Bremen

Parken, stadswal
en Altstadt
Bremen is een stad van contrasten! De stad bruist door
de vele facetten van cultuur en bijzondere architectuur.
Dat Bremen ook een groene stad is gaat u zeker
merken met het eerste deel van deze wandeling: u
kuiert vanaf de achterkant van station Hauptbahnhof
door het Nelson Mandelapark naar het Bürgerpark.
Daar maakt u een prachtige rondwandeling, gaat
genieten van het vele natuurschoon en kunt even tot
rust komen in het fraai gelegen parkpaviljoen Emma am
See.

Van station
tot station
10 km
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Met het tweede deel wandelt u eerst een flink stuk door de Wallanlagen, een groene gordel rond
de oude stadskern. Daarna komt u in een heel andere wereld: die van de nauwe steegjes en
supergezellige kleine straatjes van de schilderachtige oude stadswijk Schnoor. Voordat u van het
prachtige Altes Rathaus en de Sint Petri Dom op het Am Markt gaat genieten gaat u zich eerst
vergapen aan de bijzondere, oude architectuur van de Böttscherstrasse. Langs de Bremer
Stadtmusikanten en weer door de Wallanlagen kuiert u naar het station..

Start: Station Bremen
Eind: Station Bremen
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 mei 2017
Versie: 31-05-2022

Deze wandelroute bestaat uit 2 delen: het
parkendeel begint aan de achterzijde van het
station bij punt 1, de stadswandeling aan de
voorzijde van het station vanaf punt 3. U kunt
zelf bepalen welk deel u het eerst wandelt, of
één van beide.
1 Voor de parkenwandeling verlaat u het
station aan de achterzijde, Ausgang
Bürgerweide. Aan het einde van het
stationsplein de drukke weg oversteken en aan
de overkant RA (Theodor Heuss Allee). Weg met
trambaan overstekend het park in, op de
kasseitjes schuin LA en direct daarna op
driesprong RA, rechts van het goede pad ziet u
een grote bakstenen olifant. Daarna op kruising
RD en na 15m op driesprong LA, iets verderop
loopt u een paar flinke kastanjebomen
onderdoor. Nu op 2 kruisingen RD gaan en volg

Powered by:
Wandelzoekpagina.nl

na dit pad het tegelpad van de
Blumenthalstrasse. Bij de kruising met
verkeerslichten via de oversteekplaats weg
oversteken, aan de overkant RA en kort daarna,
tegenover huisnr 85 LA het Bürgerpark in, volg
gelijk het rechter pad. Aan het einde op de
grote driespong voor een grasveld LA en blijf nu
consequent RD gaan, onderweg ziet u na het
kruisen van een asfaltweg links wat parkhuisjes.
Aan het einde (een ruime T-kruising met een
brede bank) LA en RD. Op de ruime kruising bij
de grote grasvelden RA, volg het brede
halfverharde pad met rechts een sculptuur. In
een stukje bos op de 1e kruising RA, op de
volgende kruising RD en 50m daarna op het 1e
pad LA, spoedig ziet u rechts een vijver met aan
de overkant horeca.
2 Voor het bruggetje LA (wilt u die horeca
bezoeken, dan hier rechtdoor 2 bruggetjes
over en rechtsom de vijver daar naartoe).
Kruising bij de minigolf schuin RA, volg het wat
smallere pad. Op de 1e kruising LA, volg het
brede pad met lantaarnpalen en blijf dit volgen,
negeer bij een groot prieel het linkerpad. Bij een
plein met banken en fontein rechts blijven
aanhouden en daarna op de kruising met een
brede zanderige weg iets naar links RD, wat
verderop ziet u wat grasvelden met links een
speelplek en beeldjes. Let op: aan het einde van
het linker gazon LA, volg langs een bankje het
onverharde paadje met een rechterbocht om de
bosrand. Kruising RD en na de tafeltennistafels
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aan het einde op het bredere pad LA. Bij de
drukke weg RD, volg 10m het pad daarlangs en
dan op de brede laan LA, verderop ziet u een rij
bankjes. Bij het 1e bankje RA even over het gras
en volg het pad langs de vijver links van u, aan
de andere kant van die vijver ziet u het
Parkhotel. Halverwege de ronding om de vijver
op het brede deel RA, blijf nu RD gaan en langs
de weg met trambaan lopend ziet u gaandeweg
de achterkant van het station.
3 Voor de stadswandeling verlaat u het station
aan de voorzijde, Ausgang City. Steek
stationsplein (Bahnhofsplatz) en weg met
trambanen over (Bahnhofstrasse), loop aan de
rechterkant, wat verderop gaat u een weg
onderdoor, deze ziet u al. Onder die weg
kruising RD en na huisnr 32 schuin RA. Steek
het bomenrijke pleintje over, op de
kasseienrotonde RD (langs het Dorinthotel) en
voor de voormalige stadsgracht LA. Voor de
drukke weg RA, wat verderop LA via de
oversteekplaats die weg oversteken, aan de
overkant LA een stukje terug en wat verderop
RA het park in. Volg bijna gelijk het linker pad
langs het water en blijf daar consequent een
flink stuk langs. Waar u links een brugje en
rechts een man-met-paard beeld ziet de
rechterbocht langs het water volgen en blijf
daar ook nu een stuk langs. Let wat op: na
rechts een beeld van een blote man gezien te
hebben gaat uw pad met een rechterbocht
omhoog, voor die bocht LA het
klinker/halfverharde pad langs het water volgen.
Op het 1e smallere klinkerpad LA, iets verderop
ziet u links het water weer.
4 Na een steil stuk boven weg oversteken, aan
de overkant gelijk schuin RA over een paar
trappen naar beneden en over de Paula
Modersohn-Becker Steg het water over. Na de
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trap LA, op de 1e kruising RA (links ziet u op
een heuvel een ronde muur) en op het 1e brede
pad LA naar die muur. Op de driesprong bij die
muur LA en boven ziet u dat binnen de ronde
muur een gedenkplaats is, rechts heeft u een
mooi uitzicht over rivier de Weser. Verlaat dit
plateau aan de andere kant, volg het dalende
pad. Beneden niet verder gaan langs het water
maar RA, wat verderop de Kunsttunnel Bremen
in en daarin gelijk LA. Daaruit komend via trapje
of asfalt pad naar de rivier en op het pad strak
daarvoor RA. Verderop loopt u over een kade
en ziet rechts een hoge muur met daarboven
een weg. Even voor de galerij (een oude muur
met bogen) RA die weg onderdoor, RA de trap
op en heel even langs die weg blijven. Op het 1e
straatje LA (Hinter der Holzpforte), u bent nu in
de oude schilderachtige wijk Schnoor.
5 Na huisnr 27 LA het smalle steegje in
(Spiekerbartstrasse). Na een paar bochtjes
aan het einde in het straatje LA en heel kort
daarna (tegenover huisnr 10) LA een poortje
door weer een steegje in. Na de zeer smalle
doorgang en een rechterbochtje (Schnoor Dase)
op weer zo'n leuk straatje RA en aan het einde
daarvan op het straatje waar u net ook was LA.
Aan het einde (daar ziet u links voor u een
gezellig pleintje) RA richting toren en op de
kruising daarvoor LA (Langewieren) richting
kerk. Op de 2e hoek van die kerk niet de
linkerbocht volgen maar RD de trap op, boven
RD de weg met trambanen oversteken en aan
de overkant RA. Kort daarna LA de Marktstrasse
in, loop aan de linkerkant. Op de driesprong
(daar ziet u rechts een groot plein met kerk,
daar komt u straks nog over) LA (Wachtstrasse),
ga nu gelijk aan de rechterkant lopen want bij
huisnr 30-31 moet u RA een passage naar de
Böttcherstrasse in.
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6 Na wat bochten aan het einde in die
Böttcherstrasse RA en neem de tijd hier al
het moois te bekijken. Dit straatje uitkomend
kruising RD naar dat grote plein met voor u het
oude Rathaus en rechts de St. Petri Dom. Steek
dat plein (Marktplatz) iets schuin naar rechts
over, passeer de zijkant van het (Neues) Rathaus
strak links van u en op de hoek daarvan LA
richting kerk (Unser Lieben Frauen Kirchhof).
Voor de kerkachterkant LA (Schoppensteel),
volg de flauwe rechterbocht langs die kerk (links
ziet u de Bremer Stadtmusikanten, een beeld
met vier dieren) en ga na het plein heel even
verder aan de linkerkant van de weg met
trambanen (Obernstrasse). Bij tramhalte
Obernstrasse LA (Kleine Waagestrasse), na de
trap RD, in de winkelstraat RA en direct na de
Bremer Stadtwaage nog een keer RA (Grosse
Waagestrasse), u loopt dus een rondje om dat
oude Waaggebouw. Na de trappen op de
winkelstraat van daarnet LA en wat verderop na
huisnr 49 RA (Papenstrasse). Wat verderop ziet
u rechts de ingang van overdekte winkelgalerij
Lloyd Passage, u kunt er even inschieten.
7 Aan het einde van de Papenstrasse RA, ga
gelijk aan de linkerkant lopen want na
huisnr 26 moet u LA een huizenblok onderdoor,
op de kruising RD en het volgende huizenblok
onderdoor. Na de trap gelijk LA, bij huisnr 125
via de oversteekplaats de weg oversteken en het
wandelpad langs de molen volgen. Na die
molen kruising RD naar beneden en voor het
water scherp LA, volg het pad met rechts weer
de stadsgracht. Aan het einde bij de drukke weg
RA, blijf aan de rechterkant en voor het 1e
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gebouw RA weer een pad (Contrescarpe) langs
het water volgen, u loopt nu aan de andere
kant daarvan en blijf er langs. Waar u een eind
verderop links een ondergrondse inrit ziet (u
was hier eerder vandaag) LA. Verderop ziet het
bomenrijke pleintje van de heenweg, steek deze
over, nog even RD en daarna LA naar het
station.
Bremen werd voor het eerst vermeld in 782. Vijf
jaar later stichtte Karel de Grote er een bisdom
en werd de stad een steunpunt voor de
kerstening van Noord-Europa. In 1260 trad de
stad voor het eerst toe tot de Hanze, maar
conflicten met de andere Hanzesteden leidden
er tot drie keer toe dat Bremen uit het verbond
werd gezet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd Bremen tijdens luchtbombardementen
voor meer dan de helft verwoest. De naam van
Bremen is verbonden aan het sprookje van de
Bremer stadsmuzikanten. De muzikanten
worden met een standbeeld op het marktplein
geëerd. Een ander symbool van de stad is het
Rolandstandbeeld uit 1404 dat de vrijheid van
de stad symboliseert en een belangrijk gotisch
bouwwerk met een façade in de stijl van de
Wezerrenaissance is. Beide beelden staan voor
het raadhuis. Het Roland-beeld en het oude
raadhuis staan sinds 2004 samen op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Naast het
raadhuis bevindt zich de Dom van Bremen. Vlak
achter de markt bevindt zich de Böttcherstraße
met daarin het door Ludwig Roselius gebouwde
Paula Modersohn-Becker Museum. Ten westen
van de markt bevindt zich de oude wijk Schnoor
die zich kemerkt door de kleine vissershuisjes en
de smalle steegjes. Bron: Wikipedia
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