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BERLIJN
De bewogen geschiedenis van Berlijn vind je overal in het
straatbeeld terug. Vooral de gebeurtenissen van de
afgelopen eeuw, de Tweede Wereldoorlog en de Koude
Oorlog, hebben een stempel gedrukt op de architectuur en
cultuur in de stad. Bezoek hier het indringende Holocaust
monument, ontspan in de groene oase van Tiergarten of
struin door de kunstenaarswijk Friedrichshain. Ontdek met
deze gids het veelzijdige karakter van Berlijn en word zelf
even ‘ein Berliner’.
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Mis ze niet! In onze top 10-lijst vind je de belangrijkste
bezienswaardigheden, van de absolute nummer 1 tot en
met nummer 10.

	PARISER PLATZ P56
Met zijn fascinerende combinatie
van Brandenburger Tor (afb. links),
Nobelhotel, ambassades en academie van de kunsten, staat de Pariser Platz op nummer 1.

	MUSEUMSINSEL P82
Een van de waardevolste verzamelingen kunst en historische
vondsten ter wereld, verdeeld over
vijf musea. Vooral het Pergamonmuseum met het Pergamonaltaar,
en het Neue Museum met het
borstbeeld van Nefertiti zijn
indrukwekkend.

’s avonds een belevenis. Het filmen televisiemuseum is top.

	GENDARMENMARKT P62
Historische pracht met concertgebouw en een Duitse en een
Franse kathedraal aan het mooiste
plein van Berlijn, vlak bij de
Friedrichstraße.

	SCHLOSS CHARLOTTENBURG P124
Berlijns grootste kasteel, met koninklijke privévertrekken, een waardevolle kunstverzameling en een
Franse baroktuin. In het mausoleum
ligt koningin Louise begraven.

	ALEXANDERPLATZ P88
Vanaf de televisietoren heb je het
beste uitzicht. De wereldklok en de
Neptunusfontein voor het rode
raadhuis zijn uniek, maar er zijn
vele warenhuizen. En dan is er ook
nog winkelcentrum Alexa.

	REICHSTAG P58

JÜDISCHES MUSEUM P142
In de adembenemende architectuur van Daniel Libeskind wordt
2000 jaar Joodse geschiedenis
gedocumenteerd.

	KAISER-WILHELM-
GEDÄCHTNISKIRCHE P127

Vanaf de glazen koepel van het
Rijksdaggebouw heb je, behalve op
het regeringskwartier, ook goed
zicht op de vergaderzaal, de Brandenburger Tor en het oude Mitte
van Berlijn.

De ruïne van de toren steekt
als een waarschuwende vinger
in de lucht en 30.000 glasmozaïeken verlichten de
nieuwe kerk.

	SONY CENTER P106

Unieke hofjes aan de Hackesche
markt met winkeltjes, theaters en
een bioscoop.

HACKESCHE HÖFE P90
Door de fantastische lichteffecten
is de Potsdamer Platz vooral
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HET

BERLIJNOntdek wat de stad te bieden heeft en beleef de unieke sfeer
zoals de Berlijners dat doen.
STRAATLEVEN EN CURRYWORST

WERELDKLOK ALS TREFPUNT

Typisch Berlijns: met een latte
macchiato het drukke straatleven
aan je voorbij laten gaan. Dat lukt
heel goed in Café Manolo, want hier
zijn de beste plaatsen aan het raam.
Je kunt hier ook buiten zitten, te
midden van de drukte (dag. vanaf 7
uur, Schönhauser Allee 45, U2
Eberswalder Straße, A201, ten
noorden van E5). Aansluitend een
curryworst eten bij het tegenoverliggende Konnopke is eigenlijk een
must (ma-vr 9-20, za 11.30-20
uur).

Voor een wandeling of het begin
van een avondje uit spreken bekenden, vrienden of verliefde paartjes
meestal af bij de wereldklok
(P89). Wie te vroeg is, kan kijken
naar de drukte op Alexanderplatz
(P88). Drommen mensen verplaatsen zich naar het station,
anderen gaan naar een bioscoop of
winkelcentrum Alexa en tussen al
dit gewoel rijden ook nog eens allerlei trams. Dit is het Berlijnse grotestadsgevoel en voor velen een
romantische herinnering aan hun
eerste afspraakje. Ook doen!

FIETSTOCHTJE
In deze stad wordt gefietst! Heerlijk
ontspannen kun je vanaf de Rijksdag, langs de oever van de Spree,
naar Schloss Charlottenburg
(p124) fietsen. Aansluitend kun
je in het romantische kasteelpark
picknicken met lekkernijen van
FrischeParadies, dat je tegenkomt
op de weg hiernaartoe (ma-vr 8-20,
za 8-18 uur, Morsestr. 2). Fietsverhuurbedrijven vind je trouwens
op bijna iedere straathoek
(p40).

PLEZIER AAN DE SPREE
In een ligstoel luieren in de zon, af
en toe in het turquoise water springen en dan met een cocktail aan de
strandbar genieten van het uitzicht.
Het Badeschiff (afb. rechts, P146)
met zwembad, midden in de Spree,
is hét ontmoetingspunt op warme
zomerdagen. Wie zich extra wil laten
verwennen, kan heerlijk wegdoezelen tijdens een massage (meisep dag. 8-24 – bij mooi weer –,
Eichenstr. 4, S-Bahn Treptow).

6
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- GEVOEL

Zomer in de stad – Berlijn is vooral mooi aan de Spree
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VEELZIJDIG BERLIJN
Berlijn is groot, 891,69 km2 om precies te zijn. Van het
uiterste westen tot het uiterste oosten is de afstand 45 km
en van noord naar zuid 38 km. Elke buurt heeft zijn eigen
charme.
Oost of west? Die vraag wordt eigenlijk nooit meer gesteld aan iemand die
uit Berlijn komt; althans niet zo rechtstreeks. Het gaat erom of iemand in
Tempelhof of Pankow woont. Voor mensen die in Berlijn gaan wonen of binnen Berlijn verhuizen, is de keuze voor een bepaalde buurt heel belangrijk,
want die bepaalt de kwaliteit van leven.
Levenskwaliteit betekent het aantal en het soort winkels, uitgaansgelegenheden, bioscopen, theaters, dichtbijgelegen parken, zwembaden en
stations. Wie van drukte houdt en graag uitgaat, gaat niet in een voorstad,
maar in Friedrichshain of Kreuzberg wonen.
De Berlijner woont in zijn eigen buurt, zijn eigen ‘Kiez’. Dit uit het
Slavisch stammende woord staat eigenlijk voor een eenvoudig onderkomen voor dienstboden. In Berlijn is ‘Kiez’ synoniem voor ‘thuis’. Je
vindt er alles wat je nodig hebt: de bakker, een kerk, kleuterschool, een
vriendelijk of bemoedigend woord, een praatje op de hoek van de straat,
een stamkroeg.
Burgerlijk in Charlottenburg
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Wilde party in White Trash, een clubrestaurant in Treptow

Een afscheid voorgoed?
Wie van Kreuzberg naar Charlottenburg verhuist, wordt wellicht voor de rest
van zijn leven afgescheiden van zijn vrienden en bekenden. Je loopt elkaar
niet meer tegen het lijf, komt elkaar niet meer op de hoek tegen. Je ziet
elkaar zelden of nooit.
Berlijners verhuizen ongelooflijk vaak. Ze blijven dan meestal in hun
eigen buurt, maar soms komen ze ergens waar het niet bevalt. Veel Kreuzbergers verhuisden begin jaren ’90 naar Prenzlauer Berg, omdat de kentering hen deed denken aan hun beginjaren in Kreuzberg: wild en met een
onzekere toekomst. Nu gaan ze weer terug. De netheid, de luxe, de nieuwe
burgerlijkheid, dat hoefde voor hen niet.

De buurt is of wordt een thuis
Het vertrekken en weer terugkomen van mensen drukt zijn stempel op
een buurt, verandert hem; hij wordt na verloop van tijd een thuis. In Friedrichshain vertrokken bijvoorbeeld veel ontevreden bewoners uit de in verval geraakte arbeidersbuurt. Jonge mensen voor wie Mitte te duur was en
Prenzlauer Berg te chic en te intellectueel, kwamen in de goedkope huizen. Ze openden er hun eigen winkels en kroegen en hun nieuwe buurt is
nu heel anders dan vroeger.
Ook in de buurt Neukölln zijn veranderingen merkbaar. De arbeiderscafés maken plaats voor trendy bars en clubs. Jonge mensen trekken naar
deze buurt en de huren stijgen. En opeens is Kreuzkölln, zoals het noordelijke deel vanwege de naastgelegen buurt Kreuzberg wordt genoemd, een
trendy buurt.
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Je draai vinden

Aankomst
Luchthaven Tegel

Berlijn heeft twee luchthavens. Vliegveld Otto Lilientahl in Tegel (TXL) is voor
vluchten naar West-Europa en de VS en nationale vluchten. Het ligt 8 kilometer van de westelijke en 10 kilometer van de oostelijke binnenstad.

Verbindingen

n Afhankelijk van tijdstip en verkeersdrukte duurt een taxirit naar de stad

met de taxi 15 tot 30 minuten; dit kost circa e 25 tot City-West en e 25
tot City-Oost.
n De Expressbus TXL verbindt Alexanderplatz en Unter den Linden met de
luchthaven. Reisduur 30 tot 40 minuten.
n De Expressbus X9 rijdt naar station Zoologischer Garten.
n 
Met bus 109 rijd je naar de Jakob-Kaiser-Platz, overstappen op metrolijn 7.
n De bussen rijden om de 10 minuten, in het weekend om de 20 minuten.

Luchthaven Schönefeld

Luchthaven Schönefeld (SXF) ligt 20 km zuidoostelijk van de binnenstad en
is bedoeld voor vliegverkeer van en naar het (zuid)oosten van Europa, het
Nabije Oosten, Azië en voor chartervluchten. De luchthaven ligt vlak naast
de nog in aanbouw zijnde grote luchthaven Berlin Brandenburg (BER), die
naar verwachting in de herfst van 2017 geopend zal worden.

Verbindingen

n Een rit met de taxi naar de stad duurt afhankelijk van het tijdstip circa 40

minuten en kost circa e 45 euro.

n 
De Airport-Express rijdt tussen 4.30 en 23 uur elk halfuur naar het cen-

trum (duur: 20 min tot Alexanderplatz, 30 min tot station Zoologischer Garten. In het spoorboekje worden deze treinen aangeduid met RE 7 en RB 14.
n De S9 gaat over Friedrichshain (Ostkreuz) en Prenzlauer Berg (Schönhauser Allee) naar Pankow. Voor de Messe neem je de S45 en stap je bij
Südkreuz over op de S41.

Centrale vluchtinformatie
Tel. 030 60 91 11 50.

Stations

IC- en ICE-stations zijn Hauptbahnhof, Ostbahnhof en station Spandau.
Ook in Gesundbrunnen (Wedding) en Südkreuz (Tempelhof) stoppen en
beginnen sneltreinen. Bij station Zoologischer Garten stoppen momenteel
regionale treinen en trams. De Berlijnse Hauptbahnhof is het grootste
station in Europa.
n Inlichtingen over routes en tarieven: tel. 0180 99 66 33; (€ 0,20 per
gesprek via vaste telefoon, max € 0,60 per gesprek via mobiele telefoon)
of www.bahn.de.

Bussen

Nationale en internationale bussen komen aan bij het Zentraler
Omnibusbahnhof (ZOB Masurenallee 4-6) in de buurt van de zendmast en
het Internationale congres Centrum (ICC). Inlichtingen tel. 030 30 10 01 75
of www.iob-berlin.de.
38
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Vervoer
Auto

Alle grote verkeerswegen komen uit op de Berliner Ring (A 10).

Toeristeninformatie

Veel informatie over Berlijn vind je op internet onder www.visitberlin.de,
telefonisch via 030 25 00 23 33 of ter plaatse bij de luchthavens of filialen
van de Berlijnse toeristeninformatiebureaus: Brandenburger Tor (apr-okt
9.30-19, nov-mrt tot 18), Fernsehturm (apr-okt dag.10-18, nov-mrt 10-16),
Hauptbahnhof (dag. 8-22) en in het Europa-Center (ma-za 10-20).

Museumpas

Met de museumpas Berlin (€ 24) krijgen kunstliefhebbers drie achtereenvolgende dagen korting op de toegangsprijs voor permanente tentoonstellingen bij meer dan vijftig musea (te koop bij musea of toeristeninformatiebureaus).

Vervoer
Berlijn heeft een uitstekend stelsel voor metro (U-Bahn) en stadsspoor (S-Bahn),
aangevuld met bus- en tramlijnen, en prima fietspaden. Fietstaxi’s brengen hun
passagiers van voorjaar tot herfst voornamelijk door parken naar hun bestemming. De meeste boten zijn er voor de toeristen, maar in Köpenick en bij de
Wannsee zijn ook lijndiensten.

Openbaar vervoer

n Over een traject van ongeveer 146 km vervoert de Berlijnse metro elk
jaar circa 979 miljoen reizigers. Er zijn 170 metrostations, waarvan er 79
onder monumentenzorg vallen.
n Tien metrolijnen rijden tussen 4 uur ’s ochtends en 1 uur ’s nachts. Op
vrijdag- en zaterdagnacht en op feestdagen geldt een 24 uursdienst. Op
trajecten waar geen metro’s rijden, rijden nachtbussen.
n Vijftien S-Bahnlijnen rijden voor een deel dag en nacht. Er loopt een ringlijn rond de binnenstad.
n Waar geen metrolijnen of S-Bahnlijnen zijn, lopen vijftien Metrobus- en
negen tramroutes.
n Er zijn drie tariefzones: A voor het gedeelte binnen de S-Bahnring, B
eindigt aan de stadsrand en C omvat de regio. Met een AB-ticket kun je
door heel Berlijn reizen.

Kaartjes

n 
Enkeltjes zijn twee uur geldig, maar niet voor een heen- en terugreis.

Voor drie haltes met de metro en S-Bahn en maximaal zes haltes met
bus of tram volstaat een Kurzstreckenkarte.
n Ze zijn verkrijgbaar bij de kaartautomaten in de stations, maar ook in
kiosken en sigarenwinkels en overal waar ‘BVG-Karten’ worden verkocht.
n Kinderen tot zes jaar reizen gratis. Voor kinderen van zeven tot veertien
jaar geldt een verlaagd tarief.
n Er zijn ook abonnementen voor een tot zeven dagen.
n Toeristen kunnen met de WelcomeCard twee of drie dagen met korting
met het openbaar vervoer reizen. Bovendien geeft de kaart korting
bij veel culturele instellingen en musea. De kaart is verkrijgbaar op
www.visitberlin.de of bij de kaartautomaten van de BVG.
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Wandelingen & tochten

1

VAN SPANDAU NAAR POTSDAM
Boottocht

LENGTE: ca. 17 km DUUR: 2,5 uur START: Spandau Lindenufer
(Stern und Kreisschifffahrt, tel. 030 5 36 36 00, www.sternundkreis.de,
eind mrt-apr do, za, zo, mei-sep ma, wo, vr, za (behalve feestdagen),
€ 11-21,50 FRathaus Spandau EINDPUNT: Potsdam

Wie in Berlijn niet op de boot is
geweest, heeft de stad niet echt
leren kennen. Vanaf het water
wordt Berlijn kalm, soms idyllisch
en zelfs landelijk.

!– "
De tocht begint aan de Lindenufer,
aan de rand van het prachtige,
oude stadsdeel Spandau. De wijk
behoort sinds 1920 tot Berlijn en
zou met zijn laagbouw in de
enorme voetgangerszone een
stadje in de mark Brandenburg
kunnen zijn. Met het gotische
huis (15e eeuw), ooit eigendom

M

van een handelsmagnaat, staat
hier het oudste bewaard gebleven
woonhuis van Berlijn. En in de
St.-Nikolaikirche bekrachtigde
keurvorst Joachim II in 1539 het
einde van het katholicisme en
voerde de lutherse leer in de mark
in. Waar nu de passagiersboten op
weg gaan naar de Wannsee en
Potsdam, lag vroeger de vestingwal.
Iets meer naar het noorden, tussen
industriecomplexen, gaat de Spree
bijna ongemerkt over in de Havel,
waar het richting zuiden gaat.

Tiefwerder: een idylle achter werven en huizen

182
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Van Spandau naar Potsdam
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duidelijk de achterste zone van
Spandau – het water was om te
werken, niet om te wonen – en
dan is links de zuidelijke haven te
HASELSPANDAU HORST
zien. Tiefwerder oogt als een idyl1
Spandau
lisch vissersdorp, het is een menLindenufer
S
Stresow pre
geling van werven en boothuizen,
e
verenigingen en huurhuizen. Aan
Süd4 tot 5 meter brede rivierarmen
Tief- hafen
Olympiarijgen minieme volkstuintjes met
werder 2
Pichelsberg stadion
Scharfe
caravans en kleine prieeltjes
Lanke
zich aaneen. Achter de brug,
WeinmeisterHeerstr.
horn
4 3 Pichelswaaroverheen de Heerstraße
werder
PICHELSMesse Süd
loopt, lijkt rechts een histoDORF
Schildhorn
risch dorpscafé weg te duiGrunewald
GATOW
Grunewaldken voor de woonblokken
Villa Lemm
turm
uit de jaren ’60. In
5
GROSSenorme jachthavens
GLIENICKE
dobberen boten uit
Grune4 km
0
alle mogelijke
wald
prijsklassen.
0
4000 yd Schwanen115
Sa
cro
we

Pfaueninsel
8

Sacrow
Heilandskirche 9

Ha
ve

POTSDAM

l

Glienicker
Brücke

Anleger Potsdam
Potsdam
Hbf

10

WANNSEE
Volkspark
Klein-Glienicke

BABELSBERG

#– $
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Nauwelijks te
geloven dat hier in 1816 het
eerste op het Europese vasteland
gebouwde stoomschip van stapel
liep, de Prinzessin Charlotte von
Preußen.
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Großer Strandbad
Wann- Wannsee
see
NIKOLASAnleger Wannsee
Wannsee

beroemd. Nu
wordt het gebied
ingenomen door watersport
verenigingen en in de weekenden is
het hier bij mooi weer even druk als
op de Kurfürstendamm. De Havel
wordt breder, de armen komen
samen en wie achteromkijkt ziet
rechts de Scharfe Lanke, de
beroemdste baai van Spandau
met de mooiste boten. De dure ligEVEN RUSTEN
Om de lekkere trek te stillen kan
men op de boot hapjes en drankjes
kopen.
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