Düsseldorf

Oude stad, Rijn
en Parken
Vanaf het Hauptbahnhof wandelt u deels over rustige
bomenrijke straten en langs de Graf-Adolf-Platz (een
park) naar de befaamde Königsallee: een luxe
winkelboulevard langs een prachtige bomenrijke singel.
Daarna slingert de route door de oude wijk Carlstadt.

Van station
tot station
10 km
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Daarin kuiert u niet alleen langs imposante oude gebouwen (o.a. het Gerechtsgebouw Stahlhof,
het Görres-Gymnasium en het Walzstahlhaus) maar ook over wandelpaden door een waterrijk park
en langs het Citadel (een oud verdedigingswerk). Na dit relatief rustige deel van de wandeling
wordt het tijd voor de bijzonder horecarijke Altstad met meerdere historische gebouwen. Daarna
volgt geen reisje lang de Rijn maar wel een prachtige wandelboulevard langs die rivier. Het tweede
deel van de route gaat o.a. een flink stuk door de uit drie delen bestaande Hofgarten (een enorm
park midden in de stad)..

Start: Station Düsseldorf Hbf
Eind: Station Düsseldorf Hbf
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 juni 2015
Versie: 27-08-2018

1 Verlaat het station via de centrumzijde
(Ausgang City). Steek het stationsplein, de
brede straat met trambanen RD over en RD de
Friedrich-Ebert-Strasse in, loop aan de linkerkant
van deze weg. Kruising met de Karlstrasse RD
en op de volgende kleinere kruising LA
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(Charlottenstrasse). Op de 3e kruising (die na
huisnr 28) RA (Stresemannstrasse, met aan
beide kanten fraaie oude panden). Op de 1e
kruising LA (Oststrasse) en loop aan de
linkerkant van deze weg. Bij de volgende
kruising via de oversteekplaats RA en RD
(Alexanderstrasse). Aan het einde op de Berliner
Allee LA, loop aan de linkerkant van deze weg.
Na huisnr 48 op de kruising via de
oversteekplaats RA en RD (Bahnstrasse), loop
aan de rechterkant van deze weg en negeer
verderop een zijstraat naar rechts. Op de
Königsallee de 1e weg oversteken en op het
wandelpad aan de rechterkant van de singel RA
(de befaamde luxe winkelboulevard ziet u
rechts). Pas bij de 2e (een brede) brug LA die
brug over en gelijk weer LA, u loopt nu een
stukje langs die singel terug.
2 Tegenover de wandelbrug RA
(Bastionstrasse) Op de kruising bij die 2
prachtige gebouwen (Görres-Gymnasium en
Gerechtsgebouw) LA (Breite Strasse), loop aan
de rechterkant van deze weg. Na het gebouw
Bird&Bird op de zeer ruime kruising gelijk
RA (Carl-Theodor-Strasse), loop aan de
rechterkant van deze weg. Volg iets verderop de
rechterbocht de Kasernenstrasse in, loop aan de
linkerkant van deze weg dan heeft u iets
verderop naar rechts kijkend een mooi zicht op
het Walzstahlhaus en de andere kant van het
Gerechtsgebouw. Op de 1e kruising LA
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(Bastionstrasse) loop aan de linkerkant van deze
weg, dan ziet u iets verderop links de ingang
van een kleine winkelpassage (Kessel-Passage),
u kunt er even inschieten. Ondertussen bent in
de wijk Carlstadt. Daarna kruising LA (Hohe
Strasse). 1e kruising gelijk RA (Schwanenmarkt)
en volg het brede wandelpad aan de linkerkant
langs een groene speelplek. Op de hoek
daarvan LA, na die speelplek ziet u links een
parkje met een wat mooie beelden.
3 Gelijk na huisnr 1a RA (Haroldstrasse, links
ziet u aan de overkant van de drukke weg
een groter park, tegenover huisnr 14 kunt u
naar links via de oversteekplaats daar komen om
er een kijkje in te nemen). Na huisnr 14 eerst de
smalle straat oversteken en aan de overkant op
het wandelpad RA, u ziet dan links een park
met vijver (Poststrasse). Tegenover huisnr 21 LA
dat park in. Loop het pad langs het water met
onderweg een scherpe rechterbocht uit, na die
bocht ziet u links het Citadel (een oude
verdedigingsmuur). Aan het einde bent u weer
op de Poststrasse en ga daar op het wandelpad
LA, links ziet u dat Citadel nog. Na het hek gelijk
LA en bij de hoek van de hoge muur RA
(Orangeriestrasse). Passeer wat verderop op het
Maxplatz de St. Maximiliankerk strak links van
u. Na die kerk LA en bijna gelijk RA
(Hafenstrasse, bijna gelijk naar links op en neer
over Pastor-Jääsch-Weg kunt u even de oude
haven, nu met nieuwbouw en 2 musea,
bekijken.

op) al na huisnr 28 RA het woonblok onderdoor
(Schneider-Wibbel-Gasse). Aan het einde van dit
zeer horecarijke straatje RA, blijf op deze
Bolkerstrasse RD gaan, wat verderop ziet u links
de ingang naar de Neanderkirche. Aan het
einde (een plein met trambaan) gelijk LA. Voor
de Andreaskirche op de Andreasstrasse LA en
blijf RD gaan, wordt verderop Kurze Strasse.
Aan het einde (daar ziet u rechts een groot
plein) LA. Op het volgende plein (Burg-Platz /
Marktplatz, met het oude Stadhuis) schuin naar
rechts langs het standbeeld man-te-paard dat
plein oversteken en in de hoek bij het
Grupellohaus en een klein beeld RA. Direct na
de trap, dus voor het Haus des Karnevals, LA en
halverwege het muurtje RA het parkje in. Aan
de overkant na het viertredige trapje naar rechts
en loop met een linker bochtje om het gebouw.
Daarna ziet u voor u de Rijn, steek de
wandelstraat over en ga strak voor het muurtje
RA.

4 Blijf de Hafenstrasse volgen, kruising met
Bergerstrasse RD (Wallstrasse) en wat
verderop ziet u links weer een kerk.
Ondertussen bent u in de oude wijk Altstadt en
komt hier over drukke en horecarijke straten.
Op de volgende kruising LA (Mittelstrasse). Aan
het einde op de Flinger Strasse ook LA en (let

5 Blijf de wandelboulevard een flink stuk
volgen, onderweg ziet u rechts de slottoren
en een kerk en gaat u een keer een flinke brug
onderdoor. Ruim 200m na die brug bij het hoge
standbeeld van een ruiter-te-paard via de
oversteekplaats RA de weg oversteken en RD,
links ziet u het museum Kunstpalast en rechts
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het Ehrenhof met daarachter de Tonhalle
(Concertgebouw). Na de wit/rode paaltjes
schuin RA het park in (Inselstrasse 36a), u loopt
nu de Hofgarten in en volg het asfaltwegje. Dit
park kent vele wandelpaden, voor uw gemak
volgt de routebeschrijving zoveel mogelijk de
doorgaande asfaltpaden door dit park. U kunt
natuurlijk naar eigen inzicht andere paden
volgen.
6 Na een rechterbocht (daar ziet u links een
flat) maakt de asfaltwandelweg een
rechterbocht en wordt het een zeer brede
halfverharde wandelweg met links een grote
speelplek. Blijf over de brede wandelweg met
rechts lantaarnpalen RD gaan, verderop word
het smaller. Na een flauwe linkerbocht wordt
het weer asfalt, steek het asfaltplein (hier naar
rechts kunt u een kijkje nemen bij Ratinger Tor,
dat ziet u hier vandaan al) RD over en ga na de
dikke boom RA, u ziet de weg al waar u
onderdoor gaat (Weyhe-Passage). Na die
onderdoorgang LA en gelijk de rechterbocht van
het asfaltwegje volgen, dan ziet u rechts een
vijver waar u langs blijft. Na een linkerbocht een
brugje naar rechts negeren en volg daarna de
rechterbocht (met links een bron/beeld), rechts
ziet u dan nog steeds die vijver waar u ook nu
langs blijft. Aan het einde van die vijver op de Tkruising van asfaltpaden LA.
7 Aan het einde bij de grote kruising RA de
Hofgartenstrasse RD oversteken en aan de
overkant RD langs het Theatermuseum
(Jägerhofstrasse). Na dat museum RA het park
in en RD. Naast de vijver bij de 2 stenen banken
LA de brede wandellaan in, u kunt ook een van
de wandelpaden evenwijdig aan de rechterkant
van deze laan volgen. Aan het einde van de
brede laan de drukke Duisburger Strasse /
Jacobistrasse oversteken en aan de overkant
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(voor dat prachtige gebouw, het Goethe
Museum) RA, volg het trottoir langs de
Jacobistrasse. Na huisnr 6 (Künstlerverein
Malkasten) schuin LA over het tegelpad het park
in. Aan het einde op de brede wandelweg LA,
rechts ziet u een grachtje, haag en laagbouw.
Na de rechterbocht en een brugje gelijk RA en
volg het wandelpad langs die haag. Bij de brug
op de Jacobistrasse LA, loop aan de linkerkant
van deze weg.
8 Bij de grote kruising met trambanen eerst de
Am Wehrhahn oversteken, aan de overkant
RA de Tonhallenstrasse oversteken en RD, u
loopt nu aan de linkerkant van de
Schadowstrasse met links het warenhuis
Karstadt. Op de hoek daarvan kruising LA
(Liesegangstrasse), loop aan de rechterkant
want dan kunt u verderop makkelijk de
rechterbocht van deze Liesegangstrasse volgen.
Op de 1e kruising LA. Op de volgende kruising
(Oststrasse) RD de Klosterstrasse blijven volgen.
Waar u links een parkje met speelplek ziet RA
(Charlottenstrasse). Pas na huisnr 71 (met daar
tegenover een groot kantoorgebouw) op de
Immermannstrasse LA, loop aan de linkerkant
van deze weg. Kruising met de brede Karlstrasse
RD, de Immermannstrasse maakt hierna een
enkele flauwe bocht. Aan het einde bij het grote
Deutsche Post-gebouw eerst de drukke weg
oversteken, aan de overkant RA en wat
verderop is links het station.
Een populaire ontmoetingsplek in Düsseldorf is
de Burgplatz. Deze plek ligt in het oude gedeelte
van de stad aan de Rijn. Alleen de
gerestaureerde slottoren doet nog herinneren
aan het Slot Düsseldorf dat hier tot het einde
van 19e eeuw stond. Het slot werd verschillende
keren getroffen door brand. De laatste heftige
brand woedde hier in 1872. Daarna is het slot
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vervallen tot een ruïne en is daarna, op de toren
na, helemaal afgebroken. In de slottoren bevindt
zich een scheepvaartmuseum. Verder liggen aan
de Burgplatz verschillende restaurantjes.
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