtnerstraße 17
18 19 . De straat maakt een scherpe bocht naar rechts, dit is de Simplonstraße. Daar zit het

leukste restaurant van de wijk, Schneeweiß 20 . Loop daarna rechts de Gabriel-Max-Straße in
voor een Russisch ontbijt 21 . Koop in de Wühlischstraße iets lekkers voor thuis 22 of eet
verderop een burrito 23 . Via de Libauer Straße verlaat je de woonwijk. Je wandelt richting de
RAW-Tempel 24 met kunstcentrum annex bar Urban Spree 25 . Loop via de Revaler Straße
naar de Warschauer Straße. Aan de overkant links zit een veganistische supermarkt 26 waar
je kunt lunchen. Als je niet oversteekt, kun je (over de brug) naar het achter het U-Bahn-station
gelegen Oberbaum City 27 . Een van de leukste hotels van Berlijn is Michelberger 28 . Loop
naar de brug en bekijk een van de mooiste bruggen van de stad 29 . Loop terug en bezoek in
de Mühlenstraße de East Side Gallery 30 . Erachter ligt een park dat vooral tegen
zonsondergang erg mooi is 31 . Heb je zin in meer actie, dan is het verderop gelegen
stadsstrand YAAM 32 een leuk idee!
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1 KINO INTERNATIONAL / BAR BABETTE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

u5 frankfurter tor

Twee jaar na de bouw van de Muur ging Kino International open. Het was het paradepaardje
van de filmindustrie in de DDR. Ook restaurant Moskou aan de overkant staat op de
monumentenlijst. Dit stukje Karl-Marx-Allee is een must voor geïnteresseerden in
architectuur. Als je 's avonds naar de film gaat kun je daarna wat drinken bij Bar Babette, aan
de overkant.
karl-marx-allee 33, www.kino-international.com, zie website voor tijden en prijzen, u-bahn u5
schillingstraße

6 GETRäNKEFEINKOST - SHOPPEN

Het aantal Spätis in de stad is gigantisch: kleine winkels met drank, snoep en sigaretten. Je
zou bijna vergeten dat er ook nog andere drankwinkels zijn, zoals Getränkefeinkost. Als je in
bijzondere drank geïnteresseerd bent, moet je zeker even binnenlopen: 350 soorten bier, 100
soorten limonade en, echt, nog veel meer.
boxhagener straße 24, www.getraenkefeinkost.de, ma-vr 13.00-20.00, za 11.00-20.00, u-bahn
u5 frankfurter tor

2 CAFé SIBYLLE - LEUK OM TE DOEN

Al sinds de jaren 50 zit er op deze plek een Kaffeehaus. Tijdens de herinrichting van de
boulevard in de jaren 90 is Café Sibylle gelukkig gespaard gebleven. Veel originele details zijn
behouden. Je gaat hier vooral heen voor de permanente tentoonstelling over de Allee met zijn
imponerende ‘arbeiderspaleizen’.
karl-marx-allee 72, www.cafe-sibylle.de, dagelijks 10.00-20.00, taart € 3, u-bahn u5
strausberger platz

7 AUFSCHNITT - SHOPPEN

In de atelierwinkel Aufschnitt werken verschillende designers samen. Je vindt hier onder
andere de bijzondere mode van YV*L, ontworpen door Yvonne Lamprecht. Blikvanger in de
winkel is de ‘slagersbalie’ vol vleeswaren in een stoffen knuffelvariant. Worstjes worden
omgetoverd tot nekkussen of haarspeld.
boxhagener straße 32, www.aufschnitt.net, di-vr 12.00-20.00, za 14.00-18.00, u-bahn u5
samariterstraße

3 FRANKFURTER TOR / KARL-MARX-ALLEE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De twee markante torens van de Frankfurter Tor flankeren de imponerende Karl-Marx-Allee.
De monumentale woonblokken aan weerszijden van de 2,3 kilometer lange boulevard geven
een sfeer die je eerder in Moskou dan in Berlijn verwacht. Maar dat is niet gek: de
‘arbeiderspaleizen’ werden in de jaren 50 gebouwd met de Sovjetstad als voorbeeld. Ze zijn
opgetrokken in Zuckerbäckerstil, met kitscherige versieringen, zuilen en zandkleurig
tegelwerk.
karl-marx-allee, u-bahn u5 frankfurter tor

8 WEDER GESTERN NOCH MORGEN - ETEN & DRINKEN

Salades, soepen en roerei; alles wordt bij Weder gestern noch morgen met liefde
klaargemaakt. En ja, dat proef je. Allerlei soorten ontbijt kun je hier bestellen: Frans, Engels,
Duits of veganistisch.
gärtnerstraße 22, www.facebook.com/wedergesternnochmorgen, wo-vr 8.30-18.30, za-zo
8.30-18.00, € 6, u-bahn u5 samariterstraße
9 SOMETIMES COLOURED - SHOPPEN

4 SCHOENE SCHREIBWAREN - SHOPPEN

Mooie pennen en lederen mapjes om ze in te bewaren: Schoene Schreibwaren is een paradijs
voor wie nog graag met inkt schrijft. Naast de winkel zit een boekbinderij. De daar gemaakte
notitieboekjes en fotoalbums vind je in de winkel terug. Een tweede winkel zit aan de
Weinbergsweg.
niederbarnimstraße 6, www.schoeneschreibwaren.com, ma-vr 10.00-19.00, za 10.00-18.00, ubahn u5 samariterstraße, frankfurter tor

Bij veel vintage winkels zie je overvolle kledingrekken, zo gelukkig niet bij Sometimes
Coloured. Een uitgekiende selectie kleding en accessoires, het een goedkoop en het ander
wat duurder. De achterliggende gedachte: er is al genoeg kleding op de wereld en de
winkeldochter van de een is het nieuwe lievelingsstuk van de ander.
grünberger straße 90, www.sometimescoloured.de, di-vr 12.00-20.00, za 11.00-19.00, u-bahn
u5 samariterstraße

5 LIEBE MøBEL HABEN - SHOPPEN

Wie z’n huis graag inricht met bijzondere meubels uit de jaren 50, 60 is bij Liebe Møbel Haben
aan het goede adres. Het staat vol designklassiekers, veelal uit Scandinavië en Italië. Naast
stoelen en tafels zijn er ook lampen en accessoires te koop die misschien net nog in je koffer
passen.
boxhagener straße 113, www.liebemoebelhaben.de, di-vr 12.00-18.00, za 11.00-17.00, u-bahn
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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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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.

Deze route is van

7

8

