knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Joodse groentemarkt
Monsieur Michelin
Fietstassen Abdo
Zwin' Zwin' Boutique
Atelier du Cuivre
Zwin' Zwin' Café
Earth Café
Henna Art Cafe
Restaurant Bahia
Sinaasappelstalletjes
Chez Chegrouni
Kissariat El Guessabine
Tanjia-straatje
Olijvenmarkt
Tafilalet Création
Aux Merveilles de Marrakech
Patisserie Belkabir
Souk Chkairia
Zadelmaker
Souk Al Hadadine
Beats Burger
Souk Cherifia
Terrasse des Épices
Fondouk El Amri
Madame Fatima
Bab.ma
Kremm Café
Palais Donab
Hammam de la Rose
Topolina
Dar Moha
Valérie Barkowski
Maison Denise Masson
Bab Doukkala
Siertorens

ROUTE
made in marrakech
OVER DE ROUTE

Deze route neemt je mee de drukte van de soeks in. De nadruk ligt op het ontdekken van
oude ambachten, ateliers, kleine winkels en lokale restaurantjes in de steegjes van de medina.
De route lijkt niet zo lang, maar je zult onderweg zoveel zien dat je er wel een hele dag aan
kan besteden. De route eindigt in de Nieuwe Stad, waar je zo doorloopt naar de Tuinen van
Majorelle. Je kunt de route desgewenst ook andersom lopen.

DE WIJKEN

De medina is de oude binnenstad van Marrakech. De medina is omgeven door 19 kilometer
lange stadsmuren met 21 stadspoorten. Midden in de medina bevindt zich het beroemde
Djemaa El Fna- plein. Dit betekent ‘Verzameling der Doden’. Hier werden vroeger de
gepekelde koppen van criminelen op stokken tentoongesteld, om zo te behoeden voor meer
criminaliteit. Al meer dan duizend jaar lang is het plein het bruisende middelpunt van de stad.
Mensen kwamen (en komen) hier voor vermaak, zoals lekker eten en genieten van de vele
kunstenmakers. Maar ook voor praktische zaken kun je hier terecht: zo kom je nog
tandentrekkers en waterdragers tegen op het plein. Tegenwoordig gaan ze ook graag op de
foto met toeristen.
Achter het Djemaa El Fna spreidt zich de wirwar van steegjes en straatjes uit die we de soeks
noemen. In de hoofdstraten vind je vooral winkeltjes, terwijl de duizenden ateliers zich in de
zijstraatjes bevinden. De soeks zijn weer onderverdeeld in vele kleine wijkjes, waar de
verschillende ambachten zich samen sterk maken, zoals vroeger de gilden in Nederland. Zo
heb je de soek van de leerbewerkers, de soek van de babouchemakers, de soek van de
koperbewerkers en de soek van de wolververs.
Als je verder afdwaalt verlaat je de drukke soeks weer en kom je in de woonwijken terecht.
Wanneer je een mooi verbouwde riad of fondouk inloopt, proef je beter de sfeer van weleer.
Vroeger was de medina van Marrakech een plaats voor rijke mensen, met grote huizen. De
riads hadden allemaal grote binnentuinen, die helaas in de loop van de eeuwen meestal weer
zijn volgebouwd. Op sommige plaatsen zijn de tuinen in ere hersteld, bijvoorbeeld in één van
de vele riads die verbouwd zijn tot bed and breakfast.
Een fondouk was een herberg. Hier kwamen handelaars met hun kamelen, muilezels en
paarden samen vanuit alle windstreken. Op zoek naar een plek om te rusten (op een zak stro)
en om te handelen. Bij sommige fondouks zie je de grote weegschaal nog hangen. De stallen
op de benedenverdieping hebben plaatsgemaakt voor ateliers en winkeltjes.

Tegenwoordig verkiezen rijkere mensen een woning in de Nieuwe Stad, voorzien van modern
comfort.

WEINIG TIJD

Tanjia-straatje + Joodse groentemarkt + Olijvenmarkt + Maison Denise Masson + Bab
Doukkala

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.70 km)
Deze wandeling begint op de Joodse groentemarkt 1 . Steek over en loop de lange Rue Riad
Zitoun el Kedim in. Hier vind je vele winkels en ateliers 2
voor een hapje of drankje 6

7

8

3

4

5 en je kunt er ook terecht

9 . Aan het einde van de straat loop je zo het plein

Djemaa El Fna op. Loop rechtsaf, langs de sinaasappelstalletjes links 10 en een restaurant
met uitzicht over het plein rechts 11 . Je loopt recht op de Kissariat ofwel winkel-galerij 12 af.
Ga naar binnen om de entree te bewonderen of linksaf naar het Tanjia-straatje 13 en de
olijvenmarkt 14 . Na de olijvenmarkt volg je het straatje in de soeks naar rechts. Aan je
rechterkant zie je de grote entreepoort van de soeks. Loop hieronderdoor. In deze straat vind
je vele winkels 15 16 en een lekkere patisserie 17 . Je komt op een Y-splitsing: houd rechts
aan richting Souk Chkairia 18 19 . Loop rechtdoor. Ga linksaf het steegje met de riemen in.
Houd rechts aan. Als de weg breder wordt ga je linksaf (bij het rode bordje E23 Riad
Laarouss). Je betreedt de soek van de smeden 20 . Loop door tot de T-splitsing, ga dan
rechtsaf voor een hamburger-lunch 21 . Vervolgens ga je linksaf. Aan de linkerkant vind je vele
winkeltjes en een restaurant in de Souk Cherifia 22 23 . Loop rechtdoor voor wat cultuur 24
26 en meer eten 25 27 . Voor ontspanning kun je terecht bij 28 29 of shop nog even verder

bij Topolina 30 . Steek de drukke straat over bij Dar El Bacha, naar Rue Bab Doukkala. Hier kun
je alvast reserveren voor vanavond bij Dar Moha 31 . Loop rechtdoor langs de winkel van
Valerie Barkowski 32 . Voor een culturele stop volg je de bordjes rechtsaf in het steegje naar
Maison Denise Masson 33 . Keer terug naar de hoofdweg. De straat gaat over in Rue Bab
Doukkala en aan het einde loop je onder de gelijknamige stadspoort door 34 om een blik te
werpen op de mooie siertorens net buiten de muren 35 .
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1 JOODSE GROENTEMARKT - LEUK OM TE DOEN

6 ZWIN' ZWIN' CAFé - ETEN & DRINKEN

De heerlijk geurende bloemen en het verse fruit bij de ingang lijken een lokkertje. Want als je
verder de Joodse groentemarkt binnenloopt, verandert het geurpalet snel. Hier koop je alles

Een paar steile trappen leiden je naar misschien wel de mooiste zonsondergang van
Marrakech. Op het dakterras van Zwin' Zwin' Café kun je iets drinken en een van de

vers. Maar dan ook echt vers. De kippen kakelen nog, de konijntjes huppelen rond in hun

verrassende gerechten op de kaart proberen, zoals een voorgerecht van mini-aubergines

hokjes en het gekoer van duiven (voor de pastilla) komt je tegemoet. Als je je kip hebt

gevuld met honing. Ook vegetariërs komen hier dus aan hun trekken. En vergeet niet een
dessert te nemen! Het huisgemaakte ijs van dadels of oranjebloesem smelt op je tong.
2 rue riad zitoun el kedim, +00212(0)524-380707, dagelijks 10.30-22.00, hoofdgerecht 85 dh,

gekozen, wordt hij wel voor je onthoofd en gepluimd. Dat scheelt weer werk thuis. Niet aan te
raden voor vegetariërs en tere zielen!
avenue hommane al fatouaki, dagelijks 9.00-22.00,

7 EARTH CAFé - ETEN & DRINKEN
2 MONSIEUR MICHELIN - SHOPPEN

Al jarenlang worden overal in Afrika Michelin-banden gerecycled tot sandalen, emmers en
fotolijstjes. De van oorsprong Franse Monsieur Michelin doet het net even anders. Hij
gebruikt de soepele binnenkant van de banden, waardoor zijn creaties in ware kunstwerkjes
veranderen. De artistieke handtassen, fraaie sieraden en andere kleinoden zouden niet
misstaan in een museum voor hedendaagse kunst.
rue riad zitoun el kedim, +00212(0)656-184129, dagelijks 11.00-19.30,

Voor vegetariërs is uit eten gaan in Marokko niet altijd eenvoudig, want de meeste gerechten
bevatten vlees. Earth Café claimt het eerste vegetarische restaurant van Marrakech te zijn.
Hier worden alleen producten gebruikt van een biologische plantage buiten de stad. Voor de
liefhebbers zijn er kookworkshops, waar je samen met de chef heerlijke salades en tapas
bereidt.
2 derb zawak, rue riad zitoun el kedim, www.earthcafemarrakech.com, +00212(0)661-289402,
dagelijks 11.00-laat, vanaf 70 dh, kookworkshop 200 dh,
8 HENNA ART CAFE - ETEN & DRINKEN

3 FIETSTASSEN ABDO - SHOPPEN

De kleurige fietstassen die in dit atelier aan de muur hangen zouden niet misstaan in een

Net zoals de Amerikaanse eigenares Lori haar hart verloor aan Marrakech, zo verlies je al snel

hippe Amsterdamse winkel. Alle tassen zijn gemaakt van kleurig tentzeil en kunnen dus weer
en wind doorstaan. Hangt jouw kleurtje er niet bij, of wil je een ander formaat? Abdo maakt

je hart aan Henna Art Cafe. Laat hier een (natuurlijke) hennatatoeage zetten onder het genot

graag een model op maat voor jou, zodat een druilerige Hollandse herfst zal worden
opgevrolijkt door een handmade in Marrakech fietstas!
143 rue riad zitoun el kedim, +00212(0)667-344073, za-do 10.00-21.00,

De kunstwerkjes aan de muur zijn allemaal te koop. Verder kun je er voor een eerlijke prijs
lekker eten. Een gedeelte van de winst is bestemd voor het ondersteunen van Marokkaanse

van een Berberse mojito. Het café is een waar kunstwerk met prachtig beschilderde muren.

kunstenaars.
35 derb sqaya, rue riad zitoun el kedim, www.marrakechhennaartcafe.com,
+00212(0)524-381410, dagelijks 11.00-21.00, hoofdgerecht 40 dh,

4 ZWIN' ZWIN' BOUTIQUE - SHOPPEN

De roze letters aan de buitenkant zijn slechts een voorproefje van de kleurrijke collectie van
9 RESTAURANT BAHIA - ETEN & DRINKEN

Zwin' Zwin' Boutique. Kijk dus even om de hoek en daal het trapje af. Behalve leuke,
betaalbare kleding vind je in dit keldertje heel veel hebbedingetjes. Zo zijn er tasjes,
portemonnees en telefoonhoesjes in alle kleuren, modellen en maten.

Hou je liever geld over om te shoppen? Dan moet je zeker binnenstappen bij Restaurant

1 derb jdid, rue riad zitoun el kedim, +00212(0)524-380738, dagelijks 10.00-19.00,

gerechten zoals tajine, couscous, pastilla en diverse grillgerechten kun je hier bestellen. Vers

Bahia. In dit eetlokaal komen zowel locals als toeristen. Alle traditionele Marokkaanse
bereid en voor een zachte prijs. Wil je een lokale specialiteit proberen, dan moet je dit 24 uur
van tevoren aanvragen.

5 ATELIER DU CUIVRE - SHOPPEN

In het Atelier du Cuivre heeft Soufian de stiel van zijn vader geleerd. Die van koperbewerker

206 rue riad zitoun el kedim, +212()611-140874, dagelijks 10.00-00.00, hoofdgerecht 30 dh,

wel te verstaan. Naast koper bewerkt hij tegenwoordig ook meichor, verzilverd metaal. Voor
een klein bedrag laat je al je naam in Arabisch of in Latijns schrift op een handgemaakte
sleutelhanger graveren. Een leuk souvenirtje! Maar ze doen hier ook het échte werk:
naamborden van verschillende riads sieren de muren. Alles op bestelling, binnen een dag af te
halen. De prijs hangt af van het aantal letters en de grootte van de plaat.
59 rue riad zitoun el kedim, +00212(0)624-8483120, dagelijks 10.00-19.00,
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LOCAL

NAME

ASTRID EMMERS

Haar grote liefde bracht haar naar Marrakech, een bruisende
stad die continu in ontwikkeling is. Eten kan er
fantastisch, maar geniet ze nog meer van rustige, groene
plekken in de stad zoals de Tuinen van Majorelle. Door haar
werk komt ze overal. Met veel plezier toont ze haar
gasten verstopte riads, paleisjes en restaurants.
Zeker onthouden: restaurant Le Jardin in Medina Noord.
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