Utrecht

Münster
waterrijke en
historische stad
Groen en rijk aan waterwegen is Münster zeker, dat
gaat u snel nadat u de trein bent uitgestapt merken.
Binnen een paar minuten wandelt u over de voormalige
stadswal, nu een bomenrijke groene wandel- en
fietscorridor, en langs de stadsgracht naar de Aasee;
een prachtig en groot stadsmeer. Daar maakt u een
flinke wandeling omheen, met de mogelijkheid een
uitstapje te maken naar de Allwetterzoo; een dierentuin
die veel doet denken aan Ouwehands in Rhenen.

Van station
tot station
10 km
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Na de sporthaven (met gezellige terrasjes aan het water) maakt u een romantische wandeling door
het bos van het Kasteel van Münster en bezoekt de Botanische tuin. Langs een met groen omgeven
stadsriviertje wandelt u de historische binnenstad in en gaat daar uw ogen uitkijken. U komt langs
de imposante Sint-Paulus Dom en het Bisschoppelijk Paleis en aan de Prinzipalmarkt het oude
Raadhuis met daarin de Vredeszaal. Hier werd op 15 mei 1648 de Vrede van Münster gesloten.
Daarmee kwam een einde aan de Tachtigjarige Oorlog tussen de Nederlanden en Spanje. Een
belangrijk feit uit onze vaderlandse geschiedenis. Het oude stadsdeel is dermate compact dat u er
ook fijn kunt winkelen, zelfs met nat weer want de route komt langs meerdere galerijen en door
het luxe winkelcentrum Münster Arkaden. Op de terugweg naar het station werpt u een blik op het
Erbdrostenhof en volgt na het Stadtmuseum een stukje over de groene wandel- en fietscorridor.
Deze route is tot stand gekomen in samenwerking met bureau Marketing Münster..

Start: Station Munster (Westf) Hbf
Eind: Station Munster (Westf) 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 2016
Versie: 04-07-2022

1 Verlaat het station via uitgang Innenstadt.
Op de Berliner Platz uw rug naar het station
keren, de weg oversteken en naast Hotel Conti
de Windthorststrasse in. Kruising met Von
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Vincke Strasse RD en wat verderop na links een
fontein (kan droog staan) LA (Promenade, een
groene wandel- en fietscorridor). Waar u links
een grote rotonde ziet kruising met weg RD, u
blijft de bomenrijke Promenade volgen en ga
aan de linkerkant lopen. Waar de asfaltfietsweg
een linkerbocht maakt even voor die bocht
schuin LA naar beneden, volg het pad strak
langs de voormalige stadsgracht. Aan het einde
op het asfalt RA, volg met een rechterbocht het
wandel/fietspad langs een muur. Voor het iets
verhoogde pleintje met banken wat scherp LA
naar de drukke weg. Deze oversteken en aan de
overkant schuin LA, volg het asfaltwandelpad
richting linkerhoek van het meer dat u al voor u
ziet.
2 Daar op de kruising RD, volg het
asfaltwandelpad met rechts dat meer (dit is
de Aasee) en blijf daar een flink stuk langs.
Waar u bij een bankje straatnaambordje
Modersohnweg van uw pad ziet, ziet u
gaandeweg voor u een verkeersbrug. Even
daarvoor op de Y-splitsing, met weer zo'n
bordje, niet die brug onderdoor maar schuin LA
met een flauwe linkerbocht omhoog. Daarna
naar rechts en iets verderop RA die brug over.
Exact aan het einde van het brugdek, na
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lantaarnpaal 11 scherp RA de trapjes af en
beneden onder de brug even de volgende zin
lezen. De route gaat hier LA langs de andere
kant van het meer terug naar de stad, wilt u de
dierentuin bezoeken ga hier dan RA de brug
onderdoor en lees de schuine tekst hierna. Wilt
u richting stad, dan gaat u verder bij punt 3
Na de brugonderdoorgang het pad langs het
meer volgen. Een eindje verderop ziet u een
aanlegsteigertje van een rondvaartboot en
infopaneeltjes. Daar schuin RA omhoog richting
Allwetterzoo. Boven LA en RD, negeer een
linkerzijpad en ga verderop op 2 kruisingen RD.
Op de driesprong waar u voor u al gebouwen
ziet LA, wat verderop gaat u een stenen brug
over en loopt dan strak langs het gebouw van
het Natuurkundemuseum, onderweg ziet u
stenen dino's. Na dat gebouw de trap af, nog
even RD en op het grote plein LA naar de ingang
van de Zoo. Na uw dierentuinbezoek wandelt u
dezelfde weg terug naar de verkeersbrug, dat
gaat zo: bij het Natuurkundemuseum RA via de
trap daarlangs, de brug met dino's over, RD en
gaandeweg ziet u voor u de Aasee, de rest weet
u vast nog wel. Na de brugonderdoorgang RD,
volg vanaf punt 3
3 Blijf de wandel/fietsweg langs het meer een
flink stuk volgen. Aan het einde op de
driesprong voor een trap (naar een verhoogd
pleintje) RA. Volg consequent de betegelde
paden strak langs de sporthaven, onderweg ziet
u links een flinke bordestrap en daarna passeert
u links van u een paar horecagelegenheden. Na
de laatste de linkerbocht volgen, niet naar
rechts het pontonbrugje over maar RD het linker
tunneltje door. Blijf het pad langs het riviertje
rechts van u volgen, het laatste stukje voor u
gaat over een sierklinkerpad. Na links in de
struiken een sculptuur te hebben gezien op de
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kruising RA een brugje over, direct daarna LA en
schuine kruising met asfaltwegje RD (rechts is
een stuk voetpad). Aan het einde op de
Hüfferstrasse LA en een brug over. Tegenover
huisnr 4 RA de brug met hek over en bijna gelijk
op het 1e wandelpad wat scherp LA (door de
Botanische tuin en langs het slot komt u straks,
u maakt eerst een rondwandeling door het
slotpark). Volg nu een flink stuk de paden strak
langs de slotgracht, onderweg maakt u wat
bochten en let er op dat u strak langs de gracht
blijft.
4 Na een klein kwartiertje rustig wandelen ziet
u links een voetbrug over die gracht. Ruim
50m daarna op het 1e pad scherp RA omhoog,
op drie kort achterelkaar volgende kruisingen
RD en strak voor een hek op het wandelpad LA.
Na dit wandelpad (daar ziet u links een
parkeerplaats) de rechterbocht van het
asfaltwegje volgen, na huisnr 4 RA en gelijk LA
de slottuin in. Blijf nog even RD gaan, kort na
het grote prieel ziet u links een fietsenstallinkje.
Daar tegenover kunt rechts via een hek de
Botanische tuin bezoeken, dat is echt de moeite
waard, dus doe dat. Dat wel of niet gedaan te
hebben het schuin naar rechts gaande pad langs
het hek (r) van de Botanische tuin volgen. Aan
het einde op het asfalt gelijk LA en kort daarna
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op het klinkerpad met bankje LA naar de
rechterhoek van het slot. Bij die hoek kruising
RD, volg het brede tegelpad strak langs de
zijkant van het slot. Na de poort LA en
tegenover de slotingang op de zeer brede
kasseienweg RA.
5 Na de rij betonpaaltjes LA en volg het
klinkerwandelpad aan de rechterkant van
het asfaltwegje. Rechts ziet u een grote
parkeerplaats met iets verderop een bakstenen
WC-gebouwtje. Daarna op het kasseienwegje
RA, u loopt dan gelijk tussen 2 grote
parkeerplaatsen door. Kruising met drukke weg
en verkeerslichten via een van de twee
oversteekplaatsen RD (Überwasserstrasse). Pas
op de kruising op Rosenplatz (daar ziet u links
een pleintje en voor u het Kunstkontor) RA, volg
niet de Katthagen maar ga iets schuin naar links
naast huisnr 2 3 de trap op, u loopt dan
tussendoor 2 gebouwen op een kerktoren af.
Daarna nog even RD en op het wandel/fietspad
strak voor huisnr 9 LA. Even na huisnr 6, direct
na de brug over een stadsbeek RA en volg na
een trapje het wandelpad langs die beek. Op de
kruising waar u rechts een brug ziet LA, rechts
van u passeert u de Petrikirche. Aan het einde
de trap op, nog even RD en voor het museum
LA. Blijf aan de linkerkant van de weg lopen,
iets verderop ziet u rechts de Domkerk.
6 Aan het einde bij straatnaambordje
Spiegelturm (daar bent u op de hoek van de
Dom) RA (Horsteberg, staat iets verderop). Volg
nu de straatjes waarmee u met de klok mee een
half rondje om de Domkerk en de Domkammer
loopt. Waar u rechts het kerkplein (u bent daar
op de Domplatz) ziet, na huisnr 35 op de
Domgasse LA (voor het bezichtigen van de
Dom, hier rechtsaf naar de iets verderop
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gelegen ingang). Aan het einde van de
Domgasse, na de onderdoorgang wat scherp RA
(Prinzipalmarkt). Wat verderop ziet u links van
deze brede straat het oude Rathaus met daarin
de Vredeszaal. Kort daarna in de rechterbocht
bij de Maxiturm LA en gelijk RA de winkelstraat
in (Ludgeristrasse). Kort daarna, na de van links
komende Klarissengasse RA overdekt luxe
winkelcentrum Münsterarkaden in, loop daar
niet per ongeluk aan voorbij. Aan de andere
kant na de uitgang scherp LA (Königsstrasse).
Tegenover de Adolph Kolping Platz op de 1e
straat LA (Hötteweg). Kruising met winkelstraat
RD en wat verderop, direct na het bomenrijke
plein, strak voor het H4Hotel LA (Stubengasse),
verderop wordt dit een groot plein waarop u RD
gaat het weer smallere deel in.
7 Op de 1e kruising RA, links ziet u Karstadt
en een kerkje. Bij dat kerkje schuin LA door
een hekje het kerkplantsoen in, passeer het
kerkje links van u en verlaat het plantsoen aan
de overkant via een van de 2 hekjes. Daarna LA,
passeer dat kerkje weer links van u en op de
hoek daarvan op het 1e smalle klinkerstraatje
RA naar een volgend kerkje. Passeer daar over
een klinkerpaadje deze ook links van u (tussen
deze 2 kerkjes ziet u links de achterkant van het
Erbdrostenhof). Daarna LA en op de 1e kruising
RA (Salzstrasse), hier 50m naar links kunt u de
imposante voorkant van dat hof bezichtigen. Op
de 1e kruising RA en u bent weer op de groene
wandel/fietspromenade waar u in het begin van
deze wandeling ook een stuk van volgde. Op de
1e kruising LA en RD-gaand over de
Windthorststrasse komt u vanzelf uit voor het
station. Heeft u nog tijd over, aan de andere
kant van het station is een prachtig park om nog
even te bezichtigen of daar te rusten.
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