Keulen

Shoptocht
Keulen
Na een blik op de imposante Domkerk te hebben
geworpen wandel je door een rustig stadsdeel langs het
MAKK-Museum, het Stadsmuseum Keulen, een oude
stadsmuur en over een paar gezellige pleinen naar het
befaamd Belgisch Kwartier. Dit is een urban wijk met
aparte modezaken, unieke boetiekjes, trendy bars en de
Brüsseler Platz: een gezellig horecarijk plein met een
kerk en een plantsoen met banken. Daarna volgt het 2e
deel van deze shoptocht.
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Na de Rudolfplatz, met de fraaie Hahntorburg, boemel je door de meest bekende en drukke
winkelstraten van Keulen: de Pfeilstrasse, de Schildergasse en de Hohe Strasse. Je komt daarmee
langs en door een paar luxe overdekte winkelcentra: o.a. de Neumarktpassage en de
Neumarktgalerie. Hou je van enorme warenhuizen, dan kom je niets te kort: je kunt Karstadt (de
Duitse VenD), Globetrotter (buitensportuitrusting, unieke zaak), Galeria Kaufhoff en de
MediaMarkt induiken. Ben je hier tijdens de decembermaand, dan tref je het: deze route voert je
over vijf pleinen waar dan de zeer gezellige Kerstmarkten worden gehouden. Vanaf de laatste
drukke winkelstraat loop je vrijwel direct naar het station, wel zo makkelijk als je met je aankopen
bepakt en bezakt bent. Heb je nog tijd en zin de historische Altstadt te bezoeken, aan het einde
van de routebeschrijving staat aangegeven hoe je daar heel makkelijk komt en daarvandaan naar
het station..

Start: Station Keulen
Eind: Station Keulen
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
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1 Verlaat het station via de uitgang Dom, City.
Op het stationsplein gelijk LA de zeer brede
trap op, strak voor de Domkerk RA, op de hoek
daarvan LA en RD. Aan de overkant van het
plein naast 4711 RD de winkelstraat in en kort
daarna aan het einde van een klein plein
(Wallrafplatz), bij de hoek van het WDR-gebouw
RA (An der Rechtschule). Bij de klok van dat
gebouw RD (ook An der Rechtschule), links zie
je het MAKK-Museum. Op de 2e hoek daarvan
LA, je loopt door een smal plantsoen met aan
het einde een standbeeld. Aan het einde bij de
Minoritenkirche op de Kolpingplatz RA
(Minoritenstrasse) en ga aan de linkerkant van
de weg lopen. Op de grote kruising via de
oversteekplaats RD (Breite Strasse) en kort
daarna op de kleinere kruising (daar zie je links
het House of 4711, kun je even een kijkje
nemen) ook RD (ook Breite Strasse). Op de
volgende kruising gelijk RA (Neven DuMont
Strasse), loop aan de rechterkant. Aan het einde
op de Appellhofplatz (daar zie je rechts het
prachtige Gerechtsgebouw) eerst de weg
oversteken en aan de overkant strak voor de
muur van het Stadsmuseum Keulen LA
(Burgmauer). Wil je dat museum bezoeken, dan
voor die muur RA en iets verderop is links de
ingang.
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2 Na de oude stadsmuur op de kruising RD
(Zeughausstrasse, loop aan de rechterzijde).
Wat verderop maakt deze weg een flauwe
linkerbocht waarin je links een oude
vestingtoren, de Römer Turm, ziet. Kort daarna
op de vijfsprong schuin naar voren RA
(Friesenstrasse) en loop deze straat, met
onderweg wat authentieke Keulse kroegen, uit.
Aan het einde op het plein (Friesenwall) gelijk
LA en via de oversteekplaats RD (ook de
Friesenwall). Op de 1e kruising RA (Palmstrasse).
Aan het einde via de oversteekplaats RD
(Limburger Strasse met gelijk een rechterbocht),
je bent nu in het Belgisch Kwartier. Na huisnr
17, op de Friesenplatz gelijk LA en RD
(Antwerpener Strasse). Op de 1e kruising LA
(Brüsseler Strasse). Op de Brüsseler Platz (daar
zie je rechts een fraai kerk, met
plantsoen/banken) de linkerbochten volgen
(Maastrichter Strasse). Op de kruising met de
Brabanter Strasse RD. Op de grote kruising via
de oversteekplaats RD (Ehrenstrasse) en op de
1e kruising RA, je bent weer op de Friesenwall
en loop deze straat uit.
3 Aan het einde (daar zie je een plein, de
Rudolfplatz met de fraaie Hahntorburg),
gelijk LA (Mittelstrasse). Kort daarna op de hoek
van dat plein ook LA (Pfeilstrasse). Je komt nu
door het meest winkelrijke deel van deze route,
dus neem de tijd alles op je gemak te bekijken.
Na huisnr 49 op de vijfsprong RA (Ehrenstrasse).
Een stukje verderop op de Willy Millowitsch
Platz RD (Breite Strasse). Op de 1e kruising (daar
zie je een pleintje en een WDR-gebouw) RA
(Richmodstrasse), je ziet hier gelijk de ingang
van warenhuis Karstadt. Op de volgende hoek
daarvan schuin LA de overdekte winkelstraat in,
rechts zie je het enorme buitensportwarenhuis
Globetrotter (ook al wil je daar misschien niets
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kopen, ga toch even die zaak in: het bestaat uit
vier verdiepingen in ovaalvorm met in het
midden een enorme vijver waar men kano's kan
uitproberen. En sta je daar, kijk dan even
omhoog naar het zeer bijzondere dak).
4 Aan het einde van het overdekte deel op de
kruising RA en op de volgende kruising LA
(Richmodstrasse). Let op, loop er niet aan
voorbij: tegenover huisnr 2 (l) RA de
Neumarktpassage in. Onder de koepel (met
horeca) LA richting Neumarkt en na de uitgang
(daar zie je een groot plein, de Neumarkt) gelijk
LA. Blijf aan de linkerkant RD gaan, wat
verderop kun je naar links nog een overdekt
winkelcentrum (de Neumarktgalerie) inschieten.
Na het plein RD de Schildergasse inlopen, je
bent nu in een van de drukste winkelstraten van
Keulen en blijf deze volgen. Onderweg kom je
over een plein, ziet daar rechts de
Antoniterkirche en blijf nog even RD gaan. Kort
daarna bij de Galerie Kaufhoff op de ruime Ysplitsing rechts aanhouden (Gürzenichstrasse).
Kort daarna op de 1e kruising LA (Hohe Strasse),
een nog drukkere winkelstraat dan waar je net
op liep. Blijf deze winkelstraat consequent RDgaand volgen en je loopt bijna vanzelf tegen de
Dom aan, met daarachter het station. Zou je
doorlopen, dan ben je daar met een dik kwartier.
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5 Heb je nog tijd over of daar gewoon zin in,
je kunt voordat je in de trein stapt nog de
oude, historische binnenstad bezoeken. Je treft
daar leuke smalle straatjes en een paar
horecarijke pleinen, zoals de Heumarkt en de
Alter Markt. En loop je wat verder, dan is het op
de terrasjes langs de Rijn ook heel goed toeven.
Hoe kom je daar? Op de Hohe Stasse lopend na
huisnr 117-119 (je ziet daar de MediaMarkt) RA,

6 km

blijf RD-gaand de Grosse Budengasse en de
Kleine Budengasse volgen en je komt vanzelf uit
op de Alter Markt. Vanaf daar kun je lekker
ronddwalen in de leuke smalle straatjes en
stegen, met hier en daar ook een enkel hofje.
De weg naar het station is makkelijk te vinden:
de Dom is in deze wijk nadrukkelijk te zien, loop
die kant op en je komt uit bij het station.
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