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DE VERBORGEN HOFJES VAN BERLIJN
Father Carpenter Coffee Brewers
Alte Schönhauser Straße
14oz.
Rosenhöfe
Haus Schwarzenberg
Kino Central
Waahnsinn berlin
Kauf Dich Glücklich
SCHEE
Chén Chè
Chipperfield Kantine
Laden Buchholzberlin
Sophie Gipps Höfe
Barcomi’s Deli
Sammlung Hoffmann
Stolpersteine
Hackesche Höfe
Ben Rahim
Eat Berlin
Promobo
Oude Joodse begraafplaats
Krausnickpark
Monbijoupark
Hummus & Friends
Neue Synagoge
Heckman Höfe
NIX
Ehemalige Jüdische Mädchenschule
Kunst-Werke
Clärchens Ballhaus
Strandbad Mitte

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Do you read me?!

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.90 km)

DE VERBORGEN HOFJES VAN
BERLIJN

Begin je dag goed met een stevig, Australisch ontbijt

OVER DE ROUTE

twee heel verschillende hofjes

Wandel uit de hof links om te winkelen

op het hof bij Münzstraße 21.

. Ga dan rechts en anders links de Neue

Schönhauser Straße in. Neem je tijd bij 14oz.

Ga bij de Rosenthaler Straße naar links voor

en een van de leukste bioscopen van de stad

. Ga

Wandel door het verborgen Berlijn en kijk rond op de binnenplaatsen in de oude Joodse
buurten van Mitte. Vergeet je camera niet, dit stukje stad is erg fotogeniek!

daarna opnieuw de Rosenthaler Straße in, maar ga nu links, voor een aantal hele leuke

DE WIJKEN

Auguststraße in voor een Duitse lunch

Daartussen vind je een binnenhof dat door de bewoners gemeenschappelijk wordt gebruikt.
Vaak is dat een binnenplaats waar fietsen worden gestald en de kinderen kunnen spelen,
maar het gaat ook weleens om een binnentuin: een kleine groene oase, verstopt midden in de

van Gipsstraße 12, naar de Sophie Gipps Höfe

stad. Heel soms worden de binnenplaatsen opengesteld voor publiek en vind je er winkeltjes,
restaurants, barretjes of zelfs een bioscoop. Deze wandeling neemt je mee door een aantal
van die opengestelde hoven in het Scheunenviertel en de Spandauer Vorstad, de oude Joodse

in het wegdek Stolpersteine

buurten van Mitte.

rechtsaf de Rosenthaler Straße in voor je rechts de Oranienburger Straße inloopt. Bij de Große

Voor de oorlog was dit een levendige buurt, waar na 1945 helaas nog weinig van overbleef.
De huizen wachtten op eigenaren die veelal niet meer terugkwamen. Na de Wende lag de
buurt er verwaarloosd bij en namen kunstenaars en andere creatievelingen in groten

Hamburger Straße ga je even naar rechts voor wat geschiedenis

Berlijnse huizen bestaan vrijwel altijd uit een voorhuis, zijvleugels en een achterhuis.

winkels

. Loop door voor lekker Vietnamees eten

of verderop links de

of lekkere flatbreads in de tuin

links de

Joachimstraße in. Aan het eind van de straat goed kijken naar de onderdoorgang, ter hoogte

kunstverzameling

Daar drink je koffie

met Barcomi's Deli

en een

. Aan de andere kant van het hof loop je links de Sophienstraße in, met
. Bij nummer 7 ga je de welbekende Hackesche Höfe

of koop je souvenirs

de Oranienburger Straße voor twee parken

. Bij hof I loop je de hofjes weer uit,

, lunch

en dan verder door

en de Neue Synagoge

getale hun intrek in de leegstaande gebouwen. De gemeente ging op zoek naar de
rechtmatige eigenaren, vaak in de vorm van erfgenamen die ver buiten Duitsland gezocht
moesten worden. Langzaamaan werd iedereen gevonden en werden de panden opgeknapt
en braakliggende stukken grond bebouwd. Nog steeds wandel je hier en daar langs stukken
onbebouwde grond, de kans is groot dat dan nog niet is ontdekt van wie de grond is.

Rechts naast de synagoge ga je bij nummer 32 weer een paar geschakelde hofjes in

Naast de in de wandeling omschreven adressen zijn er in deze wijk nog veel leuke winkels en
galerieën, die we natuurlijk niet allemaal konden opnemen. Je komt ook langs veel meer
openbare achterhoven dan we in de wandeling kwijt konden. Bijna ieder huis heeft zo’n grote
dubbele deur of poort met een doorgang naar de binnenplaats. Zijn er verder geen horeca of
winkels, dan nog is het vaak nog interessant om naar binnen te stappen. Houd je ogen dus

rechtdoor de Ackerstraße in voor goede koffie

goed open en trek af en toe de stoute schoenen aan. Op de achterhoven zien de huizen er
vaak heel anders uit dan de façade aan de straatkant.

WEINIG TIJD

Haus Schwarzenberg + Sophie Gipps Höfe + Hackesche Höfe + Neue Synagoge +

in.

.
.

Aan de andere kant van de hofjes rechts duik je de Auguststraße in voor allerlei cultuur, goed
eten

en mooie tijdschriften

. Voor Aziatisch eten

loop je nog even

rechtdoor en anders links de Große Hamburger Straße in. Loop langs Koppenplatz en dan

kaneelbroodjes

. Voor onder andere lekkere

ga je even naar rechts op de Torstraße en anders links. Steek de

Torstraße over en ga rechts de Bergstraße in. Hier eindigt de wandeling met een uitgebreid
diner

, koffie

of een cocktail

.

FATHER CARPENTER COFFEE BREWERS - ETEN & DRINKEN

Father Carpenter Coffee Brewers begon als pop-up in de tuin van 14 oz store, maar heeft
nu een vaste stek. Australische eigenaar Kresten heeft de brunchcultuur van downunder meegenomen naar Berlijn en gebruikt daarvoor alleen de beste producten. Neem je tijd
voor een gepocheerd eitje met natuurlijk een flat white. De geschakelde hofjes waar Father
Carpenter zich bevindt, zijn de laatste jaren gerenoveerd en omgedoopt tot Blue Yard, mede
omdat je er twee spijkerbroekenwinkels kunt vinden.
münzstraße 21, ma-vr 9.00-18.00, za 10.00-18.00, € 5, u-bahn u8 weinmeisterstraße

ALTE SCHöNHAUSER STRAßE - SHOPPEN

Ga eens lekker winkelen in de Alte Schöhauser Straße. Je vindt hier vooral boetiekjes en
hippe labels. Aan fijne restaurantjes ook geen gebrek, zoals je merkt bij het Italiaanse
Mädchenitaliener (nummer 12) en het Vietnamese Monsieur Vuong (nummer 46). Vergeet ook
zeker de omliggende straatjes als de Mulackstraße, Steinstraße en de Weinmeisterstraße
niet!
alte schönhauser straße, ma-za 12.00-20.00 (meeste winkels), u-bahn u8 weinmeisterstraße

14OZ. - SHOPPEN

Bij 14oz. vind je kleding waarvan je jarenlang plezier zal hebben. Het ruime assortiment
bestaat uit een mix gevestigde merken en beginnende designers: van handgemaakte slippers
uit Saint-Tropez tot bikerboots uit de US. Of kies je liever zijden jurkjes, jeans of Bretonse
streepjestruien? Ze liggen in antieke kasten van een Franse stoffenproducent. Schoenen pas
je op de vintage Chesterfield en pauzeren kun je in de mooie tuin, waar ’s zomers koffie wordt
geschonken door Father Carpenter.
neue schönhauserstraße 13, www.14oz-berlin.com, +49(0)30-28040514, ma-za 10.00-20.00,
u-bahn u8 weinmeisterstraße

ROSENHöFE - SHOPPEN

De roze en mintgroen gekleurde Rosenhöfe komen aan de achterkant uit op de
Hackesche Höfe. Architect Hinrich Baller heeft de hofjes in 2002 opgeknapt in de voor hem
kenmerkende stijl die tussen jugendstil en organische architectuur in zit. Wie goed oplet, zal
meerdere panden in Berlijn kunnen ontdekken met dit opvallende hekwerk. In deze hofjes
bevinden zich een paar kledingwinkels, een (zonnebrillen)zaak en je kunt er een ijsje eten of
een glas wijn drinken.
rosenthaler straße 36-37, s-bahn hackescher markt, u-bahn u8 weinmeisterstraße

HAUS SCHWARZENBERG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Voor de val van de muur en vlak daarna waren er in het gebied rond de
Hackesche Höfe veel undergroundclubs. Op Rosenthalerstrasse 39 kun je die sfeer
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terugvinden: het is er rauw en creatief, met streetart. Haus Schwarzenberg is een
kunstenaarscollectief, wat ook te zien is bij de Neurotitan Shop & Gallery. Verder in dit hof: het
Anne Frank Zentrum, Blindenwerkstatt Otto Weidt, een monsterkabinet en de zombiebar. Of

rosenthaler straße 15, www.schee.net, +49(0)30-52646987, ma-vr 11.00-20.00, za
10.00-20.00, u-bahn u8 weinmeisterstraße

bezoek Café Cinema, een van de oudste cafés van Berlijn.
rosenthaler straße 39, s-bahn hackescher markt, u-bahn u8 weinmeisterstraße

KINO CENTRAL - LEUK OM TE DOEN

In de naastgelegen Hackesche Höfe zit grote bioscoop Höfe Kino, maar de kleinere Kino
Central is eigenlijk veel Berlijnser. Kaartjes en een biertje koop je bij dezelfde balie, vaste
plaatsen zijn er niet. Er zijn maar twee zaaltjes waar voornamelijk geëngageerde en
arthousefilms worden gedraaid. Let er wel even op dat je voor de OV (original version) kiest bij
Engelse films, tenzij je graag een keer voor de nagesynchroniseerde versie gaat.
rosenthaler straße 39, www.kino-central.de, +49(0)30-28599973, € 8, s-bahn hackescher
markt, u-bahn u8 weinmeisterstraße

WAAHNSINN BERLIN - SHOPPEN

Van alles en nog wat uit het oude Oost-Berlijn hebben ze bij Waahnsinn berlin. Of je nou een
gasmasker, vilten hoed of vintagezonnebril zoekt. Boven vind je hoofdzakelijk mode en
accessoires, beneden meubels en bijvoorbeeld leuke retrolampjes.
rosenthaler straße 19, +49(0)30-28042220, ma-za 12.00-20.00, u-bahn u8 weinmeisterstraße

KAUF DICH GLüCKLICH - SHOPPEN

Een van onze alltime favorites hebben we ook weer in deze wandeling opgenomen. Naar deze
vestiging van Kauf Dich Glücklich ga je voor die heerlijke mode van lokale designers, maar
daarnaast ook voor cosmetica, kookboeken of flesjes Berlijnse wodka. Je kunt hier helaas
geen wafels eten, maar koffie hebben ze wel en ook verkopen ze de Kauf Dich
Glücklich Waffelmix. Kun je thuis mee aan de slag.
rosenthaler straße 17, www.kaufdichgluecklich-shop.de, +49(0)30-28878817, ma-za
11.00-20.00, u-bahn u8 weinmeisterstraße

SCHEE - SHOPPEN

Bij het van oorsprong Keulse SCHEE houden ze van mooie prints. Blikvanger is de gouden
muur vol zeefdrukken. Verder kun je er fijn neuzen op de tafels vol accessoires van
verschillende kleine labels, waarbij de nadruk vaak op duurzaam ligt. De vintagekastjes en tafeltjes waarop allerlei leuks ligt uitgestald, zijn ook te koop. Al is dat wat lastig mee te
nemen in je koffer.

Deze route is van

5

6

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.

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
NAME
andere wijken aan de beurt. Naast precies weten waar je echt goed kunt eten en
Maartje
Ours
koffiedrinken (haar nieuwe favoriet: Der Laden), kan ze ook vertellen over datvan
oude
Photography
gebouw aan de overkant van de straat. Bezorgt zowel haar opa van 94, hippe
zus van 25
als vrienden een geweldige tijd.
Petra de
Hamer, Marjolein den
Hartog
LAATSTE UPDATE

2016-09-22 15:08:26
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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