
Dresden,  
down to earth 

Dresden hip & happening? Of juist toonbeeld van klassiek barok en gotiek, 
 ideaal voor een ontspannen weekendje fietsen en uitwaaien langs de Elbe? 
Misschien is de stad wel alles in één. Maar wat het zeker is: down to earth. 
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Ik loop maar weer eens achter de feiten 
aan. Uitgaansgrage vriend C. veert op als 
ik vertel dat ik overweeg om een week-
end naar Dresden te gaan. “Echt? Het 
schijnt daar te gek te zijn! Het nieuwe 
Berlijn, zeggen ze. Laat het me weten als 
je terug bent!”
Ik knik schaapachtig. Tuurlijk, Dresden: 
het nieuwe Berlijn. Ik dacht dat 
 Hamburg het nieuwe Berlijn was. Of 
was Berlijn nou het nieuwe Berlijn? En 
hip? Dresden leek mij eerder een soort 
Florence, vol dramatisch mooie gebou-
wen in barokke, gotische en renaissance 
stijl. Of, door de Elbe, een soort Wenen 
aan het water. In elk geval een stad vol 
geschiedenis. Want Dresden staat 
natuurlijk synoniem voor dat bombar-
dement in 1945, waardoor 95 procent 
van de oude binnenstad in de as werd 
gelegd. Of is die episode allang afgeslo-
ten door de locals en willen ze gewoon 
door - en snel ook? Dat zou dat hippe 
wel verklaren. 

Dresden Disneyland
Dresden voelt op het eerste gezicht... 
bescheiden. Dit is geen stad die zijn best 
doet om hip of cool te zijn. Er zijn geen 
overvolle winkelstraten, geen opdringe-
rige souvenirverkopers. De stad ademt 
verleden, ook al zijn veel gebouwen nog 
geen vijftig jaar oud. Voor stadsgids-
schrijver Jan Hübler (1961) is dat verleden 
nog elke dag voelbaar. Hij realiseert zich 

regelmatig hoe bijzonder het is om in 
vrede te leven. Zijn vader, geboren in 
1933, weet nog hoe hij als kind de vlam-
men boven Dresden zag dansen. Terwijl 
hij zelf bijna hónderd kilometer verderop 
woonde. “Ik krijg er kippenvel van”, zeg 
ik. De gids knikt: “Dresden was de hel op 
aarde.” Zelf kende hij de stad lange tijd 
niet anders dan als één grote ruïne. 
Inmiddels is bijna alles zorgvuldig her-
bouwd, exact zoals het er voor die dra-
matische dag uitzag. Er is ook kritiek op 
die renovatiedrift. De gebouwen op de 
Neumarkt bijvoorbeeld, vertelt Jan, lijken 
authentiek. “Maar vanbinnen zijn ze van 
alle moderne gemakken voorzien. Een 
soort Disneyland, heb ik wel eens horen 
zeggen.” Jan kan erom lachen, maar voor 
het grootste deel van de Dresdenaren is 
hun stad zeker géén Disneyland. Ze wíl-
len dat barokke karakter van hun stad 
juist. Dan maar een namaakversie. 

Hip eten
Het trauma waar de gebombardeerde 
Altstadt nog mee worstelt, speelt in de 
Neustadt aan de andere kant van de 
oever niet. Dit ongeschonden stadsdeel 
bestaat uit het Innere deel dat ooit bin-
nen de stadsmuren viel. En het Aussere 
deel: de buitenwijk waar tijdens de wel-
varende jaren in de 19e eeuw - de ‘Grun-
derzeit’ - in razend tempo 
arbeiderswoningen uit de gerond werden 
gestampt. Kleine, simpele, arbeidersflat-

jes. Zoals in veel grote steden is dit nu de 
buurt waar studenten, kunstenaars en 
artistiekelingen wonen. Aha! Hip Dres-
den begint zich te openbaren. Dit is de 
wijk waar shoarmatentjes aanschurken 
tegen als woonkamer verklede cafés en 
muren vol street art. Ik eet ’s avonds in de 
Alaunstrasse, bij het knusse Lila Susse. 
Het eten wordt hier in glazen potten 
geserveerd, lekker onhandig. Maar wel 
creatief - helemaal passend bij de wijk. 

IJzersterke August
Maar hoe leuk en verrassend de Neustadt 
ook is, in Dresden is dat ‹oude› toch waar 
je voor komt. Gids Jan vertelt trots dat de 
stad ruim vijftig musea telt. Verantwoor-
delijk voor al die culturele overdaad: 
August de Sterke. Deze 17e-eeuwse kunst-
minnende koning was blijkbaar zo sterk 
dat hij een hoefijzer met zijn handen kon 
breken, vandaar zijn bijnaam. Behalve 
een vrouw had hij ook een stuk of acht 
minnaressen. Aan één van hen liet hij het 
Pillnitz kasteel na, op ruim een halfuur 
fietsen van de stad. August is in Dresden 
niet te missen. Bewonder hem bijvoor-
beeld in de vorm van een goudglanzend 
standbeeld op een steigerend paard, aan 
de overkant van de – jawel - Augustus-
brug in het nieuwe deel. 

Kanonskogels 
Op de laatste avond geniet ik van het 
rustgevende gekabbel van de Elbe vanaf 

De Frauenkirche is de lieveling 
van de oude stad. Deze kerk 
leek als een van de weinige 
gebouwen het immense 
 bombardement van 1945 te 
overleven. Twee dagen lang 
tolde het kerkje op haar benen. 
De inwoners van de verwoeste 
stad hielden hun adem in. Wat 
zou het mooi zijn als dit sym-
bool van het protestantisme 
fier overeind zou blijven. Maar 
de kerk stortte in. En daarmee 
was bijna de hele binnenstad 
platgelegd. Van het ingestorte 
gebouw zijn 8.400 stenen 
opnieuw gebruikt. Je herkent ze 
aan de zwarte kleur.

Elk jaar vindt in de ‘nieuwe 
stad’ de Bunte Republik Neus-
tadt plaats: een stadsdeelfesti-
val. Het geeft aan dat de Neus-
tadt zich toch graag een beetje 
onderscheidt van die oudere, 
meer ingetogen zus aan de 
overkant. 
i www.neustadt-ticker.de/brn 

het ‘Balkon van Europa’, de romanti-
sche naam die de schrijver Goethe gaf 
aan dit deel van Dresden. Deze ‘Brühl-
sche terrasse’ is gebouwd op de voor-
malige stadsmuur (voordat de stad zich 
uitbreidde naar de overkant). Om de 
hoek zit restaurant Pulverturm, 
gebouwd rondom de oude verdedi-
gingstoren. Het thema ‘kanon’ is hier 
onontkoombaar: voor de deur staat een 
levensgroot imitatie-exemplaar klaar – 
leuk voor kleuters om vanaf te roetsjen. 
Binnen kom je een maquette tegen van 
een belangrijke veldslag uit 1706. De 
waxinelichtjes op tafel zijn verpakt in 
nep-kanonskogels. 
Net als ik denk: ze zijn wel een beetje 
doorgeslagen in het ophemelen van hun 
verleden, valt mijn oog op de gerechten. 
Veganistische wortelgembersoep? Zalm 
met quinoa? En dan realiseer ik me wat 
ik eerder bedoelde met ‹bescheiden›. 
Dresden heeft na het bombardement 
niet gedacht: dit is de kans om onszelf 
neer te zetten als sterk, machtig en-
beter-dan-daarvoor. Nee, Dresden zegt: 
wat we hadden was perfect. Dat willen 
we terug. En zo geschiedde. Meer dan 50 
jaar na die noodlottige dag kan de stad 
zich weer een van de mooiste van Europa 
noemen. En tegelijkertijd gaat ze met 
haar tijd mee, zonder er prat op te gaan. 
Hip Dresden? Nee, wat mij betreft eerder 
down to earth Dresden.  

Voor de 
Frauenkirche 

staat een steen uit 
de oude, 

ingestorte kerk, 
als memoriam
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Genieten 
van het 
gekabbel 
van de Elbe

Top 10 
Zien & Doen

1   De ‘Brühlsche terrasse’ is 
een begrip in Dresden: hier 
kom je om de zonsonder-
gang te zien.  

2   Probeer een Eierschecke. 
Volgens gids Jan Hübler 
heeft Dresdner Kaffeestüb-
chen de lekkerste . Maar 
doe vooral vergelijkend 
warenonderzoek in de héle 
stad.

3    Ga naar de Frauenkirche 
als er een concert is en ver-
geet niet naar boven te 
gaan, naar het uitkijkpunt 
op 67 meter hoogte. 

4    Boek een trip met een 
oude stoomboot: bekijk 
Dresden en omgeving 
vanaf het water. 

5   Dwaal door de tuinen van 
kasteel Pillnitz

6    Fiets over de Elberadweg 
(totaal 1.260 km). Vlak 
voor kasteel Pillnitz neem 
je de pont naar de overkant 
voor een paar euro. De fiets 
mag mee.

7   Ga over de Augustbrug 
naar de Neustadt. Vanaf 
het centrum fiets je er in 
tien minuten heen. 

8   Neem zoals alle toeristen 
een foto vanaf Canaletto 
Blick, de plek vanaf waar 
schilder Canaletto de stad 
vastlegde. 

9    Bekijk de oude renaissance 
woningen in het stadje 
Pirna. Een tip van Ans en 
Cor Gerritsen, van camping 
Mockritz. 

10    Ga voordat het museum 
Zwinger opengaat, naar 
het Zwingerhof. Zo kun je 
in alle rust door de 
 museumtuin wandelen. 

KunsT KIJKEn
Het barokke gebouw van 
museum Zwinger is een voor-
malig stadspaleis, vergelijk-
baar met de Hermitage. Hier 
hangen bijna vierhonderd 
kunstwerken van Nederlandse 
en Vlaamse meesters. 

WIJn proEVEn
Aan de Elbe vind je wijnmaker 
Lutz Müller. Hier worden 
regelmatig wijnproeverijen 
gehouden.  
i www.winzer-lutz-mueller.de 

rElAxEn  
In HET GrAs
De Grosser Garten is Dresdens 
grootste park. Wandel, fiets, 
vaar of strijk neer op het 
romantische terras van 
 Carolaschlösschen.  
i www.carolaschloesschen.de
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www.grosser-garten-dresden.de/



Campings

1  CBM Camping Mockritz
“We dachten nog: een 

stadscamping, die zal wel hart-
stikke druk zijn. Maar we konden 
zelfs een plekje kiezen!”, vertellen 
Ans (63) en Cor Gerritsen (73) uit 
Raalte. “Ideaal hoor, je bent zo 
de stad in en uit. Dresden is echt 
een aanrader: niet te ver van Ne-
derland, vol oude gebouwen, een 
mooie rivier én je kunt er fietsen.” 
Deze stads- en passantencam-
ping ligt in een voorstadje, zo’n 4 
kilometer van het centrum. Er is 
een fietspad vanaf de camping. 
De camping verhuurt elektrische 
fietsen en organiseert excursies. 
Gelegen naast een zwemmeertje.
adres Boderitzer Str. 30 
D-01217 Dresden-Mockritz 
t (0049) 0351 471 52 50 
i www.anwbcamping.nl/35252 
www.cbm-camping.de/dresden 
gps 51.0145, 13.747
open hele jaar 
terrein 180 toeristische staan-
plaatsen, 3 vaste, 7 huuraccom-
modaties
kampeerkorting ACSI, Best 
Deal

2  Campingpark LuxOase
Grote camping aan twee 

grote meren, op 19 kilometer 
van Dresden. Zwemmen kan in 
het stuwmeer achter de camping. 
Op 3 km van de camping kun je 
de trein naar Dresden nemen. 
In 2017 verkozen tot ANWB 
Charme- en Topcamping. 
adres Arnsdorfer Str. 1 
D-01900 Kleinröhrsdorf 
t (0049) 0359 525 66 66 
boek deze camping via 
www.anwbcamping.nl/35228   
i www.luxoase.de   
gps 51.1204, 13.9802
open van 1 maart t/m 15 
december 
terrein Overwegend vlak terrein 
met 222 toeristische staanplaat-
sen, 40 vaste plaatsen en een 
aantal huuraccommodaties. 
kampeerkorting ANWB Cam-
ping Key Europe

3  Caravan Camping 
Sächsische Schweiz

In Gohrisch, op 30 km van 
 Dresden, ligt deze ANWB 
Charmecamping. Trefwoorden: 
rust, natuur, bos én uitzicht, 
want de camping kijkt uit op het 

rotsgebergte van Nationaal Park 
Saksisch Zwitserland. Het stadje 
Pirna ligt op 15 kilometer. Veel 
fietsers komen naar dit gebied 
vanwege de Elbe fietsroute, op 
2 kilometer van de camping. Op 
de camping is een e-bikestation. 
Er is ook een zwembadcomplex 
en een sauna. 
adres 
Dorfplatz 181d 
D-01824 Kurort Gohrisch

Info
AFSTAND UTRECHT - 
Dresden 712 km

www.dresden.de 
www.janhuebler.de 
www.saechsische-dampf-
schiffahrt.de 
www.schlosspillnitz.de 
www.frauenkirche-dres-
den.de/en/music 
www.fietsen-elbe.nl 

MET DANk AAN: 
Duitsland Verkeersbureau 
Dresden Marketing

t (0049) 0350 215 91 07
i www.anwbcamping.nl/23154 
www.caravan-camping-saechsi-
scheschweiz.de 
gps 50.9145, 14.1075
open  het hele jaar 
terrein 70 toeristische en 
5 vaste staanplaatsen, met een 
stevige, vlakke ondergrond van 
gras. Voldoende schaduw door 
bomen en struiken. 
kampeerkorting ACSI
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Huur een bootje in de Grosser Garten en ga de Carolavijver op
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