stedentrip
Niet voor niets noemen de inwoners van Hamburg
hun stad liefkozend ‘mijn parel’. Het bruist in de
grootste havenstad van Duitsland. De beste tips
van drie enthousiaste Hamburgers.
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Shoppen met Louisa

‘Meine Perle’

Koopvaardijschip op de Elbe
30 spoor lente 2016

Op findeling.de vind je de leukste
speciaalzaken in Hamburg en sinds
kort is de website in het Engels vertaald.
Louisa Juelich (25) is verantwoordelijk
voor de sales. Terwijl ze van haar cappuccino geniet bij Nord Coast Coffee
Roastery, neemt ze uitgebreid te tijd om
haar favoriete shoppingtips te delen.
‘Ik kan niet zonder goede koffie’, lacht
ze. ‘De beste espresso’s en lattes van
de stad drink je bij Less Political in de
wijk Schanzenviertel, ook wel Schanze
genoemd door Hamburgers. Om de hoek
zit de winkel B-Lage, een permanente
pop-up store waar jonge ontwerpers
een kans krijgen. Daarnaast zit Mojo
Snowboarding waar je stoere sweaters,
tanktops, petten en accessoires koopt. Ik
hou van hun stijl! Ga ook naar Jewelberry een paar straten verderop, waar je
mooie kettingen en armbanden vindt.
Als je via de straat Schulterblatt naar de
Wohlwillstrasse loopt, kom je de winkels
Kauf Dich Glücklich en Ancoore tegen en

Museum für Kunst
und Gewerbe
Speicherstadt

voor een drankje strijk je neer bij Kandie
Shop.’ Als Louisa na het winkelen trek
krijgt, eet ze vis bij Atlantik Fisch in
de wijk St. Pauli. ‘De kans is groot dat
je even moet wachten voor een tafel,
maar dat is het absoluut waard. Bestel
de Fischplatte en je krijgt verschillende
soorten vis met salade, brood en dips.
Een traktatie! Met vrienden spreek
ik regelmatig af bij cocktailbar The
Walrus. Vanbuiten ziet het eruit als een
tandarts met gebitten in de etalage.
Achter een gordijn zit een hippe bar
waar de beste cocktailshakers uit de
stad een cosmopolitan voor je maken.’

Meer favorieten van Louisa: In Perle
Store vind je kleding van merken zoals
Comme des Garςons en woonaccessoires ❤ Bij Klemann worden herenschoenen nog met de hand gemaakt
❤ Bestel bij Hej Papa Abendbrot, een
borrelplank die voor een hoofdgerecht
kan doorgaan ❤ Bij Museum für Kunst
und Gewerbe vinden tentoonstellingen op het gebied van mode, kunst en
design plaats.
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1 Wasserschloss, Dienerreihe 4 2 Oude Elbetunnel, beiden
St. Pauli-Landungsbrücken 6 3 Literaturhauscafé, Schwanenwik 38 4 Cafe Johanna, Venusberg 26 5 Planten un Blomen
park, ingang park oa Messeplatz & Marseillerstrasse 6 Nord
Coast Coffee Roastery, Deichstraße 9 7 Less Political, Sternstrasse 68 8 B-lage, Kampstrasse 11 9 Mojo Snowboarding,
Kampstrasse 11 10 Jewelberry, Juliusstrasse 33 11 Kauf Dick
Glüklich, Schulterblatt 1 12 Ancoore, Wohlwillstrasse 34 13 Kandie
Shop, Wohlwillstrasse 16 14 Atlantik Fisch, Grosse Elbstrasse 139
15 The Walrus, Wohlwillstrasse 47 16 Perle Store, Grossneumarkt 22
17 Klemann, Poolstrasse 9 18 Hej Papa, Poolstrasse 32 19 Museum
für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz 20 Mikkels, Kleine Rainstrasse 10 21 Elbphilharmonie, Am Kaiserkai 22 Strandperle,
Övelgönne 60 23 Kraweel, Paul-Roosenstrasse 6 24 Konus,
Bahrenfelder strasse 59 25 Altonaer Balkon, Palmaille 26 Katze,
Schulterblatt 88

Kijk in het bonnenboekje

Elbe

Eten en drinken
met Florian

Elbetunnel

de kade liggen.’ Het echte leven speelt
zich in Hamburg niet af in het centrum,
maar in de wijken daar omheen. Je vindt
er de leukste lunchadressen en restaurants. ‘Literaturhauscafé ligt aan het
meer de Außenalster en het is onmogelijk om niet onder de indruk te zijn van
het statige pand. Met vrienden kom ik
regelmatig in Café Johanna. Hun lunch
is een aanrader en later in de middag
geniet de hele buurt op de banken voor
de deur van Kaffee und Kuchen.’ Hamburg is een groene stad met veel parken
en dat is een groot pluspunt voor Nicola.
‘Het Planten un Blomen-park is een van
de mooiste parken van Hamburg. Vanaf
mei kun je er elke avond genieten van de
verlichte fonteinen en een watershow bij
het meertje Parksee. Voor mij is het een
geweldige manier om een mooie lenteof zomerdag af te sluiten.’

Speciaal Hamburg-arrangement voor
SPOOR-lezers: drie dagen vanaf
€ 249 p.p., incl. treinretour en twee
overnachtingen in het Best Western
Alsterkrug Hotel****.

Florian
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Wandelen met Nicola
Nicola Janocha (53) weet als stadsgids
alles van Hamburg. Restaurant en theehuis Wasserschloss is een van haar favoriete adressen. Het karakteristieke pand
staat op een eiland tussen twee grachten
in Speicherstadt, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat. ‘Het is een
van de weinige plekken in het centrum
waar je goed kunt ontbijten. Vanaf het
terras heb je een geweldig uitzicht op
de oude pakhuizen.’ Als Nicola niet met
toeristen door de stad wandelt of fietst,
is ze het liefst in de buurt van de rivier
de Elbe. ‘Ik wandel graag door de oude
Elbetunnel naar de overkant. De tunnel
is ruim honderd jaar geleden gebouwd
en nog steeds maken auto’s, fietsers en
voetgangers er gebruik van. Aan de overkant heb je het mooiste uitzicht op de
stad. Ik kan uren kijken naar de indrukwekkende koopvaardijschepen die aan
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‘Di t uitzicht
ve rveelt nooit’
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Journalist Florian Güßgen (42):
‘Hamburg is de interessantste stad
van Duitsland. Doordat het altijd een
havenstad is geweest, komen hier veel
verschillende culturen samen. Dat zie je
bijvoorbeeld terug in de vele Portugese
cafés in de stad. Een aanrader is de
straat Schulterblatt in Schanzenviertel
waar iedereen in de zomer zijn galao,
een Portugese variant van Milchkaffee,
op de terrassen drinkt. Neem daarna de
metro naar de wijk Ottense, een levendige buurt met veel winkels en hippe
cafés. Bij bar Mikkels eet je versgebakken scones en minigebakjes in een
huiskamerachtige sfeer. Mijn dochters
zijn dol op Franzbrötchen, een broodje
dat gevuld is met suiker en kaneel en dat
alleen in Hamburg verkrijgbaar is.’ Florian woont in de wijk Altona en fietst elke
dag langs de Elbe naar zijn werk. ‘De
haven van Hamburg is de poort naar de
rest van de wereld en dat idee geeft veel
Hamburgers een gevoel van vrijheid.

Pleintje bij Ottenser Haptstrasse
Konus

Meer favorieten van Florian:
Bij Kraweel in Schanzeviertel eet je
lekkere focaccia’s ❤ Genieten van de
zonsondergang op het Altonaer Balkon
❤ Woonwinkel Konus in Ottense.

Aan de overkant van het water zie ik elke
dag hoe de bouw van het concertgebouw
Elbphilharmonie in de wijk HafenCity
vordert. Een architectonisch hoogstandje dat volledig van glas is en bovenop een
aantal oude pakhuizen wordt gebouwd.
Het is kenmerkend voor Hamburg waar
je voortdurend contrasten vindt tussen
oud en nieuw. De opening staat gepland
voor voorjaar 2017.’ In het weekend
gaat Florian met zijn vrouw en dochters
graag naar Strandperle. ‘Een strandbar
pal aan de Elbe waar je, met je voeten in
het zand, kunt kijken naar de grote schepen die hun vracht uit China uitladen.
Een uitzicht dat nooit verveelt!’

Vanuit de Randstad ben je in ongeveer vijf uur in Hamburg. Reis met de
internationale trein en stap één keer over in Osnabrück of Duisburg. Een ticket
Amsterdam-Hamburg is er al vanaf € 29,- 2e klas, enkele reis.
Kijk op nsinternational.nl/xxxxxxxxxx

Agenda
Het Internationales Maritimes Museum
Hamburg herbergt drieduizend jaar
scheepvaart op tien etages. Het neo
gotische gebouw uit 1878 is het oudste
pakhuis van de stad.
In het Museum fur Kunst und Gewerbe
is er naast de permanente collectie
de tentoonstelling No Name Design te
bewonderen (t/m 3 april).
Op 26 maart zijn er op meerdere plekken in de stad Osterfeuer (paasvuren).
Op 9 april zijn alle musea in de stad
open tijdens Museumnacht en vinden
er overal speciale activiteiten plaats.
Vroeger werden op 30 april boze
geesten verjaagd. Nu gaat de hele stad
al dansend de maand mei in tijdens
Tanz in Mai.
Het grootste havenfeest ter wereld,
Hafengeburtstag, vindt van 5 t/m 8 mei
plaats. Vier dagen lang feest met muziek,
een botenparade en vuurwerk.
Van 27 t/m 29 mei wordt het ElbJazz
Festival gehouden. Er zijn tien podia op
de mooiste plekken van de stad.
Eind mei wordt tijdens het Kirchblütenfest (kersenbloesemfeest) het begin
van de lente gevierd met vuurwerk aan
het Alstermeer.
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