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Paypal, Amazon en Twitter. Vanwege de  
gunstige belastingtarieven willen ze allemaal  
in Dublin zitten, waardoor de stad in korte tijd 
is veranderd in het Silicon Valley van Europa.’ 
Simon heeft het allemaal zien gebeuren. Hij 
draagt een kartonnen bekertje met koffie en 
wijst ermee naar de hypermoderne hoogbouw 
aan de overkant van het water. ‘Dat gebied daar 
was een paar jaar geleden nog helemaal leeg. 
Nu is het de plek waar het geld gemaakt wordt, 
waar Dublin z’n enorme economische groei aan 
te danken heeft. The Celtic Tiger, zo noemen 
we die groei hier.’ 
Simon neemt ons mee langs glazen kantoren, 
een Stofzuigervormig conferentiecenter, een 
brug die vele miljoenen heeft gekost en eigen-
lijk alleen maar mooi ligt te zijn (Simon: ‘Een 
echte functie heeft hij niet’) en een theater van 
sterarchitect Daniel Libeskind. Het is er alle-
maal in enkele jaren neergeknald, en er staan 
nog veel meer prestigeprojecten op stapel.  
Zoals de zogenaamde U2-toren, waar de  
beroemde Ierse band zijn opnamestudio gaat 
vestigen. ‘Dublin gedraagt zich momenteel als 
een tiener die een feestje geeft’, zegt Simon 
droogjes. We knikken. En denken bij onszelf: 
zijn dat niet de leukste feestjes? 

Spijkerbroek & mantelpakje
Over feestjes gesproken. Simon wijst omhoog. 
‘Zie je dat penthouse daar?’ We turen. ‘Daar 
wonen twee gasten met belangrijke functies bij 
Facebook. Ze zijn piepjong, maar krijgen elke 
maand gigantische salarissen gestort. Ze leven 
als wilde beesten. Er is elk weekend een party 
aan de gang daarboven.’ We kijken naar de  
glazen appartementen en we zien voor ons hoe 
een stel net afgestudeerde wizzkids op dat dak-
terras met champagneflessen staan te zwaaien. 
We worden uit onze fantasie gehaald door de 
drukte om ons heen. De kantoren zijn uitge- 
lopen, want het is lunchtijd. En omdat de zon 
schijnt, eten de werknemers hun sandwiches 
lekker buiten op. Omdat onze magen ook knor-
ren, zoeken we op aanraden van Simon een  
tafeltje bij het populaire Herbstreet. Terwijl  
we genieten van een stukje groentequiche met  
quinoa salade, mijmeren we over een leven als 
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Door de komst van internationale tech-bedrijven, 
begint Dublin het Silicon Valley van Europa te 
worden. Wat dat doet met deze stad, die bekend 
staat om z’n pints en pubs? 

Foto hiernaast: 
> Temple Bar District is het 
meest toeristische stukje van  
Dublin. Een buurt doordrenkt 
van pints, pubs en Keltische 
klanken. 
Foto’s onder: 
> Live muziek in de beroemdste 
bar van de stad.  
> Pat, al 70 jaar vaste klant van 
The Temple Bar.

Het is nog maar tien minuten geleden dat we 
onze tassen dropten in onze hotelkamers en 
hier staan we dan. In de beroemdste pub van 
Ierland, met een diepdonkere Guinness in onze 
handen. The Temple Bar. Het is woensdag-
middag en ze hangen er met de benen uit:  
Dublinners, toeristen, studenten, mannen in 
zakenpak en de lang bebaarde Patrick, die met 
één hand zijn pint beethoudt en zich met de  
andere voorstelt als Pat. Wat nog niet meevalt, 
want hij moet flink boven de Keltische fiddle-
muziek uitschreeuwen. Door zijn knoestige 
rode neus, waterige oogjes en doorzichtige 
baard schatten we hem op een jaar of tachtig. 
Proostend feliciteert hij ons: ‘Jullie zijn nu op 
een van de leukste plekken van de wereld aan-
gekomen!’ En dat zegt iemand die weliswaar is 
geboren in Ierland, maar het grootste gedeelte 
van zijn leven als chef-kok in New York heeft 
gesleten. Nu is Pat met pensioen en zoekt hij 
minstens eenmaal per jaar zijn familie hier in 
Ierland op. Een bezoek aan The Temple Bar  
behoort steevast tot het programma. ‘Mijn opa 
kwam hier al, soms nam hij mij mee. De eerste 
keer was ik zeven. The Temple Bar is the best,’ 
zegt hij nog maar eens. De avond die volgt is 
doordrenkt van het koffiekleurige bier en iets 
wat klinkt als de soundtrack van The Lord of 
the Rings. Vink, denken we. Dit is het Dublin 
zoals we het kennen uit verhalen. Morgen doen 
we waar we voor gekomen zijn, het nieuwe  
gezicht van de stad leren kennen.   

The Celtic Tiger
Direct na het ontbijt zetten we koers richting 
Docklands. Dat is het gebied dat zich de laatste 
jaren in snel tempo ontwikkelt en heel de  
stad in z’n kielzog meeneemt. ‘Het ene na het 
andere glimmende kantoorgebouw wordt hier 
uit de grond gestampt’, zegt onze architectuur-
gids Simon. ‘En allemaal om ruimte te bieden 
aan de Europese hoofdkwartieren van high 
tech-bedrijven als Google, Facebook, Linkedin,  
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uiTwaaien
Dublin ligt dichtbij zee. Dat betekent dat je in  
je citytrip makkelijk een dagje uitwaaien kunt  
inbouwen. Even weg van de hectiek. Neem de 
bus of de DART naar het pittoreske kustplaatsje  
Malahide voor een mooie wandeling of kasteel-
bezoek, of ga naar de vissersplaats Howth, waar 
een paar uitstekende visrestaurants zitten. Ook 
dún laoghaire is prachtig. Je kunt er kayakken, 
rotsklimmen of gewoon genieten van het natuur-
schoon. Tot slot is er het havenstadje dalkey  
en het toeristische Skerries, waar de romantiek 
tot een hoogtepunt stijgt en je foto’s als ansicht-
kaartjes kunt schieten. Je vindt er een veelvoud 
aan pubs en fijne visrestaurantjes.

twintiger in Dublin met het salaris van een 
bankdirecteur. We kijken om ons heen. We 
zien jonge vrouwen met mantelpakjes en dikke 
lagen make-up. Maar ook jonge knullen in  
spijkerbroek en T-shirt. Wie zijn de CEO’s van 
de toekomst? We besluiten een kijkje te nemen 
op Trinity College, een van de historische  
bezienswaardigheden van Dublin, en eveneens 
de plek waar het Europese Silicon Valley zijn 
jonge talent vandaan plukt. 

Monnikenwerk & Facebook
Trinity College is de oudste universiteit van  
Ierland en ligt in hartje Dublin, grenzend aan 
een bruisend winkelgebied. Dat er, naast  
veel studenten, ook hordes toeristen over de 
campus rondlopen, heeft te maken met de  
fotogenieke, 300 jaar oude bibliotheek die  
toegankelijk is voor iedereen.  
Ook onze mond gaat open van verbazing als  
we de enórme kasten zien, die vanaf de grond 
tot aan de gewelfde plafonds helemaal gevuld 
zijn met boeken, 200.000 in totaal. Twee  
gehoofddoekte meisjes maken een selfie.  
Bezoekers drommen om het Book of Kells,  
dat rond het jaar 800 door monniken is  
geschreven.  
Bij de ingang van de universiteit staan groepjes 
studenten in het zonnetje. Ook de 21-jarige Neil 
met zijn vrienden. Die moeten opschieten, hun 
college begint zo, maar Neil heeft nog even tijd. 
‘Wat ik studeer? Engineering, maar dat is mijn 
plan b’, zegt hij. ‘Ik wil liever de muziek in.’  

Uit de rand van zijn T-shirt bungelen oordop-
jes. ‘Vanavond ga ik naar de pub. Grogans is 
mijn favoriet, vanwege de old skool livemuziek.  
Ook leuk is Keoghs Café.’ Komt hij weleens in 
de Docklands? ‘Oh ja, ik woon daar! Het is er  
fantastisch. Google en Facebook hebben er  
een tech hub van gemaakt, waardoor het gebied  
een grote aantrekkingskracht heeft op jonge 
mensen. Vrienden van me, die hier op Trinity 
studeerden, zijn door die bedrijven gescout  
en kregen nog voor hun afstuderen een baan 
aangeboden. Dat gebeurt hier all the time.’

Hotspots in oude wijken
De aantrekkingskracht op jonge mensen, waar 
Neil het over heeft, beperkt zich niet alleen tot 
het tech-kwartier. De hele stad verjongt. En 
omdat de prijzen van de hippe appartementen 
in de Docklands voor velen niet te betalen zijn, 
vestigen veel jonge mensen zich in wat vroeger 
de mindere wijken waren. Zoals Stoneybatter 
en Smithfield, aan de noordzijde van Liffey- 
rivier, en Rathmines in het zuiden. Door de 
komst van de nieuwe bewoners veranderen 
deze wijken snel. 
Omdat wij dat graag met eigen ogen willen 
zien, steken we het water over richting Stoney-
batter en Smithfield, wijken die bekend ston-
den als de armoedigste gebieden van de stad. 
Eerst is het even zoeken tussen de roodstenen 
arbeidershuisjes en de vervallen gebouwen: 
waar zitten die hotspots dan? Maar dan, inder-
daad, op de Benburb street, lopen we tegen the 
Old Butchers Studios aan. In dit oude slagerij-
tje openden twee lokale ontwerpers een pop-up 
shop. De een maakt producten van vilt, de  
ander is een prijswinnende textielontwerpster 
die haar borduursels toepast op hedendaags 
design.  
Aan de overkant zit Wuff, een in stemmige 
grijstonen geverfd zaakje waar we acuut zin 
krijgen in het Ierse ontbijt, compleet met  
bonen, worst, paddestoelen en toast. Je kunt  
er ook dineren, en de wijnkaart is eindeloos.

‘TuSSen de roodSTenen 
arbeiderSHuiSjeS iS HeT zoeken naar 

nieuwe HoTSpoTS alS THe old buTCHerS 
STudioS, een pop-up SHop MeT 

prijSwinnend TexTiel’

Street art en  
regen in de  

studentikoze wijk 
Rathmines.
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weer buiten en vervolgen we net onze weg, 
wanneer zoete geuren ons van de route doen 
afwijken. Op Meeting House Square is een food 
market opgebouwd, die onze aandacht trekt. 
Een jonge vrouw met blozende wangen schuift 
een versgebakken taart op een plak boomstam. 
Een stalletje verder worden glimmende olijven 
in een puntzak geschept. Een meisje met rode 
haren roert in een dampende ketel. ‘Orchard 
glow € 4’ – staat er op het kartonnen bord  
geschreven. ‘Wanna try?’, vraagt ze met een 
charmant Iers accent, terwijl ze de fles whiskey 
in de lucht houdt. Het is 11 uur in de ochtend, 
dus ja, waarom niet? Claire heet ze, en ze vult 
twee kartonnen bekers met de warme appel-
drank, waar ze een flinke scheut whiskey aan 
toevoegt. Het is geen stadsmeisje, deze Claire. 
‘De appeltjes komen van de enige boerderij met 
wijngaard in Ierland, Llewellyns Orchard in 
Lusk, waar ik werk’, vertelt ze. Agricultural 
science studeert ze en het liefst is ze op het  
platteland. In Dublin komt ze alleen om haar 
drankje, dat trouwens afschuwelijk lekker is, 
aan de man te brengen. Oké, en om vanmiddag 
in de pub de Gaelic football-wedstrijd te kijken 
waar heel Ierland zich op verheugt. ‘Nog een 
shot?’, vraagt ze, als we onze bekertjes weer  
inleveren. Ze lacht er onschuldig bij. Onze  
wangen gloeien. Toe dan maar. Want Dublin 
mag in een tech hub veranderen, Guinness en 
Jameson blijven vaste waarden. 

Als we de rest van de wijk verkennen, merken 
we dat je de adresjes wel een beetje moet  
weten. De wijk geeft zich niet makkelijk prijs, 
maar dat kun je zien als part of the fun. The 
Dice Bar, Generator Hostel, Restaurant Fish  
+ Chips: ze zitten allemaal verstopt tussen 
neergelaten rolluiken, gesloten carwashes en 
gevels met afgebladderde verf. 
Dat schurende sfeertje treffen we ook aan in  
de wijk Rathmines, aan de andere kant van  
de stad, ten zuiden van het centrum. Je kunt  
er hele afstanden lopen, zonder iets noemens-
waardigs tegen te komen. En dan ineens: het 
stampvolle Blackbird aan de cafés aan de  
Rathmines Road Lower. Het blijkt een van  
de meest geliefde hotspots onder de jonge  
Dublinners. En dat snappen we. Het donkere 
hipsterhol wordt verlicht door schemerlampen 
en druipkaarsen, je kunt er een doos Monopoly 
uit de kast trekken, bij de open haard gaan  
zitten of op het terras waar het op deze avond  
behoorlijk volgepakt zit.  

whiskey in de ochtend
De laatste dag beseffen we: we hebben alles ge-
daan, behalve geshopt. Waar slaan al die jonge 
veelverdieners hun salarissen stuk? Natuurlijk 
in het centrum. Zo barst Drury Street van de 
eigenzinnige modewinkels – een paar hand- 
gebreide designersokken bij de Irish Dublin 
Design Shop kunnen we niet laten liggen – en 
ook op Duke Street zijn de etalages verrassend 
en nét even anders. In Essex Street strijken we 
neer bij Indigo & Cloth, een koffiezaak annex 
kleding- en accessoireswinkel,  
waar we ideale cadeaus voor het thuisfront  
opscharrelen. Best moeilijk kiezen tussen die 
leren portemonnee, dat Ierse designmagazine 
of toch die zak huisgemalen koffie. Want die  
ís lekker. Bovendien verkopen ze hier alle  
materialen die een beetje barista nodig heeft, 
van chemex tot grinder en mooi keramiek van  
Derek Wilson. Ruim een uur later staan we 

Foto boven:  
> Nieuw- en oudbouw  

op de Docklands.  
Foto’s hiernaast: 
> Meeting House  

Square, dé plek voor 
lekkerbekken.  

  > Het Convention  
Center, ontworpen 

door architect  
Kevin Roche. 

 een MeiSje MeT rode 
Haren roerT in een 
daMpende keTel. 
‘orCHard glow € 4’ 
STaaT er op HeT 
karTonnen bord 
geSCHreven.  
‘wanna Try?’
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wISt jE dat?

30 31 dubLIn

boEkIng & InfoRmatIE

Vanaf € 329 pp

Dublin is de perfecte stad voor een weekendje weg. Lekker dwalen, 
shoppen, een museum bezoeken en dan ‘s  avonds uitblazen in een 
pub met een glas Guinness. Let’s go!

Leukste manier om de stad  
te verkennen? Op de fiets. Een 
lokale gids laat je de mooiste 
plekken laten zien: je fietst o.m. 
langs de Guinness brouwerij, 
College Green, St. Patrick’s  
Cathedral, O’Connell Street, 
Temple Bar en Christchurch.

Hotel Sheldon Park***
is gelegen aan de rand van  
Dublin. Met de LUAS-tram (rode 
lijn) zit je zo in het centrum.  
Het hotel beschikt over een  
receptie, een lobby, lift, hotel-
bar, restaurant en healthclub 
met zwembad, fitnessruimte, 
jacuzzi en sauna. De moderne 
kamers zijn voorzien van tv en 
koffie- & theezetfaciliteiten. 
Gratis wifi in het hele hotel.

Vanaf-prijzen pp 
bij een verblijf in een 2-pk
1 april t/m 30 juni         € 379 

1 juli t/m 3 september       € 369
4 t/m 30 september         € 329
1 t/m 31 oktober         € 369
Vertrek  op vrijdag en zaterdag. 
Toeslag 1-pk € 70 per nacht
Langer blijven? Extra nachten 
o.b.v. 2-pk: € 66 pp per nacht.

InCLuSIEf • vliegreis A’dam-
Dublin met KLM (G/R/N-klasse) 
• luchthavenbelasting à € 36  
• 2 overnachtingen in Hotel  
   Sheldon Park, incl. ontbijt 
• ANWB Extra reisgids  
   (1 per boeking) 
EXTRA voor REIZ& lezers: 
• fietstour langs highlights  
• entree Guinness Storehouse

Niet inbegrepen: evt. klasse- 

toeslag KLM, toeslag voor ruim-

bagage, alternatieve vlucht- 

verbindingen, toeristenbelasting, 

transfers, verzekeringen en  

bijdrage Calamiteitenfonds  

(€ 2,50 per boeking).

Kijk op anwb.nl/lezersreizen of bel Stedentrips.nl: 0172 - 78 20 10. 
Op alle arrangementen zijn de ANVR- en Stedentrips.nl 
reisvoorwaarden van reisvoorwaarden van toepassing.

bERoEmdE dubLInERS 
In Dublin stond de wieg van veel bekende schrijvers en dichters, zoals  
toneelschrijver William Butler Yeats. Ook Oscar Wilde, Jonathan Swift en 
George Bernard Shaw waren Dubliners. Nog beroemder zijn de bandleden 
van popband U2. De stad Dublin figureert in veel van hun videoclips en ze 
hebben hier hun eigen hotel: The Clarence Hotel. Op dit moment bouwt de 
band in de Docklands de zogenaamde U2-tower, die de hoogste toren  
van het land moet worden. 

pRaktISCH

‘De Liffey-rivier verdeelt 
Dublin in twee stukken: 
het arme North en het 
rijke South. De president 
heeft zijn huis echter in 
North, in Phoenix Park.’

• the porter House. Dé plek 
om lokaal bier te proeven 

en een simpele maaltijd te 
gebruiken met Ierse muziek 

op de achtergrond.  
16-18, Parliament Street,  

theporterhouse.ie.

• the Ivy. Alleen al voor het 
interieur (klassiek jaren 50, 

met veel blauw en goud), 
maar ook voor de niet te 
versmaden lamb stew.  
1-4, Parliament Street, 

theivydublin.ie.

• the fish Shop. Vis eten 
tussen de hipsters, om de 

sfeer van Stoneybutter  
volmondig te ervaren. 

Check ook klein zusje fish 
+ chips één straat verder.  

6 Queen Street,  
fish-shop.ie 

• the boat Restaurant & 
bar. Stap aan boord voor 
een cocktail op het dek of 
schuif aan tafel voor een 
Ierse biefstuk. Quay 16, 

 mvcillairne.com.   

EtEn

Dublin 

* hoe kom je er?
Ryanair biedt retourvliegtickets 
naar Dublin aan v.a. € 33. Bij 
KLM betaal je rond de € 100. 

* vervoer in en om dublin
Te voet: de afstanden in Dublin 
zijn niet groot, dus als voetganger  
kom je een eind. 
Bus: in Dublin rijden veel dubbel-
dekkers rond, die je voor € 2 van  
A naar B brengen. Er zijn ook 
kaarten voor meerdere dagen te 
krijgen. 
Tram: de Luas heet ‘ie en hij rijdt 
twee routes. Enkeltje kost € 2,30. 
Fiets: er is een goed toegankelijk 
fietsenplan. Je pikt een fiets op 
van de ene plek en stalt hem op 
een andere. Het eerste half uur is 
gratis. dublinbikes.ie.
Trein: de DART is ideaal om mee 
langs de kustlijn te reizen. 

* wanneer gaan we?
Het klimaat in Dublin is met dat 
van Amsterdam te vergelijken,  
behalve dan dat het nog nét even 
iets vaker én langer kan regenen. 
Ook in de zomermaanden. Dus 
wanneer je ook gaat, stop altijd 
een paraplu in de tas!

* 3x slapen
• Trinity Hotel. Glamourous  
hotel met perfecte ligging én –  
niet onbelangrijk – een lekker,  
uitgebreid ontbijtbuffet. 2, Pearse 
Street, trinitycityhotel.com.
• The Dean. Designhotel met 
mooie kamers en een nog mooiere 
bar op de bovenste verdieping, 
goed voor een panorama over  
de stad. 33, Harcourt Sytreet,  
deandublin.ie. 
• Generator Hostel. Low  
budget slapen naast de Jameson 
destilleerderij in het upcoming 
Smithfield. Met een gezellige  
lounge-ruimte. Smithfield Square,  
generatorhostels.com/dublin. 

* 3x lunchen
• Herb Street. Zoek een tafel  
tussen de carrièremakers van de 
Docklands en maak een keuze  
uit de grotendeels vegetarische,  
lokale gerechten.  
Hanover Quay, herbstreet.ie.  
• Wuff. Cosy buurtbistro voor 
ontbijt, lunch & diner in Stoney-
butter. 23, Benburb Street, wuff.ie.
• Marker Hotel. Niet per se  
voor het eten, wel voor de setting. 
Lekker posh, op het dak en dus 

met uitzicht over de kantoren van  
‘s werelds grootste tech-bedrijven.  
Grand Canal Square,  
themarkerhoteldublin.com.

* reisgidsen
• Time to momo (€ 19,45) biedt 
handige, praktische info én leuke, 
niet zo voor de hand liggende 
adressen – getipt door een local.  
• Dublin uit de serie ANWB Extra 
(à € 10,50): compacte reisgids  
die alles biedt, inclusief handige 
uitneembare plattegrond, voor  
een citytrip.  
• En de Capitool reisgids Dublin 
(€ 39,95) laat je zien waar andere 
reisgidsen over schrijven. 

* informatie & sites
> ireland.com, super handige  
(Nederlandstalige) site van het 
Iers Verkeersbureau. Startpunt 
voor je Ierlandreis. 
> visitdublin.com, site met  
originele tips over What to see  
and do in Dublin?

* 6 dublin toppers
1  Trinity College: de universiteit 

waar Oscar Wilde en Samuel 
Beckett studeerden. Wandel een 
rondje over de campus en neem 
een kijkje in de Old Library. 
bookofkells.ie.

2  Temple Bar: oudste en meest 
befaamde kroeg. Moet je even  
geproefd hebben.  
thetemplebarpub.com.

3  Irish Museum of Modern 
Art: 100 jaar terug een zieken-
huis, nu is er werk van Picasso 
en Miró te zien. imma.ie.

3-daagse reis Dublin

Bord Gáis Energy Theatre.

Selfie op de Ha’penny Bridge.

4  Kilmainham Gaol: deze  
gevangenis zat tijdens de  
hongersnoden in de 18de eeuw 
vol met mannen, vrouwen én 
kinderen die voedsel hadden  
gestolen.  
kilmainhamgaolmuseum.ie.

5  Guiness Storehouse: ontdek  
(en proef) hoe het beroemde 
bier gebrouwen wordt.  
guinness-storehouse.com.

6  Phoenix Park: herten kijken, 
fietsen en theedrinken bij het 
theehuis naast de dierentuin.

De elegante, gietijzeren 
Ha’penny Bridge, zo heet  
omdat je tot 1916 voor het 

oversteken van deze  
voetgangersbrug tol moest 

betalen? Inderdaad,  
half a penny.

Guinness, what else?
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