knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Stachus Passagen
Santo Loco Surf Shop
St. Michaelskirche
Augustiner Klosterwirt
Frauenkirche
Neuhauser- & Kaufingerstraße
Marienplatz
Neues Rathaus
Apropos
The Blue Spa
Stancsics Schoko.Laden
OskarMaria
Fünf Höfe
Manufactum
Binnenhof Alte Münze
Altes Rathaus
Schrannenhalle
Slips
Two in One
Grüne Gans
Café Frischhut
Jüdisches Museum
Stadtcafé
Münchner Stadtmuseum
Hofstattpassage
Prinz Myshkin
Radspieler
Servus Heimat
Asamkirche
Sendlinger Tor

ROUTE
altstadt west
OVER DE ROUTE

Hoewel sommige bekende trekpleisters in een van de volgende routes zijn opgenomen, is dit
de meest toeristische wandeling. Je maakt kennis met de meer dan 850 jaar oude stad en
krijgt een goed beeld van de Beierse cultuur. Je kunt shoppen tot je erbij neervalt. De
wandeling is niet zo lang, waardoor je genoeg tijd hebt om de sfeer van de stad op te snuiven.
Je kunt deze route ook prima andersom lopen.

DE WIJKEN

De geschiedenis van de op twee na grootste stad van Duitsland begon vermoedelijk in de 10e
eeuw, toen benedictijnen zich langs de oevers van de Isar vestigden. Hertog Heinrich der
Löwe kreeg in 1158 het recht een brug over de Isar te bouwen en tol op de zoutroute te
heffen. Toen werd de plek als Forum apud Munichen (plaats bij de monniken)
gedocumenteerd. Nu is München een trendy stad die veel te bieden heeft op het gebied van
eten en drinken, uitgaan en cultuur. Wist je overigens dat de Münchenaren hun stad ook wel
‘de noordelijkste Italiaanse stad’ noemen?
Hoewel in München 1,4 miljoen mensen wonen, is de Altstadt (het oude centrum) zeer
compact. Eeuwenlang speelde de hele stadsgeschiedenis zich binnen de oude stadsmuren af.
Die hebben nu plaatsgemaakt voor een ringweg. Het hart van de Beierse hoofdstad is de
sfeervolle Marienplatz met het Rathaus en de Mariensäule, vanwaar straten in de vier
windrichtingen lopen.
Het noordwesten van de Altstadt staat bekend als ‘het vorstelijke München’. Paleizen
(Preysing Palais), chique straten (Kardinal-Faulhaber-Straße) en mondaine pleinen
(Promenadeplatz) bepalen het straatbeeld.
Door de voetgangerszone Kaufinger- en Neuhauserstraße drentelen dagelijks horden toeristen
en locals. Je vindt er dure winkels maar ook goedkopere zaakjes. Rond de Sendlingerstraße
zitten vooral kleinere winkels, van theeshops en kledingboetieks tot souvenirwinkels met
allerlei hebbedingetjes. De St.-Jakobs-Platz is sinds de komst van de synagoge en het
Jüdisches Museum en de renovatie van het Stadtmuseum een heerlijk rustige plek.

WEINIG TIJD

Neuhauser- & Kaufingerstraße + Frauenkirche + Marienplatz + Neues Rathaus +

Asamkirche

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.00 km)
Start je wandeling met een shoptour 1 en ga rechtsaf de Eisenmannstraße in voor een
surfwinkel 2 . Loop terug naar de winkelstraat en ga de St. Michaelskirche 3 binnen. Geniet
vervolgens van een Beierse maaltijd 4 en steek over naar de Frauenkirche 5 . Via de
Liebfrauenstraße kom je weer in de voetgangerszone 6 , waarna je het klokkenspel op de
Marienplatz 7 kunt bewonderen en van een mooi uitzicht over de oude binnenstad kunt
genieten 8 . Ga rechtsaf de Weinstraße in. Ga linksaf in de Sporerstraße, loop langs de
Frauenkirche, ga naar rechts, dan naar links en dan opnieuw naar links via de Harmanstraße
naar de Promenadeplatz en snuffel tussen de elegante lifestyleproducten 9 . Laat je
verwennen in een wellness 10 . Ga links en nogmaals links, even de Prannerstraße in voor
zoete bonbons 11 . Loop verder de Kardinal-Faulhaber-straße in voor een kopje koffie 12 , loop
terug en ga links in de Salvatorstraße. Shop verder in Fünf Höfe 13 . Wandel langs het nieuw
aangelegde park in de Maffelstraße, links de Schammerstraße in en koop duurzame,
nostalgische spulletjes 14 . Wandel verder en sla linksaf in de Hofgraben om het bijzonderste
binnenhof van de stad te bewonderen 15 . Ga via het Alter Hof en de Burgerstraße naar het
Altes Rathaus 16 . Loop links om de Alter Peter via de Heiliggeiststraße naar de rustige
Dreifaltigkeitsplatz, steek de Viktualienmarkt over en probeer een canapé met fijne prosciutto
en een glas prosecco in de Schrannenhalle 17 . Wandel linksaf door de Utzschneiderstraße en
de Reichenbachstraße naar de bruisende Gärtnerplatz 18 . Sla de Klenzestraße in en neem
plaats tussen de bloemetjes voor een kopje thee 19 . Ga terug naar het plein en sla de
Corneliusstraße in, ga in de Müllerstraße rechtsaf, dan links de Am Einlaß in en reserveer een
tafeltje 20 . Loop om de Schrannenhalle naar de Prälat-Zistl-Straße en kom op krachten met
een warme Auszog’ne 21 . Ga terug via de Sebastianzplatz en verken rechts de Sankt-JakobsPlatz 22 23 24 . Loop via de Dultstraße naar de Hofstattpassage 25 voor een nieuwe
shopervaring. Neem de linkeruitgang naar de Hackenstraße voor een vegetarisch diner 26 of
een souvenir 27 28 . Wandel via het Asamhof terug naar de Sendlingerstraße, ga rechtsaf naar
de Asamkirche 29 en loop verder in de richting van de Sendlinger Tor {31}.
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1 STACHUS PASSAGEN - SHOPPEN

München is een stad van superlatieven: onder een van de drukste verkeerspleinen van
Europa, de Karlsplatz, werd in de jaren 60 het grootste ondergrondse winkelcentrum van
Europa gebouwd: de Stachus Passagen. Je vindt er leuke boetieks en kleine bars, kortom:
alles wat je nodig hebt op druilerige dagen.

vaak in de steigers en vinden er voor langere tijd renovaties plaats, waardoor je de bijna 100
meter hoge zuidelijke toren niet kunt beklimmen tot 2016. Werp in elk geval een blik in de
gotische kerk en ontdek de Teufelstritt bij de ingang. Volgens de legende zou het een afdruk
van de duivelspoot zijn.
frauenplatz 12, www.muenchner-dom.de, +49(0)89-2900820, ma-wo & za-zo 7.00-19.00, do
7.00-20.30, vr 7.00-18.00, entree gratis, s1-4 & 6-8 marienplatz

karlsplatz 1, untergeschoss, www.stachus-passagen.com, +49(0)89-51619664, ma-za
9.30-20.00, u4 & 5, s1-4 & 6-8, tramlijn 16-21 & 27 karlsplatz

6 NEUHAUSER- & KAUFINGERSTRAßE - SHOPPEN
2 SANTO LOCO SURF SHOP - SHOPPEN

De surfers van de Eisbach zijn tot ver over de grenzen bekend nadat de filmdocumentaire
Keep Surfing werd uitgebracht. Voor hun handgemaakte surfboards, neopreenpakken, blitse
zonnebrillen en bijbehorende halskettingen zweren ze bij één adres: de Santo Loco Surf Shop
in München. Voor wie zelf surfkriebels voelt: ze verhuren ook surfuitrusting.
eisenmannstraße 4, www.santoloco.com, +49(0)89-30708585, ma-za 10.00-20.00, u4 & 5,
s1-4 & s6-8 karlsplatz

Tussen de Stachus en de Marienplatz werd in de jaren 70 een voetgangerszone aangelegd.
Die is uitgegroeid tot het gebied met de meest bezochte straten in Duitsland. Intussen
hebben de barokke woonhuizen in de Neuhauser- en Kaufingerstraße plaatsgemaakt voor
allerlei winkelketens en -passages. Hier kun je gemakkelijk een hele middag shoppen.
neuhauser- & kaufingerstraße, u3 & 6 marienplatz, u4 & 5 karlsplatz, s1-4 & 6-8 karlsplatz of
marienplatz
7 MARIENPLATZ - BEZIENSWAARDIGHEDEN

3 ST. MICHAELSKIRCHE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de middeleeuwen was de Marienplatz ook al het hart van de stad. Het plein heette toen

Al meer dan 400 jaar bewaakt de bronzen aartsengel Michael de ingang van zijn kerk. De
gerestaureerde façade van de barokke St. Michaelskirche straalt als nooit tevoren. Bij de
ingang is een kleine expositie over de beschadigde kerk in de jaren 40 te zien. Achter in de
kerk, rechts van het altaar, is de ingang naar de koninklijke grafkelder van het Huis
Wittelsbach, waar ‘Kini’ – koning Ludwig II van Beieren – en 35 van zijn familieleden zijn
bijgezet.
neuhauser straße 6, www.st-michael-muenchen.de, +49(0)89-2317060, ma & vr 10.00-19.00,
di-do & za 8.00-19.00, zo 7.00-22.15, koninklijke grafkelder ma-do 9.30-16.30, , entree
grafkelder € 2, u4 & 5, s1-4 & 6-8 karlsplatz
4 AUGUSTINER KLOSTERWIRT - ETEN & DRINKEN

In 1328 brouwden de monniken van het Münchner Augustinerklooster voor het eerst het ‘gele
goud’. Intussen produceert het oudste bierhuis van München, dat begin 19e eeuw is
geprivatiseerd en sinds 1885 aan de Landsberger Straße ligt, acht bieren. De bekendste zijn
de Edelstoff, het Lagerbier Hell, de Augustiner Heller Bock en de Maximator. In 2013 opende
de Augustiner Klosterwirt zijn deuren op bijna dezelfde plek als waar de monniken hun eerste
bier schonken. Het is er misschien druk en toeristisch, maar het eten is goed en de bediening
vlot. Een echte aanrader: de Sauerbraten met Lebkuchen-saus. Sau guad!
augustinerstraße 1, www.augustiner-klosterwirt.de, +49(0)89-55054466, dagelijks 9.30-0.00,
€ 15, u3 & 6, s1-4 & 6-8 marienplatz

Schrannenmarkt, omdat er dagelijks een graanmarkt was. Sinds 1854 is de Marienplatz
vernoemd naar de Mariensäule, de zuil van de Maagd Maria die in het midden staat.
Eyecatchers op het plein zijn het neogotische Neues Rathaus, dat naar Vlaams voorbeeld
werd gebouwd, het Altes Rathaus en de Fischbrunnen, de oudste bron van München, die in
1954 werd herbouwd nadat deze in de oorlog verwoest was.
marienplatz, u3 & 6, s1-4 & 6-8 halte marienplatz
8 NEUES RATHAUS - LEUK OM TE DOEN

Maar liefst 2000 woningen moesten in de 19e eeuw wijken voor de bouw van het Neues
Rathaus. De klokkentoren (85 meter) met op de spits een monnik, het symbool van München,
is vast het meest gefotografeerde object van de stad. Driemaal per dag – om 11.00, 12.00 en
17.00 uur (17.00 uur alleen mrt-okt) – komt het uurwerk met bewegende poppen tot leven.
Het verbeeldt de bruiloft van de Beierse hertog Wilhelm V met Renata von Lothringen in 1568
en de Schäfflertanz, die na de pestepidemie van 1517 gedanst werd om de bevolking op te
vrolijken. Om 21.00 uur blaast een nachtwaker een wiegenlied. Het schouwspel bekijk je
zonder nekpijn vanaf de vijfde verdieping in Café Glockenspiel. In de Glockenturm is een
uitzichtplatform dat je met een lift kunt bereiken.
marienplatz 8, +49(0)89-23300, toren mei-sep dagelijks 10.00-19.00, okt-apr ma-vr
10.00-17.00, café ma-do 10.00-0.00, vr-za 09.00-1, entree € 4, u3 & 6, s1-4 & 6-8 marienplatz
9 APROPOS - SHOPPEN

5 FRAUENKIRCHE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De twee torens van de Frauenkirche uit 1494 sieren bijna elke ansichtkaart. Helaas staan ze
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Over smaak gesproken! Apropos laat zien hoe je jezelf modieus en elegant kleedt en je
woning even stijlvol inricht. In de 500 m² grote winkel worden labels als Valentino en Tom

6

Ford chic gepresenteerd en kun je je vergapen aan dandyschoenen, glinsterende gadgets en
beauty-artikelen, maar je vindt hier ook boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen.
De concept store is vooral gericht op gentlemen, maar ook voor ladies is er genoeg te vinden.
promenadeplatz 12, www.apropos-store.com, +49(0)221-2705710, ma-za 10.00-19.00, s1-4 &
6-8 marienplatz, tram 19 theatinerstraße
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LOCAL

NAME

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.
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