
   Grootse  
 ‘groene’ stad&

                                    Weekendje weg deze herfst? 
    Havenstad Hamburg is sfeervol, groots én vooral ook groen.  
Er zijn opvallend veel parken, boetieks met duurzame mode,
    vegan restaurantjes én je kunt er kajakken en tegelijkertijd 
rotzooi opvissen… Hier vind je inspiratie en variatie!
                        T E K S T :  L O U Ë L  D E  J O N G  |  B E E L D :  L O U Ë L  D E  J O N G ,  G E T T Y  I M A G E S 

W I N  2 N A C H T E N 
H A M B U R G  

Kijk op p. 106 
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Hamburg is een stad die je even onder de knie 
moet krijgen. Er is véél. Containerschepen en 
lieflijke veerpontjes kruisen elkaar op de Elbe, 
bohemienwijken grenzen aan deftige buurten, 

de ultramoderne concertzaal Elbphilharmonie piekt naast 
oude pakhuizen. Er zijn organic eethuisjes in Karolinen-
viertel en broodjes vette vis op de pier. Er zijn de witte 
bogen van de Alsterarkaden, er is een skyline met haven-
hijskranen. Graffiti verschijnt achter klimrozen.
Heb je dit op een rij, dan raakt de stad je. En is het juist 
deze variëteit die zo inspireert. Maar er is nog iets. De vele 
kanalen, grachten en rivieren doen de stad schitteren. 
Bekijk de plattegrond en je ziet hoe het water zich vertakt 
als haarvaten in een long. Van alle steden in Europa heeft 
Hamburg dan ook de meeste bruggen. “We hebben er zelfs 
meer dan Venetië!” zegt de taxichauffeur die me naar mijn 
afspraak brengt. Ze is trots op het groene karakter van  
de stad. Want naast al dat water zijn er ook nog de vele 
parken. Kiezen welke de mooiste is kan ze niet, of dan toch 
Planten un Blomen? Of Jenischpark, met een landhuis 
annex museum, dat zich zo mooi van een heuvel uitstrekt 
naar de Elbe? Aan het einde pakt ze nog even haar telefoon 
om foto’s te laten zien van het stadsdeel waar ze woont: 
“Marmstorf-Appelbüttel hoort nog net bij Ham burg. De 
reeën lopen gewoon door onze tuin. Er zijn vak werk huizen 
en grote boerderijen, prachtig fietsen kun je hier.” 

Groen kajakken & Eppendorf
Het is alleen niet fietsen maar kajakken dat nu op het 
 programma staat. Ik heb een afspraak bij Sup Club 
Hamburg voor een Clean Up Tour. GreenKayak is een non-
profit organisatie die vrijwilligers betrekt in de strijd tegen 
milieuvervuiling door hen al peddelend afval uit het water 
te laten halen. Al tienduizenden mensen deden dit sinds 
2017 in de havens, rivieren en meren van vijf Europese 
 landen. Zo is al meer dan zestig ton afval verzameld. Sup 
Club Hamburg werkt samen met GreenKayak. Door hier in 
een boot te stappen, kun je helpen het Isebekkanal, de 
Alster en de kleine kanalen eromheen schoon te houden. 
Gelukkig is het een brede, stabiele kajak, niet zo’n wiebe-
lig exemplaar dat ik ook op het water zie. Een speciale 
emmer en afvalgrijper krijg ik mee voor de rotzooi die ik 
tegenkom. Het is namiddag, de zon schijnt, het is vredig 
en stil als ik het rustige kanaal op peddel. Maar dan vaart 
na tien minuten een indrukwekkend bootje snel op me af. 
De waterpolitie! Ze leggen hun boot naast mijn groene 
kajak en worstelen met hun Engels. Ik versta iets van  

De vele kanalen, grachten en  
rivieren doen de stad schitteren

T I P  V A N  E E N  L O C A L
Julia Kolanghis  
( Wälderhaus Hotel) 
➊ Boottochtje op de Alster 
“Ik ben getrouwd op een 
boot op de Alster, omringd 
door de beroemde witte 
zwanen. Nog steeds vind ik 
het leuk om hier een boot
tochtje te maken.” 
➋ Isemarkt “Deze week
markt met veel streek
producten is een van de 
grootste van Duitsland. 
Heel populair bij locals en 
lekker overdekt want onder 
het metroviaduct.” 
Isestraße, op di en vrij tot 
14u (metro Hoheluftbrücke)
➌ Musical! “Hamburg is 
echt een musicalstad. Er is 
een ruim aanbod, in grote 
theaters aan het water 
maar ook in sfeervolle, 
intieme theatertjes.”
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Van boven naar onder:
• Isebekkanal 
• Louël in een GreenKayak
•  Een biertje pakken in het 

park Planten un Blomen

De vele kanalen, grachten en  
rivieren doen de stad schitteren

De ‘Alsterarkaden’, 
arcadenbogen langs de 
Alster, ontworpen door 
Alexis de Chateauneuf 

Kajakken op  
de Alster



Eppendorf, de deftigste 
buurt van Hamburg

legitimatie, begin uit te leggen dat mijn papieren in de 
afsluitbare ton zitten, maar dan blijkt het om iets anders te 
gaan: of ik een eindje verderop afval wil oppikken. Het 
drijft dicht langs de oever, zij konden daar niet komen met 
hun grotere boot. Zo roei ik opgelucht verder met een extra 
missie. De geplastificeerde kaart met vaarroutes ligt tussen 
mijn benen, het stuk op de kleine kanalen schijnt het 
mooist te zijn, dus ga ik onder een brug door om zo in een 
lommerrijke waterwereld terecht te komen. Ik vaar tussen 
diepe tuinen van villa’s met theehuisjes en aanlegsteigers. 
Er zijn volle appelbomen, treurwilgen om onderdoor te 
gaan, rododendrons, oude beuken en kastanjes. Libellen 
en schaatsenrijders scheren over het water en worden 
beschenen door de lage zon. De mooiste eendenfamilies 
dobberen naast me, evenals meerkoeten en zwanen. Deze 
laatste kennen een lange traditie in Hamburg. Er is een 
heuse ‘Schwanenvater’, een gemeentebaan die al sinds de 
zeventiende eeuw bestaat. Deze zwanenvader verzorgt de 
Alsterzwanen, zoals ze hier heten, en brengt ze in novem-
ber naar een warm winterverblijf. En ik moet uitkijken niet 
alsnog in de boeien te worden geslagen: sinds 1664 is het 
beledigen (of erger) van zwanen hier strafbaar. Ben ik niet 
van plan natuurlijk en sowieso wordt mijn aandacht 
getrok ken door een knalblauwe vogel die rap langsvliegt. 
“Een ijsvogel!” weet een passerende peddel-surfer. Ook 
andere kanoërs stoppen om het bijzondere vogeltje te zien. 
Bij terugkomst heb ik nauwelijks afval in mijn emmer, het 
water was gewoon enorm schoon. De bevuilde plek die de 
politie noemde, heb ik niet gezien. Waarschijnlijk was ik 
afgeleid, soms vergat ik de route te volgen of überhaupt te 
peddelen, zo mooi was het op het water. 
Enige nadeel: mijn broek is drijfnat en ik heb geen droge 
kleding bij me. Dus wandel ik met kletsnatte broekspijpen 
door Eppendorf, de deftigste buurt van Hamburg met belle-
époque villa’s en herenhuizen. Er heerst een dorpse sfeer 
met flair dankzij exclusieve boetieks, delicatessenzaken en 
restaurants, net zoals in de aangrenzende wijk Hoheluft. 
‘Deze buurten zeker noemen’, schrijf ik in mijn notities.

Wunderkammer 
Het Wälderhaus staat in de wijk Wilhelmsburg, lange tijd 
een ondergeschoven kindje in de Hamburgse stadsplan-
ning. In 2013 werd hier een grote internationale bouw-
tentoonstelling gehouden waardoor nieuwe, duurzame 
gebouwen verrezen. Niet alleen is het Wälderhaus het hotel 
waar ik zojuist heb geslapen, ook is de regionale afdeling 
van de SDW (de grote Duitse natuurbeschermingsorgani-   

T I P  V A N  E E N  L O C A L 
Sabine Paulsen (Green 
Fashion Tours) 
➊ Elbphilharmonie “Ga 
hier naar een concert of 
koop een ticket voor een 
paar euro en bekijk alleen 
het gebouw. Geniet van het 
uitzicht over de Elbe.”
➋ Sankt Michaeliskirche  
“Prachtig is deze barokke 
kerk. Het is de lieveling van 
de Hamburgers. Er is een 
lift naar de top met een 
geweldig uitzicht over de 
stad.” 
➌ Bezoek verschillende 
wijken “Proef het verschil 
in de diverse buurten, zoals 
Neustadt, Karolinenviertel 
en Schanzenviertel. De 
 wijken zijn net dorpen op 
zich, dat vind ik kenmer-
kend aan Hamburg.”

Sinds 1664 is het beledigen (of erger) 
van zwanen hier strafbaar
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Van boven naar onder:
• Alsterzwanen 
•  Kledingboetiek Vau in Eppendorf
•  Dineren aan het water in 

Neustadt



satie) hier gevestigd en is er daarom een science center met 
een permanente tentoonstelling over leven in het bos.  
Deze blijkt verrassend leerzaam met onder meer timelapse 
filmpjes van groeiende varens, uitgegraven boomwortels, 
een Wunderkammer met planten en bloemen en opgezette 
 dieren. Het idee is dat buurtbewoners hier binnenlopen, 
zodat het Wälderhaus ook een sociale functie heeft. Het 
hotel is een ‘passief gebouw’, wat kortweg betekent dat de 
warmte binnen zo goed mogelijk wordt vastgehouden en de 
kou wordt buitengelaten. Dit gebeurt met speciale isolatie, 
veel hout, een begroeid dak en verwarming op biogas. Ook 
het interieur van de kamers is vrijwel helemaal van hout en 
op de shampoofles (Hamburgs fabricaat) in de badkamer 
staat met grote letters ‘Stop the water while using me’. 

Fair fashion
Van het klimaatneutrale hotel is de stap naar duurzaam 
shoppen zo gemaakt. Figuurlijk dan, er zit een metrorit met 
wat stremmingen tussen, maar Sabine Paulsen van Green 
Fashion Tours (Greenfashiontours.com) staat me alsnog 
enthousiast op te wachten. Genoeg mooie designerwinkels 
op de Neuer Wall, boetieks en luxe warenhuizen, maar hoe 
staat het met duurzame mode in Hamburg? Kleding die is 
geproduceerd met zo min mogelijk effect op het milieu en/
of tijdloos is en van goede kwaliteit, waarbij bijvoorbeeld 
ook werkomstandigheden van arbeiders meetellen. Sabine 
is een soort personal shopper die geen kleding voor je uit-
zoekt maar de juiste winkels weet. We stappen binnen bij 
Werte Freunde (Grosse Burstah 42), een grote conceptstore 
met natuurlijke cosmetica, duurzame mode en woonacces-
soires. Dr. Hauschka staat in de schappen, ook zijn er tas-
sen van appelleer (gemaakt van afval uit de appelindustrie) 
van het Amsterdamse label O My Bag, jeans van biologisch 
katoen en jassen van honderd procent wol. Een holistisch 
concept noemt eigenaar Janine Werth het: “We verkopen 
duurzame spullen voor de eerste en tweede huid.” 
Verderop in het Karolinenviertel (Karoviertel onder locals) 
bevinden zich de meeste fair fashion winkels. Vroeger was 
dit een minder gezellige buurt, tegenwoordig is het hip met 
veel jonge designers en cafés. Twee mooie winkels: Faible 
and Failure en Annette Rufeger. De eerste heeft een bijna 
feeëriek interieur met een plavuizenvloer uit de tijd dat het 
nog een melkwinkel was. De patchworkachtige jasjes, 
blouses van antieke, geborduurde stoffen en fijne wollen 
truien zijn lokaal (soms zelfs in de winkel) gemaakt. De 
Rose von Sharon sieraden zijn van goudsmid Lisa, die  
vandaag in de winkel staat. Ze is trots op haar eerste exem-
plaren van ringen met lab grown diamanten: ‘conflictvrije 

diamanten’ waarvan de herkomst duidelijk is en waarvoor 
minder energie nodig is om ze te krijgen. Ontwerper 
Annette Rufeger gebruikt uitsluitend hoge kwaliteit stoffen 
voor haar collecties: Engelse wol en tweed, pure alpaca en 
elegante maar degelijke katoen uit Italië. Ze wil dat haar 
modellen tijdloos zijn en lang meegaan, ofwel: stijlvolle 
slow fashion. Het meest veelzeggend is misschien wel de 
winkel die ik later zie in de Neustadt – samen met Altstadt 
het centrum van Hamburg. Het is Vintage Fabrik, een grote 
winkel vol tweedehands kleding, mooi gerangschikt op 
soort en kleur. Op een A-locatie dus, op één rij met de Apple 
Store en het luxe warenhuis Alsterhaus. 

Veerboten & Speicherstadt
Als er iets leuk is aan Hamburg, dan zijn het wel de veer-
boten. Vele vertrekken vanaf Landungsbrücken aan de 
Elbe. Zo kun je vanaf hier naar het twaalf kilometer lange 
Elbestrand voor een herfstwandeling of naar concertzaal 
Elbphilharmonie – een kort stukje, maar wel leuk omdat je 
vanaf het water prachtig zicht hebt op het architectonische 
meesterwerk. Daarna is het prettig dwalen door de mooie 
Speicherstadt, het bakstenen pakhuizencomplex gebouwd 
rond 1900. Als Hanzestad had Hamburg in de middel-
eeuwen al een belangrijke functie dankzij de ligging aan 
een voorname rivier én de zee. En dat is niet veranderd. 
Het heeft een van de grootste havens van Europa en is na 
Berlijn de grootste stad van Duitsland. Maar deze groei had 
ook een keerzijde, daarom zet de stad nu in op groen. Zo 
moet ten minste zeventig procent van de gebouwen (nieuw 
en bestaand) een groen dak krijgen en zijn er meer en meer 
begroeide muren. Kan het nog veelzijdiger? ■

N A A R  H A M B U R G ?
Maak kans met onze winactie, zie 
hieronder. Of boek voordelig met  
onze lezersaanbieding (p. 127)
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Buitenkans! We mogen aan één gelukkige winnaar twee 
overnachtingen (voor 2 personen) in het Raphael Hotel 
Wälderhaus weggeven, inclusief ontbijt en toegang tot de 
tentoonstelling. Dit driesterren plus-hotel in de wijk 
Wilhemsburg biedt een succesvolle mix van comfort voor 
de gasten en bescherming van het milieu. Met het open-
baar vervoer bent u in acht minuutjes in het centrum.  

Zin in? Kijk op Zin.nl/winhamburg
om kans te maken! 

Uw verblijf kan plaatsvinden t/m 31 maart 
2023 (m.u.v. feestdagen). Kijk ook op p. 127 
voor een lezersactie met Hotel Wälderhaus. 

  WIN 2x overnachting met ontbijt!

5 X  T I P S
Hobenköök 
Deze ‘havenkeuken’ ligt midden 
in HafenCity en is een restaurant 
en markthal ineen, bomvol 
 regionale en seizoensgebonden 
producten. Op uw bord: de 
Noord-Duitse keuken met een 
maritieme flair. Stockmeyer-
straße 43 (Hobenkoeoek.de)

Kaffeebar Barrossa
Verrassend leuke eetzaak in een 
voormalig douanegebouwtje uit 
1950. Leuk uitzicht op de pakhui-
zen van de Speicher  stadt, beetje 
New York-gevoel. Brook 10 
(Barrossa.de)

Hamburger Kunsthalle 
Dit is een van de meest gerenom-
meerde musea van Duitsland. 
Kunst uit maar liefst zeven eeu-
wen, met de nadruk op de Duitse 
schilderkunst uit de 19de eeuw. 
Het oudste, bakstenen gedeelte 
is uit 1869. In 1997 kwam er een 
nieuw gebouw bij, de Galerie der 
Gegenwart, voor moderne kunst. 
Glockengießerwall 5 
(Hamburger-kunsthalle.de)

Fruitplukken in Altes Land
Het grootste aaneengesloten 
fruitteeltgebied van Europa 
strekt zich uit op de zuidoever 
van de Elbe. Al sinds de 14de 
eeuw staat het mooie Altes Land 
vol fruitbomen (driekwart is 
appelboom). Vooral in de oogst-
tijd maken Hamburgers een  
uitstapje hiernaartoe om fruit te 
plukken, bij voorkeur per fiets en 
ferry. (Tourismus-altesland.de)

Openbaar vervoer
Met een Hamburg CARD kunt  
u onbeperkt reizen met bussen, 
U-Bahn en S-Bahn en haven-
ferry’s. (Hamburg-travel.com)

Meer info over duurzaam reizen 
in Duitsland vindt u op 
Germany.travel/feelgood
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Met de klok mee:
•  Hotel Wälderhaus met  

shampooflessen
•  Komponistenquartier
•  Kaffeebar Barrossa
•  Concertzaal Elbphilharmonie
•  Ontwerper Annette Rufeger in 

haar winkel met dezelfde naam
•  Tas van appelleer
•  Blouses van antieke, 

geborduurde stoffen in 
Faible and Failure


