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OVER DE ROUTE

Reken voor het lopen van deze route een uur. Je krijgt een beeld van een aantal verschillende
aspecten van de stad: de elegante ambtsgebouwen uit het begin van de 19e eeuw en het
stadsleven van verschillende bevolkingsgroepen binnen en buiten de Gürtel. In de cafés en op
de Brunnenmarkt proef je de bijzondere sfeer van de wijk. De wandeling is leuk bij een eerste
bezoek aan Wenen, maar ook als je er al vaker bent geweest. Je kunt de route fietsen.

DE WIJKEN

Het gigantische Rathaus is een van de blikvangers van de stad. Op het plein voor het stadhuis
is vrijwel altijd iets te doen. Van half november tot en met 23 december is er de kerstmarkt,
de drukst bezochte van de stad. Dan zijn de bomen versierd met lichtjes in de vorm van
cadeautjes, sneeuwmannen, sneeuwvlokken en violen. In januari en februari is er een
reusachtige schaatsbaan en tijdens de zomermaanden kun je op een groot scherm films van
concerten en opera’s bekijken.
Achter het Rathaus ligt de wijk Josefstadt, de kleinste van de stad, genoemd naar keizer Josef
I. Het is een relatief jonge wijk, want tot het midden van de 17e eeuw maakte het gebied deel
uit van een landgoed en bestond het uit akkers en wijnvelden. In Josefstadt hangt een heel
andere sfeer dan in de aangrenzende wijken Alsergrund en Neubau. Er wonen niet alleen veel
studenten en jonge gezinnen, maar ook wat oudere, gegoede Weners, die genieten van de
dorpsere sfeer. Het wemelt er van de cafés en restaurants. Ook zijn er veel bijzondere
boetieks.
De lange, drukke Josefstädter Strasse, met talloze winkels, loopt vanuit het centrum naar de
Gürtel, de brede weg die rond de stad ligt. Aan de andere kant van de Gürtel ligt de
Brunnenmarkt, een grote markt die al sinds de 18e eeuw wordt gehouden. Het merendeel
van de bevolking in deze van oudsher arbeiders- en industriewijk is van Turkse en Griekse
afkomst en dat merk je aan de kleurrijke markt en de winkels eromheen. Locals struinen graag
langs de exotische kramen. De lange markt van 160 kramen komt uit op de booming
Yppenplatz. Hier vind je talloze leuke en trendy eettentjes met gezellige terrassen.

WEINIG TIJD

Rathaus + Weinstube Josefstadt + Universität Wien + Brunnenmarkt + Café Florianihof

Start je wandeling met de aanschaf van een mooie Oostenrijkse wijn
van de drukke ring zie je de universiteit van Wenen liggen
Loop langs een stuk oude stadsmuur

. Aan de overkant

, ga linksaf de Mölker Bastei in.

tot je bij Demmers Teehaus

bent. Loop terug

en ga links de Schreyvogelgasse in voor de kleurrijkste winkel van Wenen
richting de Universitätsring, waar je linksaf slaat naar een chic café
rechts richting het imposante Rathaus
het park naar het Parlament

. Ga dan weer

. Ga bij de stoplichten

. Ga voor het gebouw linksaf en loop door

. Vóór dit imposante gebouw sla je rechtsaf, dit is de Stadion

Gasse. Als je de drukke, brede straat oversteekt, kom je in de Josefstädter Strasse met twee
kledingwinkels

en een theater

. Loop een stukje terug en ga links de Lange

Gasse in en vervolgens weer links. Je komt langs een Frans café
restaurant

. Bij het plein met de Piaristenkirche

komt langs een bijzondere stads-Heuriger
een café

en een Italiaans

sla je linksaf de Piaristengasse in, je

. Op de kruising kun je even rechtdoor voor

of meteen rechtsaf en weer rechts, hier zit een bijzonder boetiekje

op de winkelstraat ga je links

en na de bar Hold

. Terug

ga je rechts de Kupkagasse in. Aan

het eind ga je rechts en meteen links, je komt uit bij Café Florianihof

. Ga links de

Florianigasse in tot aan de Skodagasse. Zin in Mexicaans eten? Ga hier dan twee keer
rechtsaf

, anders steek je de Skodagasse over en vervolg je linksaf je weg door de

Florianigasse, door de Albertgasse weer terug naar de Josefstädter Strasse, waar je bij een
typisch Oostenrijks café
cupcake

rechts afslaat. Of loop even rechtdoor als je zin hebt in een

. Op de Josefstädter Strasse vervolg je links de weg tot aan de drukke Gürtel,

steek deze schuin links over de Neulerchenfelder Strasse in. Na het Turkse restaurant
loop je rechts de kleurrijke markt op
Yppenplatz
städter Strasse.

, aan het eind van de markt vind je de hippe
. Vanaf hier is het niet ver naar metrostation Josef-

WEIN & CO - ETEN & DRINKEN

Weners zijn trots is op hun regionale wijnen, vandaar dat je in elk restaurant en café
Oostenrijkse wijnen op de kaart treft. De populairste zijn de Grüner Veltliner en de
Blaufrankische wijn. Bij Wein & Co kun je diverse streekwijnen proeven en kopen: de ideale
manier om thuis nog eens van Wenen na te genieten. Wein & Co heeft diverse vestigingen;
deze zit boven een groot restaurant.
universitätsring 12, www.weinco.at, +43(0)5-7063141, ma-za 10.00-1.00, zo 11.00-0.00, ubahn schottentor

UNIVERSITäT WIEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Universität Wien is de oudste en grootste Duitstalige universiteit ter wereld. Het
hoofdgebouw in neorenaissancestijl is eigenlijk alleen toegankelijk voor medewerkers en
studenten, maar vaak kun je zo naar binnen lopen. In de galerij rond de binnenplaats staan 154
borstbeelden opgesteld van beroemde wetenschappers. Probeer ook de Grosser Festsaal in
te komen. Aan het plafond van deze zaal zie je werken van Oostenrijkse meesters als Gustav
Klimt.
doktor-karl-lueger-ring 1, www.univie.ac.at, +43(0)1-42770, u-bahn schottentor

MöLKER BASTEI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De oude stadsmuur die tot de 18e eeuw rondom het centrum liep, is vrijwel helemaal
afgebroken. Alleen op de Mölker Bastei is een stukje oude muur bewaard gebleven. Het
woord Mölker is dialect voor melk en verwijst naar het klooster Stift Melk dat hier een groot
huis in bezit had. Op het plein staat een gedenkteken ter nagedachtenis aan burgemeester
Von Liebenberg die tijdens zijn ambt in 1680 een overwinning op de Turken boekte. Boven op
het gedenkteken staat Viktoria, godin van de overwinning.
u-bahn schottentor

DEMMERS TEEHAUS - SHOPPEN

Met zo veel koffiehuizen zou je bijna vergeten dat er in Wenen ook veel theegedronken wordt.
Bij Demmers Teehaus verkopen ze maar liefst meer dan 300 verschillende soorten thee. Je
vindt er ook prachtige theepotten, zeefjes en servies. Op de eerste verdieping van deze
winkel vind je een theesalon met mooie loungestoelen.
mölker bastei 5, www.tee.at, +43(0)1-5335995, ma-vr 10.00-18.00, za 09.30-13.30, u-bahn
schottentor

KAUFHAUS SCHIEPEK - SHOPPEN

Zonder twijfel is Kaufhaus Schiepek de kleurrijkste winkel van Wenen. Hier vind je oorbellen,
kettingen, tassen en grappige cadeaus. In de winkel worden sieraden met de hand gemaakt
en je kunt er kralen kopen om het zelf thuis ook eens te proberen. Aan de overkant zit een
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dependance met veel vrolijke hebbedingetjes.
teinfaltstrasse 3, www.kaufhaus-schiepek.at, +43(0)1-5331575, ma-vr 10.30-18.30, za
11.00-18.00, u-bahn schottentor

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

CAFé LANDTMANN - ETEN & DRINKEN

colofon

Door een dure renovatie heeft Café Landtmann veel van zijn authentieke charme verloren,
maar het blijft een populaire ontmoetingsplaats voor acteurs uit het naastgelegen Burgtheater
en politici. Sigmund Freud was hier vaste gast en hij bestelde steevast koffie met Gugelhupf
(kleine tulband van cake). Vanuit de grote serre voor het café heb je een prachtig uitzicht op de
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Rathausplatz.
universitätsring 4, www.landtmann.at, +43(0)1-24100100, dagelijks 7.30-0.00, melange €
4,40, u-bahn herrengasse

RATHAUSPLATZ - LEUK OM TE DOEN

Een mooie foto maken van het Rathaus valt niet mee. Op het grote plein voor het
gemeentehuis, de Rathausplatz, is namelijk altijd wel iets te doen. Of het nu de traditionele
kerstmarkt is, die een maand voor kerst al begint, of de kilometerslange schaatsbaan in
februari: het is een geliefde plek voor locals en toeristen. In de zomermaanden is er een
zomerfestival met filmvertoningen van operavoorstellingen en in het voor- en najaar zijn er
diverse evenementen, zoals een oogstfeest, een bikefestival en een brandweerevent.

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
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rathausplatz, www.wiener-rathausplatz.at, u-bahn rathaus,

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.

RATHAUS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Rathaus is het meest indrukwekkende gebouw aan de Ringstrasse. Het stadhuis werd in
1883 opgeleverd en is geïnspireerd op de Vlaamse gotiek. Je kunt vrij door de zeven
binnenhoven lopen, of tijdens een rondleiding het overweldigende interieur bekijken. Op de
Rathausplatz is altijd iets te doen: in de winter is er een kerstmarkt met een enorme
schaatsbaan, in de zomer zijn er overal eetstandjes en hangt er een enorm scherm met
concertregistraties.

LOCAL

friedrich-schmitz-platz 1, +43(0)1-52550, rondleiding ma, wo & vr 13.00, entree en rondleiding
gratis, u-bahn rathaus

PARLAMENT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Theophil von Hansen is de architect van het Parlament (1883). Hij ontwierp het in Griekse stijl,
met veel zuilen. Daarmee wilde hij benadrukken dat hij voorstander was van de Griekse
idealen van de democratie. Tot 1918 kwam de keizerlijke regering hier bijeen, tegenwoordig
zetelt de nationale regering er. Het gebouw is alleen toegankelijk tijdens rondleidingen.
doktor karl renner ring 3, www.parlament.gv.at, +43(0)1-401102400, ma-za vanaf 11.00,
tijdens regeringsvergaderingen en feestdagen gesloten, rondleiding € 6, u-bahn volkstheater
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NAME

ANNA MARIA DE KONING

