


Sinds een paar jaar ondergaat Milaan een ware 
transformatie. Oude treindepots veranderen in 
groene oases, parken en speelplaatsen verrijzen  
uit het niets en de beste architecten ter wereld 
bezorgden de stad een compleet nieuwe skyline. 
Paola van Dam selecteerde een fijne mix van oude 
en nieuwe plekken om de meest kosmopolitische 
stad van Italië op z’n best te beleven.
T E K S T PA O L A VA N D A M   F OTO G R A F I E  M AT T E O R O S S I

De Duomo
Voor wie geen last heeft van hoogtevrees is een 
bezoek bóven op de Duomo-kathedraal – sinds 
een aantal maanden mogelijk – een absolute 
must. Reserveer wel, want er kan maar een  
klein aantal mensen tegelijk de ‘terrassen’ van 
dit rooms-katholieke gevaarte bezoeken.  
Niet onbelangrijk: voor degene die tegen de  
eindeloze bestijging van de trappen opziet  
is er een snelle lift. duomomilano.it

MILAAN
 Magische metropool
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Scalo Lambrate
Wie deze industriële hal met zijn immense bar betreedt kan 
zich maar moeilijk voorstellen dat dit voormalige depot voor 
treinwagons nog niet zo heel lang lang geleden een notoire 
verzamelplek voor zwervers en junks was. Nu, sinds een 
aantal maanden, geldt Scalo Lambrate als een van de meest 
geliefde plekken voor de hippe Milanesi die er de drukte van 
de stad ontvluchten om wat te co-werken, te eten, of voor 
een simpel drankje. Zowel buiten op het boomrijke terrein 
als binnen staan uitsluitend designmeubels van beginnende 
ontwerpers, die Scalo Lambrate mogen gebruiken als vitrine 
voor hun werk. Alles is van recyclede, duurzame materialen 
gemaakt, en een belendende moestuin levert het fruit en  
de groenten voor de smakelijke gerechten op de menukaart 
van het restaurant, The Sanctuary. Er is maar liefst 200 
vierkante meter beschikbaar voor wisselende tentoonstellin-
gen, elektrische auto’s hebben er een oplaadplek en voor wie 
buiten sporten wil, is er een campetto da basket, een 
basketbalveldje. Kortom, een ware oase in het hart van de 
metropool. scalolambrate.com

Memphis Post Design Gallery
Van het bestaan van deze galerie moet je op de hoogte 
zijn, want de entree bevindt zich aan de binnenplaats van 
een statig pand in het Brera-district en is vanaf de straat 
niet te zien. Eenmaal binnen is het alsof je door het huis 
loopt van een zeer enthousiaste Memphis-verzamelaar, 
want in elke ruimte staan werken van dit bijzondere 
collectief, dat zo’n veertig jaar geleden werd opgericht  
in de woonkamer van ‘archistar’ Ettore Sottsass. Samen 
met een gezelschap van jonge kunstenaars en ontwerpers 
besloot hij een speelse lijn meubels en gebruiksvoorwer-
pen te lanceren met felle kleuren, geometrische vormen  
en onverwachte materiaalcombinaties, die in de daaropvol-
gende jaren gretig aftrek vonden onder designliefhebbers. 
Inmiddels zijn de stukken ware collector’s items geworden 
en de eigenaar van Post Design Memphis, Alberto Bianchi 
Albrici, verkoopt hier niet alleen tal van deze eerste 
ontwerpen, maar ook recent werk, zowel van het  
oorspronkelijke gezelschap als van ‘nieuwe’ designers  
die voortborduren op het bijzondere concept. 
memphis-milano.com
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De Navigli-buurt 
Dit complex van grachten in het 
zuidwesten van de stad geldt als een 
van Milaans meest trendy zones om 
’s avonds te borrelen, te flaneren of 
te eten. Ooit voeren hier vracht-
schepen met voedsel, kolen, hout en 
zelfs het marmer voor de Duomo, 
maar sinds een grote verbouwing in 
2015, het jaar van de Expo, staat de 
buurt voor nachtelijk vertier, hippe 
underground-winkeltjes en, elke 
laatste zondag van de maand, een 
fijne rommelmarkt met meubels en 
snuisterijen. Ook bijzonder: in de 
wijk is een hoge concentratie 
werkplaatsen te vinden, waar 
ambachtslieden als smeden en 
glasblazers nog op authentieke  
wijze hun vak uitoefenen. Bij het 
aangrenzende dok, de Darsena,  
kun je kajaks en paddling boards 
huren; een leukere manier om de 
Navigli te verkennen is er niet.    

Merù Gioielli
Alsof je wordt teruggeworpen in de tijd, dat is het 
gevoel dat je krijgt wanneer je Merù binnen loopt. 
In een van de leukste straten van Milaan, de Via 
Solferino, zit op nummer 3 het juwelenzaakje dat 
wijlen Francesco Mereu 61 jaar geleden opende. 
Achter in de winkel repareerde hij uurwerken en 
ontwierp hij de prachtigste sieraden die, dankzij 
hun ongebruikelijke vormen en materiaalcombina-
ties, al snel extreem populair werden. In de jaren 
tachtig waren er maar weinig Italiaanse vips die 
geen excentrieke Merù-ketting, -armband of -ring 
bezaten, en in de hoogtijdagen stond er rond kerst 
een rij tot ver voorbij de etalage. Honderden van 
deze originele ontwerpen staan nu hutjemutje 
uitgestald in stoffige vitrines, en worden door zoon 
en dochter Mereu liefdevol van commentaar 
voorzien. Ook is er een nieuwe collectie schattige 
bedeltjes en hangertjes te koop, die nog steeds 
achter in het zaakje vervaardigd worden. Leuk 
weetje: de voormalige custode van het pandje had 
moeite ‘Mereu’ goed uit te spreken en maakte er 
‘Merù’ van, iets wat eerst door de pers, toen door 
de clientèle en uiteindelijk door Mereu zelf, werd 
overgenomen. merugioielli.it 

Gelateria 
Solferino
Voor deze ijssalon maken de 
Milanesi graag een omweg,  
en terecht, want deze 
non-descripte zaak biedt ijs 
dat smaakt zoals het heurt. Al 
dertig jaar maakt de familie 
Zubelli het lekkerste schepijs 
van de stad. Alle smaken zijn 
er verrukkelijk, maar probeer 
tijdens de zomermaanden 
vooral de fruitvarianten, die 
men met vers fruit en op 
traditionele wijze bereidt. 
Vermakelijk om de Sciuras, de 
elegant geklede dames uit de 
stad, hier al hun decorum los 
te zien laten om likkend hun 
ijs naar binnen te werken  
(in Italië behoort een dame 
haar schepijs met een lepel- 
tje, en niet met de tong, te 
verorberen). Via Solferino 18



De rooftopbar van  
ME Milan Il Duca &  
de wijk Porta Nuova
Nergens kun je de skyline van Milaan beter 
bewonderen dan vanaf het dakterras van  
hotel ME Milan il Duca. Hier kun je, al nippend  
van een drankje, eens goed tot je laten door- 
dringen wat er de laatste jaren in deze stad  
is bijgebouwd. Er is fantastisch zicht op de  
wolkenkrabbers in de nieuwe Porta Nuova-
wijk, zowel het Milanese zakendistrict als de 
ware hotspot van de stad, zoals de ovale Torre 
Diamante, de Aria-toren en de Torre Unicredit, 
met 231 meter de hoogste wolkenkrabber van 
de stad. Net verscholen achter deze cluster 
van hoogbouw ligt de onlangs aangelegde 
Biblioteca degli Alberi, een mooi, heuvelachtig 
stadspark, en de Bosco Verticale, de twee  
flats die door architect Stefano Boeri van 
duizenden planten en bomen werden voorzien. 
Op de nabijgelegen Piazza Gae Aulenti, ook 
een goed voorbeeld van de ambitieuze stads- 
vernieuwingsprojecten die in de stad hebben  
plaatsgevonden, spuiten jets vanuit de grond 
verkoelende waterstralen en vermaken 
kinderen, honden en skaters zich tot laat in de 
avond. Bij de ruime RED Feltrinelli-boekwinkel 
aan het plein kun je kiezen uit maar liefst 5000 
titels en een goede bar biedt er bovendien 
uitstekende espresso en cocktails. (Red staat 
voor Read, Eat, Dream). melia.com/en/hotels/
italy/milan/me-milan-il-duca
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Caffè Fernanda
De Pinacoteca di Brera, een 
imposant museum in het hart van 
de gelijknamige buurt, is op zichzelf 
al een bezoekje waard. Wat het 
nog nét iets interessanter maakt: 
dit barokke palazzo met zijn 
schitterende binnenplaats heeft 
tevens een oogverblindend mooie 
bar. Uiteraard ga je je verlekkeren 
aan de werken van Caravaggio – je 
bent er nu toch – maar nog veel 
belangrijker is het dat je even een 
kijkje neemt in Caffè Fernanda op 
de eerste verdieping. Dit juweeltje, 
ontworpen door het Milanese 
architectenbureau rgastudio, werd 
al eens aangepakt door een 
beroemd architect, Piero Porta-
luppi (Portaluppi is tevens het 
brein achter de beroemde Villa 
Necchi Campiglio, dat het prach-
tige decor vormt in de film ‘Io sono 
l’amore’ van regisseur Luca 
Guadagnino). Na de bombarde-
menten in WOII was de huidige 
Pinacoteca ernstig beschadigd en 
Portaluppi kreeg de opdracht een 
mooie bar te creëren in de 
verwoeste ruimte. De hoogglans 
marmeren vloeren zijn van de hand 
van de maestro; de rest lijkt uit de 
jaren vijftig te stammen maar is 
feitelijk nieuw. Dat wil zeggen: de 
bar van walnoot en koper, de roze 
fluwelen stoeltjes en de groen- 
blauwe wanden. Het immense 
werk boven de bar, in prachtig 
contrast, is van de 17de-eeuwse 
schilder Pietro Damini.
caffefernanda.com 

LùBar
Een romantischer plek om te lunchen of te dineren is er in 
Milaan niet. Bistro LùBar, ook wel The Garden Restaurant, 
bevindt zich op een van de mooiste locaties van de stad:  
de orangerie van Villa Reale, het majestueuze palazzo  
waar de Galleria d’Arte Moderna is ondergebracht. LùBar 
staat voor Il Bar, in Siciliaans dialect, maar is tevens een  
verwijzing naar de namen van de drie jonge eigenaren, 
Lucrezia, Lucilla en Ludovico. En mocht je je nu afvragen 
waarom hun namen allemaal met ‘Lu’ beginnen: dat is weer 
een verwijzing naar hun oudeheer, de Siciliaanse prins 
Lucio Bonaccorsi di Reburdone. Enfin. Bij LùBar kun je in 
een omgeving van tropische planten en hoge boogramen 
verrukkelijk Siciliaans eten: arancini (gevulde en gefrituurde 
rijstballetjes) met garnalen en pistachenoten, smeuïge 
balletjes van aubergine, en goede pasta met bottarga. 
Maar ook voor een lekkere cornetto (croissant, red.) en 
een pittige kop koffie in de ochtend is LùBar een perfect 
adresje. En dat het er allemaal zo prachtig uitziet is geen 
wonder: moeder van de drie ondernemers is Luisa 
Beccaria, een van Italië’s meest stijlvolle modeontwerpers. 
Gevoel voor esthetiek hebben de drie dus niet van een 
vreemde. lubar.it
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ADI Design Museum
Dit nieuwe museum, gelegen in de in opkomst 
zijnde Paolo Sarpi-buurt – ook wel bekend als 
het Milanese Chinatown – was ooit de centrale 
van het nationale elektriciteitsbedrijf ENEL. 
Architecten Giancarlo Perotta en Massimo 
Bodini wisten het industriële pand, gebouwd in 
1896, om te toveren tot een adembenemend 
mooie expositieruimte van maar liefst 5000 
vierkante meter, alwaar je een fantastische 
collectie Italiaans design kunt bekijken. Zestig 
jaar aan ontwerpen, van koelkasten tot stoelen, 
van koffiemachines tot auto’s en zelfs de 
belettering van vliegvelden en stations uit het 
verleden, zijn hier te bezichtigen. Een ruime 
sectie is gewijd aan voorwerpen die de 
Compasso d’Oro hebben gewonnen, een 
prestigieuze prijs voor industrieel design, die  
in 1964 door het warenhuis La Rinascente (de 
Italiaanse Bijenkorf) in het leven werd geroe-
pen. Kortom, een bezoek aan het ADI vergt 
heel wat tijd en het is daarom een goed idee 
om tussendoor een hapje te gaan eten bij een 
van de vele Chinese restaurants in de buurt. En 
als je het ADI niet wil verlaten, is er een fijne 
bar om even bij te komen van al dat moois.
adi-design.org
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Officina 
Antiquaria
Van ‘vintage’ hebben we 
tegenwoordig allemaal onze 
mond vol. Maar voor wie 
alleen voor het echte werk 
warmloopt – het absolute 
neusje van de zalm, om  
het zo maar te zeggen – is 
Officina Antiquaria een 
must. Hier staan zeldzame 
meubels van Giò Ponti, 
Magistretti en Ico Parisi 
uitgestald alsof het om de 
Stockholm-serie van Ikea 
gaat. Ook het glaswerk en 
de lampen zijn er van een 
zeldzame schoonheid. Een 
bezoek waard, ook voor als 
je alleen kijkt en niet koopt.
officinaantiquaria.com

Mandarin Oriental 
Vier statige panden op een rij, met 
als enige overeenkomst dat ze 
allemaal in de 18de eeuw gebouwd 
zijn, tot één geheel maken en 
verbouwen tot een tophotel: dat 
was de opdracht die architect 
Antonio Citterio ontving van zijn 
opdrachtgever, de Mandarin 
Oriental-hotelgroep. En natuurlijk 
slaagde hij daar uitstekend in,  
wat fijn is voor de internationale 
gasten, maar, zo bleek, ook voor de 
locals zelf. Want wat wil het geval? 
Het Mandarin, op een steenworp 
afstand van La Scala en dé 
winkelstraat van de stad, de Via 
della Spiga, is verworden tot een 
van de favoriete plekken van de 
Milanesi om te borrelen. Met name 
op woensdagavond zit de ruime 
binnenplaats van het hotel vol met 
goedgeklede stedelingen die 
komen genieten van een drankje  
en van de loungemuziek van Alex 
Farolfi, een bekende dj van het 
Italiaanse radiostation Deejay.
mandarinoriental.com

Antica Trattoria della Pesa
‘When in Milan, do as the Milanesi do…’ En dus moet 
je een karakteristiek bord risotto allo zafferano eten. 
Dit gerecht, in bouillon ge(roer)kookte rijst met 
saffraan, eet je het best in een klassieke trattoria. En 
als je het nu echt goed wil doen, dan ga je linea recta 
naar de Antica Trattoria della Pesa. Hier raden we 
aan voor lunch of diner plaats te nemen aan een 
simpele, met wit linnen gedekte tafel, slechts één 
gerecht te bestellen (de genoemde risotto), met  
een glas goede rode of witte wijn (daar lopen de 
meningen over uiteen) erbij, en te genieten van het 
beste dat de Lombardische keuken te bieden heeft. 
Leuk om te weten: het ouderwetse interieur van deze 
eetgelegenheid is origineel en sinds 1880 niet meer 
veranderd. Verbaas je daarom niet over de emaillen 
bordjes in de eetzaal waarop ‘vietato sputare in terra’ 
staat, oftewel: verboden op de grond te spugen.
anticatrattoriadellapesa.com 


