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Genieten 
in het gras
’s Werelds mooiste stadsparken zijn meer dan wat plukjes 
bomen en een vijver voor de eendjes. Het zijn de oases in een 
woestijn aan beton, waar de halve stad komt om bij te tanken. 
Maar bij welke ‘buren’ is het gras het groenst? TEKST MATTHIJS MEEUWSEN

Vertier in het Berlijnse stadspark 

Tempelhofer Freiheit, de plek waar tot 2008 

nog vliegtuigen opstegen en landden.

De vijf mooiste – en meest bijzondere – stadsparken

Doen!
De terminal van de 
 voormalige Flughafen werd 
door het naziregime bij  
de opening in 1936 gebom-
bardeerd tot ‘grootste  
en mooiste vliegveld ter 
wereld’. Het 1.220 meter 
lange bakbeest moest dan 
ook een paradepaardje 
worden van het Derde Rijk. 
Leer over dit  verleden  
tijdens een begeleide  
tour door de terminal.  
www.tempelhoferfreiheit.de 

De start- en landingsbanen van het  

voormalig vliegveld worden volop benut  

door fietsers, wandelaars en skaters.

Berlijn: Tempelhofer Freiheit

KLM vliegt 6 keer per dag in 1 uur en 20 minuten  
naar Berlijn.
Q��Vliegen naar Berlijn: vanaf 20.000 Award Miles.

Vliegen naar Berlijn 

Waar Orville Wright in 1909 opsteeg voor een 
 historische vlucht in zijn knutselvliegtuig zoeven  
nu badmintonshuttles en frisbees door de lucht.   
Waar tijdens de Sovjetblokkade van West-Berlijn 
voedselpakketten werden gedropt, liggen er nu 
 Bratwursten te sissen op de barbecue. En waar amper 
zes jaar terug nog Airbussen, Boeings en Cessna’s 
landden, strijken trendy tieners en kantoorpersoneel 
nu zij aan zij neer in het gras. 
Het is de waanzinnige metamorfose die de luchthaven 
Berlin-Tempelhof de laatste jaren doormaakt. Ooit 
een historisch vliegveld in het kloppende hart van de 
Duitse hoofdstad, maar sinds 2008 opgedoekt om te 
worden omgetoverd tot Tempelhofer Freiheit: het 
hipste, leukste en – jawohl – grootste (380 hectare!) 
stadspark van Berlijn. Een mierennest aan hardlopers, 
fietsers, wandelaars en skaters krioelt er naar harten-

lust over het asfalt van de twee landingsbanen. ‘Urban 
gardeners’ wroeten ontspannen door de aarde in hun 
kruidentuintjes. En zeldzame klauwieren, duinpiepers 
en veldleeuweriken scharrelen voorzichtig tussen de 
vreemde vogels die op een lappendeken aan picknick-
kleedjes zijn neergevlijd. Dommel echter niet te lang 
weg in het zonnetje. In 2010 maakte een vliegtuig nog 
een noodlanding in het park, nadat de piloot boven 
de stad in problemen was geraakt.  >>
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Waarom je park nog volplanten met saaie rijtjes 
 knotwilgen, hazelaars of moeraseiken als je ook 
anderhalf dozijn 25 tot 50 meter hoge ‘superbomen’ 
van beton en staaldraad uit de grond kunt stampen? 
De torens worden natuurlijk gevuld met meer dan 
160.000 planten die het raamwerk geleidelijk zullen 
overwoekeren, zodat ze nog meer op echte bomen 
gaan lijken. Ze vangen hun eigen regenwater op, 
 genereren zonne-energie en zijn ’s avonds magisch 
verlicht in neonkleuren. Toekomstmuziek? Nee hoor. 
Wrijf nog maar eens goed in de ogen in Gardens by 
the Bay langs de waterkant van downtown Singapore. 
Dit krankzinnige futuristische stadspark – bestaande 
uit drie tuinen van in totaal 100 hectare – opende 
vorige zomer pas zijn poorten, maar werd sindsdien 
al overladen met internationale architectuurprijzen. 
En terecht. Het park is een waar Disneyland voor 
botanisten en lijkt nog het meest op een kruising 
 tussen een gigantische tuin, een sciencefictiondecor 
en een architectonisch hoogstandje. Vergaap u bij-
voorbeeld aan de hypermoderne jas van de Cloud 
Forest en de Flower Dome. Afrikaanse baobabs,  
Australische ‘kangoeroepoten’ en Chileense wijn-
palmen overleven hier in een kunstmatig klimaat 
onder één knettergekke golf van glas. 

Singapore: Gardens by the Bay

KLM vliegt 1 keer per dag in 12 uur en 20 minuten  
naar Singapore.
Q��Vliegen naar Singapore: vanaf 80.000 Award Miles.

Vliegen naar Singapore 

Doen!
Door het park lopen ver-
schillende wandelroutes, 
maar vergeet ook de  
128 meter lange hangbrug 
niet die op 22 meter  
hoogte tussen twee  
van de superbomen is 
gespannen. Nog niet  
duizelingwekkend genoeg? 
In de bistro IndoChine,  
op 50 meter boven in de 
hoogste  superboom, hebt 
u van boven uw  rijsttafel 
een bird’s eye view over  
het gehele park.  
www.gardensbythebay. 
com.sg 

Doen!
Vanaf november tot en  
met april is het groen elke 
zondagmiddag het decor 
van de populaire Kirsten-
bosch Summer Sunset 
 Concerts. Het publiek 
 varieert van bejaard tot 
backpackers en is al even 
divers als de line-up vol  
met onder andere bigbands,  
folk, r&b, hiphop, jazz,  
rock en singer-songwriters. 
www.sanbi.org/gardens/
kirstenboschKaapstad: Kirstenbosch Gardens 

De Big Five zal hier niet snel uw pad kruisen, maar 
tussen het struikgewas van de Kirstenbosch Gardens 
scharrelt desondanks nog genoeg wildlife voor een 
bescheiden stadssafari. Honingzuigers, steppebuizerds 
en nog zo’n 120 vogelsoorten cirkelen er door de 
lucht. Snavelborstschildpadden loeren vanaf een 
afstandje of er geen slablaadjes van de braai af waaien. 
Grijsbokken, mangoesten en woestijnlynxen houden 
de eer hoog voor de zoogdieren. En zelfs pofadders, 
molslangen en Kaapse cobra’s kunnen zomaar langs 

uw meegebrachte fles Stellenbosche wijn kronkelen.
Maar de grote sterren van de show zijn natuurlijk alle 
flora. Jan van Riebeeck – de Nederlandse founding 
father van Kaapstad – beval zijn mannen in 1660 om 
ter beschutting wat braamstruiken en wilde amandel-
bomen rond de kersverse Hollandse kolonie te planten, 
maar het onbeduidende bosje is in drieënhalve eeuw 
uitgegroeid tot een topverzameling van meer dan 
7.000 inheemse plantensoorten. Tel daar de droom-
locatie aan de voet van de majestueuze Tafelberg  
bij op en het mag geen wonder heten dat National 
Geographic het lokale groen uitriep tot een van de 
mooiste plekjes op aarde om een picknickkleed uit  
te vouwen. Wie na de maaltijd wil uitbuiken met 
 uitzicht, neemt gewoon de hikeschoenen mee en  
volgt een van de vele wandelroutes die vanuit de 
 tuinen zo de Tafelberg op slingeren.

KLM vliegt 4 keer per week in 11 uur en 30 minuten 
rechtstreeks naar Kaapstad. 
Q��Vliegen naar Kaapstad: vanaf 60.000 Award Miles.

Vliegen naar Kaapstad 

 >>

Aan de voet van de Tafelberg liggen  

de Kirstenbosch Gardens, botanische  

tuinen waar het fijn wandelen is.

Achttien torenhoge kunstmatige bomen  

bieden plaats aan meer dan 160.000 planten, 

midden in de stad Singapore.
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Doen!
Skansen is ’s werelds 
 oudste openluchtmuseum 
en de grootste toeristen-
trekker van Djurgården. 
 Zilversmeden, glasblazers 
en schoenmakers in 
 traditionele klederdracht 
tonen hun ambacht in de 
nagebouwde werkplaatsen. 
Maar ook de elanden, 
beren en sneeuwuilen van 
de bijbehorende dierentuin 
spelen het spelletje mee. 
www.djurgarden.net 

Stockholm: Djurgården
Bijna leek Djurgården zich bij de archipel van 25.000 
eilandjes voor de kust van Stockholm te voegen, maar 
een brug voorkomt sinds 1897 dat het park nog ver-
der van de stad vandaan dobbert. En gelukkig maar. 
Het groene eiland is zo’n klassieke oase waar gepieker 
over de outsourceproblematiek en management-
memo’s van de zaak onmiddellijk plaatsmaakt voor 
dagdromen over witbiertjes in de zon. Helaas was  

het park – 279 hectare schoon aan de haak –  
voor Bjørn met de pet lange tijd verboden terrein. 
 Eeuwenlang herbergde Djurgården (oftewel: 
 ‘Diergaarde’) namelijk de koninklijke beestenboel  
van de Zweedse royals. Koningin Kristina stalde  
hier haar leeuwen en de een na de andere koning 
opende er de jacht op rendieren en elanden. Tot  
de 18e eeuw tenminste, toen het eiland definitief  
voor het gewone volk werd open gesteld en zo  
het  eerste nationale stadspark op aarde werd.
Tegenwoordig weten de locals de weg naar de groene 
enclave geblinddoekt nog te vinden. Ze schaatsen 
zwijmelend over het dichtgevroren Djurgårdsbrunn-
kanaal of zigzaggen ’s zomers op hun hardloop-
schoenen tussen het vreemdelingenlegioen aan 
 zonnebaders in het gras. Omdat de grond nog  
altijd eigendom is van het rijk, kent het eiland 
 bovendien een zeer hoge dichtheid van rijksmusea. 

KLM vliegt 5 keer per dag in 2 uur naar Stockholm. 
Q��Vliegen naar Stockholm: vanaf 25.000 Award Miles.

Vliegen naar Stockholm 

 >>

Bij mooi weer strijken zonaanbidders 

massaal neer op het gras van Djurgården, 

een heerlijke groene oase in Stockholm.

Baume & Mercier wordt verkocht bij Gassan. Gassan is dit jaar uitgeroepen tot Beste Familiebedrijf van Nederland 
en gevestigd in de oude diamantslijperij in het historische centrum van Amsterdam. Gassan houdt zich bezig met het slijpen van diamant, 

groothandel en detailhandel in diamanten, juwelen en horloges.

Baume & Mercier lanceert de

www.baume-et-mercier.com

DE AANBEVELING VAN GASSAN

Baume & Mercier, in 1830 opgericht onder de naam “Baume Frères”, 

is het op zes na oudste horlogemerk ter wereld. Deze grondlegger 

van de Zwitserse horloge-industrie heeft een trotse traditie van 

baanbrekende innovatie en onderscheidend design. In Les Brenets, 

Zwitserland, staat de manufactuur waar de unieke uurwerken 

vervaardigd worden en waar deskundige ambachtslieden de 

uurwerken met uiterste precisie afstellen.

Dit alles bewijst dat het tijdloze devies van het merk meer geldt dan 

ooit : “Accepteer alleen perfectie, vervaardig alleen horloges van de 

allerhoogste kwaliteit.”

URBAN CHIC

Baume & Mercier’s nieuwe Clifton Collection stelt een ingetogen 

norm voor de moderne man die op zoek is naar een elegant, exclusief 

uurwerk. De klassieker met stalen of roségouden kast is geïnspireerd 

op een model uit de jaren ’50, en heeft een urban chique uitstraling. 

Elke creatie bezit de zeldzame kwaliteit van luxe in een vorm die zowel 

mooi als toegankelijk is. Met deze eigenschappen in combinatie met 

een geavanceerd mechanisch uurwerk behoort de Clifton tot een klasse 

apart. De perfecte pasvorm is kenmerkend voor deze collectie. Onze 

aanbeveling is om de Clifton te passen, je zal de perfecte pasvorm en 

elegantie ervaren van het horloge.

( Advertorial )

Collectie

De Clifton collectie is verkrijgbaar vanaf € 2500,- Voor meer informatie: +31 (0)20 342 86 43
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De High Line was altijd al een eigenaardige spoorweg. 
Op negen meter boven de stoep sneed de goederen-
trein vanaf de jaren 30 dwars door de slachthuizen 
van het Meatpacking District. In 1980 loste de laatste 
wagon zijn bevroren kalkoenen, waarna wilde grassen 
en struiken onkruid de roestige rails overnamen. 
Kleine stap dus om de afgedankte spoorlijn vanaf 
2009 maar helemaal te transformeren tot stadspark. 
Als Central Park met 340 hectare de groene longen 
vormt van New York, is het 1.600 meter lange lint  
– later dit jaar uitgebreid tot 2.330 meter – hoogstens 
de luchtpijp. Dat de beperkte omvang weinig afdoet 
aan de populariteit bewijzen de luxe lofts en gave 
galerietjes die aan weerszijden van het ‘zwevende’ 
stadspark zijn ontsproten. Het park is zo de ruggen-
graat geworden van Chelsea, en het Meatpacking 
 District maakt nu moeiteloos gehakt van andere 
hippe stadsdelen. Op de High Line ( toegankelijk via 
negen trappen en vijf liftschachten tussen Gansevoort 
Street en 30th Street) bent u dan ook  zelden alleen. 
Op zomerdagen loopt men bijna in polonaise over  
de catwalk van vlonders, tussen een erehaag van  
210 plantensoorten die de Nederlandse tuinarchitect 
Piet Oudolf heeft uitgestrooid. Maar wat geeft het  
ook met zo’n uitzicht op de skyline? <<

New York: The High Line

KLM vliegt 14 keer per week in 8 uur en 20 minuten 
naar New York (John F. Kennedy International Airport). 
Q��Vliegen naar New York: vanaf 50.000 Award Miles.

Vliegen naar New York 

Doen!
Trek? Tussen 14th en 15th 
Street doorkruist de High 
Line het pakhuis van de 
National Biscuit Company, 
waar ooit het Oreokoekje 
werd bedacht. Tegenwoor-
dig huisvest het gebouw 
de sfeervolle Chelsea 
 Market, propvol kakelverse 
bakkerijen, traiteurs en 
cafeetjes met de meest 
verrukkelijke delicatessen 
van New York.  
www.thehighline.org 

The High Line is een park én 

wandelroute op negen meter 

boven de begane grond.

Hyuk Brands, directeur Qlabs Industries BV, Rijnsburg

“In welk land kunnen 
we met deze plank aan 
de weg timmeren?”
Agentschap NL helpt ondernemers bij
het realiseren van hun exportstrategie

“Verlijmd bamboe heeft  als constructiemateriaal zoveel 
voordelen dat het voor ons geen alternatief meer is, maar 
eerste keus. Goedkoop, sterk en onderhoudsarm; met de 
voordelen voor het milieu als dikke plus. Daar moet dus ook 
in het buitenland belangstelling voor zijn. Maar welke markt 
is voor een beginnend exporteur het meest geschikt?”

“Het adviestraject Starters International Business van 
Agentschap NL was voor ons echt een eyeopener. Mensen met 
verstand van zaken en een enorme drive, helpen je belangrijke 
keuzes te zien én te maken. Absoluut een goudmijn voor 
iedereen die internationaal wil ondernemen.”

Lees het verhaal van PandaProducts en ontdek wat
Agentschap NL ook voor u kan betekenen. 

www.agentschapnl.nl/exportkans

 Als het gaat om duurzaamheid, 
innovatie en internationaal


