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Wie van street art of graffitikunst 
houdt, kan in Berlijn eindeloos 
foto's maken. Geen stad als 
Berlijn is op zo veel plaatsen 
versierd met mooie (soms te 
mooie) street art. 
Street art is duidelijk een vorm 
van stadsversiering die door 
overheid en particulieren in 
Berlijn werd en wordt gebruikt 
om oude panden, wijken, 

speeltuinen, etc. wat op te 
vrolijken. Een geweldige 
oplossing, maar naarmate de stad 
steeds verder wordt gerenoveerd, 
zie je dat deze ware kunstvorm 
zijn kracht verliest. Ze gaat meer 
en meer overgaat in ordinaire 
straatdecoratie in plaats van de 
prachtige authentieke streetart 
van weleer. 
  


TRENDWATCH 

Berlijn is een geweldige 
prettige stad om even 
te vertoeven en vooral 
om van te proeven.  
De combi van een 
wereldstad met een 
vleugje provenciaals 
karakter geeft de stad 
zijn aangenaam 
karakter. 
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Prenzlauer Berg is duidelijk niet 
meer hip maar chic. 
De Oranienburger Strasse (de 
hipste straat in Berlijnse van 
1997). Het kraakpand ‘Tacheles’ 
is een uitvergroot voorbeeld van 
hoe de stad en sommige van zijn 
bewoners proberen om de 
underground cultuur te 
cultiveren, maar juist daardoor 
de grip op de toekomst verliezen. 

Het kraakpand van weleer is er 
nog steeds, toen en nu bevolkt 
door 'kunstenaars' is het 
verworden tot een toeristische 
attractie.  De buurt zelf is 
volledig gerestaureerd en 
veranderd in een ware 
yuppenwijk. Het contrast tussen 
het in verval verkerende 
kraakpand en de volledig 
gerestaureerde wijk kan bijna 
niet groter. 

      CHANGE 

Na de val van de muur 
was de stad de afgelopen 
decennia voortdurend in 
ontwikkeling. Nu zie je de 
eerste signalen van 
stagnatie overal opduiken. 
Niet verwonderlĳk dat de 
voorlopers binnen de 
creatieve wereld Berlĳn 
verruilen voor de nieuwste 
hotspot Istanbul. 
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COOL  BERLINE

De huurfiets is ook in 
Berlĳn aan een opmars 
bezig en biedt een 
geweldige manier om de 
stad snel en efficiënt te 
verkennen. 

Fietspaden zĳn er 
nauwelĳks, iedereen rĳdt 
op het voetpad. Even 
wennen, maar wel zo 
veilig.  
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A

Heel goed 
restaurant met Duitse  

keuken. Zit op een 
hoek

‘Transit’ op nr 35a
Heel lekker simpel en 
goedkoop restaurant 

PARTY 
LOCATIES

Bars en 
Restaurants

Beste Donner Kebab

Zeer goed Japans 
restaurant en niet duur

B

B

AC

Anno 2012 is Friedrichshain-
Kreuzberg en Friedrichshain het 
hippe deel van Berlijn. 
Ben je cool en jong genoeg voor 
een feestje of hou je van een wijk 
vol met hippe eettentjes en -
barretjes, dan zijn de twee wijken 
aan beide zijden van de 
Oberbaumbrücke (A) voor jou de 
place to be. Ben je 35+ en kies je 
liever voor leuke restaurants of 
bars met terras, dan is de 

Mehringdamm met aansluitend 
de Bergmannstrasse  (B) een 
waar paradijs. 
Hou je van wat rondsnuffelen op 
een sfeervolle markt of van 
locale 'retro' winkeltjes, ga dan 
naar de markt aan het begin van 
de Maybachufer (B) of neem 
even de tijd voor een wandeling 
door de Oranienstrasse en 
omgeving (C).   
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