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Platz des 9. November 1989
Miss Ploff
Il Milanese del Tacco
Bar Wilma
Panke
Uferstudios
Pförtner
Pianosalon Christophori
Amtsgericht Wedding
Dujardin
ExRotaprint Kantine
Stranero
Osram-Höfe
Colorblind Patterns
Vagabund Brauerei
Anti-Kriegs-Museum
Freiluftkino Rehberge
Strandbad Plötzensee
ATZE Musiktheater
Hausbrauerei Eschenbräu
Leopoldplatz
Himmelbeet
Moos Restaurant
silent green Kulturquartier
Kauf Dich Glücklich Outlet
Tangoloft
Humboldthain Flakturm
Volkspark Humboldhain
Berliner Unterwelten

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.30 km)

wedding

Start de wandeling bij de oude grensovergang 1 . Steek de Bösebrücke over en ga links bij de

OVER DE ROUTE

Bellermanstraße in en links bij de Grüntaler Straße. Aan het einde bij de Badstraße naar

Een buurt in opkomst, zo wordt Wedding genoemd. Een rauwe, maar creatieve wijk waarbij
de verrassende plekken elkaar opvolgen.

DE WIJKEN

Voor de Tweede Wereldoorlog was Wedding eigenlijk net zo'n buurt als Prenzlauerberg. Er
woonden arbeider in woonkazernes tussen de brouwerijen en fabrieken. Zelfs de bouw was
nagenoeg hetzelfde. Toch is Prenzlauerberg tegenwoordig een van de duurste wijken van
Berlijn, terwijl in Wedding de huurprijzen tot de laagste van de stad behoren. Vanwaar dit

Jülicher Straße. Ga schuin rechts de Eulerstraße in voor koffie 2 . Ga verderop rechts de

rechts, voor Italiaanse koffie 3 even rechts uitwijken, en dan door de Badstraße. Vlak voor de
brug zie je een bar 4 of slenter je een stukje langs het water 5 . Dan ga je over het water
links de Uferstraße in. Op het oude terrein van de BVG 6 vind je leuke horeca 7 en cultuur
8 . Dan kun je links de brug over om het Amtsgericht 9 te zien, voor je rechts de Martin-

Opitz-Straße in loopt met op de hoek lunch in een oude bioscoop 10 of naar links
de Gottschedstraße in voor lunch in een voormalige fabriek 11 . Aan het einde ga je naar

verschil? De muur kwam, er was een hoge woningnood en daar moest nodig iets aan worden
gedaan. In Oost-Berlijn werd ervoor gekozen het gehavende Prenzlauerberg te laten voor wat
het was en de bewoners te verplaatsen naar nieuwe wijken aan de rand van de stad. In het

rechts de Reinickendorfer Straße in, steek die over en ga links de Liebenwalder Straße in voor

Westen hadden ze helaas niet zoveel ruimte en waren ze genoodzaakt de beschadigde
woningen met de grond gelijk te maken en te vervangen door goedkope
Plattenbau. Prenzlauerberg werd na de Wende bevolkt door kunstenaars en bohemiens,

om bij de Utrechter Straße naar rechts te gaan. Ga de Müllerstraße naar rechts, steek over en

pizza's 12 . Bij de Groninger Straße zie je rechts de voormalige Osram fabriek 13 . Ga dan links,

ga links de Brüsseler Straße in. Bij de Antwerpener Straße even naar rechts voor een leuke

waardoor de wijk langzaam uitgroeide tot de populaire buurt die het nu is. Wedding is sinds

zwart-wit print 14 of een minibrouwerij 15 . Wandel de Brüsseler Straße daarna weer verder in

kort pas met dat proces begonnen.

voor het Anti-Kriegs-Museum 16 . Nog genoeg energie? Loop dan naar het Volkspark

Doordat er aan de prijsstijgingen in populaire buurten als Mitte en Prenzlauerberg voorlopig
geen einde lijkt te komen, zien mensen met een kleiner budget – onder wie veel
creatievelingen en studenten – zich genoodzaakt een beetje op te schuiven. Dan valt de keuze
steeds vaker op Wedding. De huur is er laag en er zijn veel in onbruik geraakte panden die
vragen om een nieuwe bestemming. Dat zorgt voor onverwachte locaties, maar ook
bijvoorbeeld voor leuke plekken waar je voor weinig geld erg lekker eet (of drinkt).
Zoals wel vaker bij een wijk in opkomst zijn de adressen in Wedding wel echt aan verandering
onderhevig. We wilden de wijk al langer opnemen, maar voor een gedrukte gids wisselt er
nog te veel. We houden alles goed in de gaten en blijven zoeken naar nieuwe plekken die in
deze wijk opduiken!

WEINIG TIJD

Platz des 9. November 1989 + Panke + Leopoldplatz + Humboldthain Flakturm + Berliner
Unterwelten

Rehberge 17 18 . Wandel anders links de Lütticher Straße in tot aan de Luxemburger Straße
met een theater 19 . Ga links, steek over, ga rechts de Tegeler Straße in en weer links bij
de Triftstraße voor een pauze in de biergarten 20 . Links de Genter Straße in en weer op
de Luxemburger Straße naar rechts tot aan de Leopoldplatz 21 . Daar ga je rechts
de Ruheplatzstraße in voor gemeenschapstuin Himmelbeet 22 . Bij de Gerichtstraße ga je
links voor horeca 23 en cultuur 24 in een oud crematorium. Lunch bij Nettelbeckplatz (25) en
ga onder het spoor door en verder de Gerichtstraße in voor een outlet 26 of avondje uit 27 .
Ga verderop links de Grenzstraße in die eindigt in het park 28 29 . Aan de andere kant van het
park, op de Brunnenstraße, boek je een ondergrondse tour 30 om de dag af te sluiten.

1 PLATZ DES 9. NOVEMBER 1989 - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hier ging op 9 november 1989 de muur voor het eerst open. Toen werd aangekondigd dat de
visumplicht afgeschaft zou worden, trokken Oost- en West-Berlijners massaal naar de
grensovergangen. Er heerste chaos, waardoor de grens werd geopend en de Bösebrücke
voor het eerst weer kon worden overgestoken. De naam van de Platz des 9. November
1989 verwijst ook naar de dag waarop de republiek werd uitgeroepen (1918), dat Hitler een
staatsgreep pleegde (1923) en de Kristallnacht plaatsvond (1938).
bornholmerstraße 70, s-bahn bornholmerstraße
2 MISS PLOFF - ETEN & DRINKEN

Zo’n leuk klein, echt Berlijns zaakje, dat is Miss Ploff. Denk aan retromeubels als van een
Trödelmarkt en een kast vol tweedehandsschatten zoals mooie theekopjes met gouden rand
of een grappige vaas met parelmoer. Voor de flat white hebben ze een standaard glas, maar
bestel je een kopje thee kijk dan niet verbaasd op als je het in een olifant geserveerd krijgt.
Echt Berlijns zijn ook de uitgebreide menukaart, de zelfgebakken taart op de toonbank en het
grote brunchbuffet in het weekend.
eulerstraße 9a, +49(0)174-4757730, dagelijks 10.00-19.00, € 5, s-bahn bornholmerstraße, ubahn u8 pankstraße
3 IL MILANESE DEL TACCO - ETEN & DRINKEN

Een authentieke Italiaanse koffie haal je bij Il Milanese del Tacco. Die krijg je vergezeld van
een Italiaanse lekkernij en een praatje met de altijd vrolijke eigenaar. Tegen borreltijd
schenken ze hier ook heerlijke, natuurlijk Italiaanse wijnen.
stettiner straße 63, +49(0)30-49918363, ma-vr 8.00-18.00, za 10.00-17.00, s-bahn
gesundbrunnen, u-bahn u8 pankstraße
4 BAR WILMA - ETEN & DRINKEN

Overdag is het nauwelijks te zien achter de gesloten poorten in de lage muur vol graffiti, maar
’s avonds is Bar Wilma een plek om gezellig samen te komen. Het is een bar en galerie
ineen, met wisselende tentoonstellingen en regelmatig een lezing, show of filmavond. Let
wel op: het is een kleine ruimte waardoor er nog mag worden gerookt en dat gebeurt dus
ook. In ieder geval is het adresje makkelijk te herkennen aan de eend die boven de deur
iedereen in de gaten houdt.
badstraße 38/39, dagelijks 19.00-5.00, s-bahn gesundbrunnen, u-bahn u8 pankstraße
5 PANKE - LEUK OM TE DOEN

Het riviertje de Panke begint in Mitte, loopt door Wedding naar Pankow en zo de stad uit. De
oevers bieden een decor met veel groen, maar ook het rode baksteen van een oud weeshuis
en streetart. Het rivierpad is leuk voor een wandel- of fietstocht van 6 kilometer van de
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Chausseestraße naar het idyllische Sloßpark. Sla je bij de Badstraße rechtsaf langs de Panke,
dan kun je een bezoek brengen aan de mooie Bibliothek am Luisenbad: ooit was het een spa,
later een theater en nu een bibliotheek.
badstraße, u-bahn u8 pankstraße

een grote fontein aangelegd: de Brunnenplatz
brunnenplatz 1, s-bahn gesundbrunnen, u-bahn u8 pankstraße

6 UFERSTUDIOS - LEUK OM TE DOEN

Vroeger deden de hallen uit 1920 dienst als remise voor de trams en de bussen van de BVG,
tegenwoordig vinden op het terrein van de Uferstudios allerlei creatieve activiteiten plaats.
Vooral op het gebied van dans, maar ook theatervoorstellingen of een muziekfestival. Wandel
in ieder geval over het terrein, op het plein tussen de hallen is ook weleens een
kunstinstallatie te zien.
uferstraße 8/23, www.uferstudios.com, +49(0)30-46060887, s-bahn gesundbrunnen, u-bahn
u8 pankstraße
7 PFöRTNER - ETEN & DRINKEN

Tot de meest onverwachte plekken van Wedding hoort café Pförtner in het oude
poortwachtershuisje van de voormalige werkplaats van vervoersmaatschapij BVG. Loop door
naar achteren en je drinkt je koffie in een oude bus, weer een verwijzing naar de oude
bestemming van het terrein. Eet ook een stukje taart, die maken ze hier heel goed. Ook ’s
avonds kun je lekker eten: een snelle pasta of moderne Duitse keuken waarbij
seizoensproducten centraal staan, en dat voor een hele schappelijke prijs.
uferstraße 8-11, www.pfoertner.co, +49(0)30-50369854, ma-vr 9.00-23.00, za 11.00-23.00, €
5, s-bahn gesundbrunnen, u-bahn u8 pankstraße
8 PIANOSALON CHRISTOPHORI - LEUK OM TE DOEN

Pianoconcerten worden bij Pianosalon Christophori in een loods gegeven waar overdag
piano’s worden gerepareerd. Het podium staan vol met vleugels en piano’s, waarvan er
steeds een naar voren wordt gezet voor het concert. Drinken pak je zelf en bier haal je uit de
koelkast en maak je zelf open. Dit is een non-profit organisatie, dus hoewel de optredens
gratis zijn, wordt gevraagd naar een donatie. Is er wel een toegangsprijs, dan staat het
duidelijk op de website. Reserveren is echt een must.
uferstraße 8, www.konzertfluegel.com, gratis of € 25, s-bahn gesundbrunnen, u-bahn u8
pankstraße
9 AMTSGERICHT WEDDING - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het indrukwekkende gebouw van het in 1906 gebouwde Amtsgericht Wedding is, met zijn
neogotische stijl, zeker de moeite waard om te bekijken. Al is het maar aan de buitenkant,
want naar binnen gaan, lukt helaas niet. Om het gebouw heen is een park met speeltuinen en
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LARS SMITS

Lars (32) neemt niet de U-Bahn, maar fietst het liefst op z’n
Hollands bovengronds Berlijn door op zoek naar de nieuwste
hotspots of festivals die de stad rijk is. Hij interesseert zich
met name voor kunst, de geschiedenis van de stad en het
diverse en goede eten dat Berlijn te bieden heeft.
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