Berlijn

Voormalig
Oost-Berlijn
Deze wandelroute voert u grotendeels door het
voormalige Oost-Berlijn tussen het Hauptbahnhof en
het Bahnhof Alexanderplatz, tevens het keerpunt van
deze best wel lange stadswandeling. U kunt deze route
in twee keer lopen, en wilt u de meest bijzondere
bezienswaardigheden zien, dan kunt u er ook voor
kiezen alleen de tweede helft te lopen. De eerste helft
komt door de moderne en oude stadsdelen grenzend
aan de noordoever van rivier de Spree: u kuiert over een
wandelboulevard langs de Spree, ziet een enkel
muurrestant en komt daarna door oudere Oost-Berlijnse
wijken met sfeervolle straten, pleinen en een intiem
hofjescomplex.
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Denk daarbij aan de horecarijke Oranienburgerstrasse met de grootste en oriëntaals aandoende
Duitse Synagoge, het Museumeiland met het prachtige Bode Museum, de lommerrijke
Spreepromenade, de gezellige Hackerscher Markt en tot slot Die Hackeschen Höfe. Vanaf de
befaamde Alexanderplatz krijgt de tweede helft van de route een heel ander karakter: oude en
nieuwe bebouwing wisselen elkaar snel af en u krijgt flink wat bezienswaardigheden te zien. Dat
zijn o.a. de 368 meter hoge TV-toren (met op 200 meter hoogte een draaiend restaurant) op de
Alexanderplatz, de imposante Berliner Dom, de indrukwekkende gebouwen van de Humboldt
Universität en op de Gendarmenmarkt de Französischer Dom, de Deutscher Dom en het
Konzerthaus Berlin. Wilt u het voormalige Checkpoint Charlie en het Mauermuseum bezoeken, dan
kunt u onderweg een stukje van de route afwijken. Natuurlijk ontbreken de bekende allee Unter
den Linden, de Brandenburger Tor, het Reichstaggebouw en het Paul Löbe Haus niet aan de laatste
kilometers van deze route. Voor de broodnodige visuele rust komt u onderweg door het
Monbijoupark, het Spreebogenpark langs de Spree en over groene wandelboulevards..

Start: Station Berlijn
Eind: Station Berlijn
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
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1 Verlaat het station via de hoofduitgang
Washingtonplatz en steek het stationsplein
over naar de linkerhoek. Bij de oversteekplaats
de Rabel Hirsch Strasse oversteken en via de
voet/fietsbrug rivier de Spree over. Direct na die
brug LA; een hoog pad met rechts een muur,
evenwijdig aan de Spree. Bij de trap afdalen en
over het lagere pad langs de Spree verder gaan.
Verderop gaat u de Kronprinzenbrücke
onderdoor. Kort daarna bij de voetbrug tussen
de 2 gebouwen de trap op en met een paar
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bochtjes die brug over de Spree over. Beneden
gelijk haaks LA, de weg met dubbele rijbaan
oversteken, voor het parkje LA en bijna gelijk op
de hoek daarvan RA (Schiffbauerndamm). (dit
parkje is een monument van de Berlijnse Muur,
u ziet daar een restant van). Op de kruising met
de Reinhardtstrasse RD, na een paar meter
schuin RA en het spoor onderdoor
(Unterbaumstrasse, wordt verderop
Schumannstrasse). Blijf deze straat volgen,
onderweg op kruising met Luisastrasse RD.
Tegenover de ingang van het Deutsches Theater
RA het park in en loop naar de andere kant.
Daar LA en blijf de Reinhardt-strasse volgen.
Aan het einde voor het Friedrichstadt Palast LA
(Friedrichstrasse).
2 Even na de 2e U-bahnhalte Oranienburger
Tor RA (Oranienburgerstrasse) en blijf deze
staat een flink stuk volgen. Na een grote
kruising ziet u links een opvallende en mooie
Synagoge. Kort daarna schuin RA het park in,
steek het plantsoentje met plantenbakken
diagonaal over en ga op het brede
asfaltwandelpad daarachter LA. Op de 1e
asfaltpadenkruising RA. Bijna aan het einde (u
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ziet daar de Spree weer) NIET de lage trap af
maar op de kruising voor die trap RA, dit pad
gaat langs een kinderspeelplaats wat omhoog.
Aan het einde de trap op, gelijk LA, strak voor
de brug wederom LA de trap af en u loopt langs
de Spree eventjes terug. (de reden van dit
ommetje: vanaf die brug het fraaie uitzicht op
de Spree, het Museum-eiland en natuurlijk het
prachtige gebouw en gevel van het Bode
Museum). Blijf het wandelpad langs de Spree
volgen, strak voor de spoorbrug de linkerbocht
volgen en kort daarna RA het spoor onderdoor.
Volg dan de wandelboulevard strak langs de
Spree.
3 Na de flauwe rechterbocht, tegenover de
brede bolle brug waar u de Berliner Dom
ziet, (u komt daar met de 2e helft van deze
wandelroute aan de andere kant weer langs) LA
(Anna Louisa Karsch Strasse). Op de grote
kruising (Garnisonkirchplatz) nog even RD en
aan het einde van het Litfass Platz schuin LA.
Aan het einde de straat met trambaan
oversteken en RD het spoor onderdoor
(Hackescher Markt). Aan het einde van het
brede deel van het plein RA via de
oversteekplaats de straat An der Spandauer
Brücke oversteken, aan de overkant gelijk LA de
Rosenthalerstrasse oversteken en aan de
overkant daarvan RA een paar meter die
Rosenthalerstrasse volgen. Let goed op dat u al
na een paar meter LA Die Hackeschen Höfe
ingaat. In dat hof na de 1e onderdoorgang RA
(Zu den Höfen IV-VIII) (tijdens de rondgang door
dit Hofjescomplex kunt u hier en daar een paar
leuke zijhofjes inschieten). Na de 2e
onderdoorgang RA (Rosenhöfe). Aan het einde
van dit leuke hofje eerst de weg oversteken, aan
de overkant LA en gelijk RA (Neue Schönhauser
Strasse), loop aan de rechterkant vd weg.
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4 Let op, loop er niet aan voorbij: onder huisnr
17/18 RA het huizenblok onderdoor. Aan
het einde van dit grote groene hof LA en wat
verderop even na huisnr 40 wederom LA
(Rochstrasse). Daarna op de 1e kruising RA
(Münzstrasse). Op de volgende grote kruising
met de Rosa Luxemburg Strasse RD en loop aan
de rechterkant. Op de volgende nog grotere
kruising met trambanen (dus met de Karl
Liebknecht Strasse) RD (Alexanderstrasse) en
blijf aan de rechterkant. Op de 1e grote kruising
(ook met trambanen) RA (links ziet u dan
Saturn) en blijf RD gaan. Direct na de
spooronderdoorgang (van station
Alexanderplatz) RA, loop strak langs het station
en verderop ziet u links de TV-toren. Ga hier LA
en loop daar naartoe.
Wandelt u deze route in 2 keer of alleen het
tweede deel: verlaat het station Alexanderplatz
via de middelste uitgang in westelijke richting en
loop RD naar de TV-toren.
5 Met uw rug naar het station Alexanderplatz
gekeerd de TV-toren en het daarachter
gelegen Menschen Museum links of rechts van
u passeren en maak daarna de keuze aan de
linkerkant, over het middendeel of aan de
rechterkant van het voor u liggende grote plein
verder te gaan. Over de linkerkant of het
middendeel lopend komt u uit voor een brede
straat (Spandauer Strasse) waarop u RA gaat tot
een grote kruising waarop u LA gaat. Volgt u de
rechterkant dan komt u ook uit bij die kruising
waarop u dan RD gaat. In beide gevallen gaat u
verder over de zeer brede Karl Liebknecht
Strasse, ga beslist aan de rechterkant lopen
want verderop kunt u bijna nergens meer
oversteken. Waar u de Berliner Dom ziet RD de
brug over de Spree over (voor die brug naar
rechts en naar beneden kunt u het aan de kade
gelegen DDR-Museum bezoeken).
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6 Na de Dom nog even RD blijven gaan en
strak voor de brug op de bomenrijke
onverharde wandelboulevard RA. Links ziet u de
Spree en rechts achter het groene plein de Dom.
Aan het einde de trap op, boven LA
(Bodestrasse) en direct na de brug RA (Am
Kupfergraben). Kort daarna schuin LA
(Dorotheenstrasse). Wat verderop na huisnr 9
LA (Am Festungsgraben) en op het bomenrijke
plein RD, dus volg niet de linkerbocht van de
straat. Aan het einde gelijk RA en iets verderop,
tegenover de ingang van de Humboldt
Universität LA de brede straat oversteken en op
het plein (Bebelplatz) RD. Rechts ziet u nog zo'n
mooi gebouw van diezelfde universiteit. Aan het
einde LA en bij de hoek van de kerk (met bol
dak) RA en RD blijven gaan. Aan het einde op
de Französische Strasse RA. Daarna op de 1e
kruising LA (Markgrafenstrasse), u bent nu op
de Gendarmenmarkt en ziet rechts 2 prachtige
Domkerken met daartussen een plein met het
Konzerthaus Berlin. Na de 2e kerk op de
kruising RA (Mohrenstrasse) en na die kerk op
de volgende kruising nog een keer RA
(Charlottenstrasse), blijf deze straat volgen.
Direct na het Konzerthaus Berlin (die ziet u
rechts) LA (Jägerstrasse). Op de 1e kruising RA
(Friedrichstrasse) (wilt u het voormalige
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Checkpoint Charlie en het Mauermuseum
bezoeken: op deze kruising LA en de
Friedrichstrasse ruim 500m op en neer lopen).
7 Blijf deze straat volgen en ga onderweg op 2
grote kruisingen RD. Op de 3e kruising LA
(Unter den Linden), aan u de keuze of u aan de
linker- of rechterkant gaat lopen. Blijf een flink
stuk (750meter) RD gaan. Gaandeweg ziet u
voor u de Brandenburger Tor waar u onderdoor
gaat. Daarna op het Platz des 18 März schuin
RA de brede weg oversteken en RD het park in
(Simsonweg). Aan het einde van deze
wandelweg schuin naar rechts de weg
oversteken en op het plein RD richting modern
gebouw, u ziet nu rechts het Reichstaggebäude
en bent op de Platz der Republik. Aan de
overkant van dit plein voor dat moderne
gebouw (met U-bahnhalte Bundestag) LA en
gelijk op de hoek daarvan RA (Konrad Adenauer
Strasse). Onder de enorme luifel van het
Bundestaggebouw (Paul Löbe Haus) uitlopend
aan het einde eerst de straat oversteken, aan de
overkant LA en kort daarna op het wandelpad
schuin RA richting DB toren, u bent nu in het
Spreebogenpark. Aan het einde RA en in de
linkerbocht van de brede weg ook RA richting
Berlin Hauptbahnhof. Op de brede
asfaltwandelweg RA en via de voet/fietsbrug de
Spree oversteken naar het station.
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