
smart traveller 33

B U S I N E S S  C I T I E S

32 smart traveller

HAMBURG
VEELZIJDIGE METROPOOL
Ook de mediasector is een belangrijke pijler
voor de stad, de helft van alle grote Duitse
tijdschriften en kranten wordt hier gemaakt.
Als stadstaat en metropool is Hamburg een
plek van vernieuwing en dat verklaart de 
aantrekkingskracht op internetbedrijven,
designers en moderne industrieën als bio-
technologie. Bovenal is het een welvarende
stad met veel ontwikkeling. Het grootste
lopende bouwproject is HafenCity. In een
niet langer gebruikt deel van de haven verrijst
een geheel nieuwe wijk (155 hectare) met
woonflats, kantoorgebouwen, een concert-
gebouw en een terminal voor cruiseschepen.

Oriëntatie
De belangrijkste stadskenmerken en oriën-
tatiemiddelen zijn de rivieren Elbe en Alster

(gesplitst in Binnen- en Aussenalster) en de
vele grachten in het centrum. De historische
stadskern van Hamburg bestaat uit de wijken
Neustadt en Altstadt.Ten zuiden daarvan ligt
Speicherstadt, een fraai district met 19e-
eeuwse pakhuizen. Fameus is de levendige
wijk Sankt Pauli met zijn beruchte rode
buurt rond de Reeperbahn.
Het zakenleven speelt zich deels af in het
oude centrum met onder meer de vestigingen
van grote uitgeverijen zoals Spiegel, Stern 
en Die Zeit. Diverse multinationals en Duitse
hoofdkantoren bevinden zich in de twee
andere belangrijke zakendistricten: City Nord
(rond metrohalte Alsterdorf) en City Sud
(rond Nordkanalstrasse, net ten oosten van
het centrum). Direct ten westen van de
Aussenalster zijn de grote mediacomplexen

Getting there 
& getting around
Per trein 
Vanaf Utrecht reis je per trein in iets meer
dan vier uur naar Hamburg. De reistijd 
is langer dan per vliegtuig, maar je wint 
de tijd van het inchecken en arriveert 
midden in het centrum.

Per vliegtuig 
KLM vliegt doordeweeks vijf keer per dag
naar Hamburg, in het weekend vier keer.
Reistijd: 65 minuten.

Vervoer vanaf luchthaven
Airport express. Een pendeldienst 
tussen de luchthaven en Hauptbahnhof
Kirchenallee. Reistijd ongeveer een 
half uur. Een enkele reis kost vijf euro.
Taxi. Standplaatsen voor Terminal 1 en 4.
De reistijd is ongeveer een half uur en 
de ritprijs bedraagt ca. 25 euro.
Limousineservice. Een privé-chauffeur 
rijdt je in een Mercedes S-klasse voor 
80 euro naar het centrum.
Reserveringen: 040-50753540.
Autoverhuur.
Alle grote autoverhuurbedrijven 
zijn te vinden voor Terminal 4.

Binnen Hamburg 
De U-Bahn (metro) en de S-Bahn 
(treinen naar de buitenwijken) zijn snel 
en goedkoop, maar het beste vervoermiddel
binnen Hamburg is de stadstaxi:
efficiënt en niet duur.

voor radio en tv (o.a.NDR) en veel consul-
tancy-, marketing- en reclamebureaus. De
Hamburger havenindustrie is geconcentreerd
op de zuidoever van de Elbe.

Hamburg is het booming economische centrum van Noord-Duitsland en met
1,7 miljoen inwoners de tweede stad van het land. De eeuwenoude handels-
traditie van deze hanzestad heeft zijn weerklank in de moderne haven die tot
de belangrijkste van de wereld behoort. 
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Japanse (vis)gerechten. Geliefd bij media-
mensen is Nil (Neuer Pferdemarkt 5,
040-4397823) in Sankt Pauli, een restaurant
met een stijlvol, modern interieur 
en fusionkeuken.

’s Avonds
Wie de verleiding niet kan weerstaan het
kleurrijke Reeperbahn-district te bezoeken,
gaat het beste naar de beroemde stripclub
Dollhouse (Grosse Freiheit 11).Verder veel
tourist traps en ranzigheid in die buurt, ter-
wijl de vele trendy cafe’s van Hamburg juist
een elegant nachtleven te bieden hebben.
De cocktailbar van het excellente Italiaans-
Franse restaurant Au quai (Grosse Elbstrasse
145 b-d) is een aanrader, en spectaculair is
ook de bar op de topverdieping van het hoge
Radisson Sas (Marseillerstrasse 2) vanwege
het uitzicht. De kunstzinnige East Hotel
Bar is geliefd bij zowel zakenmensen als
modegevoelige Hamburgers. Een prettig adres
in het centrum is Bar Hamburg (Rauten-
bergstrasse 6-8): een loungy restaurantbar met
grote lederen fauteuils. Een cultureler avond-
programma? Bezoek de beroemde Ham-
burgische Staatsopera (040-356868) 
of een van de vele (musical)theaters.

Hotels
Liefhebbers van designhotels vinden in hip
Hamburg een overdadig aanbod. Het chicst
zijn het minimalistische Side Hotel 
(Dreh-bahn 49, 040-309990) dichtbij de
opera en Binnenalster, en het East Hotel
(Simon-von-Utrecht-strasse 31, 040-309930),
een ‘East meets west’-designhotel in een
voor-malige ijzergieterij in de wijk Sankt
Pauli. Een klassiek adres is het uiterst luxe
maar ingetogen Kempinski Hotel Atlantic
(An der Alster 72-79, 040-28880) aan de
Aussenalster. De charmante binnen-tuin is
een populaire locatie voor zakenlunches.
Dat geldt ook voor het kleine vijfsterrenhotel
Louis C. Jacob (Elbchaussee 401-403, 040-
82255405), dat wordt gewaardeerd vanwege
het restaurant (1 ster), de imposante wijn-
kelder en het uitzicht op de Elbe.Tenslotte is
er nog het Park Hyatt Hamburg
(Bugenhagenstrasse 8, 040-33321234), een
aanrader dichtbij het zakendistrict in het 
centrum.

Restaurants
Hotspot in Hamburg is het één jaar oude
Das Kleine Rote (Holstenkamp 71,
040-89726813), dat onlangs een eerste
Michelin-ster kreeg. Ruim van tevoren reser-
veren want het heeft slechts 34 couverts.
Verder is de vishaven een geliefde plek om 
te eten, vanwege de verse vis en het uitzicht
op de Elbe en langsvarende vrachtschepen.
Drie aanraders: IndoChine (Neumühlen 11,
040-39807880), prachtig en zeer geschikt
voor zakenlunches, Fischereihafen Restaurant
(Grosse Elbstrasse 143, 040-381816) dat als
het beste visrestaurant van de stad geldt, en
het trendy Henssler & Henssler (Grosse
Elbstrasse 160, 040-38699000) met originele

Hans Kleis werd afgelopen december
benoemd tot CEO van Sharp Electronics
Europe, dat Hamburg als standplaats heeft.
“Dit is een prachtige stad om in te leven”,
vindt Kleis.“De internationale atmosfeer
van deze oude handelsplaats maakt het heel
makkelijk te integreren, zowel in zakelijk
als sociaal opzicht.”

Zijn favoriete restaurants:

1. Jacob (in Hotel Louis C. Jacob,
Elbchaussee 401, 040-82255405)
“Uiterst stijlvolle locatie en uitstekend 
eten.”

2. Fischereihafen Restaurant (Grosse 
Elbstrasse 143, 040-381816)
“Beste vis van de stad en leuk gelegen 
aan de haven”

3. Osteria Due (Badestrasse 4,
040-4101651)
“Gouden tip, deze Italiaan, en niet 
bekend bij toeristen.”

Ontspannen
1. Energy Clinic (Kempinski Hotel 

Atlantic) 
Probeer de anti-stress cocoon.

2. Side Spa (Side Hotel) Stylish 
sportruimtes en diverse massages.

3. Amrita Spa (Vier Jahreszeiten 
Hotel) Luxe ontspanning, fitness 
en medische check-ups.

4. Fitness Club Olympus
(Park Hyatt Hotel) 1.000 m2 fitness-
ruimte en wellness-programma.

5. East Mandarin (East Hotel)
Modern-oriëntaalse spa 
met dakterras en golfsimulator.

Kerncijfers
Hamburger Hafen
Goederenoverslag (2003):
106,3 miljoen ton 
(Rotterdam: 327,8,Antwerpen: 142,9)
Havenoppervlakte: 7.399 ha
Jaarlijkse investeringsomvang:
84 miljoen euro
Kadelengte: 41 km
Ligplaatsen voor zeeschepen: 320
Bruggen: 177
Totale lengte havenstraten: 170 km

Grote foto vorige pagina: East Hotel

Grote foto boven: Side Hotel

Links: Berliner

Boven: Kamer in het East Hotel

Praktisch
• Wifi-points

Draadloos internetten kan op de lucht-
haven en 213 andere locaties.
Check op de website Intel voor adressen:
http://intel.jiwire.com

• Telefoon:
landencode +49

• Handige nummers
Taxi’s in binnenstad: 040-666666 
of 040-221122
Auto met chauffeur
(vanaf 80 euro per uur): 040-50753540
Hamburg luchthaven:
040-50750 / KLM 01805-214201

• Interactieve stadsplattegrond
http://stadtplan.hamburgtourism.de/index.jsp 
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