Parijs

Rondje Seine en
Notre Dame
Zo loop je in drukke (winkel)straten met bijna op elke
hoek een terrasje, dan weer in een nauw straatje waar
je bijna geen kip tegenkomt, maar wel volop geniet van
de karakteristieke Parijse bebouwing. Dát is wel zo'n
beetje het karakter van deze super afwisselende
wandeling door bekende en onbekende stukjes Parijs
waarmee u onderweg ook door en langs flink wat
groen komt. Denk daarbij aan de weelderige parken en
tuinen van de luxe hotels (vaak een hof), de Jardin de
l'Arsenal (met jachthaven), het Place des Vosges (één
van de oudste stadsparken), het park langs de Notre
Dame en tot slot de Jardin des Plantes.
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De plantencollectie in deze botanische tuin bevat ruim 10.000 benoemde plantensoorten. Bent u
daarop uitgekeken dan kunt u nog de aanpalende dierentuin bezoeken. Na het bezichtigen van de
imposante Notre Dame kathedraal (dat is ongeveer halverwege de route) kuiert u over de kade een
flink stuk langs de Seine (met ook daarlangs smalle parkjes). En neem geen liefdesslotje mee om
aan de Pont l'Archevêché te hangen, want die brug hangt al vol. Kortom: een leuke en groene
route door deze hectische, maar oh zo gezellige, romantische stad..

Start: Station Gare de Lyon
Eind: Station Gare de Lyon
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 september 2015
Versie: 20-01-2016

Komt u aan op het Parijse station Gare du Nord,
dan reist u met RER lijn D naar station Gare de
Lyon.
1 Verlaat het station Gare de Lyon via de
uitgang Place Louis Armand, in die uitgang
ziet u rechts winkel Relay. Steek het
stationsplein ietsje schuin naar links over, steek
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de drukke straat RD over en ga de straat naast
Hotel L’Européen in (Rue de Lyon). Kort daarna
op de 1e kruising RD en daarna de 1e straat wat
scherp LA (Rue Crèmieux, een leuk stil straatje
met huizen in meerdere pasteltinten. Aan het
einde op de Rue de Bercy RA en loop deze
straat uit. Aan het einde via de zebra de weg RD
oversteken en volg aan de overkant met een
rechterbocht de dalende kasseienweg naar de
(jacht)haven (Jardin du port L’ Arsenal). Bij het
informatiepaneel in de linkerbocht RD over het
wandelpad (u kunt eerst even een kijkje nemen
bij die jachthaven). Na links een speelplek
gezien te hebben op het pleintje tussen de 2
lantaarnpalen RA de trap op en volg het
asfaltwandelpad onder de bomenrij.
2 Aan het einde bij restaurant Grand Bleu met
een knikje RD-gaand de omhooggaande
langgetrapte kasseienweg uitlopen. Boven nog
even RD en exact bij bushalte Bastille schuin
naar links het plein oversteken, gaandeweg ziet
u rechts het beeld van Colonne dé Julliet. Zoek
aan de andere kant van dit plein naast een
reclamezuil de Toilettes op. Steek daar de
drukke weg over, direct na de 1e zebra RA via
weer een zebra de Boulevard Henri IV RD
oversteken en RD (Place de la Bastille), u loopt
nu aan de linkerkant van dat grote
verkeersplein. Iets verderop via de zebra de Rue
Saint Antoine RD oversteken (u bent nog steeds
op de Place de la Bastille) en daarna de 1e straat
LA (Rue de la Bastille).
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3 Aan het einde RA (Rue des Tournelles),
gaandeweg ziet u links een enorme
Synagoge en onderweg enkele kapperszaakjes.
Op de 1e kruising LA (Rue du pas de la Mule) en
wat verderop op de Place des Vosges door de
hoekingang schuin LA het park in. Even voor het
fontein LA, kort daarna op de brede wandelweg
RA en loop deze RD-gaand uit, onderweg
passeert u daarmee het beeld van Louis XIII links
of rechts van u. Aan de andere kant van dit park
na het hekje de weg oversteken en aan de
overkant onder de galerij LA. In de hoek van
deze galerij via de deur met daarnaast (r) bord
Hôtel de Sully het hof in. Dit hof met tuin (en
soms kunstwerken) aan de overkant verlaten en
in het volgende (kleinere) hof RD. Daaruit
komend eerst de drukke weg oversteken en aan
de overkant RA.
4 Even na huisnr 83 LA (Rue SaintPaul). Ga
aan de rechterkant lopen want na huisnr 4547 moet u RA de poort door (Passage Saint
Paul). Aan het einde via de deur de kerk in (is
deze gesloten of is er een dienst gaande, ga dan
terug, 2x LA, passeer de voorkant van die kerk
links van u en sla de volgende zin over). Na deze
fraaie kerk bezichtigd te hebben via de
hoofdingang (rechts) de kerk verlaten en gelijk
LA. Is de deur van huisnr 111 open dan kunt u
daarin op en neer een fraai hof bezichtigen.
Even na huisnr 125 LA (Rue du Prévot). Aan het
einde daarvan op de Rue Charlemagne LA en
kort daarna op de Rue du Fauconnier RA. Let
op: al na 20m RA een groenstrook/klein parkje
in. Na de speelplek (l) aan het einde LA en kort
daarna, tegenover de lantaarnpaal met een
grote P op blauw bord RA het Jardin de Hôtelde-l’Sens in. Loop dit pad uit, iets verderop
passeert u links van u de prachtige vrij
toegankelijke hoteltuin. Na de uitgang (een
hekje) LA en blijf RD gaan, verderop steekt u via
een brug (Pont Marie) de Seine over.
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5 Direct na die brug RA (Quai de Bourbon) en
na huisnr 19bis de 1e straat LA (Rue Le
Regrattier). Loop deze straat uit, onderweg
kruising met Rue Saint-Louis en I’lle RD. Aan het
einde voor de Seine RA (Quai D’Orléans (staat
deze niet onder water dan kunt u ook via de
dalende kadeweg en een smal betonpad een
stukje over de kade lopen, ga dan bij de brug de
trap op). Bij de brug LA, deze over (Pont Saint
Louis) en op de kruising daarna RD (Rue du
Cloître Notre Dame), links ziet u een fraai park
(waar u even in kunt schieten, straks komt u er
ook weer langs, dus kan het dan ook) en kort
daarna ziet u ook links de Notre Dame. Lees
voor het vervolg van de route verder bij punt 6.
Info: De Notre-Dame (Nederlands: Onze-LieveVrouwe) is in vroeggotische stijl opgetrokken. In
de kathedraal worden drie relikwieën van
Christus bewaard: de doornenkroon, een stuk
uit het kruis en één van de nagels waarmee
Christus gekruisigd werd. Het boek De
Klokkenluider van de Notre Dame, dat Victor
Hugo in 1831 schreef, gaf de Notre-Dame
wereldbekendheid. De westgevel van de NotreDame, die uitkijkt op het plein Parvis NotreDame - place Jean-Paul-II, is rijkelijk versierd met
beeldhouwwerk. De drie portalen - van links
naar rechts: het Mariaportaal, het Portaal van
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het Laatste Oordeel en het Anneportaal worden omzoomd door beelden van Bijbelse
figuren en bisschoppen. Boven de portalen
bevindt zich de zogeheten koningsgalerie met
beelden van de koningen van Juda als
verbintenis tussen de Franse monarchie en de
Kerk. Een dergelijke decoratie was nog niet
eerder aangebracht op een kathedraal. Het
concept van de koningsgalerie werd
overgenomen bij de kathedraal van Reims en de
Notre-Dame van Amiens. De koningsfiguren die
tegenwoordig zichtbaar zijn stammen echter
allemaal uit de 19e eeuw. Boven de westgevel
torenen de twee niet-afgebouwde torens met
een hoogte van 69 meter uit. Ze kunnen
beklommen worden en bieden een uitzicht over
de stad.
6 Op de hoek van de kathedraal gelijk LA en
wat verderop strak voor de brug LA via een
hek het park langs de Notre Dame in (Square
Jean XXIII). Na het hekje aan het einde RA de
brug met de slotjes over (Pont l’Archevêché). Na
die brug gelijk LA en na 50m bij het bankje LA
via de trap afdalen naar de Seinekade en daarop
RA. Blijf een flink stuk langs de Seine, onderweg
gaat u 2 bruggen onderdoor. Heel kort na de 2e
brug schuin RA de trap op en boven gelijk LA.
Al dalend door dit kleine parkje met een
speelplek komt u weer uit langs de Seine waar u
nog even langs blijft. Tel na de verhoging (daar
ziet u rechts een trap) de bordesachtige
“inhammen” aan de Seinekant, want iets na de 4e
moet u schuin RA wat omhoog, volg het
middelste pad met op de lantaarnpaal een witrood/markering. Kort daarna ziet u links de
Seine weer (loop er niet naartoe, blijf een beetje
rechts) en ga op het asfaltplein RA een van de
trappen op.
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7 Na een kort dalend trapje strak voor de
drukke weg RA. Iets verderop bij de
verkeerslichten via de zebra LA de weg
oversteken, aan de overkant RA en gelijk LA
(Rue Cuvier). Links ziet u een hoge oude muur
(daarachter ligt een dierentuin) en rechts een
enorm ziekenhuiscomplex. Let op: een paar
meter na de van rechts komende Rue Jussieu bij
huisnr 47 LA het Jardin des Plantes in. Voor het
poortje (waar u onderdoor gaat) ziet u een
plattegrond van dit grote park met aanpalende
dierentuin, nuttig daar even op te kijken als u
hier enige tijd wilt zoet brengen en/of de
dierentuin wilt bezoeken. Na dat poortje op de
2e kruising (met de kiosk) kunt u naar links die
dierentuin bezoeken, de route gaat hier nog
even RD. Pas tegenover de enorme kas op de
brede wandelweg LA en loop deze uit, uiteraard
kunt u hier even een van de vele zijpaadjes langs
de bloemperken bewandelen. Na het hek aan
het einde op de eveneens brede wandelweg
met banken RA en wat verderop op de kruising
met weer zo’n brede wandelweg RD.
8 Kort daarna kunt u zelf kiezen welk pad u
naar links neemt, ze komen allemaal uit bij
de hoofdingang waar u dit park verlaat (bij die
hoofdingang staat een groot beeld op een
voetstuk, dan heeft u iets om u op te
oriënteren). Na die uitgang gelijk RA, verderop
via de zebra de Boulevard de l’Hôpital RD
overstekenen verder gaan aan de rechterkant
van de Place Valhubert. Bij bushalte Gare d’
Austerlitz naar rechts de Quai d’ Austerlitz
volgen. Wat verderop gaat u een stalen
spoorbrug onderdoor, daar ziet u rechts station
Gare d’ Austerlitz. Na het omhooggaande brede
deel van het trottoir LA de brug (Pont Charles de
Gaulle) over en kort daarna op de kruisingen RD
(Rue Van Gogh). Aan het einde RA (Rue de
Bercy) en iets verderop via de zebra LA naar de
zij-ingang van station Gare de Lyon.
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