Düsseldorf

Shoptocht
Düsseldorf
Na het station wandel je dwars door het luxe overdekte
winkelcentrum Schadow-Arkaden en een leuk stukje
door de Hofgarten naar de Rijn. Je bent daar in het
oude, na de tweede wereldoorlog intact gebleven, deel
van de stad Düsseldorf en geniet van de vele fraaie
oude gebouwen, zoals de Slottoren en het Rathaus.
Daar tref je ook talrijke gezellige terrasjes op de pleinen
Burgplatz en Marktplatz. Na de Alter Hafen (met
moderne bouwwerken) kun je het Stadtmuseum en de
daarbij horende prachtige tuin bezoeken.

Van station
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Je maakt even kennis met de karakteristieke wijk Carlstadt (met een permanente overdekte markt)
en duikt dan de winkel- en horecarijke Altstadt in. Daarin maak je door smalle straatjes een leuke
slinger. Op de terugweg naar het station kuier je een flink stuk over de befaamde Königsallee. Hier
gaat je shophart overuren maken want je treft daar de meest luxueuze winkels en kunt het zeer
luxe shoppingcentre Kö-Galerie bezoeken. Na dit winkelgeweld stap je (eventueel bepakt en
bezakt) met een klein halfuurtje lopen weer in de trein naar huis..

Start: Station Düsseldorf Hbf
Eind: Station Düsseldorf Hbf
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
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1 Verlaat het station via de brede
middentunnel ri Centrum. Steek het
stationsplein en de weg met trambaan over en
ga aan de overkant RD de Friedrich-EbertStrasse in. Op de 1e grote kruising RA
(Karlstrasse). Op de volgende grote kruising LA
(Immermannstrasse) en ga gelijk aan de
rechterkant van deze weg lopen. Op de kruising
met de Charlottenstrasse RD en op de volgende
grote kruising RA (Oststrasse), op deze hoek zie
je de Franziskaner kloosterkerk. Op de volgende
kruising LA (Klosterstrasse). Op de volgende
kruising ook LA (Kreuzstrasse) en kort daarna op
de grote kruising RA, je ben weer op de
Immermannstrasse. Volg de linkerkant van deze
weg. Op de grote (een hele brede) kruising RD
en aan de overkant RD (misschien even zoeken)
het overdekt winkelcentrum Schadow-Arkaden
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inlopen. Blijf hierin RD gaan, dus kort na de
ingang even links- of rechtsom om het trapliftengat lopen. Na de uitgang van dit moderne
winkelcentrum wat scherp RA (Schadowstrasse),
kort daarna LA en loop aan de rechterkant van
het plein. Daarna de weg met trambaan RD
oversteken, op het plein RD, je loopt een
modern gebouw onderdoor en voor je zie je een
park.
2 Ga daar de trap af, de brug over, RA en volg
nu consequent de paden strak langs de
vijvers steeds rechts van je, negeer onderweg
een brug naar rechts. Aan het einde (daar zie je
een drukke weg) gelijk RA en volg het trottoir
langs die drukke weg, iets verderop zie je rechts
het park met de vijvers weer. Op de grote
kruising (daar zie je op de hoek de Ratinger Tor,
die 2 Grieks aandoende witte gebouwen) gelijk
LA (Ratinger Strasse). Loop deze straat helemaal
uit, wordt een eindje verderop Altestadt. Aan
het einde (dat is na een kerk links van je) sta je
voor de Rijn en ga strak daarvoor op de
wandelboulevard LA. Niet lang daarna, direct na
de Slottoren op het plein LA. Aan de overkant
van dat plein bij een bomenrijtje RA en blijf zo
RD mogelijk gaan, onderweg zie je een wit
bordje met WC en een pijl, die kant moet je op,
het plein wordt gaandeweg smaller.
3 Op het volgende plein (daar zie je gelijk
rechts het oude Rathaus) dat plein schuin
naar rechts oversteken, je loopt dan langs het
beeld van een ruiter te paard. In de andere
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hoek, bij het Grupellohaus (daar zie je een klein
beeldje op een muurtje) RA en kort daarna voor
het Haus des Karnevals LA en RD, het maakt
niet uit of je de trap op gaat of er langs loopt.
Na dit hofje gelijk RA, blijf aan de rechterkant
lopen, daal de trap af en beneden voor de
haven LA. Aan het einde daarvan RA, LA de trap
op, nog even RD en aan het einde voor huisnr 1
RA. Voor de kerk LA, volg de rechterbocht en
loop strak langs die kerk (volg dus niet de weg
zelf). Daarna RD, links zie je een plantsoen met
standbeeld. Direct na dat plantsoen, voor de
hoge muur LA (achter die muur ligt de fraaie
Museumtuin, de ingang is bij die muur nog een
meter rechtdoor en linksaf de trap op. Wil je het
Stadtmuseum bezoeken, dan hier rechtsaf en
volg de bordjes). Langs die muur lopend aan het
einde RA, rechts zie je een watergang met nog
de muur van die tuin. Op de 1e straat LA
(Bastionstrasse, je bent ondertussen in de wijk
Carlstadt). Pas op de 2e kruising LA (Hohe
Strasse). Bij huisnr 19 kun je (als het hek open
is) naar links het smalle Galeriehof inschieten,
daarin is aan het einde ook een intiem terrasje.
4 Op de kruising RD (Carlsplatz), links zie je
een permanente overdekte markt waar je
langs loopt. Op de hoek daarvan LA (ook
Carlsplatz) en op de volgende markthoek schuin
RA (Berger-Strasse, een horeca- en winkelrijke
straat). Op de kruising (meer een pleintje) RA
(Flinger Strasse). Let op, loop er niet aan voorbij
en misschien moet je er even naar zoeken: iets
na huisnr 19 (staat rechts van de weg) LA het
gebouw onderdoor (Schneider-Wibbel-Gasse),
na die onderdoorgang loop je in een
'eetstraatje'. Aan het einde RA (Bolkerstrasse,
staat wat verderop) en blijf deze horecarijke
straat een stuk volgen. Op de kruising waar je
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ook een trambaan ziet RD, volg de rechterkant
van het plein en ga in de 1e straat RA
(Neustrasse, een straatnaambordje zie je niet).
Aan het einde bij het plein gelijk LA (HeinrichHeine-Platz) en kort daarna op de kruising met
de Heinrich-Heine-Allee RD (Thedor-KörnerStrasse), loop rechts van deze weg.
5 Op de volgende grote kruising de 1e rijbaan
van de Königsallee oversteken en direct na
de singel RA. Je kunt nu 2 dingen doen: de
wandelpaden strak langs het water volgen of,
als je meer belangstelling voor de winkels hebt,
de linkerkant van de weg volgen. Deze
Köningsallee blijf je een flink stuk volgen,
onderweg kruis je o.a. de Steinstrasse, kort
daarna kun je naar links het zeer luxe
shoppingcentre (Kö-Galerie) inschieten. Daarna
een beetje op de huisnummers gaan letten want
na huisnr 68 moet je LA (Grünstrasse). Aan het
einde op de grote kruising eerst de brede
drukke Berliner Allee oversteken en aan de
overkant LA, je loopt dan aan de rechterkant
van die Berliner Allee. Op de 1e kruising RA
(Steinstrasse). Loop deze straat (wordt wat
verderop Friedrich-Ebert-Strasse) helemaal uit,
onderweg steek je 3 kruisingen (Oststrasse,
Charlottenstrasse en Karlstrasse) RD over en aan
het einde ben je bij het station.
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