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De tips&trips-bijlage
van De Morgen

Bewoners van 22 steden geven hun favoriete adresjes

SPOTTED
BY LOCALS

‘Soms laat de Lonely Planet je in de steek’, zegt Bart van Poll (34),
stichter van Spotted by Locals. ‘Het overkwam mij en mijn
vrouw in Brussel. We wilden iets gaan eten, zochten het adres
uit de gids en dachten toen we voor de deur stonden: nee, toch
hier niet! In steden verandert wat leuk en hip is zo snel dat
papieren gidsen zelden kunnen volgen. Dan vraag je beter aan
de locals waar zij gaan eten. Zo groeide het idee voor een site
met de beste adresjes van locals. We zegden onze baan op en
begonnen met www.spottedbylocals.com.’
DOOR KATRIJN SERNEELS

Super broodje kaas in Amsterdam

Strips lezen op café in Parijs

■ DE KAASKAMER
■ Gespot door: Gisela Clarke

■ LA MER A BOIRE
■ Gespot door: Adam Roberts

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen:
ik ben dol op kaas. Langslopen bij De
kaaskamer is dan ook een feest voor
mij. Als ik al die verschillende kazen
zie en ruik komt het water me al in de
mond. Meestal kom ik hier een heerlijk broodje halen tijdens mijn middagpauze. Je kan kiezen uit alle
kazen, maar ook voor vlees of ander
beleg. Eén ding is zeker: dit broodje
zal je maag vullen voor de rest van de
dag. Je kan er moeilijk ongemerkt
voorbijlopen, want de kaasgeur ruik
je al van meters ver. Vaak weet ik niet
welke kaas ik moet kiezen, maar
gelukkig helpt het vriendelijke personeel me dan verder: ze laten je de verschillende kazen proeven. Dit is mijn
raad als je lekker wil eten ’s middags:
kom hier een broodje halen, en eet
het op langs een van de mooie grachten. Is het je laatste dag in
Amsterdam? Maak wat plaats in je
koffer, en neem zoveel kazen mee als
je kan! Geniet ervan...

Parijs is prachtig als de zon
schijnt, en wat grijzer als het
regent. Maar de stad voelt
ondanks de regen mediterraan
aan, alsof haar zuiderse ziel in
het verkeerde klimaat is
beland. Hier vind je geen bars
met uitnodigende lederen
zetels voor de open haard. Toch
blijf ik niet thuis zitten als de
regendruppels op het raam tikken: ik trek mijn regenjas aan
en ga naar het Parc de Belleville
om op te drogen in La Mer à
Boire. Hier is het gezellig en
kan je relaxt met vrienden babbelen, er eentje drinken, of een
spelletje spelen: ze hebben er
heel wat in de kast staan. Je kan
ook gewoon aan tafel een strip
zitten lezen: de bar heeft
massa’s strips, en daar zijn ze
trots op. In La Mer à Boire worden geregeld leuke avonden
met striptekenaars en scenarioschrijvers georganiseerd.
Hier wacht ik tot de zon weer
dooor de wolken breekt. Bij
goed weer kan je op het grote

PRAKTISCH: De Kaaskamer, 5 euro voor een
broodje, Runstraat 7, Amsterdam,
0031/0206233483

Zrinjevac is een van de mooiste parken in Zagreb en ligt
midden in de stad. Het is de
perfecte plek om een uurtje te
ontsnappen aan de drukke winkelstraten. Maak er een romantisch wandeling bij het vallen
van de avond. In het zuiden van

het park staan drie standbeelden van de Kroatische boegbeelden op vlak van cultuur,
wetenschap en geschiedenis. In
het midden van het park ligt
een muziekpaviljoen, in het
noorden een meteorologisch
meetstation. In het park van
Zrinjevac overvalt je een vrolijk,
poëtisch en romantisch gevoel
in elke tijd van het jaar. In de

PRAKTISCH: La Mer à Boire, 2.60 euro
voor een biertje, 1-3, Rue des Envierges,
Belleville/Nation, +330143582943.
Elke dag open van 12 uur ’s middags
tot 1 uur ’s nachts.

Swinging sixties in Londen

Poëtisch park in Zagreb
■ ZRINJEVAC PARK
■ Gespot door: Kristina Petrekovi

terras gaan zitten en genieten
van het prachtige panoramisch
uitzicht over Parijs: je zit hier
immers op het hoogste punt
van Parijs.

lente en de zomer ligt je er in
het gras te zonnen tussen de
bomen en de bloemen. In de
herfst en winter zie je de bladeren of de sneeuwvlokken vallen, terwijl je op een bankje zit
met gepofte kastanjes in de
hand om je op te warmen.
PRAKTISCH: Zrinjevac park, Trg Nikole
Zrinskog, Zagreb, open 24 uur per dag.

■ THE BEEHIVE
■ Gespot door: Charl Asuit

The Beehive binnenlopen is een
reis in de tijd maken. De geur van
verse koffie komt je tegemoet als
je de deur opendoet, en hup, je
bent terug in het Londen van de
swinging sixties. The Beehive,
gelegen in Greenwich, biedt je de
‘Fantastic Four’: het is een café,
een platenwinkel, een vintage-

klerenshop en een winkel met
hebbedingetjes voor verzamelaars. In hun vintagekledingshop, die Oli Vintage & Retro
heet, kunnen zowel koopjesjagers als nostalgici hun slag slaan:
voor een lange lederen overjas
betaal je 50 pond, voor een
Twiggyjurkje 18 pond. Er zijn ook
handtassen, handschoenen en
juwelen om je look helemaal af
te maken. Verzamelaars halen

hun hartje op in Calneva, waar je
rariteiten vindt als een opwindbare scheermachine en een
manuele ijsmaler. Pimp je keuken en koop er blikken met
leuke, kleurrijke retroprints.
Hier vind je ook de eerste kodaks,
de zogenaamde brownie camera’s – en ze werken nog ook! Als je
daarna in de platenwinkel
(Casbah Records) belandt, zal je
niet kunnen weerstaan aan de
verleiding om een paar vinylplaten vast te pakken. Ze verkopen
er ook cd’s, van rock-’n-roll tot
soul en funk. Geniet in het café
van The Beehive na bij een tas
Javakoffie van London Roasters
Coffee. Als je dan weer buitenstapt, is het bijna een teleurstelling dat je terug in het jaar 2010
bent. The Beehive neemt je mee
op een nostalgische reis naar de
tijd waarin Londen nog swingde!
PRAKTISCH: The Beehive 320-322
Creek Road, South-East London,
0044/2088581964, Van dinsdag
tot vrijdag open van 10.30 tot 18 uur,
weekend open van 10.30 tot 18.30 uur.

