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VASASTAN & KUNGSHOLMEN
Råkultur/Shibumi
Café Birger no76
Sibiriens Soppkök
Café Sirap
Non Solo Bar
Stockholms Stadsbibliotek
Lakritsroten
Lilla Aarts
Juiceverket
Gustaf Vasa Kyrka
Lilla Ego
Plagg
Upplandsgatan
Haberdash
Stockholms Skivbörs
Flippin’ Burgers
Smörgåstårteriet
Vasaparken
The Artisan
Mini Rodini
Magnolia Across the Street
Kaffeverket / Bakery and Spice
Rörstrandsgatan
Grandpa
Artiklar
AG
Två Systrar & En Kock
LOD
Café Frankfurt
Frank Form
Wilmer Kaffebar
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Stadshuset

ROUTE
VASASTAN

& KUNGSHOLMEN

OVER DE ROUTE

Deze lange wandeling heeft weinig bezienswaardigheden. De focus ligt op shoppen, eten en
drinken. Je zult hier weinig toeristen aantreffen, maar je krijgt daardoor wel een beeld van het
‘gewone’ Stockholm. Je kunt deze route ook andersom lopen of fietsen.

DE WIJKEN

Vasastan en Kungsholmen zijn twee verschillende wijken, maar de ‘eigen’ sfeer die er heerst,
is vergelijkbaar. Ze liggen voor de meeste toeristen te ver van de bekende
bezienswaardigheden en routes, dus dagjesmensen kom je hier niet veel tegen. De

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.90 km)
Begin de wandeling met sushi of reserveer voor later
loop via het parkje naar Café Birger

. Steek Birger Jarlsgatan over naar Roslagsgatan. Heb

je zin in soep, vervolg dan deze straat
hoek met Surbrunnsgatan zit Café Sirap
met een espresso

. Ga links onder de boog door en

. Ga links de hoek om en meteen weer links. Op de
. Loop naar Odengatan, ga rechts en pauzeer

. Het opvallende oranje gebouw verderop links is de bibliotheek

Ga net daarvoor rechts Sveavägen in voor drop

en loop via Frejgatan en Hagagatan naar

Idungatan en Norrtullsgatan voor een restaurant

. Voor een sapje loop je naar

Norrtullsgatan 21

. Ga daarna rechts. Je ziet de kerk al liggen

. Loop even rechts

Stockholmers, met name de dertigers, komen hier echter vaak en willen hier ook graag
wonen.

Västmannagatan in en kijk waar je misschien vanavond gaat eten

Vasastan is pas ontstaan rond de vorige eeuwwisseling. De overheersende bouwstijlen in die
tijd waren jugendstil en ‘nationale romantiek’ en die zie je terug in het huidige straatbeeld.
Rond Odenplan en Sankt Eriksplan, het hart van de wijk, zijn veel antiek- en curiosawinkels en

Upplandsgatan

boetiekjes met tweedehands cd’s. Ook als uitgaansgebied is Vasastan zeer geliefd. Een borrel
nemen na het werk, gezellig wat eten of ontspannen iets drinken – het kan allemaal in een
van de vele restaurants en bars, bijvoorbeeld in Rörstrandsgatan. De sfeer is informeel, zonder

links Odengatan in voor pizza en (kinder)kleding

al te veel poespas. Je hoeft je hier dus echt niet helemaal uit te dossen voor een avondje uit.

Loop daarna de brug over naar Kungsholmen. Ga rechts Alströmergatan in en dan links

Kungsholmen is van alle Stockholmse eilanden het laatst bebouwd. Stadshuset is het
prominentste gebouw van dit eiland, en misschien wel van de hele stad. De laatste jaren
wordt de wijk steeds populairder, mede doordat het winkel- en restaurantaanbod steeds
uitgebreider en beter wordt. Kungsholmen is ook geliefd bij hardlopers en wandelaars. De

.

. Loop terug naar

Karlbergsvägen. Aan de andere kant van de kerk kun je gaan shoppen, bij Plagg
. Op de hoek eet je een hamburger

tweede rechts voor een boterhamtaartje

koffie met een broodje

of in

of ga rechts en de

. Vanaf hier kijk je uit over het park

. Ga

. Ga rechts Torsgatan in voor

of loop door en maak een horecastop in Rörstrandsgatan

Fridhemsgatan in voor mode

.

. Ga linksaf Fleminggatan in. Iets vrouwelijks koop je hier

. Ga terug en dan rechts Kronobergsgatan in. Is het al etenstijd, geniet dan van goed
vlees

, eerder op de dag neem je een fika

. Loop door naar het water. Ga daar rechts

paden langs het water zijn perfect voor de dagelijkse kilometers. Maar ook lekker in het gras
liggen aan de waterkant is een aangename bezigheid. Vanaf Västerbron, de brug die
Kungsholmen met Södermalm verbindt, kun je op een mooie zomerdag van de zonsopgang
genieten en de stad zien ontwaken.

tot je aan je rechterhand trappen ziet. Deze leiden je langs de gezichten van kunstenaar Sivert

WEINIG TIJD

cadeau

Stockholms Stadsbibliotek + Gustav Vasa Kyrka + Vasaparken + Rörstandsgatan +
Stadshuset

Lindblom. Bovenaan kom je bij Grubbensringen, een idyllische binnenplaats. Verlaat deze via
het poortgebouw en ga links Fleminggatan in. Duik even Norra Agnegatan in voor een uniek
of loop door en ga rechtsaf Pipersgatan in voor een kop thee

in Kungsholmsgatan zit een leuke concept store
Bergsgatan voor ananasgebak
het stadhuis

. Weer rechts

. Ga linksaf via Scheelegatan naar

, daarna rechts en links Hantverkargatan in. Loop door naar

en daarna langs het water tot Mälarpaviljongen

. Eindig in

Rålambshovsparken met een barbecue

Deze route is van

of met een frisse duik

.

3

4

odengatan 34, www.nonsolobar.se, +46(0)8-4402082, ma-vr~7.00-21.00, za-zo 9.00-18.00,
115 sek, t-bana rådmansgatan

RåKULTUR/SHIBUMI - ETEN & DRINKEN

De meeste Stockholmers lunchen doordeweeks buiten de deur en vaak kiezen ze sushi.
Råkultur is begonnen als lunchrestaurant, maar werd zo populair, dat ze de sushi, nigiri,
sashimi en noedels nu ook ’s avonds serveren. In de kelder zit Shibumi, een izakaya, ofwel
een Japanse eetbar. Heel geliefd voor een borrel met een klein, fantastisch lekker gerecht
erbij.
kungstensgatan 2, www.rakultur.se, +46(0)8-6962325, ma-vr 11.30-15.30 & 17.00-22.00, za
12.00-16.00 & 17.00-22.00, shibumi di-za 18.00-1.00, vanaf 109 sek (sushi 9 stuks), t-bana
tekniska högskolan

STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Stockholms Stadsbibliotek werd ontworpen door Gunnar Asplund. Het modernistische
gebouw wordt ook wel Asplundhuset genoemd, omdat het een van zijn belangrijkste
gebouwen is. In 1928 werd de bibliotheek geopend. Het was de eerste openbare bibliotheek
van Zweden waar mensen zelf hun boek konden uitzoeken en pakken, zonder de hulp van een
bibliothecaris. Indrukwekkend is de ronde vorm waarin de boeken staan.
sveavägen 73, www.biblioteket.stockholm.se, +46(0)8-50831060, ma-do 9.00-21.00, vr
9.00-19.00, za-zo 12.00-16.00, entree gratis, t-bana rådmansgatan

CAFé BIRGER NO76 - ETEN & DRINKEN

Vind je een gegrilde sandwich ook zo lekker? Of heb je liever hartige taart of soep? Café
Birger no76 heeft het allemaal, en alles komt uit eigen keuken. Heb je al geluncht? Neem dan
koffie met taart of een bulle. In het weekend komen hier veel vaste gasten uit de wijk
brunchen.
birger jarlsgatan 76, www.bistrobirger.se, +46(0)8-209740, dagelijks 10.00-17.00, lunch 110
sek, brunch 229 sek, t-bana rådmansgatan

LAKRITSROTEN - SHOPPEN

Als je denkt dat alleen Nederlanders dropliefhebbers zijn, dan heb je het mis. Ook in Zweden
zijn ze er dol op. In dropwinkel Lakritsroten is het een en al drop wat je ziet, ruikt en proeft.
Want proeven mag! Zoute drop met karamel is een favoriete combinatie van veel klanten.
sveavägen 107, www.lakritsroten.se, +46(0)8-4115815, ma-vr~10.00-18.30, za 10.00-17.00,
zo 11.00-16.00, t-bana rådmansgatan

SIBIRIENS SOPPKöK - ETEN & DRINKEN

Sibiriens Soppkök is een klein restaurant in een souterrain. Er staan enkel soepen op de kaart,
vers bereid in de piepkleine keuken. Wat dacht je van kippensoep met courgette,
mangochutney en basilicum, wildsoep met cantharellen en lingonbessen of avocadosoep met
garnalen? Je kunt ook een soepje meenemen.
roslagsgatan 25, www.sibirienssoppkok.se, +46(0)8-150014, ma-vr 10.00-21.30, za
12.00-21.30, maaltijdsoep 130 sek, t-bana tekniska högskolan

LILLA AARTS - ETEN & DRINKEN

Lilla Aarts, klinkt het Nederlands? Dat kan kloppen! De eigenaar heeft een Vlaamse vader.
Maar hier geen friet! Als ontbijt krijg je vers brood met eieren, bacon en kaas. Het lunchmenu
is niet zo uitgebreid. Elke dag een ecologisch vis- of vleesgerecht, een vegetarische soep en
een vegetarische salade, totdat het op is.
norrtullsgatan 24, www.aartsmat.se, +46(0)8-330400, ma-vr~8.00-15.00, lunch 100 sek, tbana odenplan

CAFé SIRAP - ETEN & DRINKEN

Laat je niet afschrikken door het schoolkantine-uiterlijk van Café Sirap! Het zou zonde zijn als
je om die reden doorloopt en de bosbessenpannenkoeken met bacon en uiteraard sirap (soort
schenkstroop) mist. Op zondag staan ze er buiten voor in de rij. Ook de salades en
sandwiches zijn erg smakelijk. Hier komen veel vaste gasten en het personeel onthoudt
precies hoe ieder zijn koffie of thee ’t liefst drinkt. Een grote plus!
surbrunnsgatan 31a (hoek tulegatan), www.cafesirap.se, +46(0)8-6129419, ma-vr 8.30-16.00,
za-zo 11.00-17.00, ontbijt vanaf 80 sek, salade~100 sek, brunch , t-bana rådmansgatan

JUICEVERKET - ETEN & DRINKEN

Vitamines worden nogal eens vergeten tijdens een citytrip. Daarom is het goed dat
Juiceverket er is! Heerlijke versgeperste fruit- en groentesappen of -shakes. Broodje erbij en
je hebt een ontbijt of volledige lunch. Hippe inrichting, hippe gasten achter de bar en hippe
gasten als klant.
norrtullsgatan 21, www.juiceverket.se, +46(0)8-319100, ma-vr 8.00-19.00, za 10.00-18.00, zo
11.00-17.00, sap vanaf 43 sek, sandwich 68 sek, t-bana odenplan

NON SOLO BAR - ETEN & DRINKEN

Non Solo Bar zegt de beste koffie van Stockholm te hebben. Onmisbaar bij een goed ontbijt.
Maar ook de salades en pasta’s smaken heerlijk. Vergeet niet even langs het saladebuffet te
lopen. Dat is bijna te lekker om er nog pasta naast te eten.
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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.

Saskia gaat het liefst op zoek naar bijzondere adressen om te eten en drinken. De ene
dag geniet ze van het stadse leven op Söder met hippe koffietentjes,
NAME
onafhankelijke boetieks en galeries, het andere moment vind je haar op
Saskia
de Leeuw
Djurgården langs het water. Ze vindt niets heerlijker dan Stockholm in de zomer,
Photography
wanneer de dagen op hun langst zijn.
Hans Zeegers, Ton van
Veghel, Nancy Lee
LAATSTE UPDATE
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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.
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