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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Sternbrücke
Mamalicious
Central Park
Stadtkutter
Beyond Beer
Schanzenpark
Falafelstern
Schanzenhöfe
Elbgold Lagerstraße
Altes Mädchen
Ratsherrn Brauerei
Erika’s Eck
Berta Emil Richard Schneider
Susannenstraße
Moraba
Café Kostbar
Mono Concept Store
Streetart Schanzenviertel
Haus 73 / Galopper des Jahres
Kilimanschanzo
Rote Flora
Hatari Pfälzer Stube
Slim Jims
Imbiss bei Schorsch
Schanzenflohmarkt
Hanseplatte
Elternhaus
Rindermarkthalle St. Pauli
Kleine Pause
Alles Elbe
Kaffee Stark
St. Pauli Tourist Office
Streetart St. Pauli
Große Freiheit
Beatles-Platz
Astra St. Pauli Brauerei
FC St. Pauli Fanshop
Blockbräu
Landungsbrücken
Alter Elbtunnel
StrandPauli

ROUTE
craftbeer & duitse keuken in
hamburg
OVER DE ROUTE

Tijdens deze wandeling maak je kennis met een kleurrijk stukje Hamburg met een bewogen
geschiedenis: het Schanzenviertel, St. Pauli en Altona-Nord. Je komt langs Hamburgs beste
bier-hotspots en Duitse eettentjes, maar ziet ook bijzondere streetart, de alternatieve scene
en aparte winkels. Onderweg kom je vele uitgaansadressen tegen. Ook naar een fijn
restaurantje hoef je nooit lang te zoeken. Je kunt de route eventueel bij de
Rindermarkthalle splitsen.

DE WIJKEN

Je begint in Altona-Nord, een rustige, wat alternatieve woonwijk. Ernaast ligt
de Sternschanze, ook wel Schanzenviertel of Schanze genoemd. Dit is dé hippe uitgaanswijk
van Hamburg, vol streetart. Hier draait het om gezelligheid, eten, drinken en shoppen in
unieke winkels. De cafés zijn shabby-chic, het publiek is jong en trendy. Het centrum van de
wijk is het Schulterblatt. Deze weg gaat tegenover de Rote Flora over in het bruisende Piazza,
waar in de zomer half Hamburg op de terrassen zit. De wijk dankt zijn naam aan de
stervormige (‘Stern’) verdedigingsmuur uit 1682. Daar ligt nu het Schanzenpark.
In de jaren 70 en 80, toen studenten de Schanze ontdekten als goedkoop woongebied,
domineerden protestbewegingen de wijk. Bij de Rote Flora kwam het vaak tot escalaties. De
arme wijk veranderde in het epicentrum van de alternatieve scene, en tot op de dag van
vandaag heeft de Schanze zijn alternatieve karakter weten te behouden. De oude
zeemansbuurt St. Pauli ernaast is Hamburgs amusementsmekka. De Reeperbahn met zijn
seksclubs en bars, de theaters aan de Spielbudenplatz, het voetbalstadion: de wijk is
synoniem aan plezier en vermaak, aan alternatief en underground, maar ook aan seks, drugs
en criminaliteit. Als grote havenstad heeft Hamburg een grote rosse buurt. Voor The Beatles
begon hier het grote succes: de Beatles-Platz herinnert aan die tijd.
Een gemixter publiek dan rond de rosse buurt vind je nergens. Naast louche types, hordes
toeristen en opgeschoten jongeren, feest hier ook trendy Hamburg. De Hamburger Berg met
gezellige danscafés is populair en aan de Reeperbahn vind je een aantal goede clubs en bars.
Ook de Wohlwillstraße is geliefd, met alternatieve winkeltjes en cafés. Het publiek is creatief
en politiek betrokken. Het straatbeeld oogt ruig, met veel streetart en linkse affiches. Niet
alleen aan de Reeperbahn, ook in Hamburgs containerhaven gaat alles 24 uur per dag door.

Het is de derde grootste haven van Europa. Op de Landungsbrücken krioelt het van de
toeristen die een rondvaart willen maken. Verder naar het westen heb je de Alter Elbtunnel en
een rits strandtentjes direct aan de Elbe.

WEINIG TIJD

Streetart in het Schanzenviertel en St. Pauli + Beyond Beer + Altes Mädchen +
Susannenstraße + Große Freiheit

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.00 km)
Begin bij S-Bahnstation Holstenstraße en loop naar de brug 1 om alvast enthousiast te
worden voor vanavond. Ga de Max-Brauer-Allee in voor pancakes 2 of om te relaxen in het
zand 3 . Ga rechtdoor en sla linksaf de Weidenallee in. Koop souvenirs of bier 4

5 en loop

terug tot de kruising. Wandel door het Schanzenpark 6 . Loop terug, ga links de
Schanzenstraße in en stil de honger met falafel 7 . Ga verderop links de trap op naar de
Schanzenhöfe 8 . Drink een verse koffie 9 , eet een goede burger 10 of kijk hoe bier wordt
gebrouwen 11 . Loop verder de Sternstraße in voor de robuuste 12 of verfijnde 13 Duitse
keuken. Ga rechtsaf de Kampstraße in en verder over de Bartelsstraße om op de
Susannenstraße 14 uit te komen. Op de hoek van de Rosenhofstraße vind je leuke tentjes
voor de lunch of voor vanavond 15 16 . Ga de Rosenhofstraße in voor een stoere winkel 17 en
fraaie streetart 18 . Loop links het Schulterblatt op, drink een biertje 19 , ga klimmen 20 of
bezoek het alternatieve cultuurcentrum 21 . Vervolg het Schulterblatt tot aan de
Schanzenstraße voor een schnitzel 22 . Sla rechtsaf, op de hoek naast Pick ‘n’ Weight eet je
aan de ene kant goede pizza’s 23 en aan de andere kant een beroemde Currywurst 24 . Steek
de Stresemannstraße weer over en sla linksaf de Neuer Kamp in om te shoppen 25 26 . Sla
linksaf en meteen rechtsaf de Marktstraße in voor bijzondere kleding 27 . Loop terug, steek de
Feldstraße over en sla rechtsaf voor de Rindermarkthalle 28 . Steek de Neuer Pferdemarkt
over en sla linksaf Beim Grünen Jäger in. Loop rechtdoor de Wohlwillstraße in voor een
Duitse snack 29 . Ga bij de Paulinenplatz rechts de Hein-Hoyer-Straße in voor een biertje 30 ,
of loop rechtdoor voor koffie 31 . Sla op het eind rechtsaf, informeer je over St. Pauli 32 en
vergaap je aan streetart 33 . Verder op de Paul-Roosen-Straße sla je linksaf de Große Freiheit
in 34 35 . Ga aan het eind even rechts voor de lokale brouwerij 36 . Loop dan terug, verder de
Reeperbahn op. Voetbalfans halen hun hart op in de FC St. Pauli Fanshop 37 . Ga
verder richting U-Bahnstation St. Pauli en dan rechtsaf de Helgoländer Allee in en loop door
voor een diner 38 met uitzicht op de Landungsbrücken 39 . Bekijk de stad nog even vanaf de
overkant 40 of sluit hier de dag af met een diner of een drankje met uitzicht op de haven 41 .
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1 STERNBRüCKE - LEUK OM TE DOEN

Op het eerste gezicht lijkt de Sternbrücke niets bijzonders, maar vergis je niet! Onder deze
brug bevinden zich populaire clubs en bars, zoals Fundbureau, Astrastube, Waagenbau en
Bar227. Fundbureau organiseert daarnaast maandelijks een drukbezochte

een relaxte manier kennis laten maken met de mooiste ambachtelijke bieren. En niet alleen
het bier zelf is belangrijk, ook het verhaal achter het bier. Je nieuwe biervrienden vertellen je
er alles over in de bar in hun winkel, of tijdens een proeverij. Wil je alle ins en outs van bier en
het brouwproces weten, dan kun je je aanmelden voor een brouwcursus.

Nachtflohmarkt. Verder vind je rondom de Sternbrücke nog een openluchtgalerie met foto’s
van Hamburg en het restaurant Brückenstern, waar Duits eten met live optredens van lokale
artiesten wordt gecombineerd.
sternbrücke, www.fundbureau.de, zie website voor tijden en prijzen, s-bahn 11, 21, 31
holstenstraße, bus 3, 15, 602 sternbrücke

weidenallee 53-55, www.beyondbeer.de, +49(0)40-44465424, ma-vr 13.00-20.00, za
10.00-20.00, proeverij € 49, u-bahn 3 sternschanze, s-bahn 11, 21, 31 sternschanze
6 SCHANZENPARK - LEUK OM TE DOEN

Even uitblazen doe je in het Schanzenpark. Dit park maakte vroeger deel uit van het
2 MAMALICIOUS - ETEN & DRINKEN

Voor een stevig ontbijt bestel je een stapel Canadian pancakes bij Mamalicious. Alle

stervormige verdedigingswerk waarnaar de wijk Sternschanze vernoemd is. Bij goed weer
vind je in het park vaak straatmuzikanten. ’s Zomers doet het Schanzenpark dienst als een van

gerechten zijn vegetarisch of vegan, maar zelfs als dat niet je ding is, mag je de pancakes hier
niet overslaan. Zorg voor een goed lege maag, want de porties zijn enorm. Het maakt niet uit
hoe laat je wilt ontbijten, dat kan bij Mamalicious namelijk de hele dag door.

Hamburgs leukste openluchtbioscopen, en als er sneeuw ligt in de winter, komen de
Hamburgers hier graag sleeën op de hellingen. Naast het park vind je de historische
watertoren (Schanzenturm), waar tegenwoordig een hotel in zit.

max-brauer-allee 277, www.mamaknows.de, +49(0)40-37026944, ma & wo-zo 10.00-16.00,
pancakes € 7, u-bahn 3 sternschanze, s-bahn 11, 21, 31 sternschanze, bus 15 schulterblatt

schanzenpark, dagelijks, entree gratis, u-bahn 3 sternschanze, s-bahn 11, 21, 31 sternschanze
7 FALAFELSTERN - ETEN & DRINKEN

3 CENTRAL PARK - ETEN & DRINKEN

Central Park is een stukje strand, maar dan midden in de stad. Ook al lig je dan niet aan zee,

Voor een heerlijke kebab- of falafelschotel (de laatste ook vegan) ga je naar Falafelstern. Deze

je voelt meteen de relaxte sfeer als je de loungemuziek hoort en de picknicktafels en
ligstoelen in het zand ziet staan. Een gezellige plek voor een borrel of een hapje eten. Ze

falafeltent bevindt zich direct tegenover S-/U-Bahnstation Sternschanze en staat bij veel
locals bekend als de beste van Hamburg. Alle gerechten zijn ook to go te bestellen: perfect
voor een picknick in het Schanzenpark.

hebben er kleine Duitse snacks, maar je kunt hier ook mee-eten van de grill. Ze houden hier
van een zonnetje, want alleen bij mooi weer gaan ze open.
max-brauer-allee 230, www.centralpark-hamburg.de, alleen bij goed weer ma-vr 13.00-23.00,
za-zo 12.00-23.00, snack € 3, grill € 10,50, u-bahn 3 sternschanze, s-bahn 11, 21, 31
sternschanze, holstenstraße

schanzenstraße 111, www.falafelstern.de, +49(0)40-41544435, ma-do & zo 11.00-0.00, vr-za
11.00-2.00, € 6, u-bahn 3 sternschanze, s-bahn 11, 21, 31 sternschanze
8 SCHANZENHöFE - LEUK OM TE DOEN

4 STADTKUTTER - SHOPPEN

Eigenlijk zouden de voormalige veemarkthallen en slachthuizen aan de rand van het

Als je op zoek bent naar een origineel aandenken aan je stedentrip naar Hamburg, loop dan
even binnen bij Stadtkutter. Deze winkel begon als pop-upstore en was zo’n succes, dat er nu
een permanente vestiging in het Schanzenviertel is. Alle souvenirs bij Stadtkutter zijn
handgemaakt door lokale ontwerpers. Wat dacht je bijvoorbeeld van stoere woonaccessoires
gemaakt van Hamburger jute koffiezakken, echte Hamburger likeur of een gegraveerde cover
voor je laptop of smartphone?
weidenallee 17, www.stadtkutter-shop.de, +49(0)40-26101021, di-za 11.00-19.00, u-bahn 3
sternschanze, s-bahn 11, 21, 31 sternschanze

huisvest restaurants, een craftbeer-winkel, de brouwerij van het bekende Ratsherrn-biertje en
verschillende mediabedrijven.
lagerstraße 28-34, www.schanzen-hoefe.de, entree gratis, u-bahn 3 sternschanze, s-bahn 11,
21, 31 sternschanze
9 ELBGOLD LAGERSTRAßE - ETEN & DRINKEN

5 BEYOND BEER - LEUK OM TE DOEN

Het team van Beyond Beer, aan de rand van het Schanzenviertel, heeft een missie: jou op
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Schanzenviertel afgebroken worden. Gelukkig zag de stad in dat de uit 1896 daterende
gebouwen in typisch Hamburgse baksteenstijl veel potentie hadden en bleven de
Schanzenhöfe bewaard. Het fotogenieke complex valt nu onder monumentenzorg en

5

Iedere Hamburger kent Elbgold, en dat is niet zonder reden: deze koffiezaak heeft een eigen

6

koffiebranderij en mixt met de hand fairtradekoffiebonen uit de hele wereld tot unieke
combinaties. Er zijn ruim 25 verschillende soorten koffie. De Elbgold-espresso’s zijn inmiddels
beroemd. Voeg daarbij huisgemaakte taart, vers belegde broodjes en een ontspannen sfeer
en je begrijpt waarom het er altijd druk is. In de zomer kun je ook buiten op het terras aan de
Schanzenhöfe zitten.

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

lagerstraße 34c, www.elbgold.com, +49(0)40-23517520, ma-vr 7.00-18.00, za 9.00-18.00, zo
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Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

10.00-18.00, koffie € 3,90, u-bahn 3 sternschanze, s-bahn 11, 21, 31 sternschanze
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NAME

EVA RIKKERS

Voor Eva heeft Hamburg het allemaal. Je vindt haar in het
park Planten un Blomen met een goed boek, in de zomer
met een kano op de Alster of struinend door het hippe
Schanze en het Karolinenviertel. Altijd op zoek naar de beste
eettentjes en winkeltjes. Ze start haar dag het liefst bij Café
Johanna, om daarna een wandeling langs de Elbe te maken
en te kijken naar de schepen in de haven. De dag afsluiten
met een vers visje of een currywurst hoort er absoluut bij!
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