
Met zicht op besneeuwde bergen, de —
echt! — blauwe Donau en vriendelijke
weilanden naderen we de hoofdstad
van Oostenrijk. Nu vliegen door veilig-
heidsregels flink langer duurt dan de
vliegtijd zelf, wordt slow travel per trein
weer aantrekkelijk. En sfeervoller. Voor
het verblijf in Wenen sluiten we aan bij
een andere reistrend: go local. We loge-
ren in een privé-appartement in een
statig pand vlak aan het Donaukanaal.
Eigenaren Christina en Michael ontvan-
gen hun gasten met bubbels en Mozart-
kugeln, leveren een schat aan eet- en
winkeltips, wijzen waar we bij vertrek
de sleutel neerleggen en gaan weg met
een welgemeend ‘Viel Spass!’.
Op vijf minuten lopen van het apparte-
ment doen we boodschappen op de le-
vendige Karmelitermarkt. In het week-
end verkopen boeren uit de omgeving
er hun waren en we slaan heerlijke
kaas, brood en wijn in. Tussen jonge
stelletjes met baby op de rug, complete

families en een enkele toerist drinken
we koffie op het marktterras en voelen
ons echte locals. Ook in Pizza Mari, de
beste pizzabakker van Wenen, zitten
we tussen de Weners.

Net als in de film
Het historisch centrum verkennen we
in het voetspoor van acteurs Ethan
Hawke en Julie Delpy. In de film ‘Before
Sunrise’ stappen zij in hun rol van Jesse
en Céline spontaan uit de trein en wan-
delen door nachtelijk Wenen tot de
trein 's ochtends weer vertrekt. De film

was zo succesvol dat elke negen jaar een
vervolg verschijnt: ‘Before Sunset’ en
‘Before Midnight’. De film voert je langs
vele romantische plekjes, zoals het
Kleines Caféop wat geldt als het mooi-
ste pleintje van de stad: Franziskaner-
platz. In het piepkleine koffiehuis ver-
telt de eigenares dat zij nog steeds fans
ontvangt van de film. «Ze blijven ko-
men, het is voor hen de inspiratiebron
voor een reis naar Wenen.»
Op een brug over de Wienfluss nodigen
twee mannen Jesse en Céline uit voor
een theatervoorstelling. Als wij langs
dit romantische kanaal wandelen,
speelt op de brug een eenbenige accor-
deonist het thema uit de film ‘Dr. Zjiva-
go’ en steekt ons een fles rode wijn toe.
«Die kreeg ik net van een voorbijganger,
maar ik drink niet eens! Genieten jullie
er maar van in het zonnetje.»
En het mooiste straatje waar het film-
stel doorheen slentert, bevindt zich niet
ver van ons appartement: de Griechen-
gasse, een trapsteegje langs geel ge-
pleisterde huizen tussen Schweden-
platz en Fleischmarkt. Bij de Schweden-
brücke dalen we af naar het Donauka-
naalen wandelen verder over de kade.
De graffiti op de kademuren ogen wat
ruig, maar de ‘wilde’ moestuintjes en
strandtentjes zorgen voor een zonnige
sfeer. Met een glas Grüner Veltliner zak-
ken we onderuit in een kleurige strand-
stoel van Café Adriaen laten het Ween-
se leven aan ons voorbij trekken. Een
parade van joggers, hondenbezitters,
skaters, druk pratende stelletjes... Er
passeert zelfs iemand in badkleding.

Oma houdt van jullie
Een inspirerende wijk aan de andere
kant van de oude stad is Freihausvier-
tel. In de straatjes ten zuiden van de
Naschmarktborrelt het van creativi-
teit. Zo kunnen we in Gabaragemeu-
bels en accessoires kopen van gerecy-
cleerd materiaal, zoals lampen van
fietsbanden, stoelen van kliko's, tafel-
tjes van verkeersborden en tassen van
vrachtwagenzeil. Ook leuk: de retro
fietsenwinkel Radlager, waar men ook
goede koffie schenkt en quiches bakt.

Het leukst vinden we Café Vollpension.
In een knusse huiskamer met aan de
wand oude foto’s en schilderijtjes van
legpuzzels eten we taartjes die oma's in
de open keuken aan het bakken zijn. De
jonge generatie serveert intussen koffie
en ontbijtjes en de populairste recepten
zijn in een kookboek gebundeld. «Oma
hat euch lieb», lezen we op de kaart. 
We steken de altijd drukke Naschmarkt
over en klimmen naar het idyllische
wijkje Spittelberg. Dat bestaat uit een
paar straatjes en overdekte passages en

oogt als een dorp. In Das Möbel
kunnen we na de borrel of maal-
tijd het meubilair van jonge ont-
werpers direct kopen. En bij Scho-
kov schenken ze naar verluidt de
beste warme chocolademelk van
het land. 
Via een onopvallende doorgang
staan we in het MuseumsQuartier.
De voormalige keizerlijke stallen
herbergen theaters en kunstmusea,
met onder meer het werk van de
Weense schilders Schiele en Klimt,
en op het binnenplein kun je een ter-

rasje doen of picknicken op een van de
knalgroene ligbanken. Boven de muren
zien we de koepels uitsteken van de kei-
zerlijke paleizen aan de overkant van de
Museumstrasse. We lopen er heen via
een van de onderdoorgangen waar ooit
de koetsen binnen reden.

Wein und Romantik
Wenen mag dan een miljoenenstad
zijn, op een heldere dag zie je de Alpen
met hun besneeuwde hellingen scherp
tegen de blauwe lucht afsteken. En in
het noorden zijn de groene heuvels met
hun wijndorpen zo dichtbij dat ze al
binnen de stadsgrenzen vallen. Met de
tram gaan we naar Grinzing, waar we
langs de drukke wijntavernes van de
hoofdstraat het dorp uitlopen, steeds
hoger klimmen en na tien minuten tus-
sen de wijnvelden staan. Met een glas
Gemischter Satz in de tuin van Weingut
Cobenzlevalueren we de stad. Wenen
is nog hipper dan we hadden verwacht,
maar de stad is extra charmant omdat
ze tegelijk haar romantische roots
schaamteloos blijft koesteren.
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Ligzetels langs het Donaukanaal, een retrocafé
waar jongeren met hun oma’s taarten bakken en

pluk gedichten aan de brug of op het metrostation.
Is dat Wenen? In de Oostenrijkse hoofdstad staan
gezelligheid en romantiek niet alleen synoniem

voor Sissi, Strauss en Mozart. 

Gedichten plukken
De Weense dichter Helmut Seethaler hangt zijn gedich-
ten op in de stad en wie zich aangesproken voelt mag
ze ‘plukken’. Lokale overheden vinden het werk rom-
melig en halen het geregeld weg. Gelukkig helpt Julia
Heiligenbrunner van Spotted by Locals ons uit de
brand: «Ik zie de gedichten geregeld hangen bij tram-
halte Friedensbrücke op de brug over het Donau -
kanaal. Ook bij de tramhalte op Laudongasse bij het
Volkskundemuseum Wien hangen ze, aan de tralies
van een raam.» Enige kennis van de Duitse taal is wel
handig meldt Julia tot slot: «De gedichten hebben
echt diepte.»
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«Wenen is hipper
dan verwacht, maar
extra charmant 
omdat ze tegelijk
haar romantische
roots schaamteloos
koestert»

Praktisch

ERHEEN: twee dagelijkse ICE-
treinen brengen je in minder dan
11 uur van Brussel naar Wenen
(1 overstap in Frankfurt). Kijk op
www.b-europe.comvoor tijden
en prijzen. Met Brussels Airlines,
Vueling en Austrian Airlines vlieg
je rechtstreeks van Brussel naar
Wenen. Kijk op www.vlieg-
tickets.bevoor de goedkoopste
tickets.
TER PLAATSE:Wenen nodigt uit
tot wandelen en voor grotere af-
standen is er een uitstekend net-
werk van metro, tram en bus. Ook
kun je overal op straat een fiets
huren. Met de Vienna Pass be-
zoek je gratis ruim 60 musea, pa-
leizen en attracties.
www.viennapass.com
LOGEREN:
Wonen im Herzen:biedt ruime
en stijlvolle appartementen op
een rustige plek hartje Wenen.
Vanaf €90, logies voor 2 perso-
nen. www.wohnenimherzen.com
Fuhrgassl-Huber: fijn familie-
hotel op wijngoed in Neustift am
Walde, 20 minuten met de bus
van centrum Wenen. Vanaf €138,
B&B voor 2 personen. www.land-
haus-fuhrgassl-huber.at
REISGIDS:met time to momo
verken je Wenen te voet (6 rou-
tes) en bezoek je (historische)
trekpleisters, leuke winkels, hip-
pe cafés en toffe restaurants
(2016, €16,95). 
Ook met de app van Spotted by
Locals kun je in Wenen uit de
voeten (€3,99; www.spottedby-
locals/vienna).
MEER INFO:www.wien.info
www.pizzamari.at,
www.adriawien.at
www.badeschiff.at
www.vollpension.wien

Chillen langs de Donau op het terras van Café Adria. Foto Dorien Koppenberg

In het MuseumsQuartier herbergen de voormalige keizerlijke stallen
theaters en kunstmusea. Foto Belga

Oma’s taart eten in Café Vollpension. Foto Dorien Koppenberg
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