
DE BUREN
 Dé nieuwste highlights in steden in de buurt

Gluren bij

Kriebelt het om te citytrippen? Dan hoef je 
niet eens ver te reizen, want vanaf de lente 
pakken heel wat dichtbij-steden uit met een 
hoop nieuwe expo’s, events en attracties.  
Is je koffer al gepakt?
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Keulen

OP DE FIETS LANGS 
ALLE HOOGTEPUNTEN

Liefst vier splinternieuwe fietstochten 

kun je vanaf nu maken in Keulen, de stad 

aan de Rijn die we vooral kennen van de 

kerstmarkten, maar die ook in de zomer 

een echte topper is. Allemaal hebben ze 

een interessant thema. Zo voert ‘Street 

& Urban Art’ je langs de muurschilderin-

gen door de stad en is er ook een tocht 

langs de architecturale hoogtepunten. 

Een andere fietstrip neemt je mee langs 

de mooiste plekjes om selfies en andere 

foto’s te maken, en ‘Nocturnal Lights’ 

toont je enkele sfeervolle locaties en 

verlichte gebouwen als het donker is. 

Eén plek mag je zeker niet missen: de 

ooit vervallen, maar nu herboren haven-

wijk Rheinauhafen, met authentieke 

havenkranen, oude graanschuren, het 

Rheinkontor met de klokkentoren en  

een jachthaven.

koelntourismus.de/sehen-erleben/ 

stadtleben-freizeit/aktiv-sport/radtouren

en rheinauhafen-koeln.de/tourismus
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Lille 

VEEL STREETFOOD EN  
‘HET LOUVRE VAN LILLE’  
IN HET NIEUW

Het sympathieke Lille, net over de West- 

Vlaamse grens, is een echte ontdekking. 

De tweede grootste shoppingstad van 

Frankrijk heeft niet alleen supercharman-

te wijken, leuke boetieks en restaurants, 

maar ook een pak geschiedenis én musea. 

Het PBA of Palais Beaux-Arts telt na het 

Louvre de grootste verzameling kunst-

werken en beeldhouwwerken van Frank-

rijk. De voorbije maanden was een deel 

van het museum gesloten, want enkele 

zalen ondergingen een grondige renova-

tie. Deze lente openen ze weer de deuren.

De stad heeft er trouwens sinds kort een 

attractie van formaat bij. Grand-Scène

(Rue de Béthune 31) is een trendy én 

populaire food court in het centrum.  

Je zoekt een tafeltje uit in de spektakel- 

achtige ruimte, en kiest daarna een ge-

recht uit een van de tien originele street-

food-stalletjes. Van eendenhamburgers 

en veggie bowls, tot Mexicaanse taco’s 

en Syrische hummus. Superlekker!

pba.lille.fr en grand-scene.com
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Amsterdam 

DE OLIJFGAARDEN 
VAN VINCENT

Je hoeft niet per se naar de Provence om 
olijfbomen te zien, het Van Goghmuseum

in Amsterdam is ook prima. Voor het eerst 
zijn ze er weer samen te bekijken: de vijftien 
schilderijen, afkomstig uit musea over de 
hele wereld, die Vincent van Gogh maakte 
van olijfgaarden. Vincent schilderde graag 
wat hij om zich heen zag, en in zijn woon-
plaats in Zuid-Frankrijk waren de bomen  
alomtegenwoordig. Van Gogh was geboeid 
door de steeds wisselende sferen en kleuren 
van de olijfgaarden in de Provence, van zil-
verkleurig over blauw tot groen tegen een 
gele of roodokeren achtergrond. ‘Ik doe alle 
mogelijke moeite om hun karakter te pakken 
te krijgen’, schreef hij in een brief aan zijn 
broer Theo vanuit Saint-Rémy de Provence. 
Hij probeerde ze zo expressief en krachtig 
mogelijk op doek vast te leggen, en dankzij 
z’n buitengewone vakmanschap slaagde hij 
daar ook in.
Van 11/3 tot 12/6, vangoghmuseum.nl en 
iamsterdam.com

Leiden

EUROPESE STAD 
VAN DE WETENSCHAP

Een jaar lang zet de levendige Nederlandse 
universiteitsstad Leiden wetenschap in de 
bloemetjes. Het wetenschapsfestival omvat 
honderden publieksactiviteiten die plaats- 
vinden rond kennis, kunst en kunde. Elke  
dag heeft bovendien een eigen thema, van 
biodiversiteit tot de Azteken. Daarbij worden 
ook kinderen niet vergeten, want in heel veel 
musea zijn er voor hen speciale activiteiten. 
Via de website zie je wat er op een bepaalde 
dag te doen is. Heel leuk is ook Gulliver’s 

Travel Agency, een online reisbureau voor 
kleine en grote ontdekkingsreizigers met 
rondleidingen, speurtochten, fietstochten  
en vaararrangementen in de stad. Bij elk  
arrangement staan de boekingsdetails ver-
meld, en het aanbod verandert regelmatig! 
In het najaar is er nog de European Space 

Week met activiteiten over de ruimte.
leiden2022.nl
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Leeuwarden

TRIËNNALE ARCADIA EN 
EEN BOS DOOR DE STAD

De Friese hoofdstad Leeuwarden is een 
citytrip waard. Je vindt er zowel een  
levendig studentenleven met tientallen 
cafés en restaurants, als het woonhuis 
van Mata Hari en de scheve toren Olde-
hove. En dit jaar ook de eerste editie van 
de Triënnale Arcadia, het eerste grote 
festival dat plaatsvindt vier jaar nadat 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van 
Europa was. Het gevarieerde program-
ma is gewijd aan de thema’s gemeen-
schap, landschap en erfgoed. Het stelt 
de vraag hoe we onze omgeving samen 
kunnen vormgeven, om voor toekom- 
stige generaties een wereld te creëren 
die het waard is om in te leven. Een van 
Arcadia’s projecten is BOSK, een bos 
van 1500 grote en kleine bomen dat 
kriskras door Leeuwarden slingert.
Van 17/5 tot 14/8, arcadia.frl 5
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Parijs 
HET JAAR VAN GAUDÍ, 
ROMY SCHNEIDER EN 
YVES SAINT LAURENT
Wie van cultuur en musea houdt, weet 

dit jaar in Parijs niet waar eerst te kijken.

De expo over Antoni Gaudí in het Musée 
d’Orsay alleen al is reden genoeg om een 
tripje te boeken. Die belicht de unieke 
werkwijze van de Catalaanse architect 
van onder meer de Sagrada Familia, en 
focust op zijn eigenzinnige gebruik van 
kleuren en ruimte.
Van 12/4 tot 17/7, musee-orsay.fr

De Cinémathèque Française houdt  
dan weer een eerbetoon aan Romy  

Schneider, met een overzichtsexpo. 
Wie heeft de Sissi-films niet gezien? 
Veertig jaar na de dood van de Duitse 
actrice toont de expo hoe ze in een  
paar jaar tijd een filmicoon werd. Dat 
gebeurt aan de hand van fragmenten  
uit haar films, haar dagboek, interviews  
en héél veel fotomateriaal.
Van 16/3 tot 31/7, cinematheque.fr

En omdat het ook zestig jaar geleden is 
dat Yves Saint Laurent zijn eerste defilé 
hield, richten zes musea, waaronder het 
Centre Pompidou, een apart tentoon-
stellingsparcours met zijn ontwerpen in 
langs hun vaste collecties. Yves Saint 
Laurent liet zich o.a. sterk beïnvloeden 
door Matisse, Picasso en Léger, en dat 
is ook in het Louvre te zien.
museeyslparis.com/en/exhibitions/ 
yves-saint-laurent-au-5-avenue-marceau

Deze lente opent in Parijs het vernieuw-
de Musée de Cluny. Dat museum over de 
middeleeuwen huist in het Quartier Latin 
in de restanten van Romeinse baden en 
een 15de-eeuws monumentaal landhuis, 
maar kreeg een veel eigentijdser uitzicht 
van architect Bernard Desmoulin. Vanaf 
nu kun je de immense collectie van meer 
dan 23.000 voorwerpen in chronologi-
sche volgorde bewonderen, met stukken 
van de Oudheid tot het einde van de 
middeleeuwen.
musee-moyenage.fr

Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden 
dat Jean-François Champollion, de eer-
ste curator van het Egyptische museum 
in het Louvre, erin slaagde voor het eerst 
enkele Egyptische hiërogliefen te ontcij-
feren. Naar aanleiding daarvan is de be-
roemde obelisk uit Luxor op de Place 
de la Concorde volledig gerestaureerd. 
Het Louvre herdenkt deze gebeurtenis 
met een indrukwekkende expo over de 
farao’s en koningen van Napata.
Van 28/4 tot 25/7, louvre.fr

Tot slot: Parijs viert ook de vierhonderdste 
geboortedag van Jean-Baptiste Poquelon, 
beter bekend onder zijn schrijversnaam 
Molière. In het kasteel van Versailles kun 
je met speciale rondleidingen in de voet-
sporen van de schrijver lopen. In dit on-
gelooflijke droomdecor hebben dit jaar 
ook opvoeringen van zijn werk plaats, 
zoals de komedie ‘De ingebeelde zieke’. 
chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/
moliere-chateau-versailles#spectacles
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Den Haag 
HET MAURITSHUIS 
IS JARIG! 

Dit jaar is het precies tweehonderd jaar 

geleden dat het Mauritshuis voor het 

eerst de deuren opende. Het mooiste 

museum van Den Haag heeft niet alleen 

een topligging aan de Hofvijver van het 

Binnenhof waar de Nederlandse regering 

resideert. Je vindt er ook meesterwerken 

zoals ‘Meisje met de parel’ van Vermeer 

en andere hoogtepunten uit de Gouden 

Eeuw. Een jaar lang zijn er ter gelegen-

heid van die tweehonderdste verjaardag 

feestelijke tentoonstellingen en evene-

menten. Zo is er de expo ‘In volle bloei’

(tot 6/6), met de allermooiste bloem- 

stillevens uit de zeventiende eeuw én  

de gevel van het statige Mauritshuis die  

versierd wordt met ongelooflijke bloe-

menpracht. Deze zomer kun je op ver-

schillende locaties in Den Haag ook het 

Street Art Museum bewonderen: grote 

muurschilderingen, gebaseerd op de fan-

tastische collectie van het Mauritshuis. 

Daarnaast is er nog een foto-expo en een 

unieke tentoonstelling van werken van 

Hollandse meesters uit de zeventiende 

eeuw. Schilderijen die eeuwenlang niet  

in Europa te zien waren, maar die nu heel 

uitzonderlijk naar Nederland komen!

mauritshuis.nl
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Utrecht 

900 JAAR GASTVRIJHEID 
IN ÉÉN FESTIVAL

Utrecht, na Nijmegen de oudste stad 
van Nederland, is wat minder bekend  
als citytripbestemming. Maar de gast-
vrije stad heeft véél meer te bieden dan 
je denkt. De stad ademt niet enkel ge-
schiedenis, maar is tegelijk ook erg hip.
Geen beter moment om dat te ervaren 
dan deze zomer, tijdens het festival dat 
viert dat de plek negenhonderd jaar ge-
leden stadsrechten kreeg. Onder het 
motto ‘Stad zonder Muren’ kun je tien-
tallen culturele, muzikale en sportieve 
activiteiten beleven zoals het koorfesti-
val Leading Voices. Tussendoor kun je 
ook genieten van de pittoreske grach-
ten, de monumentale Dom, historische 
kerken en de hippe restaurants in de al-
ternatieve wijken.
Van 2/6 tot 11/11, ontdek-utrecht.nl/900jaar

Amersfoort

TE VOET OF OP DE FIETS 
IN HET SPOOR VAN 
PIET MONDRIAAN

Dit jaar is het honderdvijftig jaar geleden dat 
in het Nederlandse Amersfoort kunstenaar 
Piet Mondriaan werd geboren. Je weet wel: 
de vernieuwende kunstenaar die behoorde 
tot De Stijl, en onsterfelijk werd met zijn 
geel-rood-blauw gekleurde motieven. Zijn 
geboortehuis is nu het Museum Mondriaan-

huis, en ter gelegenheid van die verjaardag 
pakt het uit met een divers programma. 
‘Feest van Verbeelding’ focust op zijn crea- 
tiviteit, onder meer met een tentoonstelling 
over zijn vroegste werk. Daarnaast kun je 
ook de Mondriaan-stadswandelingen maken. 
Die dompelen je onder in de sfeer van het 
Amersfoort aan het eind van de negentiende 
eeuw, en voeren je langs locaties die een 
grote rol speelden in het leven en werk van 
de kunstenaar. Wist je trouwens dat je van 
Amersfoort via de De Stijl-fietsroute hele-
maal naar Utrecht kunt fietsen? Het traject is 
twintig kilometer en komt voorbij tien beel-
den van street art-kunstenaar Boris Tellegen.
mondriaanhuis.nl

9

Esch-sur-Alzette 

OUDE MIJNSTAD IS  
EUROPESE CULTURELE 
HOOFDSTAD 2022

Ooit al van het vrijwel onbekende stadje 
Esch-sur-Alzette in het Groothertogdom 
Luxemburg gehoord? Dat zal dat dit jaar  
gegarandeerd veranderen, want samen met 
Kaunas (Litouwen) en Novi Sad (Servië) is 
deze voormalige mijnstad een van de cultu-
rele hoofdsteden van Europa in 2022. De 
tweede grootste stad van Luxemburg pakt 
uit met Esch2022, een programma met  
concerten, dansvoorstellingen, architectuur, 
erfgoed en literatuur. Neem zeker een kijkje 
op het voormalige industrieterrein Belval,  
nu omgetoverd tot de hippe stadswijk ‘Stad 

van de Wetenschappen’ maar nog met tal 
van restanten van het verleden. Je kunt er 
bijvoorbeeld een veertig meter hoge hoog-
oven beklimmen, vanwaar je een adembene-
mend uitzicht hebt op het omliggende land-
schap. Ook het IJzermijnmuseum in het 
mijnwerkersstadje Rumelange, waar je tach-
tig meter diep de tunnels ingaat, is de moei-
te. Net zoals de prachtige architectuur in  
het hart van Esch-sur-Alzette, met gebou-
wen en gevels van neogotiek tot art deco.
esch2022. lu/en
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Düsseldorf 

DE BRUGGEN VAN CHRISTO 
EN JEANNE-CLAUDE

Als je van moderne kunst houdt, dan moet 

je in Düsseldorf zijn. In de vele musea is al-

tijd wel een topexpo te beleven. Kunste-

naar Christo en zijn partner Jeanne-Claude 

verwierven wereldfaam door overal op 

aarde iconische monumenten nog iconi-

scher te maken door ze in te wikkelen in 

grote stoffen doeken. Van de Berlijnse 

Reichstag, Central Park in New York tot 

vorig jaar de Arc de Triomphe in Parijs. 

Voor het eerst is er nu een grote over-

zichtstentoonstelling over de ‘inpakkunst’ 

van deze twee kunstenaars te zien. Het 

Kunstpalast Düsseldorf neemt je met tal 

van grote tekeningen en foto’s mee in het 

fascinerende verhaal van het levenswerk 

van Christo en Jeanne-Claude. Van hun 

eerste installatie in 1968, het inpakken 

van een kustbaai in Australië, tot hun 

niet-afgewerkte project in Abu Dhabi.

Van 7/9/2022 tot 22/1/2023, kunstpalast.de 11
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