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Ik      Dublin
In 2002 kwam ik voor het eerst in Ierland en ik was op slag 
verliefd. De prachtige natuur, de rijke geschiedenis, de 
vriendelijke mensen en de gezellige cultuur zorgden ervoor dat 
ik keer op keer terugkwam. In 2015 ging ik het avontuur aan en 
verhuisde ik definitief naar Ierland. Sindsdien woon ik midden 
in de prachtige groene natuur van het graafschap Wicklow, op 
steenworp afstand van Dublin. 

Om mijn liefde voor Ierland te delen, heb ik mijn bedrijf 
Witty Walks opgericht. Hiermee verzorg ik Nederlandstalige 
rondleidingen door Dublin en Wicklow. Met veel passie en 
plezier maak ik bezoekers wegwijs in ‘mijn’ Ierland. Ik vertel over 
het heden en verleden, de vriendelijke Ieren en de vele mythen 
en legendes. 

Tijdens mijn tours geef ik ook graag tips over de interessantste 
musea, de gezelligste pubs, lekkerste restaurants en nog veel 
meer. Mijn favoriete tips over Dublin deel ik met jou in dit 
exclusieve boekje. Ik hoop dat je hiermee net zo veel plezier aan 
de Ierse hoofdstad zult beleven als ik doe. 

Ik       Dublin. Jij ook? 

Cathelijne de Wit-Peijs
Oprichter Witty Walks



musea
Dublin heeft ontzettend veel musea en ze allemaal bezoeken 
tijdens je vakantie of stedentrip gaat waarschijnlijk niet 
lukken. Je zal een keuze moeten maken. Hieronder deel ik 
mijn persoonlijke top 5. Natuurlijk heeft Dublin nog meer 
musea die de moeite waard zijn. Voel je vrij om daar ook een 
kijkje te gaan nemen en laat mij weten welk museum jouw 
favoriet is.

EPIC Ireland
Dit is mijn absolute nummer 1! 
EPIC staat voor ‘Every Person 
Is Connected’ en gaat over de 
emigratie van de Ieren. Door 
de eeuwen heen zijn Ieren 
ontzettend veel geëmigreerd. 
Hierdoor hebben 80 miljoen 
mensen wereldwijd Iers bloed 
door hun aderen stromen.

In dit museum wordt niet alleen gekeken naar de redenen 
van emigratie, maar vooral ook naar wat er daarna 
gebeurde. Welke stempel hebben Ieren op de rest van de 
wereld gedrukt. De reden dat ik dit museum zo leuk vind, is 
dat er heel veel aandacht besteed wordt aan de veelzijdige 
Ierse cultuur. Op interactieve wijze kun je hier onder meer 
je kennis over Ierse pubs testen, Riverdance pasjes leren en 
door werken van Ierse schrijvers bladeren.
CHQ Building, Custom House Quay



Little Museum of Dublin
De naam van het museum 
zegt het al: dit is een klein 
museum dat volledig over 
Dublin gaat. Het is gevestigd 
in een prachtig achttiende-
eeuws pand, dat uitkijkt over 
het Saint Stephens Green 
park. Binnen zijn een aantal 
kamers te vinden die tot de 

nok toe gevuld zijn met bijzondere objecten en foto’s die 
allemaal een link met Dublin hebben. Een gids neemt je mee 
door het museum en omdat het onmogelijk is om over alle 
items iets te vertellen kiest iedere gids zijn of haar favorieten 
uit de collectie. Hierdoor is iedere tour uniek. De gidsen 
worden geselecteerd op hun verhalen vertel kunsten en 
kunnen vaak ook prachtig zingen of gedichten voordragen. 
Een erg leuke manier om in korte tijd veel over Dublin te 
weten te komen.
15 Saint Stephens Green 

The Guinness Storehouse
Guinness hoort bij Dublin 
zoals de Eiffeltoren bij Parijs. 
Het ‘zwarte’ bier wordt 
al sinds 1759 in de Ierse 
hoofdstad gebrouwen. In 
The Guinness Storehouse 
is een compleet museum 
ingericht over het bekende 
biermerk. Ik zal eerlijk zijn, 



het is erg commercieel en massaal en doet soms meer denken 
aan een pretpark dan aan een museum. Toch is het oprecht 
een heel erg leuk museum. Het is informatief, veelzijdig 
en bijzonder creatief weergegeven. En natuurlijk is het op 
meerdere plekken in het museum mogelijk om te proeven 
van ‘the black stuff’. Mijn favoriete plek hiervoor is de Gravity 
Bar op de bovenste verdieping. Hier heb je prachtig uitzicht 
over de hele stad.
St. James’s Gate 

Irish Whiskey Museum
Naast Guinness is er nog een 
andere drank typisch Iers: 
whiskey. In Dublin heb je 
ruime keuze als het gaat om 
whiskey musea. Van kleine 
micro stokerijen tot grote 
musea zoals die van Jameson. 
Mijn voorkeur gaat echter 
uit naar het Irish Whiskey 

Museum. Dit is geen destilleerderij, maar een onafhankelijk 
museum dat niet aan een merk verbonden is. Hier draait 
het niet om promotie van een bepaald soort whiskey of het 
stook-proces. Hier gaat het om de geschiedenis van de Ierse 
whiskey, de verschillende soorten die er zijn en alle aspecten 
die te maken hebben met het ‘levenswater’. Aan het einde 
van de tour krijg je verschillende Ierse whiskey’s te proeven.  
119 Grafton Street 



Diverse gratis musea
Dublin is een dure stad, 
maar je kunt makkelijk geld 
besparen door langs te gaan 
bij een van de gratis musea 
die de stad rijk is. Duik 
bijvoorbeeld de geschiedenis 
in in het National Museum 
of Archaeology of ga op 
zoek naar Ierse literaire 

grootheden in de National Library. Kunstliefhebbers kunnen 
terecht bij The National Gallery, The Hugh Lane Gallery of het 
Irish Museum of Modern Art. Een combinatie van kunst en 
historie vind je bij The Collins Barracks. Het Natural History 
Museum wordt door de Dubliners ook wel de Dead Zoo 
genoemd. De collectie bestaat uit meer dan 10.000 opgezette 
dieren. Wie liever eeuwenoude boeken wil bekijken, maar 
niet in de rij wil staan bij Trinity College, kan terecht bij de 
Chester Beatty Library. In deze bibliotheek vind je kunst en 
boeken van over de hele wereld. 
Diverse locaties



ierse pubs
Met 751 pubs in Dublin, is het lastig om slechts een paar 
favorieten te noemen. Er zijn zo veel gezellige pubs in de 
stad dat je eigenlijk overal naar binnen kunt stappen. Blijk 
je de verkeerde keuze gemaakt te hebben, dan ben je zo bij 
de volgende. Ik heb een poging gedaan om mijn 10 favoriete 
pubs in het centrum van Dublin op een rijtje te zetten. 

The Hairy Lemon
Deze gezellige pub is 
vernoemd naar een man die 
op een harige citroen leek. 
Het hele verhaal is te lezen 
op een van de muren van de 
pub. Het is ook een goede 
plek om kennis te maken 
met de traditionele Ierse 
keuken. 
Stephen Street Lower

The Palace Bar
Het interieur van deze pub 
stamt nog origineel uit 
Victoriaanse tijd. Omdat hier 
vroeger veel journalisten een 
biertje kwamen drinken, was 
het de plek waar mensen 
heengingen als ze als eerste 
het nieuws wilde horen. 
21 Fleet Street



O’Donoghue’s
Deze pub staat bekend om 
de live muziek sessies die 
hier worden gehouden. Dat 
is niet zo gek, want niemand 
minder dan de band The 
Dubliners is in deze pub 
opgericht. 
15 Merrion Row

The Long Hall
Deze pub is al meer dan 250 
jaar in handen van dezelfde 
familie, maar bestaat al veel 
langer dan dat. Het is een van 
de oudste pubs van Dublin 
en de favoriete drinkplek 
van Bruce Springsteen. Als 
hij in Dublin is, gaat hij hier 
altijd even langs.
51 South George’s Street 

McDaids
Het pand waar McDaids 
in zit, werd gebouwd als 
mortuarium en werd later 
een kapel. Toch is de pub 
vooral bekend als de pub 
waar begin twintigste eeuw 
literair Dublin in rondhing. 
Dichter Brendan Behan was 
een van de vaste gasten.
3 Harry Street



The Oval
Deze pub ligt vlak bij 
O’Connell Street. Tijdens 
de Paasopstand in 1916 
werd de pub grotendeels 
verwoest en moest volledig 
heropgebouwd worden. 
Een sfeervolle plek voor een 
hapje of een drankje als je 
je aan de noordkant van de 
Liffey bevindt.  
78 Middle Abbey Street

Stags Head
Wie op zoek is naar een 
authentieke Ierse pub kan 
terecht bij The Stags Head. 
Glas in lood en houten 
panelen tegen de muur 
zorgen voor een sfeervol 
decor. Deze plek is meerdere 
keren uitgeroepen tot beste 
pub van Ierland en volgens 
een andere verkiezing wordt 
hier de beste Guinness 
getapt. 
1 Dame Court



L Mulligan Grocer
De oude arbeiderswijk 
Stoneybatter is vandaag 
de dag  een populaire wijk 
onder jonge hippe mensen. 
Het is ook de plek waar een 
van de beste pubs om te 
eten van Dublin zit. 
18 Stoneybatter  

O’Neills
Op de plek waar 
tegenwoordig O’Neills zit, 
zat vroeger het ‘parlement’ 
van de Vikingen. Het 
prachtige gebouw met 
uitbundige bloembakken is 
van binnen net zo sfeervol 
als aan de buitenkant. 
2 Suffolk Street

Darkey Kelly 
Op deze plek zat vroeger een 
bordeel dat gerund werd 
door Darkey Kelly. Zij werd 
beschuldigd van hekserij en 
belandde op de brandstapel. 
Op zondagmiddag worden 
hier open Trad Sessies 
gehouden waarbij iedereen 
mee mag spelen. 
19 Fishamble Street



moderne café’s
Behalve de traditionele Ierse pubs, heeft Dublin ook veel 
‘hippe tenten’ die je van een drankje kunnen voorzien. In dit 
hoofdstuk licht ik 5 van mijn favoriete moderne cafés uit. 

Café En Seine
Een begrip in Dublin vanwege 
het prachtige art nouveau 
interieur. Hier eet en drink 
je in stijl. De bar is mijn 
favoriete plek, maar je kunt 
ook terecht in het restaurant, 
de bovenverdiepingen of de 
binnentuin. 
40 Dawson Street

37 Dawson Street
Een paar deuren van Café 
en Seine vandaan zit 37 
Dawson Street. Het interieur 
van dit café is het beste te 
omschrijven als ‘quirky’. 
Plof neer in een van de 
comfortabele banken en kijk 
je ogen uit terwijl je geniet 
van lekker eten en drinken. 
37 Dawson Street



Zozimus
Oplettende instagrammers 
zullen de zwevende 
paraplu’s in Anne’s Lane 
zeker herkennen. Onder 
deze kleurrijke overkapping 
zit de ingang van Zozimus, 
een classy bar waar ze 
overheerlijke cocktails 
serveren.   
Anne’s Lane

VCC
Een andere cocktailbar die ik 
kan aanraden, is de Vintage 
Cocktail Club (VCC). Het 
bekendste geheim van Dublin, 
want er staat geen naam 
op de gevel. Je moet weten 
waar het zit en aanbellen om 
binnen te komen. 
15 Crown Alley

Bar with no name
VCC is niet de enige bar 
zonder naam op de gevel. 
The Bar With No Name heeft 
zelfs geen naam. Om er te 
komen neem je onder het 
bord van de houten slak 
de trap naar boven en je 
komt terecht in de grootste 
woonkamer van Dublin.
3 Fade Street



restaurants
Lange tijd was voedsel in Ierland slechts bedoeld als 
brandstof. Gelukkig is dit inmiddels veranderd en eten de 
Ieren ook voor hun plezier. Dublin heeft een enorme keuze 
aan restaurants uit alle windstreken. Wat je smaak ook is, er 
is altijd wel een restaurant te vinden dat daar bij past. Van 
traditioneel Iers, tot modern internationaal. 

The Market Bar
Officieel is dit een Tapas 
restaurant, maar ik raad aan 
om deze omschrijving met 
een korreltje zout te nemen. 
De porties zijn behoorlijk 
groot, dus bestel niet te veel 
tegelijk. Wel is het eten er 
erg lekker en het historische 
pand zorgt gegarandeerd 
voor een gezellige sfeer.
14a Fade Street

Sophie’s
Op de bovenste verdieping 
van The Dean Hotel zit 
Sophie’s. Een voortreffelijk 
restaurant met een gezellige 
sfeer. De grote ramen 
zorgen voor een prachtig 
uitzicht over de stad. Het is 
mijn favoriete plek in Dublin 
om te brunchen. 
33 Harcourt Street



Piglet Wine Bar
Je kunt hier ook terecht voor 
alleen een glas zijn, maar dat 
zou zonde zijn. De simpele 
kaart staat vol overheerlijke 
gerechten en de vriendelijke 
bediening adviseert je 
graag over bijpassende 
wijn. Er komen regelmatig 
muzikanten langs om je 
maaltijd van sfeervolle 
livemuziek te voorzien. 
Cow’s Lane

Elephant and Castle
Dit was het eerste restaurant 
waar ik ooit in Dublin gegeten 
heb. Terwijl ik door Temple 
Bar liep, begon het keihard 
te regenen. Ik vluchtte het 
eerste restaurant dat ik 
tegenkwam in. Geen slechte 
keuze, want Elephant and 
Castle is een prima eetcafé. 
Ik ben hier sindsdien nog 
vaak teruggekomen. De 
grote porties chicken wings 
zijn legendarisch. 
18-19 Temple Bar 



Pigs Ear
Ook bij The Pigs Ear kun je 
terecht voor traditionele 
Ierse gerechten met een 
moderne twist. De goede 
kwaliteit zorgt al meer dan 
tien jaar voor een Michelin 
Bib Gourmand vermelding. 
Voor wie authentiek Iers wil 
eten in stijl. 
4 Nassau Street

Boxty House
Voor echt traditioneel Iers 
eten kun je terecht bij The 
Boxty House in Temple Bar. 
Zij hebben de authentieke 
Ierse Boxty (een aardappel 
cakeje) in een nieuw jasje 
gestoken en combineren dit 
met lekkere vullingen. 
20-21 Temple Bar

Rustic Stone 
Lekker eten kan absoluut bij 
The Rustic Stone. Vlees en 
vis wordt hier geserveerd op 
een hete vulkanische steen 
en gaart hierop aan tafel. 
Verder staat de kaart vol met 
pasta’s, salades en andere 
lekkernijen. 
17 South George’s Street



Cleaver East
The Clarence Hotel is vooral 
bekend omdat het in handen 
is van Bono en The Edge van 
U2. Ik kom er vooral graag 
vanwege het restaurant 
Cleaver East. Lekker eten 
en een gezellige sfeer 
zorgen voor een winnende 
combinatie. 
6 Essex Street

The Bank on College Green
Dit restaurant zit in een oud 
bankgebouw. Het oude 
interieur is nog grotendeels 
intact. In de kelder zitten 
naast de toiletten ook nog 
de oude kluizen. Helaas zijn 
ze inmiddels allemaal leeg. 
20-22 College Green

The Church
Dit restaurant is gevestigd in 
een oude kerk die barst van 
de geschiedenis. Hier trad 
bierbrouwer Arthur Guinness 
in 1761 in het huwelijk. 
Tegenwoordig vloeit zijn 
bier hier rijkelijk. Er worden 
ook regelmatig livemuziek- 
en dansoptredens gegeven.  
Mary Street & Jervis Street



een snelle hap
Wie zijn smaakpapillen wil verwennen, maar hier niet te veel 
tijd aan kwijt wil zijn, is in Dublin op de goede plek. De stad 
heeft veel plekken waar je terecht kunt voor een snelle hap 
zonder in te hoeven leveren op kwaliteit. 

Klaw
Liefhebbers van vis moeten 
tijdens hun bezoek aan 
Dublin echt even langs bij 
Klaw. Dit piepkleine barretje 
heeft slechts 12 zitplaatsen. 
Je kunt er terecht voor 
overheerlijke verse vis en 
oesters die traditioneel 
met Guinness geserveerd 
worden.      
5a Crown Alley

Leo Burdock
Een andere Ierse vis- 
specialiteit is de traditionele 
Fish and Chips. Door heel 
Dublin zijn ‘chippers’ te 
vinden, maar de meest 
authentieke ervaring krijg je 
bij Leo Burdock. Zij bestaan al 
meer dan 100 jaar en hebben 
een apart plekje in de Dublinse 
geschiedenis ingenomen.
Diverse locaties



Bunsen
Het menu van Bunsen is 
niet uitgebreid (het past 
zelfs op een visitekaartje). 
Ze serveren er alleen 
hamburgers die je zelf 
kunt samenstellen met 
je favoriete toppings en 
frietjes. 
Diverse locaties

Lolly + Cooks
Lolly + Cooks is in de laatste 
tien jaar een begrip in Dublin 
geworden. Of je nu op zoek 
bent naar zoetigheid of een 
hartig hapje. Ze hebben 
meerdere locaties in de stad. 
Mijn favoriet is de kraam in de 
Georges Street Arcade. 
Diverse locaties

Murphys Ice Cream
Deze ijssalon begon ooit 
op het prachtige west Ierse 
schiereiland Dingle, maar 
heeft zich snel uitgebreid 
over het hele eiland. Hun 
ijs is van hoge kwaliteit en 
wordt van lokale producten 
gemaakt. Ze staan bekend 
om hun bijzondere smaken.
27 Wicklow Street



goede koffie
Goede koffie is voor veel mensen een must tijdens hun 
stedentrip. Lange tijd was het in Dublin lastig om aan een 
fatsoenlijk bakkie troost te komen. Ierland is tenslotte een 
echt thee-land. 

Inmiddels is dat aan het veranderen en worden de Dubilnse 
straten gevuld met trendy barista cafés. In dit lijstje geen 
Starbucks of andere ketens (die kun je ook best zonder mijn 
hulp vinden), maar een aantal noemenswaardige plekken 
om een bakje te doen.



Le Petit Parisien
Waan je in een piepklein Frans cafeetje en geniet van lekkere 
koffie en versgebakken croissants. 
17 Wicklow Street

Bewley’s Oriental Cafe
Een begrip op Grafton Street. De beste koffie, met de 
lekkerste gebakjes, in het mooiste pand, op de beste locatie. 
Need I say more? 
78-79 Grafton Street

Beanhive Coffee
Hier maken ze van je cappuccino of latte een heus kunstwerk. 
Ook leuk om op Instagram te volgen. 
26 Dawson Street

Ook een vermelding waard zijn:
Cocobrew in Temple Bar, Meet me in the morning op 
Pleasants Street en Kaph, naast de Georges Street Arcade.    

Irish Coffee
Bij de meeste pubs en café’s die ik in eerdere hoofdstukken 
tip, serveren ze fantastische Irish Coffee. Vooral The Long 
Hall, The Hairy Lemon, Café En Seine, The Church en Darkey 
Kelly zijn aanraders. Maar ook bij The Stage Door Café in 
Temple Bar of bij The Swan op York Street schenken ze een 
lekkere Irish Coffee. 



winkelen
Natuurlijk wil je een aandenken van je reis mee naar huis 
nemen, maar de goedkope plastic prullaria wil je waarschijnlijk 
vermijden. Of ben je misschien een echte shopaholic? Altijd 
op zoek naar de leukste winkels. Wat je shopgedrag ook is, 
ik leid je graag naar de leukste winkelgebieden van Dublin. 

Powerscourt Townhouse
Dit historische pand is een 
van mijn favoriete plekken 
van Dublin. Je vindt er 
exclusieve winkeltjes en 
je kan er heerlijk eten en 
drinken. Een erg sfeervolle 
plek om een paar uur door 
te brengen op regenachtige 
dagen. 
59 William Street

Georges Street Arcade
Deze overdekte markt 
biedt onderdak aan een 
uiteenlopend assortiment 
van kleine winkeltjes. Je 
kunt er onder meer terecht 
voor tweedehands boeken 
en platen, vintage kleding, 
sieraden en kunst. Ook zijn 
er genoeg plekken om iets 
lekkers te eten. 
South Great George’s Street



Avoca
Deze winkel is vooral bekend 
vanwege de prachtige 
stoffen die al sinds 1723 in de 
Wicklow Mountains worden 
gemaakt. Maar ze hebben 
er ook kleding, (woon)
accessoires, boeken, eten 
en nog veel meer. Alles van 
hoge kwaliteit. 
Suffolk Street

Grafton Street 
De bekendste winkelstraat 
ten zuiden van de rivier 
de Liffey. Grafton Street 
staat behalve de winkels, 
vooral bekend om de vele 
straatmuzikanten. Geniet 
tijdens het winkelen van hun 
optredens. 

Brown Thomas
Een van die winkels op 
Grafton Street is Brown 
Thomas. Dit luxe warenhuis 
is het Ierse antwoord op de 
Bijenkorf (en zelfs in handen 
van dezelfde eigenaar). De 
ideale plek voor liefhebbers 
van designerkleding en 
luxeproducten. 
88-95 Grafton Street



Fallon and Byrne
Delicatessewinkel Fallon and 
Byrne heeft een uitgebreid 
assortiment van groente, 
vlees, kaas en wijn. Ook 
is dit de plek om aan wat 
exotischere producten 
te komen die niet in de 
supermarkt te vinden zijn. 
In de kelder zit een leuke 
wijnbar en op de eerste 
verdieping zit een goed 
restaurant. 
11-17 Exchequer Street

Saint Stephens Green
Shopping Centre
Het winkelaanbod is niet heel 
bijzonder, maar het decor 
maakt dit meer dan goed. 
Met wit staal in Victoriaanse 
stijl, balustrades en een grote 
klok in het midden. Vroeger 
zat hier Dandelion Market, 
vooral bekend omdat U2 daar 
hun eerste optredens gaf. 
St. Stephens Green



Boekenwinkels
Ik ben gek op boekenwinkels 
en in Dublin kan ik mijn hart 
ophalen. Mijn favorieten: 
The Gutter Bookshop in 
Temple Bar, Ierlands oudste 
boekwinkel Hodges and 
Figgis en The Winding Stair 
op Ormond Quay met een 
gelijknamig restaurant op de 
bovenverdieping.
Diverse locaties 

Jam Art Factory
Verschillende kunstenaars 
uit Dublin hebben tijdens de 
financiële crisis de handen 
ineengeslagen en de Jam Art 
Factory opgericht. Hier kun 
je terecht voor geweldige 
digitale prints. 
14a Crown Alley

Industry
Toegegeven, ik kom hier 
vaker om te eten, dan om te 
shoppen. In deze meubelzaak 
zit namelijk een ontzettend 
lekker restaurantje met een 
ongedwongen sfeer. Heerlijk 
om tijdens het shoppen even 
op te laden. 
41 Drury Street



   bijzondere plekken
Naast de bekende highlights heeft Dublin ook een aantal 
bijzondere plekken waar je als toerist misschien minder 
snel zal komen. Ik nodig je uit om op zoek te gaan naar 
onderstaande verborgen plekken.

Father Pat Noise Memorial
Op O’Connell Bridge is een tegel geplaatst ter nagedachtenis 
aan Father Pat Noise, die hier te water raakte en verdronk. 
Alleen heeft Father Pat Noise nooit bestaan. Een groep 
kunstenaars heeft het geplaatst op de plek waar vlak voor 
de eeuwwisseling een peperdure millenium clock in de rivier 
geplaatst werd. De klok heeft slechts een paar weken gewerkt 
en moest vroegtijdig verwijderd worden. De plaquette is 
waarschijnlijk bedoeld als kritiek tegen de overheid die (te) 
veel publiek geld heeft uitgegeven aan een onzinnig project. 

Museum Building 
Trinity College
De campus van Trinity College 
is een prachtige plek om te 
bezoeken. Wat de meeste 
mensen niet weten, is dat 
je bij het Museum Building 
gratis naar binnen kunt. Dit is 
een echte aanrader. Het pand 
is zowel van binnen als van 
buiten schitterend. De beste 
reden om hier naar binnen 
te gaan, is om het prachtige 
trappenhuis te bewonderen. 



The Hungry Tree
Een bankje uit de negentiende 
eeuw dat wordt ‘opgegeten’ 
door een hongerige boom. 
Het klinkt als een slecht 
sprookje, maar in Dublin is 
het werkelijkheid. Je kunt 
dit bijzondere schouwspel 
vinden in Temple Park, naast 
de King’s Inns. 

Love Lane
Om de smalle steegjes in 
Temple Bar aantrekkelijker 
te maken voor voetgangers, 
zijn er diverse kunstprojecten 
gestart. Een daarvan is Love 
Lane. Tussen Essex Street 
en Dame Street is een muur 
betegeld met uitspraken en 
songteksten over de liefde. 
Mijn favoriet: You’re the 
chocolate on the end of my 
cornetto. 

City Hall schilderingen
Iedereen die Dublin bezoekt, komt langs City Hall, maar 
bijna niemand gaat er naar binnen. Zonde, want het gebouw 
heeft een van de mooiste hallen van de stad. Onder de 
indrukwekkende koepel zijn schilderingen te bewonderen 
die de geschiedenis van Dublin uit de doeken doen. Zo is de 
invasie van de Vikingen te zien. Ook is de Keltische koning 
Brian Boru geportretteerd.



parken
Even ontsnappen aan de drukke stad? Dublin heeft 
ontzettend veel parken waar je lekker kunt ontspannen en 
genieten van het groen. Van zo groot dat je er het beste door 
kan fietsen, tot klein maar fijn. Hieronder mijn 5 favorieten. 

Saint Stephens Green
Aan het einde van Grafton 
Street is een oase van rust te 
vinden. Het is een heerlijke 
plek om te ontspannen of 
van een picknick te genieten. 
Saint Stephens Green 
speelde een belangrijke rol 
tijdens de paasopstand. Een 
aantal informatieborden 
vertellen je hier alles over.  

Dubh linn Gardens
Dit kleine parkje is de 
‘achtertuin’ van Dublin 
Castle. Vroeger stroomde 
hier een rivier die bij het 
kasteel een zwarte poel 
vormde. Dit gaf de stad de 
naam Dublin. Een fijne plek 
om met een boek te zitten 
of mee te luisteren met de 
vele tour guides die hier 
langskomen. 



Merrion Square Park
Dit park wordt omringd door 
statige herenhuizen. In het 
park zelf zijn standbeelden 
van belangrijke Ieren te 
vinden zoals Michael Collins 
en Oscar Wilde. Die laatste 
kijkt vanaf een rots naar het 
huis waar hij opgroeide, op 
de hoek van Merrion Square.

Phoenix Park 
Dit park is zo groot (bijna 
zeven vierkante kilometer) 
dat je er het beste per fiets 
doorheen kunt. Er zijn 
goede fietspaden aangelegd 
die je onder meer langs 
monumenten, sportvelden 
en het huis van de Ierse 
president leiden. Ook is dit 
park het thuis van Dublin 
Zoo. Liever dieren in het wild 
zien? Er woont een roedel 
herten in het park. 

Iveagh Gardens
Een van Dublins best bewaarde geheimen zijn de Iveagh 
Gardens. Het ligt vlak bij Saint Stephens Green, maar is 
een stuk minder bekend en daardoor minder druk. Het 
pronkstuk van het park is de waterval die over een muur van 
natuursteen naar beneden klettert. 



schone toiletten
Tijdens een lange dag in de stad moet je vast wel een keer 
naar het toilet. Het is handig als je dan net in een pub of 
restaurant bent, maar dit zal niet altijd het geval zijn. Ik 
ben inmiddels expert geworden in het vinden van de beste 
openbare toiletten (een beetje een twijfelachtige titel) en 
deel mijn ervaringen graag met jou. 

Saint Stephens Green Shopping Centre
Op de bovenste verdieping van het Saint Stephens Green 
Shopping Centre kun je voor 20 cent naar het toilet. Redelijk 
schoon en omdat er veel toiletten zijn, staat er bijna nooit een 
rij. Handig voor aanvang van de Witty Walks Stadswandeling 
Ierse Cultuur, die start voor de ingang van het winkelcentrum.

Brown Thomas
Dit zijn waarschijnlijk de netste openbare toiletten van Dublin. 
Op de bovenste verdieping van warenhuis Brown Thomas. 
Altijd schoon, lekker ruikend en voorzien van handlotion. 
Gebruik is gratis, maar een donatie wordt gewaardeerd. 

Trinity College
De universiteit Trinty College ligt midden in de stad. Dat 
maakt het een handige plek voor een toiletstop. Let op: 
omdat de bus afzetplaats naast de campus ligt, kan er een 
grote groep toeristen in de rij staan.  

Dublin Castle
Bij de ingang van het kasteel zitten een aantal toiletten. Hier 
kun je ook gebruik van maken als je het kasteel niet bezoekt. 
Handig tijdens een stadswandeling. 



Gratis musea van Dublin 
Dublin heeft veel gratis musea waar je zo binnen kunt 
stappen. Natuurlijk hebben deze musea ook (vaak nette) 
toiletten. Zie het hoofdstuk over musea voor een selectie 
van deze plekken. 
  
National Library
Deze toiletten zijn niet alleen schoon, maar ook erg mooi. 
Het glas in lood, de historische tegels en de comfortabele 
fauteuils zorgen er voor dat je nooit meer weg wilt. 

Powerscourt Townhouse
De toiletten bevinden zich hier wederom op de bovenste 
verdieping. Het Powerscourt Townhouse is een 
winkelcentrum waar je ook lekker kunt eten en drinken 
(zie hoofdstuk Winkelen). Een goede plek om tijdens het 
winkelen een toiletstop te houden. 

Easons 
O’Connell Street
Niet de beste openbare 
toiletten van Dublin, 
maar erg handig als je in 
de buurt van O’Connell 
Street bent. Op de 
bovenste verdieping van 
de boekwinkel zitten een 
platenwinkel, een café en 
toiletten. 





     Witty Walks
Ik hoop dat je genoten hebt van mijn tips en dat ze bij zullen 
dragen aan je plezier tijdens je bezoek aan Dublin. 

Wil je Dublin optimaal beleven met een Nederlandse gids. Dat 
kan! Met mijn bedrijf Witty Walks verzorg ik Nederlandstalige 
rondleidingen door Dublin en Wicklow. 

Het aanbod bestaat onder meer uit: 
• Historische stadswandelingen
• Stadswandelingen over de Ierse cultuur
• Stadswandeling door Temple Bar + proeverij
• Kinderstadswandeling
• Dagtrips vanuit Dublin naar de kust
• Dagtrips vanuit Dublin naar de Wicklow Mountains

Ook is het mogelijk om een programma op maat samen te laten 
stellen voor jouw bezoek aan Dublin en omgeving. 

Kijk voor het volledige aanbod en alle mogelijkheden op:
 

www.stadswandelingdublin.nl 

Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort in hartje Dublin.

Cathelijne de Wit-Peijs
Oprichter Witty Walks



www.stadswandelingdublin.nl


