
De 10 hipste buurten van 

Europa
Psst! Kun jij een stadsgeheimpje bewaren?
Dit zijn de leukste eetplekjes, barretjes en 

slaapadresjes in de meest trendy Europese wijken.
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Loop in het weekend onder de Porte Saint-Martin-triomfboog door en de Rue du Faubourg 
Saint-Martin in en je krijgt vanzelf een joie de vivregevoel. Van traditionele brasserieën tot 
etnische snackbarretjes en spannende gastrohotspots; in Strasbourg Saint-Denis liggen  
restaurants (en bars!) voor iedereen en elk budget. En dat maakt dit knusse, levendige wijkje 
in het tiende arrondissement dé plek om met vrienden en reisgenoten af te spreken.

>>adressen
 1. Da Graziella Traditionele Napolitaanse pizza uit de houtoven, dagraziella.fr 2. Hollybelly 5 

Gezellig café met huisgemaakte seizoensgerechten, holybellycafe.com  3. Le Syndicat Goed 
verstopte cocktailbar, gespecialiseerd in Franse drankjes, syndicatcocktailclub.com 4. Le 
Comptoir Général Heerlijke shabby chic bar, perfecte brunchplek, lecomptoirgeneral.com  

 5. Point Ephémère Muziekclub en tentoonstellingen aan het water, pointephemere.org  

Wakker worden in het groen doe je hier

Strasbourg Saint-Denis Parijs

6. Hôtel Grand Amour hip boetiekhotel met romantisch terras, hotelamourparis.fr

7. Hôtel Amour kleiner broertje van grand amour, met exotische binnentuin, hotelamourparis.fr

6.

7.
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Hackney is, in tegenstelling tot Londense hipsterparadijzen als Shoreditch,  
Brixton en Peckham, nog zo lekker gewoon gebleven. Het oogt en voelt nog aan-
genaam residentieel, en je kunt er voor vijf pond naar de film. Fijn is ook de  
ligging aan Victoria Park en kanalen met mooie wandelpromenades. Hackney 
Wick, in het oosten van de borough, verdient een speciale vermelding. De pak- 
huizen langs het fotogenieke Regent’s Canal huizen nu een bonte stoet speciaal-
bierbrouwerijen, kunstgaleries en evenementenruimten. 

Hackney Londen

>>adressen 
 1. Market Café Italiaans comfort food in een gezellige pub, market-cafe.co.uk  2. Crate

Brouwerij en pizzeria in één, pal aan het kanaal, cratebrewery.com  3. Oval Space Film-
voorstellingen, festivals en feestjes naast iconische gashouders, ovalspace.co.uk 4. Hackney 
City Farm Gezellige stadsboerderij, ook yogalessen, hackneycityfarm.co.uk  

 5. 
De Cabin Class Airbnb  

is een piekfijne cabin  
in fiftiesstijl, midden  

in Hackney, airbnb.nl/ 
rooms/27752570

081080
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 6. necci dal 1924 in de binnentuin van dit gezellige buurtrestaurant kunnen we de hele dag

Pigneto is een arbeiderswijk met een artistieke flair. Het gebied, dat zijn naam dankt aan de 
vele dennenbomen rondom de achttiende-eeuwse Villa Serventi, ligt in het zuidwesten van 
Rome, op de plek waar de treintracés zich splitsen. Het hart van de wijk is Via del Pigneto, 

een voetgangersstraat met een bonte mix van barretjes, restaurants en muziekclubs.  

>>adressen
 1. La Santeria Oesters, vis en cocktails. What’s not to like? facebook.com/laSanteriaPizzicheria-

Bistrot/  2. Yeah Pigneto Leuke hipsterbar, happy hour tussen 18 en 21 uur, yeahpigneto.com 
 3. Il Kino Pik een filmpje of doe een borrel in de gezellige huiskamer, facebook.com/ilkino- 

roma/ 4. Pigneto Food Vibes Culinaire wandelroute, georganiseerd door buurtrestaurant,  
friggitoriapastella.it  5. La Casa a Scacchi Voor het dakterras van deze privéwoning zouden 
we een moord doen, airbnb.nl/rooms/4219733

Pigneto Rome

Italiaans tafelen doe je hier
 zitten. OOK LEKKERE IJSJES, necci1924.com
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Waren het eerst nog roemruchte wijken als Malasaña en Chueca die de klok sloegen, is het nu 
Lavapiès (officieel Embajadores, maar dat zul je geen één Madrileen horen zeggen).  
Dit studenten- en migrantenwijkje ten zuiden van het centrum staat te boek als de alterna-
tiefste van de stad. Er ligt bijvoorbeeld een gigantische, gekraakte tabaksfabriek en ook in  
de vele barretjes herken je het eigenzinnige karakter aan de vele neuspiercings en anti- 
machismostickers.

Lavapiès Madrid

Lekker loungen doe je hier
    2. sala equis relaxplek voor een filmpje, concert of cocktailtje, inclusief schommel, salaequis.es

 1. Hotel ME Madrid Reina Victoria Pure 
verwennerij in dit luxe hotel uit 1923, 
mebymelia.com

>>adressen 
 3. El Rastro Vlooienmarkt in de openlucht, elke zondag 4. La Tabacalera Culturele 

hotspot in oude tabaksfabriek, met fijn binnenplein, bieb en bar, latabacalera.net
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>>adressen
      1. Müszi cultuurcentrum op de zesde verdieping, muszi.org  2. gólya borrelen met buurt-
bewoners, golyapresszo.hu  3. Café Csiga warm ingericht buurtcafé met cubaans menu, 
facebook.com/cafecsiga 4. darshan stevige hongaarse kost op een dakterras, darshan.hu

 5. Brody House überstijlvol boetiekhotel in een statig herenhuis, met kamers die door  
individuele kunstenaars zijn ingericht. coolste slaapplek van de stad, brody.land/brody-house 

Vijftien jaar geleden werden de schaduwen van de eens zo sierlijke en  
aristocratische huizen in Boedapests District VIII (Józsefváros) nog bevolkt 
door prostituees, zwervers en junkies. De buurt, die ten oosten ligt van  
de aan zijn populariteit ten onder gaande Joodse wijk, heeft zijn slechte 
reputatie echter van zich af weten te schudden. Nu kun je er een  
ongemarkeerde deur openduwen en pardoes in een verborgen vintage- 
winkel, kert (binnenhof met bar) of kunstruimte terechtkomen, allemaal  
met een niets-moet-alles-mag-mentaliteit. 

District VIII Boedapest
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Sant Antoni Barcelona

>>adressen 
 1. mercat de Sant Antoni Doordeweeks dé plek voor delicatessen, zondags voor boeken, 

mercatdesantantoni.com  2. bitter Stijlvolle cocktailbar met natuurlijke kruiden hoog in 
het vaandel, bitter-bar.com  3. Barri Food Tour Leer de culinaire geheimen van de buurt  
kennen, elbarri.com 4. Jardins de Càndida Pérez Fijn buurtparkje   5. tWO Hotel Barcelona 
by Axel Het zwembad op het dakterras wacht op je, axelhotels.com

5.

2.

1.

Nergens in de stad gaan oud en nieuw zo goed samen als in Sant Antoni. 
Bewijsstuk A: het vernieuwde, in 2018 heropende Mercat de Sant Antoni, 
het culinaire zenuwcentrum van de wijk en een prachtvoorbeeld van  
Barcelona’s smeedijzeren architectuurstijl. Maar dit plaatje van een barrio,  
in de schaduw van de Montjuïc-heuvel, is daarnaast óók een plek voor  
fijnproevers en stijliconen. 

1.

2.

089088
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Het is geen geheim dat Neukölln tot de hipste wijken van Berlijn behoort. De meeste  
bezoekers komen echter niet verder zuidelijk dan Hermannplatz, terwijl er juist voorbij dit 
punt nog van alles te ontdekken valt. Kijk er verder dan de grauwe façades en je treft een 

stadsdeel aan dat uitblinkt in originaliteit — leegstaande panden en buitenruimtes zijn er met 
een flinke dosis anti-establishment opgekalefaterd tot alternatieve hotspots. 

Neukölln Berlijn >>adressen
 1. Klunkerkranich Biertjes en eerlijke kost op het leukste dakterras van Berlijn,  

klunkerkranich.org 2. Hamy Café Vietnamese street food en lekkere fruit shakes, hamycafe.
com  3. Berliner Berg Kleine, gemütliche bierbrouwerij, berlinerberg.com 4. ankerklause 
onze favoriete bar aan het water van het landwehrkanaal  5. Hufeisensiedlung Modernis-
tisch woningblok in hoefijzervorm uit 1925-1933, zijn tijd ver vooruit  6. Hüttenpalast 
Logeren in een vintage caravan in een omgebouwde fabriek, huettenpalast.de  
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Tussen de locals brunchen doe je hier
5. THE ZENITH Dé brunchplek en cocktailbar van de buurt, zenithcaffe.pt

Cedofeita wordt door inwoners ook wel het SoHo van Porto genoemd. De verwijzing is zo 
gek nog niet; net als in het New Yokse SoHo speelt kunst er een grote rol en net als in het 

Londense SoHo kun je er naar hartenlust uitgaan. Het bruisende hart van de wijk is de straat 
Rua Miguel Bombarda. Hier vind je ook de meeste galeries, concept stores en streetart. 

Maar Cedofeita heeft ook een zachte, traditionele kant, die zich uit in romantische  
paleistuinen, steengoede musea en de oudste kerk van Porto.

>>adressen
 1. Casa da Música concertzaal en een van de markantste gebouwen van de stad  

2. Galeriehoppen in Rua de Miguel Bombarda  3. Rosa et al Zes elegante kamers in  
een herenhuis, rosaetal.pt  4. Capela Incomum Wijnbar in negentiende-eeuwse kapel,  
facebook.com/capelaincomum

Cedofeita Porto
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Van sjofelste naar meest up-and-coming wijk van Stockholm; je zou kunnen zeggen dat 
Hornstulls renaissance zijn voltooiing nadert. Gelukkig heeft het zijn karakter niet verloren: het 
is nog steeds een plek waar lhbt’ers, (indie)muziekliefhebbers en street artists zich als vissen 
in het water voelen. Vooral ’s zomers verandert de buurt in één grote buitenspeeltuin, als de 

Stockholmers zich met hun barbecues op de vele ministrandjes aan het water nestelen. 

Hornstull Stockholm >>adressen
 1. La Neta Authentiek Mexicaanse taco’s en quesadillas, laneta.se 2. Low and Slow BBQ en 

bier, met liefde bereid, lowandslow.se  3. Drop Coffee Biologische koffiebrander en café, 
dropcoffee.com  4. Tensta Konstholl Hedendaagse kunstgalerie, tenstakonsthall.se 5. Bio 
Rio retro arthouse bioscoop. Goed voor dinner & a movie! biorio.se  6. Langholmen Hotel 
Logeren in een oude gevangenis, langholmen-l.thestockholmhotels.com

4. 

1. 2.

3. 

095094
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Toen Praag in 2002 overstroomde kreeg met name Karlín, gelegen aan de 
Vltava-rivier, het zwaar te verduren. Maar dankzij de inspanningen van  
de gemeente en de inwoners zelf herrees er een van de modernste en 
veel-belovendste delen van de stad. Dit nieuwe begin ging gepaard met de 
komst van cafeetjes en barretjes die al snel een jeugdig publiek naar de wijk 
begonnen te trekken. Tegenwoordig vormt Karlín, dat op zo’n twintig minu-
tjes lopen van het centrum ligt, het decor voor allerlei creatieve concepten, 
zoals een outdoor cinema en een foodmarkt met oude zeecontainers. 

karlin praag

>>adressen
 2. Poutine Garage Bistro in voormalige garage met Canadese keuken, poutine.cz  
 3. Mamacoffee Oergezellig cafeetje met fair trade-koffie en lekker gebak, mamacoffee.cz 
 4. Kasarna Karlín De leukste openluchtbioscoop van de stad, kasarnakarlin.cz  
 5. bright industrial apartment privéwoning midden in de wijk, airbnb.nl/rooms/14413387     1. Eska Restaurant, bakkerij en café in één, eska.ambi.cz

097096
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     6. Manifesto 27 zeecontainers gevuld met muziek, design, kunst en uiteraard 

eten en drinken, manifesto.city
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