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ONVERGETELIJKE 
STEDENTRIPS
Hidden Cities – Europa presenteert 70 charmante 
Europese steden waar je misschien nog nooit van 
hebt gehoord. Kufstein, Lugano en Wrocław zijn 
alle drie betoverend, uniek en vrijwel onbekend. Of 
wat te denken van een stad als Salerno met zijn 
middeleeuwse oude binnenstad, Paphos met zijn 
romantische stranden of de bloeiende havenstad 
Turku in Finland. Deze gids helpt je bij het kiezen 
van je volgende stedentrip – weg van de drukte.
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Als een natuurlijke baai ligt de Strelasund tussen 
het vasteland en het eiland Rügen. Deze arm van 
de Oostzee gaf Stralsund zijn naam – en zijn rijk-
dom. Zij drijft de vis op natuurlijke wijze in de ar-
men van de inwoners van Stralsund en biedt 
ruimte voor een beschermde haven. In de middel-
eeuwen verwierf Stralsund financieel aanzien als 
belangrijk lid van de Hanze van het Wendische 
kwartier. De oude stadsstraten voeren terug naar 
het verleden van deze alliantie van kooplieden en 
steden. Rechts en links van de weg staan huizen 
met puntgevels uit verschillende tijdperken. Een 
van de best bewaarde Noord-Duitse gotische ge-
bouwen is het Wulflamhaus aan de Alter Markt 
met zijn imposante gevel. Een paar straten ver-
derop openen het Dielenhaus en het Muse-
umshaus de deuren van hun grote hal voor bezoe-
kers. Hier kun je de Hanzetijd weer beleven. Zelfs 
de houten goederenlift naar de bovenste verdie-
pingen werkt weer.

De machtige torens van de gotische kerken rijzen als vuurtorens op uit de huizenzee van deze Hanzestad 
aan de Oostzee. Met keien geplaveide straatjes leiden naar de Alter en Neuer Markt. Het stadhuis met zijn 
opvallende bakstenen gevel is een herkenningspunt van Stralsund. De baksteen glanst rood en vormt een 
contrast met de lucht en de zee.

ONNEEMBARE VESTING
Stralsund is een versterkt eiland, omgeven door de 
Strelasund, drie grote vijvers en een deels bewaard 
gebleven, deels herbouwde stadsmuur. De Knie-
perteich, Frankenteich en Moorteich vormen een 
natuurlijke bescherming en ze waren van strate-
gisch belang voor de onneembare vesting. De 
stadsmuur met zijn Wiekhäuser had ooit elf 
stadspoorten. Twee daarvan, de Kniepertor aan de 
landzijde en de Kütertor, verlenen ook nu nog toe-
gang tot de stad. 

PERFECTE BAKSTEENGOTIEK
Op de Alter Markt gaat je blik omhoog, en door de 
openingen in de pronkgevel van het stadhuis zie 
je de hemel oplichten. Het vormt samen met de 
Nicolaaskerk een indrukwekkend ensemble van 
Noord-Duitse baksteengotiek. De bouw van het 
stadhuis begon in de 13de eeuw. Vanaf het begin 
was het multifunctionele gebouw met vier 

STRALSUND
TROTSE HANZESTAD

Gevels die welvaart uitstralen
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vleugels het economische en politieke centrum 
van de stad. Tot op heden vergadert de gemeente-
raad op de bovenverdieping. Beneden werden in 
ruim veertig kraampjes goederen verhandeld en 
stoffen en andere waardevolle goederen werden 
opgeslagen in de grootste middeleeuwse ge-
welfde kelder van Europa. In de bogengalerij van 
de stadhuispassage herinnert de buste van
Gustav II Adolf aan het verblijf van de Zweedse 
koning in Stralsund. Van de Dertigjarige Oorlog tot 
1815 hoorde Stralsund bij Zweden – de garnizoens-
commandant verbleef in het Commandantenhus 
aan de overkant.

Direct naast het stadhuis staat de oudste van de 
drie gotische kerken, de Nicolaaskerk, die voor het 
eerst wordt genoemd in 1267. Hij is gewijd aan de 
patroonheilige van de zeelieden en kooplieden, de 
belangrijkste werkgevers van de middeleeuwse 
stad. Het gerestaureerde interieur van de driebeu-
kige basiliek met kruisribgewelven schittert in al 
zijn kleurenpracht. Ondanks het verlies van veel 
interieurstukken tijdens de beeldenstorm in 1525 
zijn belangrijke heilige objecten bewaard geble-
ven. Een van de oudste is de beeldengroep van 
Anna te Drieën, ongeveer twee meter hoog, die 
voor het eerst werd vermeld in 1307. Het ruim zes-
honderd jaar oude triomfkruis heeft zijn nieuwe 
plaats gekregen in het zuidelijke koor, en ook het 
hoofdaltaar, dat waarschijnlijk stamt uit de 15de 
eeuw, is gerestaureerd. Het Rigafahrer Gestühl, 
het Ahussische Gestühl en het altaar van de Ber-
genfahrer vertellen over de verreikende connecties 

van de Hanzekooplieden rond de Oostzee. De bui-
tenkant van de Nicolaaskerk wordt gedomineerd 
door twee machtige torens. Na een brand in 1662 
kreeg de zuidelijke toren een barokke koepel, ter-
wijl de noordelijke toren genoegen moest nemen 
met een vlak tentdak.

OVERTREFFENDE TRAP UIT DE HANZETIJD
De tweede grote gotische bakstenen basiliek staat 
op de Neuer Markt: de Mariakerk, voor het eerst 
vermeld in 1298, is een meesterwerk van late bak-
steengotiek. De toren (1549), tegelijkertijd een
navigatiebaken, was honderdvijftig jaar lang het 
hoogste gebouw ter wereld: 151 meter hoog, tot-
dat hij in 1647 door de bliksem werd getroffen. 
Tegenwoordig bieden de resterende 104 meter 
een weids uitzicht over stad en zee. Slechts enkele 
interieurstukken in de kerk zijn bewaard gebleven. 
Het orgel van Friedrich Stellwagen (1659), achter 
een representatieve vroegbarokke orgelkast, is
wereldberoemd. De Jakobikerk, de ruïnes van het 
Sint-Jansklooster en het tot maritiem museum 
omgebouwde Sint-Catharinaklooster maken het 
middeleeuwse geheel compleet, maar tonen ook 
de wonden die de bombardementen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog teweeggebracht hebben.  

DRIE KEER ZEE IN ZICHT 
Wie meer wil weten over de zee kan kiezen uit 
drie plekken. In het Zeemuseum in het oude Sint-
Catharinaklooster ligt de nadruk op de Middel-
landse Zee en tropische wateren, met inbegrip van 
haaien en schildpadden. Er is ook informatie over 
de diepzee en het gebruik van de zee door de 
mens. Het Nautineum op het eiland Dänholm 
heeft een tentoonstelling over visserij en het be-
veiligen van zeeroutes. De belangrijkste publieks-
magneet is echter het Ozeaneum aan de haven, 
met zijn gewelfde metalen gevel. Bijzondere 
attracties in dit futuristische gebouw zijn de wal-
vismodellen en de aquaria met flora en fauna uit 
de Noordzee, de Oostzee en de Noord-Atlantische 
Oceaan. De frisse Oostzee zelf kan worden ervaren 
bij het lido van Stralsund aan de Sundpromenade. 

OP DE NEUER MARKT STAAT DE 
MARIAKERK, EEN MEESTERWERK 
VAN LATE BAKSTEENGOTIEK.
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˘ HIDDENSEE
De actrice Asta Nielsen beschreef het eiland Hiddensee eens als een oase in de Oostzee, en de toneel-
schrijver Gerhart Hauptmann noemde het een plaats van afzondering van de wereld. Vanaf de veer-
haven in Stralsund duurt de tocht over de Bodden anderhalf tot twee uur. Hiddensee, een autovrij deel 
van het nationaal park Vorpommersche Boddenlandschaft, is een paradijs voor natuurliefhebbers. 
Stranden, riet, duinheide en de pionierbegroeiing op de nieuwe landformaties zijn toevluchtsoorden 
voor planten en dieren. In de lente en de herfst bieden de kraanvogels een sierlijk maar luidruchtig 
schouwspel. Het haakvormige eiland is een feelgood-plek. Diverse beroemdheden, naast Hauptmann 
en Nielsen ook Oskar Kruse en Albert Einstein, bezochten het ‘söte Länneken’ (afgelegen land) graag. 
Boven de duinen flitst het licht van het baken van Dornbusch bijna 45 kilometer ver over de open 
Oostzee.

˘ MEER INFORMATIE
Stralsund
hansestadt-stralsund.de
Meeresmuseum
deutsches-meeresmuseum.de/en
Hiddensee
seebad-hiddensee.de

BISMARCKHARING EN MEGAJACHTEN
Heb je liever vis op een broodje? Een goede keuze 
is de Bismarckharing, waarvan de speciale berei-
ding in 1871 in Stralsund naar rijkskanselier Otto 
von Bismarck zou zijn vernoemd. Een biertje erbij? 
De Störtebecker-brouwerij brouwt sinds 1827 voor-
treffelijke bieren en er zijn dagelijks rondleidingen 
in de brouwerij. Vlakbij staan de gebouwen van de 
MV-scheepswerf, waar zeshonderd werknemers 
weer aan het werk zijn na de moeilijke jaren na de 
Duitse hereniging. Daar worden megajachten 
met ijsklasse gebouwd. De traditie van de trotse 
Hanzestad Stralsund leeft voort. 

ZEILEN VANUIT 

STRALSUND
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CORK MET DE SINT-ANNAKERK

26

De stad in het zuidwesten van Ierland wordt enigszins overschaduwd door zijn beroemde zustersteden 
Dublin en Galway, maar een bezoek aan de economische motor van Ierland is de moeite waard. Alleen al 
de ligging aan de Ierse Rivièra spreekt voor zich. Voeg daarbij de historische gebouwen en de reputatie van 
gastronomisch mekka. 

Cork is altijd bruisend geweest, en tegenwoordig 
is de stad omgeven door een groeiend industrie-
gebied met vestigingen van internationale bedrij-
ven. Het oude stadscentrum ligt op een eiland en 
wordt omgeven door de noordelijke en zuidelijke 
kanalen van de rivier de Lee. Het winkelgebied 
strekt zich uit tussen Grand Parade, Saint Patrick’s 
Street en South Mall, terwijl toeristen en plaatse-
lijke bewoners graag de pubs en cafés in het noor-
delijke deel van de stad aandoen. Galeries tonen 
werken van moderne kunst, en in de kerken van de 
stad is middeleeuwse kunst te vinden.

CORK 
MÉÉR DAN LOUTER ZAKENDOEN
Handel, kunst en goed eten

LEUGENAARSKLOKKEN EN VROUWEN-
GEVANGENIS
Voor een goed overzicht over Cork ga je naar 
Elizabeth Fort. De 17de-eeuwse versterking voor 
het oude stadseiland op de Keyser Hill moest 
steeds hevige aanvallen doorstaan. Ten tijde van 
de Ierse Burgeroorlog in de jaren 20 van de vorige 
eeuw brandden delen van het fort af. Vandaag de 
dag is de wandeling langs de vestingring zeer vre-
dig; deze kan worden afgesloten met een bezoek 
aan de nabijgelegen Saint Fin Barre’s cathedral. De 
belangrijkste kerk van de stad ten westen van het 
fort is een stoer 19de-eeuws gebouw met beelden, 
glas-in-loodramen en mozaïekvloeren in neogoti-
sche stijl. De Sint-Petrus en Pauluskerk in het oude 
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stadscentrum stamt uit dezelfde tijd en vervangt 
een ouder gebouw uit de 18de eeuw. De georgi-
aanse (begin 19de-eeuwse) Sint-Annakerk ten 
noorden van het oude stadseiland is niet alleen 
ouder dan de andere twee kerken, maar heeft ook 
twee bijzondere kenmerken: in de eerste plaats 
mogen bezoekers zelf de klokken luiden, en in de 
tweede plaats kan niemand vertrouwen op de vier 
klokken in de toren: Four-Faced Liar, de leugenaar 
met de vier gezichten – zo noemen de plaatselijke 
bewoners hun kerkklok spottend, die hardnekkig 
weigert de exacte tijd aan te geven. De Sint-Anna-
kerk ligt in de multiculturele wijk Shandon met 
zijn bistro’s, cafés en ambachtelijke winkels.

Wie bij het zien van de elegante muren denkt met 
een kasteel van doen te hebben, heeft het mis: de 
Cork City Gaol diende in de 19de en 20ste eeuw als 
gevangenis. Hier werden vooral vrouwen onderge-
bracht, onder wie de gravin Markiewicz, een Ierse 
nationaliste en de eerste vrouw die in 1918 in het 
Britse Lagerhuis werd gekozen. Als museum biedt 
de Gaol een bijzondere geschiedenisles.
Cork staat ook bekend om zijn collectie Ierse schil-
ders zoals Seán Keating en Jack Butler Yeats, die 
zijn ondergebracht in de Crawford Municipal Art 
Gallery. Als je hedendaagse kunst wilt zien, kun je 
terecht in de Lewis Glucksman Gallery op de uni-
versiteitscampus. In het bekroonde gebouw wor-
den regelmatig tijdelijke tentoonstellingen ge-
houden, en tijdens een pauze bij het bezichtigen 
wacht het Glucksman Café.

ENGELSE MARKT
Sinds de 18de eeuw staat Cork bekend als de gas-
tronomische ontmoetingsplaats van Ierland. De 
reden hiervoor is de Engelse markt midden op het 
oude stadseiland. In het imposante victoriaanse 
(eind 19de-eeuwse) gebouw staan meer dan vijf-
tig marktkramen met alles wat je hart of maag 
begeert: vis en zeevruchten, varkenspoten, Mil-
leens-kaas, traditionele Ierse gerechten, brood, 
chocolade, fruit en groenten. Zelfs vuur en oorlog 
konden de markt niet vernietigen. In de jaren 80 
van de vorige eeuw redden de bewoners de prach-
tige hal van de sloop en bezonnen zij zich op hun 
culinaire erfgoed. Zelfs de Britse vorstin bracht in 
2011 een bezoek aan de Engelse markt. Bij zoveel 
lekkernijen wil je natuurlijk wat drinken: de Fran-
ciscan Well Brewery grijpt terug op de oude 
brouwtraditie van de stad en biedt vers getapte 
ales, stouts en witbieren in de biertuin. 

˘ ALLES IN BOTER
Ierse boter is een exporthit van het groene 
eiland. In Cork, lang het centrum van de Euro-
pese boterhandel, hebben ze een heel museum 
gewijd aan het zuivelproduct. In het Botermu-
seum in de wijk Shandon leren bezoekers alles 
over de geschiedenis, de productie en de 
handel. De beroemde sappige weiden hebben 
de melk van de Ierse koeien altijd een kenmer-
kende smaak gegeven. Boter en kaas zijn lange 
tijd belangrijke handelswaar geweest. Van het 
nederige begin in de middeleeuwen tot de 
internationale handel in de 19de eeuw en het 
huidige merk Kerrygold vertelt het museum 
een heel eigen, typisch Iers verhaal. In een video 
zie je hoe de Ierse regering het nu beroemde 
merk in de jaren 60 van de vorige eeuw cre-
eerde met behulp van een Amerikaans reclame-
bureau.

˘ MEER INFORMATIE
English Market englishmarket.ie
Buttermuseum thebuttermuseum.com – mit 
Butter Wrapper Collection, einer Sammlung mit 
Verpackungen der vergangenen Jahrzehnte
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BRIXEN 
GEKOESTERDE TIROLER LEVENSKUNST

Kerkkunst met uitzicht op de Alpen

Brixen, met zijn pittoreske oude binnenstad, ligt tussen de oostelijke rand van de Sarntaler Alpen en de 
2500 meter hoge, deels besneeuwde huisberg Plose. Ooit een belangrijke plaats in de kerkgeschiedenis, 
staat de stad bekend om zijn sacrale kunst – maar ook om de Oostenrijks-Italiaanse flair, verfijnde keuken 
en goede wijnen uit de regio.

In de 11de eeuw gaf keizer Koenraad II de bisschop-
pen van Brixen en Trento, niet zonder bijbedoelin-
gen, verschillende graafschappende kroningsroute 
naar Rome moest worden veiliggesteld. Vanaf dat 
moment schreef Brixen kerkgeschiedenis: een in-
woner werd paus, een ander tegenpaus, de bis-
schoppen van Brixen waren betrokken bij de 
machtsverdeling tussen keizer en paus, en Brixen 
bloeide. Met de secularisatie aan het begin van de 
19de eeuw kwam er een einde aan de kerkelijke 
macht en de vooraanstaande positie van Brixen, 
maar de mooie kerken, Hofburg en herenhuizen 
bleven. Ondanks barokke verbouwingen is het 
middeleeuwse stadsbeeld nog steeds herkenbaar.

TAVERNE EN KERK MET FRESCO’S
Kunstliefhebbers moeten genoeg tijd inplannen 
voor de gebouwen aan de Domplatz. De kathe-
draal, die oorspronkelijk uit de 12de eeuw stamt 
en vaak is gerenoveerd, is met zijn architectuur, 
fresco’s en beelden een uitstekend voorbeeld van 
Tiroler barok. Hij imponeert met zijn machtige 
koepeltorens, zijn vele goud en donkere marmer. 
De kerk met zijn fraaie bogen is uitbundig gedeco-
reerd met kleurrijke fresco’s die bijbelse verhalen 
tot leven brengen. De afbeeldingen werden vanaf 
het midden van de 15de eeuw gemaakt door ver-
tegenwoordigers van de School van Brixen. Je ziet 
onder meer de heilige Johannes op Patmos, tafere-
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len uit het leven van andere heiligen en de Moe-
der van God, evenals Simson die tegen de leeuw 
vecht en David die Goliath onthoofdt.
Bijzondere aandacht verdient een vreemde voor-
stelling in de derde kruisboog: een soort paard 
met grote oren en een dunne slurf. De plaatselijke 
kunstenaar, Meester Leonhard, had kennelijk van 
olifanten gehoord, maar weinig idee van hoe ze 
eruitzagen. Als hij ruim tachtig jaar langer had 
geleefd, zou er een origineel te zien zijn geweest. 
Toen namelijk stopte aartshertog Maximiliaan 
van Oostenrijk op zijn tocht over de Alpen bij de 
herberg Am Hohen Feld, met een huwelijksge-
schenk in de vorm van een echte Indische olifant 
in zijn entourage. De sensatie was perfect, de oli-
fant trok verder, maar de waard hernoemde zijn 
huis en liet de naamgever heel natuurgetrouw op 
de muur schilderen.
Niet ver van de Domplatz ligt de Hofburg, de voor-
malige residentie van de prins-bisschop. Van een 
oud versterkt kasteel werd in de 16de/17de eeuw 
een prachtig, drie verdiepingen tellend slot met 
loggia’s gemaakt. Op de eerste verdieping zie je 
terracotta beelden, terwijl de begane grond het 
kerststalmuseum met bijna honderd kerststallen 
uit de 18de eeuw herbergt. Het bisdommuseum 
maakt indruk met sacrale kunst uit vele eeuwen.

FLANEREN ONDER ARCADEN
Brixen verwelkomt je met grote gastvrijheid. De 
bergcoulissen bieden een visuele introductie tot 
het Tiroler berglandschap. De oudste stad van 

Tirol, gebouwd binnen beschermende muren, ver-
rast nog steeds met een van de best bewaarde en 
mooiste oude stadsgezichten van Tirol. Als je langs 
de rivier de Eisack of door de Zonnepoort komend 
door de straatjes wandelt, waan je je op vakantie. 
Dat heeft ook te maken met de gezellige arcaden 
waar vroeger winkels en werkplaatsen waren ge-
vestigd. De smalle voorkant is bedrieglijk, de ruim-
tes erachter zijn vrij groot. Tegenwoordig zijn in de 
arcaden mooie zaken, traditionele herbergen met 
Zuid-Tiroler specialiteiten en chique cafés te vin-
den. Hier ervaar je de Zuid-Tiroler manier van leven 
– als het regent zit je droog, in hete zomers is het 
lekker koel.

˘ KLOOSTER NEUSTIFT
Ongeveer 2,5 kilometer ten noorden van Brixen 
ligt een machtig klooster omringd door wijn-
gaarden: het klooster Neustift (12de eeuw) met 
zijn prachtige barokke collegiale kerk, kruisgang 
met fresco’s en rococobibliotheekzaal is niet 
alleen een bestemming voor kunstliefhebbers, 
maar ook voor wijnliefhebbers. Na een wande-
ling door de uitgestrekte wijngaarden kunnen 
de wijnen van sylvaner en kerner tot gewürztra-
miner, lagrein en riesling in de Stiftskeller 
worden geproefd en in de kloosterwinkel 
worden gekocht.
Niet ver van het klooster wacht de Brückenwirt 
aan de Eisack op gasten. In de 16de eeuw was 
dit een wacht- en douanepost, tegenwoordig is 
het een hotel-restaurant. Geniet hier van 
Zuid-Tiroler lekkernijen, in de zomer onder
eeuwenoude bomen in de tuin, in de winter bij 
de tegelkachel.

˘ MEER INFORMATIE
Toeristenvereniging Brixen
brixen.org/en/holidays-brixen-italy
Vakantie in Zuid-Tirol suedtirol.info/nl
Augustijner kanunniken van Neustift
kloster-neustift.it/en/
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Hyggelig – dit trendy woord voor typisch Deense gezelligheid en comfort lijkt gemaakt voor Aarhus. Met 
zijn cafés, designwinkels, moderne musea, mooie pleinen en groene omgeving is de stad aan de oostkust 
van het schiereiland Jutland een aantrekkelijke bestemming voor een ontspannen en tegelijk inspirerende 
vakantie.

Jong en oud tegelijk: met zijn talrijke studenten is 
Aarhus een van de Deense steden met de jongste 
bevolking. En dat is overal voelbaar aan de leven-
dige sfeer. Aan de andere kant gaan de wortels 
van de stad terug tot de 8ste eeuw. Meer dan 1200 
jaar geleden stichtten de Vikingen een vroege ne-
derzetting en legden zo de basis voor de huidige 
stad met zo’n 273.000 inwoners.

VIKINGEN ONDERGRONDS
Met zo’n geschiedenis is Aarhus nu een van de 
oudste nog bestaande gemeenten in Denemar-
ken, samen met Ribe in Zuid-Jutland. Opgravingen 
hebben aangetoond dat het ‘Aros’ van de Vikingen 
zich precies onder het huidige stadscentrum be-

AARHUS 
VIKINGSTAD WAAR JE JE THUISVOELT

Het charmante visitekaartje van Jutland

vond. Wie diep in het verleden wil duiken, moet 
een bezoek brengen aan het ondergrondse Viking-
museum, dat in 2008 werd geopend in de kelder 
van de Nordea Bank op het plein Skt. Clemens Torv. 
Hier vind je een unieke en goed beschreven expo-
sitie over het Vikingtijdperk. Je ziet er onder meer 
de animatie van een Vikingaanval met een draken-
boot.

PARADIJS VOOR FIETSERS
Als je Aarhus, de op een na grootste stad van 
Denemarken, voor het eerst bezoekt, zul je snel je 
weg vinden. Het stadscentrum met zijn voetgan-
gerszones en open pleinen, de historische Latijnse 
Wijk, de kathedraal, het oude douanekantoor en 

216  DEN EMARKEN

ÅBOULEVARDEN, 
DE PROMENADE LANGS 

DE RIVIER DE ÅRHUS Å

63



217  NOORD- EN NOORDOOST-EUROPA

het stadhuis, evenals de Mariakerk, kan gemakke-
lijk te voet worden ontdekt. Voor een beetje meer 
actieradius, bijvoorbeeld naar de internationale 
zeehaven, neem je het best de fiets, het populair-
ste vervoermiddel in de stad. Met speciaal voor 
tweewielers ontworpen rijstroken, toeristische 
fietsroutes en goede aansluitingen op het lange-
afstandsfietsnetwerk is Aarhus een toonbeeld van 
fietsvriendelijkheid. Op zo’n vijftig plekken in de 
binnenstad zijn gratis stadsfietsen beschikbaar 
voor bezoekers. Alles wat je nodig hebt om deze te 
ontgrendelen, is een munt van 20 kronen die je te-
rugkrijgt nadat je je fiets bij een fietsstation hebt 
geparkeerd. Vergelijkbaar met een winkelwagentje 
in een supermarkt.

TIJDREIZEN DOOR DE GESCHIEDENIS
Tot de attracties van de stad behoren ook de 
diverse musea. Zo is er het kunstmuseum ARoS, 
dat met zijn kunstcollecties van de 19de eeuw tot 
heden tot de grootste van Noord-Europa behoort. 
Op het dak biedt de inloopsculptuur ‘Your rainbow 
panorama’ een schitterend uitzicht over de stad. 
Het Museum Moesgaard, dat ten zuiden van de 

stad in het groen ligt en ook een architectonisch 
meesterwerk is, neemt je mee naar het prehistori-
sche verleden. De ‘Evolutietrap’ illustreert de 
geschiedenis van de menselijke oorsprong.
Het openluchtmuseum Den Gamle By (De oude 
stad), gelegen nabij de botanische tuin, biedt een 
reis terug in de tijd naar het recentere verleden: in 
gereconstrueerde wijken kunnen bezoekers zich 
onderdompelen in verschillende decennia van het 
einde van de 19de eeuw tot de jaren 70. Bekijk de 
bewoners bij hun dagelijkse leven in hun huizen, 
tuinen en winkels.
In het zuidwesten ligt kasteel Marselisborg. Als de 
Deense koninklijke familie er in de zomer verblijft, 
vindt er elke dag om 12 uur de wisseling van de 
wacht plaats. Het prachtige kasteelpark is gratis te 
bezoeken als de royals zelf niet ter plaatse zijn.

˘ STREETFOOD
Hmmm, wat ruikt dat lekker! Wie de oude ter-
minal op het busstation nadert, ruikt de geur 
van de internationale streetfoodgerechten al. In 
een grote hal met veel industriële charme 
bevindt zich sinds 2016 een permanente street-
foodmarkt, die steeds populairder wordt bij de 
lokale bevolking en bezoekers. De kramen 
liggen verspreid door de hal en bieden zeven 
dagen per week tegen eerlijke prijzen vers 
bereide lekkernijen van over de hele wereld. Of 
het nu gaat om Deense abskaus, hotdogs of 
kaneelbroodjes, fish and chips, hamburgers, 
pizza, pita of Indiase curry, er is voor elk wat 
wils. Bij mooi weer eet je buiten aan lange 
tafels en knoop je snel een praatje aan met je 
buren.

˘ MEER INFORMATIE
Stad Aarhus
visitaarhus.com
Museum Moesgaard  
moesgaardmuseum.dk/en
Openluchtmuseum Den Gamle By
www.dengamleby.dk
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70 onvergetelijke 
stedentrips, weg van 

de drukte

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 500
Kosmos Uitgevers, 
Utrecht/Antwerpenwww.kosmosuitgevers.nl

ONVERGETELIJKE 
STEDENTRIPS
Hidden Cities – Europa presenteert 70 charmante 
Europese steden waar je misschien nog nooit van 
hebt gehoord. Kufstein, Lugano en Wrocław zijn 
alle drie betoverend, uniek en vrijwel onbekend. Of 
wat te denken van een stad als Salerno met zijn 
middeleeuwse oude binnenstad, Paphos met zijn 
romantische stranden of de bloeiende havenstad 
Turku in Finland. Deze gids helpt je bij het kiezen 
van je volgende stedentrip – weg van de drukte.




