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ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.90 km)

BELGISCHES VIERTEL,
EHRENSTRAßE & EHRENFELD

Bezoek eerst het Museum für Ostasiatische Kunst 1 . Loop daarna rechts om het water of

OVER DE ROUTE

een gezond tussendoortje halen 3 . Sla linksaf. Onthoud voor ’s avonds 4

Dit is een wandeling voor echte shopping- en modefans. Vooral in het Belgisches Viertel zitten
veel leuke boetiekjes. Om in Ehrenfeld te komen heb je twee opties. Te voet ga je dwars door
de Grüngürtel, waar het in de zomer gonst van de outdooractiviteiten. Of neem een stukje de
metro. Stap dan in op Hans-Böckler-Platz/Bahnhof West en stap 3 minuten later weer uit in de

slenter bij mooi weer een stukje door het park. Loop terug en ga langs de biergarten 2 . Ga
onder het spoorviaduct door en loop rechtdoor tot de Brüsseler Straße. Iets naar rechts kun je
en 5

en ga

rechts in de Aachener Straße 6 . Sla linksaf de Brabanter Straße in en loop het Belgisches
Viertel binnen. Ga weer rechts in de Lütticher Straße 7
Straße 8

en vervolgens links in de Flandrische

9 . Steek de Hohenzollernring over en loop door Keulens hipste shopping mile,

Körnerstraße (metro-/tramlijn 3 en 4).

de Ehrenstraße 10 11 . Ga links bij de kunstboekhandel 12 . Loop door langs 13 en 14 tot

DE WIJKEN

de Magnusstraße en sla linksaf. Sla nog eens linksaf in de Alte Wallgasse en daarna rechtsaf

De groene Aachener Weiher werd aangelegd met het puin uit de oorlog. Zodra de zon zich
laat zien, stromen studenten van de nabijgelegen universiteit de glooiende weide op. Eeuwen
geleden was de Aachener Straße een Romeinse voetweg die Keulen met de Romeinse
nederzettingen in het westen verbond; tegenwoordig is het een drukke verkeersader en
populaire uitgaansstraat.
Het Belgisches Viertel is geen officiële stadswijk, maar meer een aanduiding voor de straten
die zich rond de Brüsseler Platz bevinden. Op dit altijd levendige plein en in de omringende
straten vind je allerlei originele modewinkels, leuke cafés en niet te dure restaurants. Mooie
Gründerzeit-panden en naoorlogse gebouwen staan er zij aan zij naast foeilelijke
parkeergarages. Die variatie maakt dit hippe stadsdeel nou juist zo charmant.

in de Palmstraße 15 . Loop door naar de Friesenwall en ga links, tot je weer op de
Ehrenstraße uitkomt. Sla hier rechtsaf en steek de Ring weer over. Je bent nu in de
Maastrichter Straße 16 17 18 , met voor je de Brüsseler Platz 19 20 . Dit populaire plein is
een mooie plek om wat te eten of drinken 21 . Ga linksaf het noordelijke deel van de
Brüsseler Straße in 22 23 en loop door tot de Venloer Straße. Ook hier ligt een leuke plek
om even te pauzeren 24 . Kies bij de Stadtgarten hoe je naar Ehrenfeld wilt gaan. Te voet,
dwars door de Grüngürtel, duurt dat ongeveer 20 minuten. Of je pakt de metro; loop hiervoor
ca. 50 m onder het spoorviaduct door en stap in op Hans-Böckler-Platz/Bahnhof-West. Stap
twee haltes later weer uit op het metrostation Körnerstraße. Een stukje terug 25 26 en iets

De drukke Ehrenstraße is vooral op zaterdagen enorm populair. Er komen steeds meer grote
stores van de bekende kleding- en schoenenmerken, maar duik je de straatjes eromheen in,
dan is de sfeer meteen heel anders. Daar vind je leuke onafhankelijke (kunst)boekhandels,

verderop 27 vind je diverse leuke adressen. Vervolg de route via de Körnerstraße voor meer
mooie shopadressen en een gezellig eetcafé 28 29 30 . Loop iets terug, ga rechtsaf in de

antiekzaken, sushibars, cafés en taartjeswinkels.

Stammstraße en weer rechts in de Philippstraße. Drink een koffie in de Glasstraße 31 en

De voormalige arbeiders- en fabriekswijk Ehrenfeld ondergaat een grote transformatie: steeds
meer jonge gezinnen, studenten en creatievelingen bepalen er het straatbeeld en buurtcafés
hebben plaatsgemaakt voor hippe bars en clubs. Oude fabriekshallen zijn er omgetoverd tot
klimhal, concert- of toneelzaal of atelier. De rommelige drukte van de Venloer Straße verdwijnt

loop terug, tot je de Hansemannstraße bereikt. Betreed Balloni 32 via de achteringang;

op slag zodra je de kleinere zijstraten op je gemak verkent.

linksaf en steek bij het kruispunt rechts de Ehrenfeldgürtel over. Ga onder het spoorviaduct

WEINIG TIJD

door voor de laatste twee adressen 33 34 van deze wandeling.

Museum für Ostasiatische Kunst + Salon Schmitz + Brüsseler Platz + Boutique Belgique /
BB Loves + Biergarten am Aachener Weiher

verlaat de winkel weer aan de andere kant, aan de Ehrenfeldgürtel. (Loop de
Hansemannstraße helemaal uit als de winkel gesloten is en ga aan het einde rechts.) Sla

1 MUSEUM FüR OSTASIATISCHE KUNST - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Een bezoekje aan het Museum für Ostasiatische Kunst is beslist de moeite waard als je
geïnteresseerd bent in Chinese, Japanse en/of Koreaanse kunst. Het gebouw is een ontwerp
van de Japanse architect Kunio Maekawa, een leerling van Le Corbusier. Ook fraai is de
Japanse tuin, waar je even wat kunt gaan drinken bij het café.
universitätsstraße 100, www.museenkoeln.de/museum-fuer-ostasiatische-kunst,
+49(0)221-22128617, di-zo 11.00-17.00, elke eerste do van de maand 11.00-22.00, entree € 6,
u-bahnhof universitätsstraße
2 HIROSHIMA-NAGASAKI-PARK / BIERGARTEN AM AACHENER WEIHER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Dat het zacht glooiende Hiroshima-Nagasaki-Park werd aangelegd met puin uit de Tweede
Wereldoorlog is nergens aan te zien. De naam van het park werd bewust gekozen ter
nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Studenten kwamen hier altijd al graag; de laatste
tijd ook liefhebbers van street-workout en calisthenics. Op mooie dagen is het in de
Biergarten am Aachener Weiher lekker toeven. Op het grote terras is bijna altijd een plekje
vrij, maar nog leuker is het in de schommelbanken met uitzicht over het water en zicht op het
museum.
richard-wagner-straße, www.biergarten-aachenerweiher.de/biergarten.html,
+49(0)221-5000614, dagelijks 11.00-0.00, bier € 3, u-bahnhof universitätsstraße
3 YUMMY! MüSLIBAR - ETEN & DRINKEN

Trots noemt Meiki Stein haar Yummy! Müslibar de eerste mueslibar van Keulen. Ook heeft ze
berekend dat het totaal aantal mueslicombinaties dat je er kunt krijgen meer dan vier miljard
bedraagt. Ruime keuze dus, maar wat echt telt, is dat hier alles gezond en lekker is. Naast
muesli kun je bij Yummy! ook prima terecht voor heerlijk chocoladegebak en verse koffie.
brüsselerstraße 29, www.yummy-mueslibar.de, +49(0)178-4666167, ma-vr 8.45-18.00, za-zo
10.00-18.00, € 2, u-bahnhof moltkestraße~
4 KRUA THAI - ETEN & DRINKEN

Het middelste deel van de Brüsseler Straße heeft zich ontwikkeld tot een mekka voor
liefhebbers van streetfood. Krua Thai is hier een van de hipste en drukst bezochte adressen.
In de zomer komen de heerlijke Thaise aroma’s je al van verre tegemoet. Het is er dan nogal
eens vol, maar als je wat geduld hebt, komt er snel een tafeltje vrij.
brüsseler straße 40-42, www.kruathai.org, +49(0)221-2774636, ma-do 12.00-22.00, vr-za
12.00-23.00, zo 14.00-22.00, € 4,50-8,50, vegetarisch € 5,50, u-bahnhof moltkestraße
5 WOOSCH - ETEN & DRINKEN

‘Woosch’ is niets anders dan Keuls dialect voor worst. Dus je snapt dat je hier op de
uitgelezen plek bent om een echte curryworst met friet te eten. Daarnaast vind je bij Woosch
nog meer ‘traditional German fast food’, zoals burgers, soepen en leverkaas met spiegelei.
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Woosch gebruikt alleen ingrediënten die van regionale leveranciers komen.
brüsseler straße 43, fb wooschcologne, +49(0)221-27056390, ma-do 12.00-23.00, vr-za
12.00-3.00, € 3-11, u-bahnhof moltkestraße
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6 SALON SCHMITZ / METZGEREI SCHMITZ / BAR SCHMITZ - ETEN & DRINKEN

colofon

Ongetwijfeld is Salon Schmitz een van de populairste cafés nabij de Ring. In het fraaie
interieur is het dan ook heerlijk ‘mensen kijken’, bijvoorbeeld met een Milchkaffee of
prosecco. Mocht je trek krijgen, dan kun je bij Metzgerei Schmitz een stuk quiche of
aalbessengebak bestellen. Het jongste ‘familielid’ is Bar Schmitz, een wat duurder restaurant
in Franse bistro-stijl.

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

aachener straße , www.schmitzkoeln.de, +49(0)221-133898, salon dagelijks 10.00-2.00, bar
ma-za 12.00-15.00 & 18.00-23.00, metzgerei ma-do 9.00-23.00, vr-za 9, salon & metzgerei € 3,
bar € 40, u-bahnhof rudolfplatz of moltkestraße

NAME

GEERT LEMMENS

7 CAFé BELLE CHIC - ETEN & DRINKEN

Photography

Bij Café Belle Chic kun je ieder moment van de dag terecht voor een gezonde maaltijd. Begin
je dag met een croissant, vers fuit en een eitje, lunch met een lekkere salade en een groene
smoothie, of neem halverwege de middag een latte macchiato met een heerlijk stuk
huisgemaakte cheesecake.

Vincent van den
Hoogen
LAATSTE UPDATE
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lütticher straße 6, fb cafebellechic, +49(0)221-99879260, ma-za 8.00-18.00, € 2,50, u-bahnhof
rudolfplatz
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8 SUPER STORE - SHOPPEN

Salon Sahnestück is gevestigd in een oude kapsalon, wat je nog kunt zien aan de wastafels en
de tot lampen omgetoverde droogkappen. Hier ben je op de juiste plek voor mode van talrijke
bekende labels.
flandrische straße 6a, www.salon-sahnestueck.de, +49(0)173-3035701, ma-za 11.00-20.00, ubahnhof rudolfplatz

LOCAL

9 SALON SAHNESTüCK - SHOPPEN

NAME

GEERT LEMMENS

Met Super Store opende fashionista Lena Terlutter inmiddels haar vierde winkel. Super Store
onderscheidt zich door de ruime kleedhokjes en de glamoureuze uitstraling. Het wat duurdere
assortiment omvat ook schoenen en sieraden, zoals die van de Berlijnse ontwerpster Sabrina
Dehoff.
flandrische straße 6, www.super-store.co, +49(0)221-84561584, ma-za 11.00-20.00, ubahnhof rudolfplatz
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Geert kent Keulen als geen ander. Zijn koffie drinkt hij in de
Kaffeebud in Ehrenfeld, uitwaaien doet hij in het
Stadtwald, op vrijdag eet hij graag in bistro Keimaks in
de Südstadt en voor een Kölsch gaat hij naar
café Hallmackenreuther in het Belgisches Viertel. Hij
interesseert zich voor uitgaan en kunst maar ook voor het
Romeinse verleden van de stad.
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