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Straatcultuur
Steeds vaker vermengen ontwerpers, 
kunStenaarS en verkopers van 
tweedehands zich met taartjeS-
bakkers, worstmakers en barista’s op markten 
geïnspireerd op Portobello road. 
Plekken waar modemeisjes en foodies het lekkerste broodje en de 
mooiste vintage tas vinden. Waar je een lamp of foto op de kop tikt 
en vervolgens een ambachtelijk gebrouwen biertje achteroverslaat. 
Winkelen maakt dorstig, tenslotte. de leukste markten per stad. 
J Amsterdam op het Westergasterrein staan tijdens de Sunday 
Market de kraampjes met vintage kleding, werk van illustratoren 
en ontwerpen van studenten van kunstacademies kriskras door die 
van cidermakers, lokale imkers en biologische boeren. last van 
een kater? Ga dan naar de neighbourfood Market. de beste 
traiteurs, chefs, bakkers, sappersers en bioboeren helpen je in no 
time van het ellendige gevoel af. beide markten zijn maandelijks.
www.sundaymarket.nl en www.neighbourfoodmarket.nl 
J Rotterdam rotabs is een warenhuis waar kunstenaars verkopen 
wat ze ter plekke in hun units maken. een paar keer per jaar is hier 
de Swan Market: een plek om nog meer van die lokale kunstenaars 
te ontdekken, tweedehands te kopen en je innerlijke bourgondiër 
op al het zelfgemaakte eten los te laten. de Swan Market heeft 
geen vaste data, de eerstvolgende editie vind je op de website. 
www.swanmarket.nl
J New York de brooklyn Flea is een vlooienmarkt (en hipster-
hang-out) waar eten een grote rol speelt. Zo groot dat de markt er 
vorige zomer een culinair broertje bij kreeg: Smorgasburg. Hier 
verkopen jonge chefs artisanal chutneys, ingelegde augurken, 
aziatische hotdogs en broodjes kreeft. Het werd in één klap het 
culinaire mekka van new York, een plek waar lokale koks inspira-
tie opdoen: wat te koop is in Smorgasburg, vind je een seizoen 
later terug op menukaarten van new Yorkse restaurants. 
www.brooklynflea.com
J Londen de Sunday (up)Market wordt al bijna tien jaar gehou-
den in een oude brouwerij in oost-londen. Het is een bruisend 
platform waar jonge designers hun ontwerpen en customized 
spullen verkopen. de markt is beroemd vanwege het uitgebreide, 
multiculti eetgedeelte: van traditionele plattelandsjams tot voor je 
neus gerolde sushi, van paella tot caraïbische visgerechten.
www.sundayupmarket.co.uk
J Berlijn op de zondagse vlooienmarkt in Mauerpark in 
Prenzlauerberg koop je oneindig veel tweedehands zonder 
knorrende maag: curryworst, wafels, verse samosa’s en ijs in 
overvloed. Meer underground en slechts een paar keer per jaar is 
de Voodoo Market. deze markt wordt gehouden in een oud, 
iconisch postkantoor dat door kunstenaars wordt bezet. een plek 
waar jonge ontwerpers kleding, sieraden en tassen verkopen en de 
lokale foodscene hun ambachtelijke producten. je kunt er ook, en 
waarom ook niet, je haar laten knippen en een tattoo laten zetten. 
www.mauerparkmarkt.de en www.voodoomarket.wordpress.com

markten

De Sunday (Up)Market 
is beroemd vanwege het 
multiculti eetgedeelte

Last van een kater?
De beste traiteurs 
helpen je in no time 
van het ellendige 
gevoel af

p
e

te
r

 v
a

lc
k

x

o
li

v
e

r
 b

a
s

c
h

k
a

te
 g

li
e

k
s

b
e

r
g

o
li

v
e

r
 b

a
s

c
h

Neighbourfood 
Market inamsterdam

sunday (Up)Market in londen

swan Market, 
rotterdam

De brooklyn Flea, New York

De sunday 
(Up)Market, londen

De sunday 
(Up)Market, londen

voodoo Market, berlijn


