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39 3/2013 Flying Dutchman Magazine

Restaurant Julius Meinl: dineren  

met een koninklijk uitzicht op de  

drukste winkelstraat van Wenen.

Wenen werd afgelopen jaar voor de vierde keer op  
rij verkozen tot meest leefbare stad op aarde.  

Komt het door al het groen? De magistrale musea?  
De horeca? Drie locals wijzen de weg langs hun favoriete  

adressen om de batterij weer op te laden.  
TEKST MATTHIJS MEEUWSEN – FOTOGRAFIE MAARTEN NOORDIJK

Het goede leven in 

Wenen

Stadsgids  

Beatrice Aumayr.

Ondernemer  

Marcel Wassink.

Fietsenwinkeleigenaar  

Mikko Stout.
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Mikko Stout (50) was twintig jaar terug 
nagenoeg de enige fietser in Wenen. 
Nu overtuigt hij ook de Oostenrijkers 
van zijn Hollandse fietsen.

“Toen ik Amsterdam begin jaren 90 ver-
ruilde voor een stage in Oostenrijk was 
deze korte ringweg hier het enige fietspad”, 
glundert Mikko, terwijl hij routineus door 
de Weense spits stuurt. “Vaak kwam ik 
gedurende een hele dag geen enkele andere 
fiets tegen. Het werd echt nog gezien als 
vervoermiddel voor arme mensen. Ik heb 
zelfs de krant gehaald, omdat ik in pak 
naar mijn werk bij Nokia fietste.”
Maar inmiddels ontluikt er in Wenen 
langzaam een bloeiende fietscultuur, waar 
de Nederlander slim op inspringt met zijn 

De opstapelbare Enzo-bankjes van het 

Museum Quarter wonnen al een rugzak 

vol internationale designprijzen.

Het indrukwekkende interieur van  

het Naturhistorisches Museum.

Op de Donauinsel, een langgerekt  

eiland midden in de Donau, kunt u  

een heerlijk dagje ontspannen.

Mikko Stout in  

zijn fietswinkel Stadtradler.

gloednieuwe fietswinkel Stadtradler. “Er ligt 
nu 1.500 km aan paden en binnen twintig 
minuten kun je overal komen. Een goede 
wielercultuur zegt natuurlijk veel over  
de leefbaarheid van de stad, maar eerlijk  
is eerlijk: we zitten nog niet op het  
Nederlandse niveau, hoor.” Er zijn gebieden 
waar Wenen wel moeiteloos aan het langste 
eind trekt, onderstreept Mikko. “Zo heeft 
de stad onvoorstelbaar veel groen. In de 
Randstad liggen veel steden bijna tegen 
elkaar aan gedrukt, maar rond Wenen vind 
je kilometerslang enkel bos, groene heuvels 
en wijngaarden. Bovendien hebben we 
ook binnen de stadsgrenzen ontzettend 
veel parken, waar iedereen komt om te 
picknicken, badmintonnen of om gewoon 
lekker te ontspannen in het gras. ”  

“Er is hier onvoorstelbaar veel groen”

De favorieten van Mikko
> Museum Quarter. Naar hartenlust  
luieren op de kakelbonte ‘Enzo-bankjes’ 
van dit levendige plein of mensen kijken 
vanaf het terras van eettentjes als Halle 
en Kantine. 

> Naschmarkt. Van barbiepoppen tot 
bontjassen en van messensets tot  
musketten. Half Wenen duikt op zaterdag 
in de mottenballen op deze vlooienmarkt.

> Naturhistorisches Museum  
 (Burgring 7). Kinderen vergapen zich 
aan de reusachtige dinosaurusskeletten, 
terwijl hun ouders gebiologeerd verder 
sjokken langs een van ’s werelds meest 
fenomenale collecties opgezette dieren.

> Krapfenwaldbad (Krapfen-
waldgasse 65). Baantjes trekken  
met een keizerlijk uitzicht over de stad.

> Altes AKH. Binnenhofjes van een 
voormalig ziekenhuis, getransformeerd  
tot bloeiend stadspark.

Vooral zomers is het heerlijk  

toeven in Burggarten, naast het  

keizerlijk paleis de Hofburg.

Alles is te koop op de  

gezellig drukke Naschmarkt.

 >>  
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Beatrice Aumayr (39) is een geboren 
en getogen Wienerin en als freelance-
stadsgids continu op zoek naar de  
fijnste plekjes in haar woonplaats.

“Toen ik opgroeide waren in het weekend 
nauwelijks restaurants open”, vertelt de 
energieke Weense, terwijl ze kriskras langs 
haar favoriete plekjes in de monumentale 
binnenstad dartelt. “Voor internationale 
cuisine kon je enkel bij de Chinees terecht. 
En vegetariërs kregen standaard alleen  
wat wortels, doperwten en een blaadje sla 
voorgeschoteld.”
De ommekeer kwam echter met de val  
van het IJzeren Gordijn en de toetreding 
tot de EU, herinnert Beatrice. “Met  
alle historische grandeur trok Wenen  
van oudsher vooral oudere mensen,  
maar in eens kwamen er ontzettend veel 

jongeren die het leven terugbrachten  
in de stad. In buurten als Neubau delen 
klassieke koffiehuizen de stoep nu met 
hippe jazzbarretjes, vintage meubelzaken, 
designerboetiekjes en een keur aan inter-
nationale restaurants. Juist die diversiteit 
aan mogelijkheden maakt Wenen voor mij 
de ideale stad om te ontspannen.” 
Lachend: “Al heb ik er wel een dagtaak aan 
om al die hotspots af te lopen die de laat-
ste jaren als paddenstoelen uit de grond 
schieten.”
Weg met de papieren gids dus en gewoon 
lekker zelf op ontdekkingstocht, is haar 
devies. “Wenen heeft de afstanden van een 
groot dorp, maar een cultureel aanbod dat 
moeiteloos kan wedijveren met Parijs of 
Londen. En heel betaalbaar bovendien: 
voor vier euro heb je al een staplaats voor 
de opera.”

“Ik heb een dagtaak om alle 
hotspots af te lopen”

De favorieten van 
Beatrice 
> Glacis Beisl (Breite Gasse 4).  
Lokale gerechten in een waanzinnig 
sfeervolle terrastuin – vooral ’s avonds – 
verstopt achter de trappen van het 
Museum Quarter. 

> Veganista (Neustiftgasse 23). 
Gelikte, koemelkvrije ijscotent en  
schoolvoorbeeld van de groene golf  
die het hippe District 7 overspoelt. Een 
bolletje maanzaad- of basilicumijs op  
uw hoorntje?

> Wienerwald. Groen wandelparadijs  
pal boven Wenen, vol met taveernes 
zoals Hajszan (Grinzinger Strasse 86)  
om bij te tanken tussen de wijngaarden.

> Café Drechsler (Linke Wienzeile 22). 
Serveert 23 uur per dag de lekkerste  
goulash van Wenen, maar schuift ook  
de tafels opzij voor lokale dj’s.

Beatrice Aumayr: “Wenen is de  

ideale stad om te ontspannen.”

De terrastuin van Glacis Beisl is  

ook ruim voor het avondeten een 

geliefde ontmoetingsplek. 

 >>  

Bekijk ook de video over Wenen in ons digitale 
iFly Magazine: http://ifly.to/Upcoming_Wenen.

Wenen op film

Baume & Mercier wordt verkocht bij Gassan in de filialen Gassan Damsquare en Gassan Schiphol Lounge 1 en Lounge 2. 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

Voor meer informatie kunt u bellen met: Gassan Dam Square, tel. +31 (0)20 624 5787, Gassan Schiphol, tel. +31 (0)20 405 9920.
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Het was even wennen, maar onder-
nemer Marcel Wassink (48) voelt zich in 
Wenen nu al jarenlang meer dan thuis.

“Hier geen vervelend kwakkel  klimaat”, 
grijnst Marcel met een zongebruind 
gezicht boven zijn cappuccino in een van 
Wenens talloze koffie huizen. “Voor mijn 
gevoel heb je jaarlijks zeker 25 zomerse 
dagen meer dan in Nederland. En de  
winters zijn ook echte winters, waarin je 
binnen een uurtje rijden lekker op de piste 
kan staan.”
En toch was hij niet direct enthousiast toen 
hij veertien jaar terug voor zijn werk als 
bestuursvoorzitter bij Philips met zijn gezin 
van Londen naar Wenen moest verkassen. 
“Wat moet ik nou in zo’n bejaardenoord 
vol grijze permanentjes? dacht ik. Daar ga 
ik op mijn tachtigste wel heen. Vooral de 

“Ik heb Wenen veel 
jonger en hipper 
zien worden”

Even languit in het gras voor  

de Nationale Bibliotheek. 

Buiten de wintermaanden is het op de 

Alte Donau een komen en gaan van 

roeiers, zeilers en zelfs windsurfers.  

Marcel Wassink in het  

gebakshuis Demel.

> Café Landtmann (Universitätsring 4). 
Sigmund Freud zat hier al brainstormend 
boven zijn wienerschnitzel, maar dit lokale 
icoon serveert nog altijd klassieke food for 
thoughts.

> Österreichische Nationalbiblio thek 
(Josefsplatz 1). Alsof de fenomenale  
fresco’s van de Pronkzaal nog niet genoeg 
zijn, biedt deze barokke bibliotheek 200.000 
naslagwerken om uren in te bladeren. 

> De Alte Donau. ’s Zomers huurt  
men hier bootjes, terwijl ’s winters de 

schaatsen uit het vet kunnen. Om de  
hoek ligt ook voor fietsers en hardlopers 
de loper uitgerold op het 21 km lange 
Donauinsel.
 
> Restaurant Julius Meinl (Graben 19). 
Pamper de smaakpapillen in deze culinaire 
hoogvlieger met uitzicht op de centrale 
winkelstraat.

> Demel (Kohlmarkt 14). Neem letterlijk 
een kijkje in de keuken of plof neer  
voor een sachertorte in dit mierzoete 
gebakshuis.

KLM vliegt 4 keer per dag in 1 uur en 50 minuten 
naar Wenen.
VLIEGEN NAAR WENEN: VANAF 25.000 AWARD MILES.

Vliegen naar Wenen

De favorieten van Marcel

Wakker worden in de tuin van  

Hotel Daniel in een  Airstreamcaravan.

Wakker worden in de tuin van  

Hotel Daniel in een  Airstreamcaravan.

Afkoelen met een ijsje 

op het Schwedenplatz.

sociale controle benauwde me aan het 
begin ontzettend. Als je in Wenen verkeerd 
parkeert, het vuilnis niet correct buitenzet 
of je kind zonder helm op je fiets zet, heb 
je meteen een voorbijganger op je dak.”
Inmiddels ziet de goedlachse zakenman 
achter evenementenapp Superevent echter 
dat juist deze mentaliteit een van de 
belangrijkste redenen is voor de leefbaar-
heid van zijn nieuwe thuis. “Ik heb Wenen 
veel jonger, hipper en internationaler  
zien worden, maar die sociale controle is 
gebleven. Vandaar dat je hier zo weinig 
straatafval of graffiti op monumenten ziet. 
En ik laat mijn dochters ’s nachts met een 
gerust hart alleen met de metro reizen.” <<

Slapen in Wenen 
> Hotel Daniel. Dit hotel is alles wat je  
in eerste instantie niet zou verwachten  
in Wenen. Het hippe designhotel, dat 
gevestigd is in een voormalig kantoor-
gebouw, straalt een en al urban luxury 
uit. Het hotel heeft 115 kamers en vooral 
de Panamorama-suites zijn magisch met 
een onovertroffen uitzicht. Maar het 
 topstuk vindt u in de tuin. Hier kunt u 
namelijk overnachten in een zilveren 
 Airstreamcaravan. Uiteraard van alle luxe 
voorzien. Als u daar geen ontspannen 
vakantiegevoel van krijgt!


