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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Alter Botanischer Garten
NS-Dokumentationszentrum
Königsplatz
Lenbachhaus
Café Schmock
Tafel & Schwafel
Vorhoelzer Forum
Alte, Neue & Pinakothek der Moderne
Carta Pura
Bar dell´Osteria
Apartment
PicNic
Ballabeni
Museum Brandhorst
L. Werner Buchhandlung
Koi
Maelu
Viscardigasse
Hofgarten
Residenz München
Bayerische Staatsoper
Meindl
Hofbräuhaus
Sumitra Spa
Fedora
Obacht'
Bar Centrale
Almenrausch
Bier- und Oktoberfestmuseum
Valentin-Karlstadt-Musäum

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.30 km)

maxvorstadt & altstadt ost

Begin je wandeling in de Alter Botanischer Garten 1 . Ga om het Park Café rechtdoor,

OVER DE ROUTE

Brienner Straße in 2 . Bewonder de klassieke Königsplatz 3 , bezoek het Lenbachhaus 4 en

Aan het begin van de route word je verrast door de statige klassieke gebouwen en pleinen.
Hier ligt de focus op architectuur en kunst. Niet alleen het aantal musea is groot, ook het
gerenommeerde aanbod per gebouw is enorm. Je zult dus keuzes moeten maken. Je begeeft
je hier in een studentenwijk en komt genoeg hippe koffie- en eettentjes tegen. Het einde van
de wandeling is toeristischer en drukker, maar een prima afsluiter van de dag.

rechtsaf de Karlstraße in. Ga linksaf in de Barer Straße, loop links om de obelisk en ga de

ga rechts de Richard-Wagner-Straße in. Wandel linksaf in de Gabelsbergerstraße, weer links
voor een koosjere maaltijd 5 of ga rechts in de Augustenstraße voor een pasta 6 . Loop
rechts de Theresienstraße in, ga rechtsaf in de Arcisstraße en geniet van het uitzicht 7 . Daal
af en neem de tijd voor de Alte of Neue Pinakothek 8 . Steek voor de Pinakothek der

DE WIJKEN

Moderne de Barer Straße over. Ga terug naar de Arcisstraße, wandel tot aan de

zich in alle richtingen uit. Met potlood en liniaal gingen stadsarchitecten aan de slag om in het
noordwestelijke deel van München wat structuur aan te brengen. Koning Max I mocht zijn
naam aan het nieuw verworven stukje land geven, terwijl zijn zoon en opvolger Ludwig I zich

voor het kitschy Apartment 11 , loop terug en laat je verrassen door de smaak van Tibet in

ten doel stelde de Maxvorstadt in een klein Athene om te toveren.

14 . Ga rechtsaf in de Türkenstraße en koop een naslagwerk voor thuis 15 . Wandel tot de

Toen de vestingmuren rondom München in de 19e eeuw werden gesloopt, breidde de stad

De Maxvorstadt groeide uiteindelijk uit tot een reusachtig Kunstareal: de drie Pinakotheken,

Schellingstraße en ga rechts voor de vele winkels 9 en bars 10 . Ga in de Barer Straße linksaf

PicNic 12 . Blus met een ijsje 13 en steek de Theresienstraße over naar Museum Brandhorst

Brienner Straße, ga linksaf, loop voorbij de Platz der Opfer des Nationalsozialismus en geniet

het Lenbachhaus, de Glyptothek en Museum Brandhorst zijn slechts een paar van de vele
musea. Geen wonder dat München, naast Berlijn, de kunstmetropool van Duitsland wordt
genoemd. Een eervolle titel, maar zodra er een stralende zon boven München hangt, krijgt de
kunst zware concurrentie. Dan veranderen de grasvelden bij de Alte Pinakothek in een

van Japanse specialiteiten 16 . Via de Wittelsbacherplatz loop je naar de Odeonsplatz, ga

luilekkerland voor zonaanbidders.

het park en neem rechts de Alfons-Goppel-Straße. Bezoek de Residenz 20 . Ga in de

De Maxvorstadt is ook een wetenschappelijk centrum. De Technische Universiteit, het
Historische College en de Academie voor Beeldende Kunsten zijn maar enkele voorbeelden
van de vele onderwijsinstellingen die in het stadsdeel huizen. De talloze studenten en hun
professoren zorgen ervoor dat de Maxvorstadt een open, veelzijdige en levendige buurt is.
Omdat de geschiedenis zich eeuwenlang alleen binnen de stadsmuren afspeelde, ontdek je in
de Altstadt op elke straathoek wel een opvallende bezienswaardigheid. En dat terwijl toch
zo’n 90 procent verwoest werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het noordoosten van de
Altstadt woont en shopt chic München. De kleding en horloges in de etalages van de

rechtsaf in de Theatinerstraße en gun jezelf een beeldschoon toetje 17 . Loop terug en ga
rechts de Viscardigasse 18 in, weer linksaf tot je rechts de Hofgarten 19 ziet. Wandel door

Maximilanstraße rechtsaf tot voorbij de Bayerische Staatsoper 21 . Loop links in de
Dienerstraße, weer links de Hofgraben in en wandel via het levendige plein Am Platzl naar Am
Kosttor. Laat je inspireren door klederdrachten in een modern jasje 22 en loop terug voor het
Hofbräuhaus 23 . Verderop rechtsaf kun je in de Münzstraße je voeten laten verwennen 24 . In
de Sparkassenstraße ga je eerst linksaf om koffie te drinken 25 , daarna links in de
Ledererstraße voor een souvenir van Obacht’ 26 en een afzakkertje bij Bar Centrale 27 . Via de
Dürnbräugasse kom je in het Tal. Probeer Dirndls bij Almenrausch 28 , bezoek het Bier- und

Maximilianstraße zijn peperduur, maar een gratis kijkje zeker waard.

Oktoberfestmuseum 29 rechts in de Sterneckerstraße of ontdek het gekke museum in de

WEINIG TIJD

Isartor 30 .

Königsplatz + Alte, Neue of Pinakothek der Moderne + Lenbachhaus + Residenz
München + Hofbräuhaus

1 ALTER BOTANISCHER GARTEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Rondom de Neptunus-fontein, die door bloemenpracht omringd wordt, heerst een echt
eilandgevoel. Naar aanleiding van de industrietentoonstelling in 1854 werd in de Alter
Botanischer Garten een groot glazen paleis gebouwd. Het ging later in vlammen op, maar op
de resten van het paleis kwamen een kunstpaviljoen voor wisselende tentoonstellingen en
het Park Café.
sophienstraße 7, +49(0)89-51617980, u4 & 5, s1-4 & 6-8 karlsplatz
2 NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In München kreeg Hitlers groepering NSDAP steeds meer navolging. Het hoofdkwartier van
de NSDAP zetelde in het Palais Barlow. Op deze plek wordt gewerkt aan het NSDokumentationszentrum dat over de opkomst en geschiedenis van het nationaalsocialisme in
München zal vertellen. De opening is gepland op 30 april 2015.
brienner straße 34, www.ns-dokumentationszentrum-muenchen.de, u2 königsplatz
3 KöNIGSPLATZ - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Dat koning Ludwig I van München een tweede Athene wilde maken, zal je niet verwonderen
als je door de monumentale poort, de Propyläen, de Königsplatz betreedt. Links zie je de
Staatliche Antikensammlung, een museum over de antieke wereld, rechts de Glyptothek, die
sculpturen uit de Griekse en Romeinse tijd herbergt.
königsplatz 1, www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de, +49(0)89-9286100, staatliche
antikensammlungen di & do-zo 10.00-17.00, wo 10.00-20.00, glyptothek di & wo & vr-zo 10.0,
entree € 6 (voor beide tentoonstellingen), u2 königsplatz
4 LENBACHHAUS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het landschap van de voornaamste kunstmusea is sinds mei 2013, na een vierjarige
restauratie van het Lenbachhaus, eindelijk weer compleet. In de voormalige particuliere
woning uit de 19e eeuw kun je ’s werelds grootste verzameling van de expressionistische
kunst van Der Blaue Reiter bewonderen, een kleine groep kunstenaars waartoe onder
anderen Kandinsky, Marc en Macke behoorden. Ook biedt het in ‘goud’ omhulde kunsthuis
wisselende, internationale exposities.
luisenstraße 33, www.lenbachhaus.de, +49(0)89-23332000, di 10.00-21.00, wo-zo
10.00-18.00, entree € 10, u2 königsplatz
5 CAFé SCHMOCK - ETEN & DRINKEN

Café Schmock heeft lak aan alle politieke conflicten in de wereld en vult zijn menukaart met
Israëlisch-Arabische specialiteiten. Wie het typisch Duitse varkensvlees een beetje moe is,
komt hier zeker aan zijn trekken, want bij Schmock wordt alleen koosjer gegeten. Reserveer
een tafeltje en bete’avon!
augustenstraße 52, www.schmock-muenchen.de, +49(0)89-52350535, ma-vr 10.30-16.00 &
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18.00-1.00, za 18.00-1.00, € 40, u1 & tram 20 stiglmaierplatz, u2 königsplatz
6 TAFEL & SCHWAFEL - ETEN & DRINKEN

Wie van de bedrijvigheid in de straten van de Maxvorstadt geen genoeg kan krijgen, kan zich
bij Tafel & Schwafel op een van de favoriete zitplaatsen aan het grote raam verder aan de
drukte vergapen. Geniet intussen van een ontbijt of een bord spaghetti met salie en probeer in
elk geval een stuk zelfgebakken taart van eigenares Annette Abt.
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augustenstraße 80, +49(0)89-45229522, ma-vr 9.00-22.00, za 9.00-18.00, zo 10.00-18.00, €
10, u1 & tram 20 stiglmaierplatz, u2 königsplatz

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.

7 VORHOELZER FORUM - ETEN & DRINKEN

Dat het Vorhoelzer Forum niet lang geheim zou blijven, was te verwachten. Of je nu voor een
brunch of een sundowner gaat, het uitzicht over de daken van München en het
Alpenpanorama zijn te mooi om onopgemerkt te blijven. Maar eerst moet je nog de weg naar

NAME

Irene Venghaus

deze rooftop-bar zien te vinden: de Technische Universiteit binnenstappen, bij de hoofdingang
links de gang in, aan het einde rechts en dan met de lift naar de vijfde verdieping.
arcisstraße 21, www.vf.ar.tum.de, zomer ma-vr 8.00-22.00, za 9.00-23.00, zo 9.00-22.00,
winter ma-vr 8.00-21.00, za 9.00-18.00, zo 9.0, u2 theresienstraße
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8 ALTE, NEUE & PINAKOTHEK DER MODERNE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Alte Pinakothek, Neue Pinakothek en Pinakothek der Moderne zijn musea waarop München
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

meer dan trots is. Langs de Barer Straße pronken deze gerenommeerde kunsthuizen waar je
kunst vanaf de 14e eeuw tot vandaag kunt bekijken.
barer straße 27-29-40, www.pinakothek.de, +49(0)89-23805216, di 10.00-20.00, wo-zo
10.00-18.00, combiticket voor de 3 pinakotheken, museum br, tram 27 pinaktoheken, u2
theresienstraße
9 CARTA PURA - SHOPPEN

LOCAL

Pas bij Carta Pura op dat je neus niet aan de reusachtige etalagevensters blijft kleven. Hier
stuit je op vele notitieboekjes, kalenders, fijne vulpennen, stiften, papierklemmen en andere
mooie bureau-accessoires. Het leukst zijn de hoge kasten met bont cadeaupapier dat per
meter te koop is.
schellingstraße 71, www.cartapura.de, +49(0)89-2881130, ma-vr 9.30-19.00, za 9.30-16.00,

5

IRENE VENGHAUS

Niks wist ze van Beieren, maar sinds ze er woont en met
een local is getrouwd. weet ze wel beter. München is
top! Irene houdt van lekker eten, musea, een biertje drinken
aan de Isar, de Viktualienmarkt, ontbijten in een café,
kortom: de stad ontdekken. Als ze niet zelf net een
nieuw adresje heeft gevonden, wordt ze wel getipt door een
van haar vrienden.

tram 27 schellingstraße
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