
  

 

5-daagse vtbKultuur-reis 

 

Berlijn, 
buiten de gebaande paden 

Woensdag 7 tot zondag 11 april 2021 

 

Programma en reisleiding: 
Luc Vanmarcke 



 

Dag 1: woensdag 7 april 
 
Afspraak om 07.25 uur op de luchthaven van Zaventem (ter hoogte van de apo-
theek in de vertrekhal). 
Wie met het gezamenlijk taxivervoer vanuit Kortenberg naar de luchthaven reist, 
komt tegen 06.30 uur op de parking van OC Berkenhof (Beekstraat 25, Kortenberg). 
 
Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines  
Vlucht SN 2581 Zaventem 09.25 uur > Berlijn Brandenburg 10.50 uur  
 
Ruimbagage 1 stuk, max 23 kg • handbagage: 1 stuk, max. 12 kg 
 
Lieve Pillen, plaatselijke (Vlaamse) gids toont ons de hoogtepunten van Berlijn. 
 
De Alexanderplatz, genoemd naar tsaar Alexander I die in 1805 een bezoek bracht 
aan Berlijn, was al vanaf haar ontstaan een plaats vol commerciële bedrijvigheid, 
met winkels en een markthal. Veel werd verwoest tijdens WO II. Na de wereldoorlog 
kwam de plek in handen van de Sovjets, getuige hiervan de strenge sociaaldemo-
cratische architectuur. 
 
Het plein is een druk verkeersknooppunt en wordt gedomineerd door de 368 m hoge 
televisietoren of Fernsehturm (1969), het hoogste gebouw van Duitsland. In de grote 
bol, die verwijst naar de Sputnik, is er een restaurant dat om zijn as heen draait en u 
zo de volledige stad laat zien. Op het plein staat ook nog de Marienkirche, in vroeg-
gotische stijl. Opvallender is het Rote Rathaus uit de 19de eeuw, met een toren van 
bijna 100 meter. Verder kan u er aan de noordelijkste zijde een wereldklok bezichti-
gen die het uur op verschillende plaatsen in de wereld aangeeft. 
 
Potsdamer Platz stond voor de Tweede Wereldoorlog synoniem voor moderne 
technologie. Doordat het een druk kruispunt was, stonden hier de eerste verkeers-
lichten. Na de oorlog bleef er echter niets meer over van deze glorie. Bovendien lag 
het in een neutrale zone en het bleef dan ook tot de éénmaking braak liggen. Na de 
val van de Berlijnse Muur moest dit opnieuw het uitgaanscentrum van de stad wor-
den. Nieuwbouw verrees uit de grond waarvan het Sony Center het meest beroem-
de is. Onder de enorme koepel bevindt er zich een groot cinemacomplex en talrijke 
horecazaken. Waar de Muur vroeger stond, liggen nu een dubbele rij kasseistenen 
in het wegdek.  
 
De Brandenburger Tor is hét symbool van de éénmaking van Duitsland en Berlijn. 
Deze 18de-eeuwse poort is de enige nog overblijvende stadspoort van de oorspron-
kelijk 18. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij zwaar beschadigd. Hij lag op de 
grens tussen Oost- en West-Berlijn, in het Oost-Duitse gedeelte, en werd tussen 
1956 en 1958 gerestaureerd. 
Toen de Berlijnse Muur gebouwd werd, liep deze aan de westkant van de poort. Bij-
na 30 jaar lang was het verboden om nog door de poort te wandelen. Bij de val van 
de Muur en de hereniging van Duitsland onderging het nationale symbool opnieuw 
een restauratie en het schittert nu in volle glorie, al heeft de tand des tijds en de ge-
schiedenis van de stad haar sporen achtergelaten. 
 



 

Berlijn heeft een boontje voor daken van staal en glas; ook het in mei 2006 geopen-
de Hauptbahnhof werd met die materialen onderdak geboden. In dit belangrijkste 
spoorwegkruispunt van Europa dwarsen de spoorlijnen elkaar op 4 niveaus. Enkele 
cijfers illustreren het belang van dit nieuwe knooppunt voor het treinverkeer: dage-
lijks houden hier meer dan tweehonderd lange-afstandstreinen halt, samen met on-
geveer 325 regionale treinen en ruim zeshonderd S-Bahnstellen. Voor internationale 
treinen is dit Hauptbahnhof het eindstation. Ontwerper Meinhard von Gerkan be-
dacht een station waarvan korte loopafstanden en veel daglicht, ook op de lagere 
niveaus, belangrijke factoren zijn. Let ook op de beide gewelfde structuren, elk 46 
meter hoog, die de stationshal als het ware omlijsten. Sinds 1868 stond op deze 
plek het Lehrter Bahnhof, dat jarenlang een belangrijke schakel was in het Duitse 
treinverkeer. Toen het in 2002 tegen de grond ging, zou het 4 jaar duren eer er een 
prachtig spiksplinternieuw station voor in de plaats kwam. 
 
Avondmaal en overnachting in het Mövenpick Berlin Hotel. 

 

 

Brandenburger Tor 



 

 

Tchoban Foundation 

Hakesche Höfe 



 

Dag 2: donderdag 8 april 

Luc Vanmarcke neemt ons op sleeptouw ‘Berlijn, buiten de gebaande paden’ 

 
Tchoban Foundation 
De stichting, opgericht in 2009 door Sergei Tchoban (1962), bezit honderden teke-
ningen en visioenen uit de hand van Tchoban zelf, evenals werken van toonaange-
vende internationale architecten uit de 20ste en 21ste eeuw. De stichting zal heden-
daagse architectuurtekeningen combineren met werken van een groot tekenaar van 
de afgelopen eeuwen. 

Sammlung Boros 
Midden in de Reinhardtstraße staat een grote, bovengrondse bunker uit WO II. In de 
bunker wordt de privé-collectie van Christian Boros tentoongesteld; de familie zelf 
woont in het appartement op de bovenste etage. De collectie bestaat uit heden-
daagse, veelal geëngageerde kunst en bevat een groot aantal installaties die in de 
grote ruimtes goed tot hun recht komen. Om de paar jaar worden de tentoongestel-
de werken veranderd, sinds mei 2017 is de 3de tentoonstelling te bezichtigen. 

Feuerle Collection 
De verzameling van Désiré Feuerle is een nieuwkomer in Berlijn. Ook deze collectie 
is te zien in een oude WO II-bunker en bevat voornamelijk hedendaagse kunst. 
Daarnaast is er ruimte voor Chinese antieke meubels en zijn er sculpturen uit Zuid-
oost-Azië te zien. 

In de Auguststraße ligt, een beetje van de straat af, het restaurant en danshuis 
Clärchens Ballhaus. De buitenkant van het pand straalt vergane glorie uit (het gro-
te naambord is nog door Otto Dix geschilderd) en binnen voelt u nog de sfeer van 
de bruisende jaren '20. 
Sinds die tijd doet het gebouw dan ook dienst als balhuis en ook nu nog is 
Clärchens Ballhaus onder de Berlijners een begrip; mensen van alle soorten en leef-
tijden komen, al dan niet in vol dansornaat, om te eten en te dansen. 

 

Avondmaal en overnachting in het Mövenpick Berlin Hotel. 



  

Reichstag 

Bröhan Museum 



 

Dag 3: vrijdag 9 april 
 
Olympiastadion 
Kunst– und Architekturführung im Reichstagsgebaüde 
Bröhan Museum – Berliner Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und 
Funktionalisme 
Landhaus Lemke – Mies van der Rohe Haus 
 
 
In 1894 werd de Reichstag ingehuldigd als parlementsgebouw voor het Duitse kei-
zerrijk. Sedertdien heeft het altijd een grote symboolwaarde gehad voor de vrijheid 
van het Duitse volk. In 1933 werd de grote vergaderzaal vernietigd door brandstich-
ting. Dit voorval werd door Hitler aangegrepen als een bedreiging voor het Duitse 
volk, waarna hij de macht volledig naar zich toe trok. Op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog plaatsten de Sovjetsoldaten hun vlag op de Reichstag als teken van 
nederlaag voor de Duitsers. 
De Reichstag was bijna volledig verwoest en werd na de oorlog niet meer gebruikt 
omdat West-Berlijn geen hoofdstad meer was. Pas na de éénmaking en de nakende 
verhuizing van de regeringszetel kwam de grote restauratie. De Britse architect Nor-
man Robert Foster plaatste er een glazen koepel op die we kunnen bezoeken. De 
Reichstag is opnieuw het parlementsgebouw van de Bundestag (Duits parlement). 
 
Het Bröhan Museum is gevestigd in een laat-neoklassiek gebouw. De collectie 
werd samengesteld door Karl H. Bröhan, die vanaf 1966 kunstwerken behorend tot 
de art nouveau (Jugendstil of Sezessionstijl) en art deco verzamelde. Vooral de kun-
stenaars van de Berlijnse Sezessionbeweging zijn goed vertegenwoordigd. Ook is 
er fraai meubilair, aardewerk, glaswerk, zilverwerk en textiel tentoongesteld. De be-
langrijkste zalen van het museum zijn stuk voor stuk gewijd aan een bepaalde kun-
stenaar, van wie meestal verschillende kunstvormen worden getoond, zoals Émile-
Jacques Ruhlmann. Andere onderdelen van de collectie zijn de meubels van Hector 
Guimard, Eugène Gaillard, Henry Van de Velde en Joseph Hoffmann, het glaswerk 
van Émile Gallé en porselein van de beste Europese fabrikanten. 
 
Het Mies van der Rohe Haus in Berlijn is door Ludwig Mies van der Rohe zelf ge-
heel in Bauhaus-stijl ontworpen. Het typerende van zijn werk is dat het voor toen, 
maar ook nog voor de huidige tijd, erg modern is. Het L-vormige huis bestaat uit 
veel steen en glas maar is toch helemaal een met de tuin. Perfect op elkaar afge-
stemd! 
In 1990 kon het stadsdeel Hohenschönhausen het verwaarloosde huis overnemen 
en werd het hernoemd naar Mies van der Rohe Haus. Pas in 2000 werd het huis 
teruggebracht in zijn originele staat. Nu is het huis open voor publiek en vinden er 
jaarlijks meerdere exposities en tentoonstellingen met uiteenlopende thema’s plaats. 
 
 
 
Avondmaal en overnachting in het Mövenpick Berlin Hotel. 



  

Neues Museum 

Kapelle der Versöhnung 



 

Dag 4: zaterdag 10 april 
 
Vandaag hebben wij aandacht voor: 
Kapelle der Versöhnung 
Alexanderplatz 
Berliner Fernsehturm 
Neues Museum 
Werkbundarchiv 
Sammlung Hoffmann 
Reichstag met kunstcollectie 
 
 
Het Neues Museum is een museum gelegen op het Museumsinsel in Berlijn. Het 
gebouw werd tussen 1843 en 1855 gebouwd naar een ontwerp van Friedrich Au-
gust Stüler, een leerling van Karl Friedrich Schinkel. In de Tweede Wereldoorlog 
werd het gebouw zwaar beschadigd. 
Pas in 1989 werd het gebouw van instorting gered. Na een uitgeschreven competitie 
die werd gewonnen door architect David Chipperfield werd in 1999 gestart met de 
reconstructie van het gebouw. De officiële opening van het museum werd gehouden 
in oktober 2009. Deze reconstructie maakte dat het gebouw werd uitgeroepen tot 
gebouw van het jaar 2011 en Chipperfield laureaat werd van de European Union 
Prize for Contemporary Architecture. 
De collectie bestaat uit de archeologische verzamelingen van het Ägyptisches Mu-
seum en Papyrus Collectie, het Museum van de Prehistorie en de Vroege Geschie-
denis en andere Klassieke verzamelingen. 
Een van de hoogtepunten van de collectie is het beeld "De buste van de Egyptische 
Koningin Nefertiti". 
 
Sammlung Hoffmann 
De privé-collectie van de familie Hoffmann is te zien in hun appartement op de der-
de en vierde verdieping in het Sophie Gipshofe. Na de val van de muur wilde het 
echtpaar Hoffmann eigenlijk een kunsthal in Dresden openen; dat lukte destijds he-
laas niet waardoor ze hun verzameling naar Berlijn hebben gebracht. 
Ook deze collectie bestaat vooral uit geëngageerd werk, dat tot nadenken aanzet, 
over het verleden van Duitsland en Berlijn, over de huidige Westerse maatschappij 
of over internationale vraagstukken. Alles zorgvuldig samengesteld door mevrouw 
Hoffmann zelf, die ieder jaar in september de samenstelling van de tentoongestelde 
werken wijzigt.  

 
Avondmaal en overnachting in het Mövenpick Berlin Hotel. 
 
 



 
 

Sammlung Museum 

Sony Center 



 

Dag 5: zondag 11 april 
 
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst 
Brückenfart 
 
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst is een museum in de voormalige 
brouwerij Kindl in de Berlijnse wijk Neukölln. Het kunstcomplex is 5500 vierkante 
meter groot en werd in 2014 geopend als expositieruimte voor internationale heden-
daagse kunst. De kamers en gebouwen uit de voormalige brouwerij worden nog 
steeds gekenmerkt door hun oorspronkelijke gebruik. 
 
Rechtstreekse terugvlucht met Brussels Airlines 
 
Vlucht SN 2588 Berlijn Brandenburg 18.45 uur > Zaventem 20.10 uur 
 

Kindl 



 

 
 
Kostprijs:  
•  € 1095,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij inschrijving van minimum 20 
 deelnemers 
•  toeslag 1-persoonskamer: € 240,00 
 
Inbegrepen: 
•  rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines van Zaventem naar Berlijn  
 Brandenburg en terug 
•  transfer van de luchthaven naar het hotel 
•  7-dagenkaart voor het openbaar vervoer 
•  verblijf in het Mövenpick Berlin Hotel**** op basis van halfpension 
•  bezoeken, toegangen, lokale gidsen 
•  fooien 
•  eigen audiofoonsysteem 
•  gids Lieve Pillen voor de hoogtepunten 
•  reisleider/gids Luc Vanmarcke 
 
Niet inbegrepen: 
•  niet vermelde maaltijden, dranken, persoonlijke uitgaven 
•  annulerings- en/of reisbijstandsverzekering 
•  eventuele verhoging van de luchthaventaksen en/of brandstoftoeslagen 
•  indien geen lid, toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuur-pas 
 (gezinslidmaatschap) 
 
Taxivervoer: 
Gezamenlijk taxivervoer vanop de parking van OC Berkenhof te Kortenberg naar de 
luchthaven van Zaventem en terug is mogelijk tegen € 18,00 per persoon 
 
Meer informatie en inschrijven: 
vtbKultuur Kortenberg, guido.craps@vtbkultuur.be 
www.vtbkultuur.be/kortenberg 
huistelefoon: 02 759 84 66 • zaktelefoon: 0475 31 57 29 
 
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, 
praktisch uitgewerkt door Delphin Travel, Leuven 
 
Programmabrochure: 22 januari 2020,  
data aangepast 16 maart 2020, data aangepast 15 juni 2020 
Programma-aanpassingen blijven mogelijk 
 
© vtbKultuur Kortenberg 
 
 
 
vtbKultuur Kortenberg,  
voortdurend  in beweging, … met pit, met lef, met smaak. 


