OP STAP MET EEN LOCAL

AARHUS

Happy
havenstad

Aarhus is niet voor niets Europa’s
Culturele Hoofdstad 2017. Deze
Deense stad aan het water heeft
zich ontpopt tot levendige plek vol
mode- en designboetieks, moderne
kunst en streetfood. Op pad met
local-sinds-acht-jaar Jantien
Luttikhuizen.
De ‘Rainbow Panorama’, bij museum ARoS

TEKST: HARMKE KRAAK | BEELD: DENISE KEUS E.A.

Parkeertip: Dokk1

Kählerkeramiek

Koffiekunst in Street Coffee

Jantien Luttikhuizen (1983) studeerde
architectuurgeschiedenis. Ze verhuisde voor de
liefde naar Denemarken en werkt bij reisbureau
Nordic Tours in Aarhus. Met haar Deense man,
die arts is, heeft ze twee dochters.

“Voorheen werd Aarhus gespeld als Århus,
maar de dubbele A maakt deze stad internationaler,” lacht de Nederlandse Jantien, die
sinds 2009 hier in Denemarken woont. Met
haar lopen we over de Åboulevarden. “Dit is
het hart van het uitgaansgebied, met veel
drukbezochte bars en restaurants.” Onze
auto hebben we zolang geparkeerd bij Dokk1,
een futuristisch gebouw uit 2015 aan de
haven, met multimedia-bibliotheek en café.
Met één druk op de knop verdween de auto
(tot onze lichte schrik) via een lift in de diepte… Via een even simpele druk op de knop
komt de auto straks weer omhoog zoeven.
Jantien neemt ons mee naar haar favoriete
winkelbuurt, het Latin Quarter of latinerkvar-
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Heerlijk borreladresje: S’Vinbar

teret op z’n Deens, een sfeervol 14de-eeuws
wijkje ten noorden van de kathedraal van
Aarhus. We passeren de ene leuke boetiek na
de andere, vol zonnige, zomerse mode en sieraden die uitblinken door hun (Scandinavische) eenvoud. Naast bekende labels als Marc
Jacobs en het Deense Malene Birger, treffen
we ontwerpen van lokale designers. En veel
interieurwinkeltjes.“Design is belangrijk voor
Denen. En ze hebben allemaal dezelfde esthetische voorkeuren en stijl.”

Wollen sloffen
Bij chocolaterie Summerbird (Volden 31) proeven we amandelen in een krokant jasje. Alles
wordt hier verpakt in chique witte kartonnen
boxjes. We lopen door naar Jantiens favoriete
lunchadres, café Drudenfuss (Graven 30). De
gevel is romantisch begroeid met klimop. “Ze
hebben lekkere broodjes en je kunt er heerlijk
in de zon zitten op het terras.”
Het centrum van Aarhus is prettig compact,
alles is op loopafstand. Bij Magasin (Immervad 2-8), een warenhuis à la de Bijenkorf,

De Åboulevarden is het hart van het uitgaansgebied

passen we regenjassen van het Deense label
Rains, ook in Nederland zeer gewild. EU-
burgers ontvangen hier op vertoon van het
paspoort 10% korting, toch mooi meegenomen! Een ander bekend Deens warenhuis is
Illums Bolighus (Lille Torv 2). De vestiging in
Aarhus is relatief nieuw en onderstreept de
eensgezinde Deense smaak. “Alle designartikelen die we hier zien, vind je bij veel Denen
thuis. Van houten vogeltjes en pastelkleurige
theeserviezen tot wollen sloffen van Glerups
en kussens van Hay. Die sloffen draag ik zelf
ook graag, ze horen onlosmakelijk bij hygge.”
De term is gevallen: hygge, een typisch Deens
fenomeen dat staat voor gezelligheid, voor
geluksgevoel... Jantien: “Hygge is méér nog
dan gezelligheid, het is zelfs een werkwoord.
Mogelijk hangt het woord samen met het
Engelse huggen, omhelzen. Thuis knus op de
bank hangen kan er een onderdeel van zijn.”

Cosy wijnbar
Waar Denen enorm van houden is koffie en
wijn! Daar komen ze juist graag de deur voor

Design is belangrijk voor
Denen. En ze hebben
een eensgezinde smaak
uit. De ‘beste koffie in town’ is te krijgen bij
Street Coffee (Vestergade 52). Jantien drinkt
bijna elke werkdag een koffie verkeerd met
volle melk bij deze piepkleine bar voordat ze
naar kantoor gaat. Ook de cappuccino blijkt
uitstekend en de barista’s maken van elke
kop een kunstwerkje. Zorg wel voor voldoende Deense kronen in de portemonnee, pinnen
is bij dit adresje niet altijd mogelijk. Brood
haalt Jantien graag bij bakkerij Emmerys (o.a.
Østerbrogade 139). Er zijn verschillende vestigingen in de stad. S’Vinbar (Klostergade 62)
is hét adres om te borrelen met lekkere wijn
en hapjes. Deze cosy wijnbar is ingericht met
vintage lampen en stoelen. Op tafel branden
kaarsen, zoals in veel restaurants in Aarhus.
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ZIN-LEZERS
BETALEN € 499 p.p.
(i.p.v. € 538!)

9-daagse zomerrondreis

Appartementen Isjberget (IJsberg) aan de haven

met dank aan: Visitdenmark.nl. beeld: Denise Keus, iStock, ARoS Kunstmuseum

■

Prachtig vergezicht vanaf Himmelbjerget

Denemarken
(mét citytrip Aarhus)
Meer van Denemarken zien? De Zomerrondreis Denemarken is
speciaal samengesteld voor Zin-lezers, waarbij u ook een
3-daags bezoek aan Aarhus brengt. U volgt stukjes van de
Margrietroute en komt langs allerlei stadjes, natuurschoon en
de meest bekende bezienswaardigheden van Denemarken.
Overnachten doet u in ‘krohotels’, van oorsprong Deense
herbergen in een historisch pand, vaak gerund door families.
Krohotels staan bekend om hun gastvrijheid en prima keuken.

4X KUNST
■ AROS MUSEUM OF

PRIJS EN DATA

MODERN ART (Aros Allé

€ 499 p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer.
Vertrek 15/6 tot 15/9 2017 (start rondreis niet op vrijdag).

2): “Een blikvanger in het
museum is Boy, een 4,5
meter hoog beeld van de
Australische kunstenaar
Ron Mueck.”
■ STADHUIS (Rådhuspladsen 2): Ontworpen
door architect Arne
Jacobsen. De toren van
het raadhuis is te beklimmen.
■ DEN GAMLE BY

(Viborgvej 2): Openluchtmuseum met
kinderkopjes en
vakwerkhuisjes.
“Echte, nog bewoonde
vakwerkhuisjes vind je in
Møllestien, een pittoresk
straatje in Aarhus.”
■ MOESGAARD MUSEUM

(Moesgaard Allé 15): “Dit
gebouw buiten de stad
gaat prachtig op in het
landschap. Het handelt
over de prehistorie en de
tijd van de Vikingen tot
aan de Middeleeuwen.”
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Chocolaterie Summerbird

ARoS, museum voor moderne kunst

Kählerkeramiek

INCLUSIEF
■ 8 overnachtingen mét ontbijtbuffet

De flessen wijn liggen in houten stellage
kasten met ervoor een simpele ladder. De
ober neemt alle tijd om een wijn naar onze
wens te vinden en slaagt daar glansrijk in.

Lopen door een regenboog
Net als de Denen is Jantien groot fan van
de gestreepte vazen en het geribbelde thee
servies van Kähler. In een voormalige slagerij
(M.P. Bruuns Gade 41) zit de flagshipstore van
deze keramiekzaak. Een zekere Herman J.
Kähler opende in 1839 een kleine werkplaats.
Zijn keramiek werd een enorm internationaal
succes. Behalve de winkel is er restaurant
Kähler Spisesalon (M.P. Bruuns Gade 33) waar
je zittend op houten designstoelen onder meer
smørrebrød kunt eten, uiteraard geserveerd
op Kählerservies. Kählerkeramiek is op veel
plekken in de stad te koop, ook in de winkel
van het ARoS Museum voor moderne kunst.
Dit spectaculaire gebouw is dé blikvanger
van de Deense havenstad en doet Aarhus
als Culturele Hoofdstad 2017 alle eer aan.
Het thema van Aarhus als Cultuurstad is

‘Rethink’, waarmee de stad wil aanzetten tot
meer duurzaamheid. Boven op het kubus
vormige gebouw van tien verdiepingen is een
cirkelvormige looproute, Rainbow Panorama
genoemd. Door een glaswand in alle kleuren
van de regenboog kijk je op de stad en tot in
de verre omtrek. Prachtig!

Stille bossen
Over de verre omtrek gesproken. Tijd om de
stad de stad te laten en met de auto de omgeving te verkennen. Aarhus ligt in de regio
Oost-Jutland en zoals in heel Denemarken
vind je ook hier een traject van de Margrietroute. Deze autoroute (totaal 3700 km) bestaat
sinds 1991 en voert langs de favoriete natuurparken en attracties van koningin Margrethe
II van Denemarken. We rijden allereerst naar
het Mindeparken aan de rand van Aarhus,
vlak bij de kust. Het park hoort bij Slot Marselisborg van de koninklijke familie. Jantien:
“In het voorjaar kun je er genieten van de
Japanse kersenbloesem. Het is een geliefde
plek om te picknicken of te joggen. Bij helder

weer is eiland Samsø te zien.” Veel Denen
hebben een vakantiehuisje op dit eiland, ook
Jantien en haar gezin komen er graag. We
rijden Aarhus uit en meanderen door stille
bossen en door glooiend heuvelland. Wat
een rust! Sprookjesschrijver Hans Christian
Andersen (1805-1875) sprak al van ‘hoogland
met eenzaam bos’. We stoppen onder meer bij
het spectaculaire Vikingmuseum Moesgaard
met zijn dak van gras. Nog een (letterlijk)
highlight is de Himmelbjerget. Vanaf deze
heuvel van 147 meter hoog hebben we een
prachtig uitzicht op de meren van het Deense
Lake District. Ons lunchadres is Lakeside,
een nieuw cafeetje aan het water in het
plaatsje Ry (Skimminghøj 2). Op tafel prijken
zoutvaatjes van Kähler en de salade met
geitenkaas smaakt verrukkelijk. Jantien voelt
zich intussen als een vis in het water in
Denemarken: “Alles is goed geregeld en de
Denen zijn een heel gelukkig volk!” ■

(waarvan 2 nachten bij Aarhus)
■ Margrietroute reisgids t.w.v. € 16,95
■ Uitgebreide reisbescheiden
■ Wegenkaart van Denemarken

VOORWAARDEN

Deze hotelrondreis is o.b.v. eigen vervoer. Overige maaltijden,
overtochten, tol, etc. zijn niet inbegrepen. Bij reservering via
Dansk.nl: 10% korting op de Scandlines veerdienst van Rødby
naar Puttgarden. De rondreis kan aangepast/verlengd worden
(prijs op aanvraag). Administratiekosten: € 10 per boeking.
MEER INFORMATIE EN RESERVEREN

Dansk.nl is dé Denemarken Vakantie Specialist in
Nederland sinds 1985. Info en reserveren: (050) 211 05 11 of
Dansk.nl/ZINreis. Hier vindt u ook het dag-tot-dag programma,
meer info over de hotels en twee extra rondreizen (met een
bezoek aan Aarhus). Dansk.nl is aangesloten bij de SGR.

Kijk voor een filmpje plus drie
restauranttips op Zin.nl/aarhus
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