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BERLINER LUFT:  
 
2019 HET JAAR VAN BERLIJN, OOK IN MARZAHN 
 
Berlijn tuimelt dit jaar van de ene verjaardag in de andere. Zo viert de stad 100 jaar Bauhaus en 
Weimarrepubliek en 70 jaar Bondsrepubliek. De vroegere luchthaven Tempelhof herdenkt in 2019 
de luchtbrug die 70 jaar geleden West-Berlijn in leven hield tijdens de blokkade door de Sovjets. De 
Berlijnse Muur werd 30 jaar geleden gesloopt. Dat Oost en West decennialang van elkaar 
gescheiden waren, is nog steeds zichtbaar in het straatbeeld. Zeker in de wijk Marzahn, die dit jaar 
haar 40-jarig bestaan viert. 
 
Ook de televisietoren bij de Alexanderplatz viert dit jaar zijn 40ste verjaardag en die trekt heel wat 
meer bezoekers dan Marzahn, dat niet op het programma staat van de meeste citytrippers. De wijk 
aan de noordoostelijke stadsrand doet er alles aan om haar reputatie op te poetsen, want jarenlang 
stond Marzahn gelijk aan werkloosheid en armoede. Toen de DDR in 1979 met de bouw van de 
nieuwe stadswijk in Oost-Berlijn startte, was ze nochtans een voorbeeld van moderne 
stadsontwikkeling. In een mum van tijd werden tientallen flatgebouwen met hedendaags comfort 
gebouwd (Plattenbauten), werden nutsvoorzieningen en openbaar vervoer aangelegd. Marzahn 
werd voor vele Oost-Berlijnse gezinnen een gegeerde stek, ook omdat huren er spotgoedkoop was. 
Voor de DDR was het, net als de indrukwekkende televisietoren, een prestigeproject. In korte tijd 
ontstond in Marzahn huisvesting voor 100.000 personen. 
 
Na de val van de Muur trokken heel wat mensen weg uit Marzahn en kozen voor een job in het 
Westen. Hun plaats werd ingenomen door immigranten uit Rusland en Oost-Berlijners voor wie de 
huur in de nu hippe wijken in het stadscentrum niet meer betaalbaar was. Toen ook heel wat 
bedrijven sloten, werd Marzahn een economisch en sociaal rampgebied. Het tij keert langzaam: 
Berlijners waarderen opnieuw de goedkope huurprijzen, de nabijheid van het centrum, de ruimte en 
de natuur. De flatgebouwen uit de DDR-tijd werden gerenoveerd en kregen een fris kleurtje. De 
Marzahners vieren dit jaar met trots hun jubileum, ook al bestaat het land niet meer dat hun wijk 
gecreëerd heeft.  
 
Ter gelegenheid van die verjaardag organiseert Erwin De Decker van Berliner Luft begeleide 
wandelingen in het Nederlands door de merkwaardige stadswijk. De wandeling is niet alleen 
interessant voor wie interesse heeft in hedendaagse stadsontwikkeling; ze geeft iedereen een 
andere kijk op de Duitse hoofdstad. Bezoekers wandelen door de intacte oude dorpskern van 
Marzahn en over een deel van de kilometerslange straten met hoge flatgebouwen. Tijdens de drie 
uur durende wandeling komen bezoekers veel te weten over het dagelijkse leven in DDR-tijden en 
vandaag. De wandeling door Marzahn laat zich bovendien uitstekend combineren met een bezoek 
aan de indrukwekkende thematuinen van de Gärten der Welt (wereldtuinen). Wie geen hoogtevrees 
heeft, kan de Skywalk beleven: een parcours over de daken van de flatgebouwen dat met 
schitterende uitzichten op de stad beloond wordt.  
De basiswandeling door Marzahn kost 95 euro voor gezinnen en 175 euro voor groepen. 
 
Alle informatie over deze en andere Berliner Luft Wandelingen op www.berlinerluft.be  
----- 
Extra informatie voor de redactie: 
Reisauteur Erwin De Decker verdeelt zijn tijd over Gent en Berlijn. Met Berliner Luft biedt hij 
begeleide wandelingen in het Nederlands in de Duitse hoofdstad aan. Zowel gezinnen, scholen, clubs 

http://www.berlinerluft.be/


als bedrijven reserveren graag zo’n wandeling om op die manier de stad en haar verleden beter te 
leren kennen. Tijdens de wandelingen ligt de nadruk op de fascinerende geschiedenis van de stad. 
Erwin De Decker schreef verschillende reisverhalen en -gidsen. Samen met journalist Peter Jacobs 
publiceerde hij onlangs Parijs-Berlijn, een reis door Europa na de Grote Oorlog (Uitgeverij Polis, 
www.polis.be/parijs-berlijn.html) en Langzaam door Frankrijk (Uitgeverij Lannoo, 
www.lannoo.be/nl/langzaam-door-frankrijk-0)  
 
-Contact Erwin De Decker, erwin.dedecker@skynet.be, telefoon +32-(0)475.49.10.20 
 
-Meer informatie over Marzahn op www.mahe40.berlin  
-Skywalk Marzahn:  www.degewo.de/wohnen-in-berlin/berlin-erleben/degewo-skywalk  
-Gärten der Welt: https://gruen-berlin.de/gaerten-der-welt 
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