Keulen

Dom, Rijn en
parken
Na een blik op de imposante Domkerk van Keulen te
hebben geworpen wandelt u even langs de Rijn en
maakt daarna kennis met een wat onbekend en lekker
rustig deel van de stad. Daar ziet u vaak abrupte
overgangen van verschillende bouwstijlen. Na de oude
stadsrand volgt het meest groene deel van deze
wandeling: u kuiert een flink stuk door het August
Sanderpark, steekt middels een voetbrug een
spooremplacement over, maakt een miniboswandeling
en komt tot slot door de romantische Stadtgarten.
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Langs prachtige kerken (die u kunt bezoeken), indrukwekkende gebouwen, door groenstroken en
plantsoentjes en langs de enorme kantoren, radio- en televisiestudio's van de WDR gaat u op weg
naar de historische, horecarijke binnenstad. Daar is het in de nauwe straatjes met de meest
prachtige, honderden jaren oude panden echt genieten geblazen. U komt daar ook door een enkel
hofje, langs het oude Stadhuis en over de Alter Markt. Na de talrijke terrasjes langs de Rijn loopt u
na een rondje om de Domkerk zo het station in..
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1 Verlaat het station via de uitgang Dom, City.
Direct na die uitgang gelijk LA en voor de
trap (naar de Dom) nog een keer LA, u ziet dan
links de Wartesaal am Dom. Direct daarna
schuin naar voren LA het spoor (eigenlijk het
station) onderdoor. Daar onderuit komend na
de flauwe linkerbocht naar rechts via de
oversteekplaatsen 2 drukke wegen oversteken
richting Rijn en op de wandelpromenade
daarvoor LA. Verderop wordt de brede
wandelweg smaller en wat lager. Kijk na die
versmalling af en toe naar links want 50m na
het grote witte scheepvaartbord met 689 (staat
links tegen het wegtalud) moet u LA een trap
op. Boven via de oversteekplaats kruising met
Konrad-Adenauer-Ufer RD en daarna ook RD de
Kunibertsklostergasse in, links ziet u een kerk.
Na die kerk strak voor het St Marien-Hospital
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LA, het kasseienplein schuin oversteken en LA
verder gaan over de korte klinkerstraat (An der
Linde, staat verderop). Op de kruising RA
(Machabäerstrasse), iets verderop ziet u rechts
de oude Ursulinenschule. Na huisnr 31a op de
kruising RA (Domstrasse) en op de 1e kruising
LA (Unter Krahnenbäumen).
2 Na de trap via de oversteekplaats op brede
kruising RD (ook Unter Krahnenbäumen) en
u loopt vlot een wat ouder stadsdeel in. Op de 5sprong haaks RA richting oude stadspoort. Strak
daarvoor (aan de andere kant treft u gezellige
horeca met terrasjes) LA, heel kort daarna ook
LA (Gereonswall) en blijf RD gaan, verderop
gaat u het spoor onderdoor, dat ziet u hier
vandaan al. Pas na huisnr 52 op kruising RA
(Ritterstrasse). Kruising met de dubbele
Hansaring RD (ook Ritterstrasse), rechts ziet u
elektronicawarenhuis Saturn, loop aan de
linkerkant van deze weg. Aan het einde RD,
steek het plein RD over en ga daarna wat naar
links het August-Sanderpark in. Volg het meest
rechterpad, die langs een terrasvormig (met
stenen) gazon. Aan het einde daarvan (een
pleintje met banken) naar links het pad strak
langs de struikenrijke aarden wal volgen en blijf
daarlangs. Waar die wal eindigt ziet u rechts
een grasstrook en iets daarna achter het hek het
spoor. Waar die grasstrook bij een paar bankjes
weer een wal wordt de linkerbocht volgen en
RD tussen de 2 grote gebouwen door (op de
linker staat KOMED).
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3 Direct daarna op het plein gelijk RA, u loopt
dan strak langs de Fotovakschool en de
Kölnturm. Direct daarna RA, links ziet u een
vijver en blijf daar nog even langs. Op de hoek
van die vijver (bij een roze klinkerplek) op het
onverharde pad LA en volg het pad langs die
vijver. Na de rechter U-bocht (u ziet dan links
een beekje met grote stenen) LA via een brugje
dat beekje over en uw pad maakt een
rechterbocht. Aan het einde gelijk op ook zo'n
pad RA, u ziet dan rechts een muurtje met
vijver. Op het klinkerpleintje LA tussen 2 witte
gebouwen (13 en 11) door. Daarna LA en gelijk
naar rechts naar de overkant met brede
natuurstenen trap met aan weerszijden een
glijbaan. Beklim deze trap, ga boven op het
asfaltwegje LA en iets verderop RA de
spoorbrug over.
4 Strak voor de trap op het klinkerpad LA. Aan
het einde daarvan (rechts ziet u een boom
met muurtje) op het dalende getrapte asfaltpad
langs het spoor ook LA. Na de dalende
rechterbocht ziet u links een drukke weg en
rechts een paar banken, blijf hier het asfaltpad
met een rechterbocht volgen. Beneden op de 5sprong scherp LA. Bij de drukke weg ziet u naar
links kijkend 2 spoorwegonderdoorgangen, de
bedoeling is dat u via de rechter onderdoorgang
het spoor onderdoor gaat: dus steek via de
oversteekplaatsen 2 wegen over en ga voor het
park LA, dan loopt u vanzelf die rechter
onderdoogang in. Let goed op: direct na de
muur daarvan bij de brievenbus van huisnr 49
(als die er nog hangt) RA en de trappen op.
Boven voor het spoortalud LA, u ziet dan rechts
seinhuis Wf. Na de dalende linkerbocht bij de
fietsrichtingenwijzer RA, volg het brede pad
langs de spoormuur (u bent nu in de
Stadtgarten). Na rechts een speelplek met
banken gezien te hebben op de kruising RD.
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5 Aan de overkant van het park op de
driesprong met fietsbordjes LA (hier naar
rechts is een parkpaviljoen met een ruim terras,
goed om hier even een pauze te nemen). Na het
fraaie bakstenen parkhuis kruising RA en
kruising met weg in rechte lijn RD (een
straatnaambordje ziet u waarschijnlijk niet, dit is
de Herwarthstrasse). Aan het einde op de
Werder Strasse LA en gelijk RA (ook
Herwarthstrasse). Aan het einde eerst de KaiserWilhelm-Ring oversteken, RD het plantsoen in
en bij het beeld in een vijvertje LA. Volg nu naar
eigen keuze een van beide paden langs de
langgerekte vijver. Aan het einde daarvan nog
even RD, passeer de Kiosk en daarna RA
Christophstrasse). Loop aan de rechterkant van
deze weg. Verderop kruising RD en (let op) na
huisnr 7a op de kruising RA (Gereonskloster).
Steek het plein (met links een kerk) RD over,
daarna LA (Gereonshof).
6 Aan het einde voor het wat hoger gelegen
plantsoen LA en bij de andere kant van die
kerk op de kasseien gelijk RA. Daarna min of
meer RD de rechterkant van de drukke brede
weg volgen (Gereonstrasse), wat verderop ziet u
links het grote Gereonshaus waar u nog even
RD gaat. Waar u links een fontein ziet RA
(Kattenbug), u ziet dan gelijk links een
monumentaal bankgebouw. Aan het einde op
de Komödienstrasse LA en gelijk (op de hoek
van het Stadtmuseum, het Zeughaus) RA de
trap op. Daarna gelijk RA en halverwege dat
museum (bij straatnaambordje Burgmauer op de
museummuur) LA (Appellhofplatz). Loop aan de
linkerkant van deze weg dan loopt u strak langs
het monumentale Gerechtsgebouw. Op de hoek
daarvan schuin LA, blijf strak langs dat gebouw
lopen en u ziet rechts het gebouw van de WDR
(West Deutsche Rundfunk). Aan het einde RA
en daarna voor de gebouwonderdoorgang op
de Röhergasse LA.
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7 Bij de drukke meerbaansweg deze
voorzichting RD oversteken (een stukje naar
rechts is over die drukke weg een
oversteekplaats). Kort na die oversteek op de 1e
staat (dat is even voor een plantsoentje) RA. Na
de Minoritenkirche op de Minoritenstrasse LA
en na die kerk op de kruising RD een
winkelstraat in (Minoritenstrasse). Op de 1e
kruising RA (Hohe Strasse). Op de 1e straat LA
(Salomonsgasse) en kort daarna op kruising met
plein RD. Aan het einde op de Unter
Goldschmied gelijk RA, blijf onder de galerij en
al na 15m (links ziet u het oude stadhuis, daar
kunt u eerst nog even een kijkje nemen) RA het
woonblok onderdoor een hofje in. Daaronder
uitkomend gelijk LA, volg de haakse
rechterbocht en wat verderop LA onder een
woonblok door het hofje weer uitlopen. Daarna
LA (Obenmarspforten) en kort daarna op de
hoek van het Haus Neuerburg RA (Gülichplatz)
loop aan de linkerkant van deze weg, u loopt
dan iets verderop langs een kerkruïne, dat ziet u
pas door een van de hekken naar links kijkend.
Daarna op de ruime kruising LA (Günter-WandPlatz).
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8 Aan het einde van het kasseienplein op de
Martinstrasse LA en bijna gelijk op de
dalende Bolzengasse RA. Aan het einde daarvan
op de horecarijke Heumarkt gelijk LA. Bij het
einde van dat plein kruising LA
(Seidmacherinnengässchen). Op de 1e kruising
(Marsplatz) RA en volg de rechterbocht van deze
kasseienstraat, dan ziet u links de Alter Markt.
Op de kruising RD tussendoor 2 historische
panden de Lintgasse in. Pas na huisnr 22-26 RA
(Auf dem Rothenberg). Bij het Biermuseum ziet
u links een dalende trap (die gaat u niet af), 5m
daarna bij huisnr 11 RA het woonblok
onderdoor weer een hofje in. Bijna gelijk
(misschien even zoeken) LA het wat lange
smalle poortje door. Daarna LA en op de kleine
kruising RD. Iets verderop op de wat grotere
kruising LA (Buttermarkt). Blijf voorlopig RD
gaan, wordt Fischmarkt en Am Bollwerk (tijdens
dit stuk ziet u af en toe rechts de Rijn met
daarlangs groenstroken en wandelpaden). Na
huisnr 13 (daar ziet u rechts een hoge rode
handwijzer) LA en RD (Grosse Neugasse) loop
aan de linkerkant van deze weg en blijf RD
gaan, wordt verderop Am Hof. Waar u rechts
een groot plein en de Domkerk in vol ornaat ziet
RA dat plein oversteken. Voor de kerk LA, op de
hoek RA (hier nog even RD en daarna LA kunt u
de Hohe Strasse in, een gezellige winkelstraat)
en na de volgende hoek ziet u schuin naar
rechts het station.
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