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Feine Dinge

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.60 km)

FREIHAUSVIERTEL

Deze wandeling begint bij de Musikverein

OVER DE ROUTE

weg over voor een museum

Zonder pauzes loop je de route in een halfuur. Je komt langs een aantal mooie
jugendstilbouwwerken, de Karlskirche en veel leuke winkeltjes – dus neem je bankpasje mee,
of juist niet. Deze wandeling is ook heel geschikt voor als je al eerder in Wenen was. Je kunt
de route fietsen, als je op de Karlsplatz even afstapt. De Naschmarkt is vooral op zaterdag
druk en gezellig. Op zondag is de wandeling minder leuk, omdat dan veel adresjes en de
marktkramen dicht zijn.

DE WIJKEN

langs de handgemaakte piano’s

. Ga rechts de Bösendorferstrasse in en loop

. Ga weer rechts en loop naar de Karlsplatz. Steek de
, een imposante barokke kerk

en paviljoens van Otto

Wagner

. Loop het park uit en steek over voor het hippe Heuer, waar je prima kunt

lunchen

. Steek achter dit café de drukke wegen over zodat je bij de Friedrichstrasse

uitkomt. Ga naar links langs het Secessiongebouw met de gouden bal
rechtdoor naar de vele exotische marktkramen

op de Naschmarkt

Faulmanngasse in en loop langs een bijzonder theehuis

. Loop hier
. Sla linksaf de

en een frozen yoghurt-zaakje

. Sla rechtsaf de Operngasse in. Je komt langs een fietscafé, een keizerlijke theesalon en

Tussen de Naschmarkt en de Wiedner Hauptstrasse ligt de voormalige arbeiderswijk het
Freihausviertel, waar tegenwoordig vrij veel yuppen wonen. In deze levendige buurt borrelt
het van de creatieve initiatieven. Er zijn kleinschalige designerboetieks, een prachtig

een vintagewinkel

fiftiesfilmhuis en hippe cafés. De sfeer kun je met geen enkele andere wijk in Wenen
vergelijken. Hoewel je in het centrum bent, voelt het als een dorp waar alle mensen elkaar
lijken te kennen. Straatnamen als Mühlgasse en Heumühlgasse herinneren aan de tijd dat

terug en sla dan linksaf de Schleifmühlgasse in voor meer leuke en hippe boetiekjes en cafés

. Ga linksaf de Schleifmühlgasse in voor leuke zaakjes

, of loop nog een stukje rechtdoor voor Italiaanse broodjes

. Als je de Schleifmühlgasse uitloopt kom je weer op de Naschmarkt met

de straten grachten waren en er overal molens stonden.
De gezellige en drukke Naschmarkt is een geliefd trefpunt, met talloze kramen vol exotische
producten en restaurantjes. De markt is de laatste jaren toeristischer geworden en de prijzen
zijn gestegen, maar dit schijnt de Weners niet zo te storen. Voor goede kwaliteit betalen ze
graag. Op zaterdag verkopen boeren uit de omgeving hier hun producten en is er een grote
rommelmarkt.
Grenzend aan het Freihausviertel ligt de Karlsplatz. Ooit was dit een monumentaal plein,

. Ga weer een klein stukje

tal van leuke eettentjes

. Aan de overkant, op de Linke Wienzeile, vind je een

karakteristiek Oostenrijks café
een schattig winkeltje
Kettenbrückengasse

. Sla linksaf en loop richting een Otto Wagnergebouw en
. Sla tegenover het Wagnergebouw linksaf de

in. Hier vind je een bijzonder appelzaakje

winkeltje loop je terug en ga je rechts de Schönbrunnerstrasse in, aan het eind van de straat

maar daar is niet veel meer van over. Na de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog moest
het plein helemaal op de schop, waardoor het een onoverzichtelijk geheel werd. Imposant is
de prachtige Karlskirche met daarnaast het Wien Museum, waar je van alles te weten komt

rechtsaf. Op de hoek van de Heumühlgasse vind je een hip restaurant

over de historie van de stad. Tussen half november en 24 december verandert het plein in een
grote kerstmarkt. Het water in de fontein wordt dan verruild voor bergen stro en staldieren en

links zit Feine Dinge

de verlichte Karlskirche zorgt voor een sprookjesachtige sfeer. Vlak bij de Karlsplatz ligt de
Musikverein, volgens velen de beste concertzaal ter wereld.

WEINIG TIJD

Naschmarkt + Musikverein + Karlskirche + Secession-gebouw + Karlsplatz-paviljoens

. Na dit grappige

Margaretenstrasse in en loop langs Elfenkleid

jarenvijftigbioscoop
modeboetiekje

en een crêperie

. Sla rechtsaf de
. In de derde straat

. Verderop in de Margaretenstrasse kom je langs een
. Iets verder op het Margaretenhof vind je rechts een Frans
. De wandeling sluit je af in het gezellige Schloss Quadrat

.

MUSIKVEREIN - LEUK OM TE DOEN

Om kans te maken op peperdure kaarten voor het wereldberoemde nieuwjaarsconcert in de
Musikverein moet je aanvraag op 2 januari in de brievenbus liggen. Anders loot je niet mee.
Gelukkig treedt de Wiener Philharmoniker de rest van het jaar ook op. Kenners zeggen dat de
akoestiek van de concertzaal een van de beste ter wereld is. Er worden ook rondleidingen
georganiseerd waarbij je de mooie zaal kunt bewonderen.
bösendorferstraße 12, www.musikverein.at, +43(0)1-5058190, kassa open ma-vr 9.00-20.00,
za 9.00-13.00 en vanaf een uur voor aanvang van een concert, kaarten vanaf € 20, staanplaats
€ 5, u-bahn karlsplatz

BöSENDORFER - SHOPPEN

Alle vleugels van Bösendorfer worden volledig met de hand gemaakt; de productie van een
instrument kost minimaal een jaar. Naast veel klassieke musici (denk aan Wibi Soerjadi met
zijn geliefde ‘Bösi’) zweren ook Tori Amos, Peter Gabriel en Elvis Costello bij deze piano.
bösendorferstrasse 12, www.boesendorfer.com, +43(0)1-5046651310, ma-vr 9.00-18.00, ubahn karlsplatz

WIEN MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het Wien Museum kom je alles te weten over de geschiedenis van de stad. Je ziet er
schilderijen, archeologische vondsten, stadsmaquettes, foto’s en de originele glas-inloodramen van de Stephansdom. Ook is de woonkamer van architect Adolf Loos nagebouwd.
karlsplatz 8, www.wienmuseum.at, +43(0)1-50587470, di-zo 10.00-18.00, entree € 8, eerste
zo van de maand gratis, u-bahn karlsplatz

KARLSKIRCHE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In 1713 werd Wenen geteisterd door de pest. Keizer Karl VI beloofde een kerk te bouwen
zodra de epidemie voorbij was. Het duurde echter bijna 25 jaar voordat de imposante barokke
Karlskirche voltooid was. De twee zuilen aan de voorkant zijn gebouwd naar het voorbeeld van
de Romeinse zuil van Trajanus. Het portaal heeft de vorm van een Griekse tempel. De 74
meter hoge koepel is beschilderd met fresco’s van Johann Michael Rottmayr. Met een glazen
lift kun je naar boven om ze van dichtbij te bekijken.
kreuzherrengasse 1, www.karlskirche.at, +43(0)1-504618, ma-za 9.00-12.30 & 13.00-18.00, zo
12.00-17.45, entree € 8, u-bahn karlsplatz

KARLSPLATZ-PAVILJOENS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De twee Karlsplatz-paviljoens uit 1898 zijn ontworpen door de jugendstilarchitect Otto
Wagner. De identieke gebouwen zijn versierd met marmer, goud en zonnebloem- en
plantenmotieven. Het ene paviljoen wordt gebruikt als café, in het andere zit een
documentatiecentrum over Otto Wagner.
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karlsplatz, www.wienmuseum.at, +43(0)1-50587470, apr-okt di-zo 10.00-18.00, entree € 3,
eerste zo van de maand gratis, u-bahn karlsplatz

HEUER - ETEN & DRINKEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

Het altijd drukke Heuer hoort bij het moderne tentoonstellingsgebouw Project Space. Hier
komen expositiebezoekers, studenten uit de buurt en toeristen. Bij goed weer zit je midden
op de Karlsplatz met uitzicht op de Karlskirche. Elke avond draait er een dj.

colofon

treitlstraße 2, www.heuer-amkarlsplatz.com, +43(0)1-8900590, dagelijks 10.00-2.00, glas
prosecco € 3,50, u-bahn karlsplatz

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.

SECESSION-GEBOUW - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Secession-gebouw is het hoogtepunt van de Wiener Secession, de Weense variant van
de jugendstil. De stijl is genoemd naar de vereniging met dezelfde naam, eind 19e eeuw
opgericht door kunstenaars als Moser, Hoffmann en Klimt om zich af te zetten tegen meer
traditionele kunstopvattingen. Hier, in hun tentoonstellingsgebouw, vind je behalve een aantal
exposities een bijna serene zaal met muurschilderingen van Klimt.
friedrichstrasse 12, www.secession.at, +43(0)1-5875307, di-zo 10.00-18.00, entree € 9, ubahn karlsplatz

Haar favoriete plek in de stad: de Cobenzl. Wandel naar boven en geniet van het
uitzicht. Anna houdt ervan dat elke wijk in de stad zo eigen is. Ze geniet van
NAME
galeries zoals in de Ankerbrot-fabrik, exotische markten en designwinkels, een
Anna
Maria
de Koning
avondje Tafelspitz in de Gmoakeller of rondom de Naschmarkt eten op een hippe
locatie
Photography
als Zweitbester.
Mascha Verkooijen,
Marjolein den Hartog
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
UMAR - ETEN & DRINKEN
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.

De gebroeders Umar hebben op de Naschmarkt een kraam die befaamd is om zijn vele
soorten vis. Het principe is heel simpel: wijs in de bakken de vis aan die je wilt hebben en
neem die mee naar huis. Meteen opeten kan ook: in het eenvoudige, naastgelegen eethuisje
maken ze er graag een lekker gerecht van.
naschmarkt stand 38-39, www.umarfisch.at, +43(0)1-5852177, ma-za 11.00-23.00, lunch € 14,
u-bahn karlsplatz

LOCAL

NASCHMARKT - LEUK OM TE DOEN

De Naschmarkt is de grootste en gezelligste exotische markt van Wenen. Hier kun je alles
kopen en proeven: van Indiase curry tot verse pasta en van karpers tot sushi. Veel
marktkramen zijn verbouwd tot kleine restaurants. Op zaterdag verkopen lokale boeren hun
wijnen en kazen en vind je iets verderop de Flohmarkt, de grootste rommelmarkt van Wenen.
De markt is de laatste jaren toeristischer en duurder geworden, maar dat maakt de Weners
niet zoveel uit.
linker en rechte wienzeile, www.wienernaschmarkt.eu, ma-do 6.00-18.30, vr 6.00-17.00,
vaste kramen ma-za 6.00-22.00, flohmarkt & boerenmarkt za 6.00-17.0, u-bahn karlsplatz
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NAME

ANNA MARIA DE KONING

