Hannover

Parken en
Altstadt
Na een dik kwartier door een rustige wijk gelopen te
hebben, duikt u aan de stadsrand het prachtige
stadsbos van Hannover in en kunt aan de koffie in WaldCafé Milchhäuschen. Dat bos uitkomend komt u langs
de ingang van een dierentuin, de Erlebnis-Zoo
Hannover. Na een groenstrook en het schitterende,
grote Stadtpark (met rosarium en gezellige horeca)
kuiert u een stuk door de rustige Aldstadt (met
karakteristieke bebouwing) naar het volgende park, het
tegenover het Niedersachsisches Landesmuseum
gelegen Maschpark.

Van station
tot station
10 km
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Een romantisch park met bruggetjes, een enorme vijver en daarlangs het prachtige stadhuis, dé
bezienswaardigheid van Hannover. Genieten zult u ook van de vakwerkhuizen in de Altstadt,
waarna een rondje langs talrijke monumentale panden volgt. In het moderne centrum is gedacht
aan een paar gezellige winkelstraten en menig terrasje. Vindt u deze wandeling van tien kilometer
wat aan de lange kant, loop hem dan in twee keer, op de kaart vindt u voldoende
aanknopingspunten..

Start: Station Hannover Hbf
Eind: Station Hannover 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 oktober 2015
Versie: 19-11-2018

1 Verlaat het station via de Nordausgang. Nog
onder de luifel van die uitgang gelijk RA,
links ziet u een groot zilvergrijs kantoorgebouw
en rechts een parkeergarage. Op de 1e kruising
RD en kort daarna op de 2e LA (Volgersweg),
rechts ziet u het monumentale gerechtsgebouw.
Na huisnr 2 RD, volg het wandel/fietspad onder
een weg door. Daar onderuit komend op de 1e
kruising RA (Bernstrasse) en op de volgende
kruising LA (Heinrichstrasse). Loop deze straat
helemaal uit, ga ondertussen aan de rechterkant
van de weg lopen. Aan het einde bij de kruising
voor de bosrand de weg oversteken en aan de
overkant schuin RA en RD het bos in (WernerHollfort-Weg). Blijf nog even RD gaan, u kruist
2x een asfaltpad (let daarop) en loopt daarna
over een brede halfverharde bosweg. 50m
daarna op de 1e ruime kruising met een
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lantaarnpaal LA; ook een brede halfverharde
bosweg met links een bankje, kort daarna ziet u
ook links een vijver. Daarna op de ruime kruising
RD, links ziet u een monument.
2 Kort daarna op de zessprong op het 2e pad
(die met lantaarnpalen) LA, wat verderop
ziet u links een kiosk en een speelplek, blijf daar
deze brede halfverharde bosweg volgen. Op de
1e kruising (daar ziet u even voor u de
stadsrand) RA, bijna gelijk kruist u een
drooggevallen beekje en ziet daar ook een
grasplek met een bank. Gelijk daarna op de
ruime kruising RA en u kruist weer dat droge
beekje. Loop deze brede halfverharde bosweg
van ca 500m helemaal uit, onderweg ziet u
rechts Wald-Café Milchäuschen.
3 Het bos uitkomend schuin naar links de
Bernadottealee oversteken, direct daarna RA
die andere drukke weg oversteken en RD, volg
het klinkerwandelpad aan de linkerkant van de
Adenauerallee. rechts ziet u een tramhalte. Na
een stukje strak langs die trambaan gelopen te
hebben het wandelpad langs de drukke weg
nog heel even blijven volgen. Na een enkel
bochtje bij de met voetgangerslichten beveiligde
oversteekplaats RA weg en trambaan
oversteken en aan de overkant gelijk op het
bomenlaantje LA. Na de tramhalte via de
oversteekplaats de weg oversteken, strak voor
het Congresgebouw LA en volg de rechterbocht
langs de weg. Loop naar het Concress Hotel en
ga even daarvoor RA het Stadtpark in.
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4 Na de ingang daarvan schuin LA en blijf het
brede wandelpad volgen tot het einde. Daar
op het ommuurde pleintje RA, wat verderop
loopt u even over klinkers en ziet daarna rechts
een verhoogde vijver met fontein (fontein staat
niet altijd aan en 's winters staat er geen water
in de vijvers). Daarna op het 1e pad LA, u loopt
het Rosarium in en blijf daarin RD gaan naar het
grote prieel. Daarvoor naar links, volg de
rechterbocht en daarna met een kort knikje RD
gaand het smalle klinkerpad langs het
infopaneel Der Stadtpark Hannover volgen. Na
een enkel bochtje verlaat u via een hek dit park.
Aan de overkant van het asfaltwegje op het
wandelpad RA. Blijf dit pad (langs een verhoogd
spooremplacement links) een flink stuk (ruim
500m) volgen. Even na huisnr 17 LA, het spoor
onderdoor (Plathnerstrasse) en ga een keer aan
de rechterkant lopen. Bij de grote kruising met
verkeerslichten de drukke weg oversteken, voor
het muurtje van de U-Bahn RA en het spoor
onderdoor.
5 Kort daarna (na een huisje) LA, rechts ziet u
een parkje met sportplek. Aan het einde via
de zebra de weg oversteken en aan de overkant
niet haaks maar schuin RA (Rautenstrasse). Pas
op de 2e kruising LA (Annenstrasse). Aan het
einde RA (Lutherstrasse). Op de kruising met
verkeerslichten (Sallstrasse) RD en blijf de
Lutherstrasse nog een stuk volgen, loop aan de
rechterkant. Pas na huisnr 43 RA (Seestrasse) en
in de rechter bocht RD; wandelweg met
wit/rode paaltjes. Kort daarna, even na huisnr
22, LA; wandel/fietspad tussen hekken. Na een
stukje kasseienweg op de kruising met de Am
Jungfernplan RD (Adelheidstrasse). Aan het
einde op de Hildesheimerstrasse LA en kort
daarna bij de klok via de oversteekplaats RA
(Akazienstrasse).

Powered by:
Wandelzoekpagina.nl

10 km

6 Na een paar bochtjes, bij huisnr 14 RA
(Meterstrasse) en kort daarna op de ruime Xkruising RD (Langensalzastrasse), ga aan de
linkerkant lopen. Kort na de WilhelmRaabeschool LA (Planckstrasse). Kort daarna, op
de hoek van het grote gebouw schuin RA het
park in, u loopt dan strak langs dat gebouw
rechts van u (dit is het Niedersachsisches
Landesmuseum). Aan het einde de weg
oversteken, RD het park in en op de driesprong
bij bordje Maschpark LA. Blijf dit pad volgen,
verderop gaat u een bruggetje over. Direct
daarna RA en blijf de paden langs de vijver
volgen, onderweg komt u over een pleintje met
naar rechts uitzicht op het nieuwe stadhuis (het
oude staat in de Altstadt waar u ook langs
komt). Na die vijver (u bent dan bijna op de
hoek van dat stadhuis) op het sierklinkerpad LA
richting drukke weg.
7 Steek de drukke weg over en ga schuin RA
de groenstrook in, richting wandelbrug.
Vóór die wandelbrug op de Clara- Zetkin-Weg
RA, u ziet dan links riviertje de Leine. Aan het
einde gelijk LA, de Leine over en direct na de
brug ook LA, volg gelijk de dalende
rechterbocht een tunneltje in. Daaruit komend
schuin LA en voor het muurtje (met daarachter
de Leine en het Leineslot) LA. Aan het einde
(dat is op de hoek van dat slot) RA de brug over
en RD.
8 Aan het einde op de Holzmarkt LA en na
huisnr RA (Kramerstrasse), u ziet het aan de
vakwerkhuizen al: u loopt nu de Altstadt in. Aan
het einde op het plein voor de Marktkerk RA,
gelijk na die kerk schuin LA en strak langs die
kerk het plein oversteken (rechts ziet u het oude
stadhuis). Aan de overkant RD de winkelstraat in
(Grupenstrasse). Aan het einde halverwege het
pleintje een tikkie schuin naar rechts en voor
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Mäntelhaus Kaiser schuin naar links de brede
winkelboulevard inlopen. Aan het einde van
deze winkelstraat (een groot plein) kunt u twee
dingen doen: RD-gaand (eventueel via de
koopgoot) naar het station lopen (dat ziet u al)
of de route afmaken en daarmee nog een paar
prachtige oude gebouwen (waaronder de
Opera) bewonderen. Kiest u voor het laatste,
dan op dit grote plein scherp RA en ga wat
verderop aan de linkerkant lopen, dan loopt u
over het plein voorlangs de Opera. Daarna RD
over het wandelpad waarmee u strak langs het
Jodenvervolgingmonument komt en loop
daarachter de wandelboulevard met banken uit.
9 Pas helemaal aan het einde van dit
taartpuntvormige plein/park scherp LA, u
ziet dan rechts de oude beursgebouwen. Na
huisnr 3 RA (Sophienstrasse), wat verderop ziet
u links het prachtige Künstlerhaus Hannover.
Kort daarna kruising met trambaan RD. Aan het
einde, daar ziet u aan de overkant van de weg
voor u het oude ministerie van
Financiëngebouw, LA (Schiffgraben) en loop aan
de linkerkant. Op de kruising even voor de
spoorbrug LA (Lavesstrasse) en ga aan de
rechterkant van deze weg lopen, rechts ziet u
weer een fraai gebouw. Op de grote vijfsprong
RD (Joachimstrasse). Let op, loop er niet aan
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voorbij: tegenover het lichtgrijze gebouw van de
Sparda-Bank RA via een hek een poort door (is
dit gesloten dan de weg blijven volgen, iets
verderop bent u op het stationsplein) en u staat
in de Ernst-August-Carree, een hof van een luxe
hotel/restaurant. Ga daarin LA en na de uitgang
RD gaand bent u op het stationsplein.
Hannover ontstond in de Middeleeuwen uit het
aan de oever van de Leine gelegen dorp
Honovere. Reeds in het jaar 1000 was hier een
marktplaats. Hannover kreeg in 1241
stadsrechten. De stad beleefde een eerste
bloeitijd in de 14e eeuw en werd in 1636 de
residentie van hertog George van BrunswijkCalenberg. Dit bracht de stad gedurende tachtig
jaar tot verdere bloei. Uit deze periode stammen
het stadskasteel, de zomerresidentie
Herrenhausen, en de Opera. Toen keurvorst
George Lodewijk in 1714 de Britse troon
besteeg als George I, verloor de adel in
Hannover aan invloed. In 1866 dwong Pruisen
het koninkrijk Hannover tot overgave. De stad
werd toen hoofdstad van een Pruisische
provincie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
Hannover grotendeels verwoest. Ter herinnering
werd de ruïne van de Aegidienkerk niet meer
opgebouwd. Na de oorlog werd Hannover
bekend als bevorderaar van moderne kunst en
architectuur, al werden er ook enkele oude
gebouwen gereconstrueerd.
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