Basel

Altstadt en Rijn
Met deze wandelroute krijgt u de vele gezichten van
deze schitterende stad te zien. Al binnen een
kwartiertje kuiert u door een prachtig park en bezoekt
op een stadsberg een fraaie kapel met schitterend
uitzicht. Daarna wandelt u naar de Zoo en langs een
beek met veel groen via de Botanische tuin van de
universiteit naar de binnenstad. U komt niet alleen door
de mooiste (winkel)straten met schitterende
authentieke gebouwen in pastelkleuren maar ook, vele
trapstraatjes beklimmend, op plekken waar bijna geen
toerist is te bekennen.
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Na de Marktplatz met het indrukwekkende Rathaus maakt u een slinger door een oud stadsdeel en
volgt aan de andere kant van de Rijn een groene wandelboulevard. Aan een bootreisje over de Rijn
is ook gedacht: met een voetveertje (een punter) vaart u weer naar de overkant en bezoekt de
Basler Münster, een ruim 600 jaar oude kerk gebouwd in Romaanse en Gotische stijl, hier is ook
onze Erasmus begraven. Denk niet dat u deze wandeling even in een paar uurtjes wegloopt,
integendeel: onderweg valt er zoveel te zien dat u misschien aan een dag tekort komt. Denk daarbij
aan de talrijke pleinen, hofjes, terrasjes en musea waar u langs komt. Bij elk door u geboekt hotel
in Basel krijgt u bij het inchecken een mobility-ticket: daarmee is gedurende uw verblijf al het
openbaarvervoer in Basel gratis. U komt regelmatig langs ov-haltes, dus kunt onderweg de route
naar hartenlust inkorten, uitbreiden of afbreken..

Start: Station Basel SBB
Eind: Station Basel SBB
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International december 2016
Versie: 03-05-2022

1 Op de stationstraverse zijnde naar de hoge
spoornummers lopen, volg de bordjes naar
tramhalte Gundeldingen. Beneden via de zebra
RD (Gempenstrasse). Op de 1e kruising RA
(Dornacherstrasse, staat verderop) en op de
volgende kruising LA (Frobenstrasse). Aan het
einde de Gundeldingerstrasse RD oversteken en
het park in. Na het fontein schuin LA wat
omhoog, boven op het asfaltwegje scherp RA
en blijf dit volgen. Bij een licht gebouw RA en
dat strak rechts van u passeren (geel
wandellaarbordje) en direct daarna naar rechts
het dalende asfaltwegje volgen. Na het hek RA
(kijk hier even naar links: u ziet op een heuvel
een fraaie kapel, u kunt deze even bezichtigen,
boven heeft u een mooi uitzicht over de stad).
Aan de rechterkant van het dalende asfaltwegje
lopend bij de kruising over de zebra de
Gundeldingerstrasse RD oversteken, wat
verderop even voor huisnummer 87 (dat is direct
na de tramhalte) LA weg en trambaan
oversteken en RD (Pruntruterstrasse). Wat
verderop in de flauwe linkerbocht (meer een
driesprong) op de brede straat RA (ook
Pruntruterstrasse).
2 Aan het einde bij de rotonde RD de brug
over het spooremplacement over (na de
rechterbocht ziet u linksbeneden de Zoo). Let

Powered by:
Wandelzoekpagina.nl

Basel - Altstadt en Rijn

op, loop er niet aan voorbij: even voor de
loopbrug schuin LA over een smal asfaltpad
naar beneden, daar via de zebra de weg en
trambaan oversteken en met een enkel knikje
RD naar de Zoo-ingang lopen. Bij het hek met
de kassa RA, volg het asfaltwandelpad
(Nachtigallenwäldelei). Bijna gelijk ziet u rechts
een beek, blijf de paden daarlangs volgen, u
gaat een viaduct onderdoor. Daarna buigt het
pad een keer naar links omhoog en volg boven
naar rechts de weg langs de beek (Birsigstrasse).
Op de kruising RD (Lohweg) naar beneden en de
tunnel door. Daaruit komend schuin naar links
de gezellige horecarijke winkelstraat in. Pas na
huisnr 14 LA de trap op en boven RA (let eens
op de muurschilderingen, daarvoor bent u in dit
steegje). Aan het einde van deze
Steinenbachgässlein gelijk LA de weg met
trambaan oversteken (vóór dat oversteken kunt
u eerst naar links nog even de trappen naar de
Kohlberg beklimmen, ook daarvandaan een
prachtig uitzicht), aan de overkant RA en bij de
grote kruising gelijk LA. Blijf aan de linkerkant
lopen, rechts ziet u tramhaltes en een plein met
kerk (op de terugweg komt u daar nog langs).
3 RD-gaand loopt u vanzelf een winkelstraat
in (Gerbergasse). Pas na huisnr 30 LA
(Grünpfahlgasse) en aan het einde op het
Gerbergässlein ook LA, blijf dit leuke straatje
volgen (in de flauwe rechterbocht ziet u links
beneden de straat waar u net op liep).
Tegenover huisnr 23 RA en bij huisnr 4 links de
trap op. Op de schuine kruising bij een dikke
muur nog even RD en na die muur RA de
trappen op. Boven RD (bezichtig links eerst even
de Lohhof) en bij hoekhuisnr 2 RA en RD
(Heuberg). Bij huisnr 11 RA naar beneden, op
het pleintje (Gemsberg) na het fontein RA
(Unterer Heuberg) en heel kort daarna LA een
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poortje door (Trillengässlein). Beneden LA
(Schnabelgasse) en kort daarna schuin LA
omhoog (Spalenberg). Na huisnr 38 RA
(Nadelberg) en bij huisnr 37 (bij nr 33 kunt naar
rechts een poortje door (Pfeffergässlein) een
mooi hof bezichtigen) LA (Rosshofgasse, in deze
straat ziet u links en rechts ook fraaie hofjes).
Aan het einde gelijk LA en op kruising RA
(Spalenvorstadt), gaandeweg ziet u voor u een
oude stadspoort waar u doorheen loopt.
4 Direct daarna RA de weg (Spalengraben)
oversteken, aan de overkant RD de
Botanische tuin (bordje) in. Volg naar eigen
inzicht de paadjes (naar rechts gaan voor of na
het grote gebouw links va je) naar de uitgang
aan de andere kant van deze Botanische tuin.
Na die uitgang op het grindpad LA en bij de
parkhoek scherp RA over een kasseienpad het
park in. Op de kasseienrotonde in het midden
van het park LA richting kerk. Na een trapje weg
oversteken, op de 1e hoek van die kerk RA
(Stiftsgasse), volg de linkerbocht en aan het
einde RA. Let op, loop er niet aan voorbij: na
huisnr 19 LA de trap af (Imbergässlein). Na
huisnr 25 op het 1e kruisinkje LA een poortje
door, voor het muurtje LA en dan naar rechts de
trap af naar en door het horecarijke hof. Daarna
LA (Schneidergasse, staat wat verderop) en na
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huisnr 2 nog een keer LA een trapweg op
(Totengässlein). Na deze flinke trapklim boven
RA (Peterskirchplatz) en op de volgende
kerkhoek wederom RA via de trappen weer naar
beneden (Kellergässlein). Beneden RD de zebra
over, passeer het fontein (Fischmarkt) links of
rechts van u en ga daarna schuin RA
(Marktgasse).
5 Waar u voor de Marktplatz ziet gelijk LA en
RA: volg de linkerkant van de Marktplatz.
Let op, loop er niet aan voorbij: bij huisnr 5 LA
de flinke trap op (Martinsgässlein) (vergeet niet
eerst even het bijzonder fraaie oude Rathaus
met binnenplein te bezichtigen, dat is nog een
paar meter verderop voordat u de trap opgaat).
Eenmaal boven op de Martinskirchplatz RA
(Martinsgasse) (in deze straat ziet u links en
rechts enkele bijzonder fraaie voorpleinen van
een paar grote oude gebouwen). Aan het einde
RA (Stapfelberg), bij huisnr 4 naar links de trap
af en beneden RD (Schlüsselberg). Na huisnr 10
LA (ook Schlüsselberg), op de Münsterplatz nog
even RD (op de terugweg komt u langs de kerk
die u rechts ziet) en op de Augustinergasse LA.
Loop deze straat RD-gaand helemaal uit, wordt
verderop Rheinsprung en smaller. Na de flinke
afdaling aan het einde RA en de brug over de
Rijn over. Direct na de muur van die brug RA de
trap af en beneden RD, volg de wandelpaden
langs de Rijn (Oberer Rheinweg). Ter hoogte van
huisnr 93 naar rechts het trapje af en vaar met
het voetveer naar de overkant van de Rijn. Bij
extreem hoog water en dichte mist vaart dit
bootje niet. Ga dan RD, bij de brug de trappen
op en die brug over. Na die brug op de grote
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kruising RA (Rittergassen) en RD blijven gaan.
Op de 1e hoek van Basler Münster (een kerk) op
de Münsterplatz gelijk LA en RD de dalende
Münsterberg in, lees verder bij * in punt 6
6 Na de overtocht RA en wat verderop naar
links de trappen op. Boven gelijk RA en
passeer de Basler Münster links van u. Daarna
schuin naar links de Münsterplatz oversteken en
RD de dalende Münsterberg in. * Beneden
kruising RD (Kaufhausgasse) en voor de kerk RA
(Barfüssergasse). Na die kerk gelijk LA
(Barfüsserplatz, rechts ziet u het plein waar u op
de heenweg aan de overkant liep) en na de
voorkant van de kerk (ingang van een museum)
nog een keer LA. Let op, loop er niet aan
voorbij: nog aan de zijkant van die kerk lopend
op het 1e straatje RA een tunneltje door. Daar
uitkomend links blijven en via een aantal
trappen naar de hoog gelegen kerk die u
gaandeweg al ziet. Daarvoor LA en na de kerk
RA (Elisabethenstrasse, staat wat verderop). Na
het fontein (Klosterberg) tegenover huisnr 18 LA
(Kirschgartenstrasse, staat aan het einde). Aan
het einde RA (Sternengasse) en volg de
linkerbocht van de Hermann Kinkelinstrasse.
Aan het einde RA en volg ook nu de linkerbocht
van de Hermann Kinkelinstrasse. Aan het einde
één zebra oversteken en op het asfaltwandelpad
door de groenstrook RA. Gaandeweg ziet u voor
u het tramstation met daarachter treinstation
Basel SBB. Daar komt u het makkelijkst en
veiligst door naar rechts even het linker
buitenpad door het park te volgen en bij een
geel wandelaarbordje naar links via de zebra de
drukke weg over te steken. Het wijst hier
vanzelf.
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