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Goed bereikbaar, 
schoon en transparant

Kopenhagen is een modelstad 
voor Europese steden 
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Wat maakt een stad zo bijzonder 
dat je een vroege vlucht boekt om 
een of twee dagen in een stad in 
het buitenland door te brengen? 
Voor een unieke shopbeleving in 
een stad spelen meerdere facto-
ren een rol.

K
openhagen lijkt deze factoren volledig te bezit-
ten. Het is een goed bereikbare, schone en trans-
parante stad: dat zie al je meteen bij aankomst 
op de luchthaven en in de trein- en metrostati-
ons. De kunstobjecten op de stations vergroten 

de beleving en reduceren de wachttijd gevoelsmatig. Een leefbare 
stad door een modern systeem van brede fietspaden, die langs 

iedere belangrijke straat en groene strook liggen. Het havenwater 
is zo schoon dat je erin kunt zwemmen, de straten zijn schoon, 
de pleinen sfeervol, de parken zijn uitnodigend groen. De prach-
tige mix van internationale en lokale, sfeervolle winkels en goede 
horecaconcepten maakt het plaatje compleet.

De Deense hoofdstad is ook een autovrije binnenstad met 
veel openbare plekken en een bijzonder mooie mix van commer-
ciële en duurzame concepten die het imago van Kopenhagen 
versterken. En met oog voor detail; let eens op de voetpaden 
waarin stroken gladde stenen zijn verwerkt zodat vrouwen met 
hoge hakken niet tussen de tegels blijven steken. 

Kopenhagen is door het hippe lifestyle-businessmagazine 
Monocle uitgeroepen tot een van ’s werelds beste steden voor 
mensen die levenskwaliteit zoeken. Het openbaar vervoer van 
Kopenhagen noteert daarnaast ook een zeer hoge mate van 
klanttevredenheid en is door Metro Rail uitgeroepen tot beste ter 
wereld. En ondanks een pittige strijd met de andere Scandinavi-
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sche hoofdsteden (Helsinki, Stockholm en Oslo), is Kopenhagen 
nog steeds de designstad van Europa, met een hoogwaardig en 
trendy commercieel aanbod. Een stad die is ontwikkeld vanuit de 
behoeften van de bewoners!

EEn lEEfbarE stad
Kopenhagen positioneert zichzelf als ‘Copenhagen, open for 
you’. Kopenhagen wil een open, leefbare en toegankelijke stad 
zijn, die is geworteld in de geografische en sociale omgeving. 
Neem het fietsbeleid, door fietsen toegankelijk, veilig en hip te 
maken, probeert Kopenhagen iedereen op de fiets te krijgen. 
Inmiddels neemt 55 procent van de forensen de fiets naar het 
werk. De investeringen in fietspaden en voorzieningen worden 
terugverdiend door een betere gezondheid van de mensen, kor-
tere reistijden, betere toegankelijkheid van de stad en minder 
luchtvervuiling. In de wijk Amagerbro zijn zelfs de fietspaden 
breder gemaakt omdat hier veel jonge gezinnen wonen die een 
bakfiets hebben, en zo mobieler zijn om vrienden te bezoeken. 

Taxi’s hebben aparte dragers zodat fietsen gratis meegeno-
men kunnen worden. Inwoners en toeristen kunnen gebruikma-
ken van de witte, hippe ov-fietsen die een vergelijkbaar gebruik 
kennen als het boodschappenkarretje bij de supermarkt. Gratis 
en simpel waardoor je eenvoudig en veilig naar diverse plekken 
kunt fietsen. Stel je voor dat de gemeente Amsterdam dit ook 
gaat doen, hoeveel leefbaarder kan de hoofdstad dan wel niet 
worden? Want daar draait het toch om: steden leefbaar maken 
door te kijken naar hoe mensen de stad gebruiken en wat hun 
behoeften zijn?

Daarnaast is de stad dusdanig ontwikkeld dat het merendeel 
van de inwoners binnen vijftien minuten naar een openbare, 
natuurlijke plek moet kunnen lopen. Deze behoefte van de inwo-
ner heeft ertoe geleid dat veel bestaande openbare ruimten zijn 
ontwikkeld tot sociale ontmoetingplekken. Bijzondere voorbeel-
den zijn natuurlijk de publieke baden in de havens, maar ook het 
Assistens Kirkegård Park; een historisch kerkhof waar vele 
beroemdheden van Kopenhagen begraven liggen. Het bijzondere 
is dat het tegenwoordig tevens als park en museum functioneert 
in de wijk  Nørrebro. Een ander voorbeeld is het nieuwe woon- 
en werkgebied Amagerbro, waar men het openbaar vervoer op 
zo’n manier heeft aangelegd dat iedereen er binnen 800 meter 
gebruik van kan maken, iets wat de leefbaarheid enorm heeft ver-
groot. Allemaal mooie impulsen voor ondernemers die graag 
concepten ontwikkelen op plekken waar veel mensen komen en 
zo verder inspelen op de behoeften van inwoners: gemak, com-
fort en kwaliteit. 

De gezonde levensstijl en de behoefte aan duurzaamheid en 

Hildegard Assies: ‘alles in een 
herkenbare deense stijl: 
sober en sfeervol.’

Profiel Kopenhagen 

Groot-Kopenhagen telt 1,2 miljoen inwo-
ners, in de metropool Kopenhagen zelf 
wonen er 1,9 miljoen inwoners. Sinds de 
opening van de 18 kilometer lange 
Øresund brug in 2000 groeien Kopenha-
gen en de Zweedse stad Malmö naar 
elkaar toe tot een grote metropool. 
Kopenhagen, dat de grootste cruiseter-
minal kent van Noord-West Europa, is 
de drukst bezochte hoofdstad van 
Scandinavië en trekt jaarlijks meer dan 1 
miljoen bezoekers. Kopenhagen staat 
sinds 2008 in de top-5 van de lijst Most 
Liveable City in the World door het blad 
Monocle en noteerde in 2011 de derde 
plaats. De metro van Kopenhagen, die 
24 uur per dag rijdt, wordt door experts 
geroemd als de beste ondergrondse ter 
wereld. Ongeveer 36% van de inwoners 
maakt elke dag gebruik van de fiets. In 
het Cost of Living onderzoek van Mercer 
staat Kopenhagen op de 17e plaats 
(2011). Uit het Location Ranking onder-
zoek van ECA International blijkt dat 
Kopenhagen van 254 steden wereldwijd 
de hoogste score behaalt onder Euro-
pese expats op de vraag waar ze zou-
den willen wonen. In de Global European 
Cities Monitor van Cushman & Wakefield 
geven zakenmensen aan dat Kopenha-
gen van de 36 steden op plaats 24 komt 
als beste stad om een bedrijf  te ope-
nen. Kopenhagen krijgt wel een top-10 
notering als het gaat om kwaliteit van 
leven (7) en de minste vervuiling (6). Rei-
zigers vinden Kopenhagen de schoonste 
stad van Europa. Het marktaandeel voor 
de verkoop van biologisch voedsel is de 
grootste in de wereld; een op iedere tien 
aankopen is biologisch of ecologisch. 
http://www.visitcopenhagen.com/
media/facts-about-copenhagen
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comfort wordt goed opgepakt door zowel 
de kleine, lokale als de grote ondernemer 
met producten van hoge kwaliteit en veel 
aandacht voor presentatie en gemak. Alles 
in een herkenbare Deense stijl: sober en 
sfeervol. Ik begrijp nu ook waarom het 
beste restaurant ter wereld, Noma, in 
Kopenhagen staat. 

De langste voetgangerswinkel-
straat
Winkelen in Kopenhagen hoeft zich niet te 
beperken tot het centrum van de stad. Ik 
zou juist aanraden om de omliggende wij-
ken ook te gaan ontdekken, wat steeds een-
voudiger wordt door de uitbreiding van het 
openbaarvervoernetwerk. Iedere wijk heeft 
een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt 
wat een unieke identiteit geeft, die mede 
vormgegeven wordt door de bewoners van 
de wijk. 

Voor veel toeristen en dagjesmensen 
begint de kennismaking met de stad in de 
Strøget waarvan de Denen claimen dat 
het de langste voetgangerswinkelstraat 
van Europa is. De straat kenmerkt zich 
door de aanwezigheid en goede spreiding 
van de grote Scandinavische merken en 
internationale ketens. 

De straat heeft aan het begin, in het 
midden en aan het eind bekende trekkers. 
Aan de Westzijde liggen het Tivoli-park en 
diverse designmusea zoals het Dansk 
Design Center en Hay House. Halverwe-

ge de Strøget ligt het plein waar diverse restaurants en warenhui-
zen zijn gevestigd. Een absolute aanrader is het beroemde desig-
nwarenhuis Illums Bolighus; het mooiste plekje van de Strøget 
waar alles waar de Denen trots op zijn onder een dak is gebracht. 
De panden zijn intern met elkaar verbonden en elke doorsteek 
verbaast je. Allemaal prachtige winkels, met veel sfeer, eigen aan-
bod en identiteit, wat toch voelt als een volledig geïntegreerd 
concept. De geschakelde panden hebben bovendien een ander 
voordeel: het houdt de klanten langer binnen, wat door hen zeer 
wordt gewaardeerd, aangezien de Deense temperatuur in de lan-
ge wintermaanden ver onder nul kan zakken. Dat is terug te zien 
in de bezoekersaantallen in de winter versus de zomer. Het weer-
type is tevens de reden voor veel merken om naast een eigen win-
kel ook in de grote warenhuizen zoals Galleri K of Magasin Du 
Nord, een shop-in-shop te hebben. 

Een kleine parel zit verstopt tussen het koninklijke porselein 
en de juwelen van George Jensen; het Royal Café. Een mooi 
voorbeeld van hoe ingespeeld wordt op de behoeften van de 
inwoners. Het concept is specifiek ontwikkeld voor vrouwen die 
hier kunnen genieten van thee. Het café is een mooie mix van 
stijlen, kleuren en producten. Een ontmoetingsplek waar je uren 
kan verblijven en bijkletsen met vriendinnen. En als je er dan 
toch bent, proef dan de gezonde en verantwoorde smushies, een 
zelfbedachte, heerlijke combinatie van sushi en smørrebrød!

In de aanloopstraten van de Strøget  zijn veel Deense merken 
te vinden. Day Birger, Mads Norgaard, Hay House, Normann 
Copenhagen zijn hier gevestigd, maar ook eigenzinnige concep-
ten als L’Atelier 21 en Gant Rugger. Wereldwijd zijn er van Gant 
Rugger drie winkels en men is zes maanden bezig geweest om 
het gehele interieur bij elkaar te zoeken! Wat een toewijding! Ook 
vind je hier kleine ecologische restaurantjes zoals Raw 24 en Joe 
& the Juice. Deze laatste is momenteel erg populair in Kopenha-
gen. De oostkant van de Strøget, ook wel Østergade genoemd, 
bestaat uit statige panden waarin zich de luxe merken hebben 
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gevestigd. Het is duidelijk dat de Denen het prestigieuze karak-
ter van dit deel van de stad willen accentueren. Het vormt tevens 
een vloeiende overgang naar het havengebied Nyhaven voor een 
hapje en een drankje. 

De charme van De ouDe binnenstaD
Verlaat de Strøget bij Købmagergade en ontdek de kleine straat-
jes. De oude binnenstad is klein en gezellig en bestaat uit een 
netwerk van kleine straatjes, pleintjes en fonteinen. De vele his-
torische panden die het centrum rijk is, worden zorgvuldig 
onderhouden. De straten met elk een eigen identiteit hebben 
zich toegelegd op kunst & antiek, streetwear, beautysalons of 
Deens modedesign. De hele buurt doet denken aan Haarlem, 
alleen lijkt het in Kopenhagen nog beter op elkaar te zijn afge-
stemd. Iedere straat heeft een sterke identiteit, met een goede 
mix van horeca-, retail- en serviceconcepten waar branchering 
nooit lijkt te hebben bestaan. Elke straat kent ook een populaire 
trekker, daardoor loop je automatisch het gehele gebied door.

Prachtige trekkers zijn bijvoorbeeld de broodconcepten 
Holms Bager, Lagkagehuset en in het bijzonder  Emmerys. 
Geur, kleur, smaak en presentatie, werkelijk alles verleidt. De 
formule Emmerys gaat nog een stap verder door met het aanbod 
in te spelen op de verschillende behoeften op diverse momenten 
van een dag! De spaarzame vrije tijd van de Deen krijgt hier 
betekenis door te genieten van ecologische producten. Efficiënt, 
gezond en kwalitatief hoogwaardige producten, wat mij betreft 
zou dit een mooie aanvulling kunnen vormen op het huidige 
horeca-aanbod in de treinstations van Nederland.

tijD is schaars in Kopenhagen
Breng een bezoek aan Nørrebro om een multicultureel gebied te 
ervaren waar de inwoners en de ondernemers gezamenlijk de 
buurt ontwikkelen, en de concepten een afspiegeling zijn van de 
diverse culturen. Hier vind je minder designwinkels, maar wel 
authentieke concepten die op een andere manier voldoen aan de 
behoeften van de inwoners. Een voorbeeld is Laundromat Café, 
een wasserette waar diverse witgoedmerken aanwezig zijn. Dit is 
klantbinding door fabrikanten. Terwijl je wacht op je schone was, 
kun je je mail checken, boeken lezen, genieten van koffie en 
‘homemade’ gerechten. Een concept waar wachttijd qualitytime 
wordt, handig in een stad als Kopenhagen waar tijd schaars is. 

Natuurlijk is Denemarken relatief duur, maar daar heeft de 
bij Denen geliefde discountformule Tiger.dk een antwoord op. 
Voor lage prijzen kun je hier ook designproducten kopen; er is 
een dagelijks wisselend assortiment dat uitnodigt tot snuffelen 
en ontdekken. Ook hier is de inrichting op zijn Deens. De for-
mule heeft sinds 2008 een vestiging in Nijmegen en in Arnhem 
en eind 2011 opent een vestiging aan de Oude Gracht in 
Utrecht. Tiger.dk is een combinatie van Nederlandse lageprij-
zenformules zoals Action, Xenos, Blokker en HEMA, met het 
verschil dat het qua design en sfeer lijkt op IKEA. De nieuwste 
hotspot van Kopenhagen is Torvehallerne KBH op Isreal’s Squa-
re. In twee prachtige kassen zijn sinds september tachtig winkel-
tjes te vinden. Duidelijk is dat iemand het ‘hokjesdenken’ heeft 

losgelaten en de regie heeft genomen, 
waardoor een totaal geïntegreerd concept 
is ontstaan met een eenduidige en toegan-
kelijke identiteit. De bezoekers genieten in 
een ongedwongen sfeer van de producten 
waar authenticiteit, kwaliteit, diversiteit en 
vers hand in hand gaan. Precies zoals de 
klant het vandaag de dag wil!

De klant wil de oorsprong van het pro-
duct weten en het product het liefst bij de 
producent kopen. Dit heeft ertoe geleid dat 
er twee moderne markthallen zijn ontwik-
keld in een menselijke maat die het gehele 
gebied nieuw leven inblazen. Het is tevens 
een ontmoetingsplek geworden waar het 
gehaaste leven wordt afgeremd. 

Kopenhagen is al met al een totaal-
concept waarbij alle ingrediënten design 
en kwaliteit uitstralen. Een identiteit die is 
ontwikkeld door te luisteren naar de 
behoeften van de inwoners en door die 
inwoners wordt gesteund. Het Deense 
authentieke product wordt er gekoesterd 
en vol trots gepresenteerd.| n
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ner bij ACTM. Ze is 
gespecialiseerd in 
de commerciële 
ontwikkeling van 
hightrafficlocaties 
en het creëren van 
positieve belevingen 
op publieke plek-
ken.
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