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

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Bayerisches Nationalmuseum
Sammlung Schack
Friedensengel
Feinkost Käfer
Prinzregentenstadion
Prinzregententheater
Café Glückskind
Burger House
Fee n kl eid
Room to Roam
Kriechbaumhof
Grafenwinkel
Zum Kloster
Franzosenviertel
Glückspilz
Artisan 37
Konditorei Obori
CHI*KA
Spoon Up
L'Épicerie d'Anne-Marie
Bernegger
Maria Passagne
Mr. Baker's Coffee House
Stein 11
Markt am Wiener Platz
Gasteig
Bürgerbräukeller
Müller’sches Volksbad
Muffathalle
Alpines Museum
Nage und Sauge

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.30 km)

haidhausen

De verleiding is groot om veel tijd door te brengen in het Bayerisches Nationalmuseum 1 ,

OVER DE ROUTE

Friedensengel 3 stralen. Beklim het terras en volg de Prinzregentenstraße. Je komt langs

Een dorpsleven in een miljoenenstad; tijdens deze wandeling merk je dat dit echt kan. De
route begint weliswaar met een aantal imposante bezienswaardigheden, maar verderop loop
je – met name ten zuiden van de Einsteinstraße – door rustige, kindvriendelijke buurten met
boetieks, koffietentjes en Franse restaurants. Je naambordje ‘toerist’ valt hier gelukkig niet
op.

maar hou wat tijd over voor Sammlung Schack 2 . Neem de brug over de Isar en zie de

een delicatessenzaak 4 , een kunstijsbaan en zwembad met sauna 5 en een lieflijk theater
6 . Ga net voor het theater rechts en volg de Nigerstraße tot die overgaat in een wandelpad.

Ga op de Einsteinstraße rechtsaf en dan links in de Seeriederstraße voor een koffie of een
lichte maaltijd 7 . Sla rechtsaf in de Kirchenstraße, rechts in de Schloßstraße en links naar de

DE WIJKEN

Max-Weber Platz. Heb je trek in een stevige hamburger 8 , loop dan een stukje de

kindvriendelijke kroegen en de hobbelige trottoirs voor de woningen worden vooral door de
Münchenaren zelf bevolkt.

mode voor feeën 9 en als je rechts afslaat ecomode 10 . Neem het pad rechts van de kerk,

De geschiedenis van Haidhausen is proletarisch. In de smalle steegjes rondom de St.-JohannBaptist-Kirche leefden vroeger vooral dagloners, arbeiders en kleine handelaren, die alleen
buiten de stadsmuren een goedkope woning konden vinden. Typisch voor die tijd waren de

stoot op het houten huis Kriechbaumhof 11 en de Grafenwinkel 12 . Neem linksaf een pauze

Haidhausen, het stadsdeel ten oosten van het centrum, is redelijk toeristenvrij gebleven. De

Ismaningerstraße in. Loop terug naar het plein en ga links in de Kirchenstraße. Hier ontdek je

ga dan linksaf en meteen weer rechts, de Jugendstraße in. Ga aan het einde rechts en je

bij Zum Kloster 13 en ga rechtsaf in de Metzstraße richting het Franzosenviertel 14 . Steek de

zogenaamde Herbergshäuser, waar soms meer dan zestien families onder één dak woonden.
Een paar van die huizen hebben de tand des tijds overleefd of zijn herbouwd en zijn – hoe kan
het ook anders – felbegeerd op de vastgoedmarkt.
Dat toont ook aan hoe Haidhausen zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Rond 1970

Bordeauxplatz over en verheug je op al het moois dat rechtsaf in de Pariser Straße wacht 15

kwam er eindelijk leven in deze ingeslapen wijk, omdat kunstenaars, ex-68’ers en studenten,
net als de arbeiders van vroeger, werden aangetrokken door de lage huren. In hun kielzog

even bij CHI*KA 18 voordat je de soepbar induikt 19 . Ga dan rechts in de Steinstraße voor

kwamen cafés, galeries, winkels en een boost door een grootschalige renovatie. Niet veel
later was het bijzonder posh een adres in de voormalige arbeidersbuurt Haidhausen te
hebben.
Toen de nieuwe generatie yuppen tien jaar later naar het Glockenbach- en Gärtnerplatzviertel
trok, wilden vele bobo’s – bourgeois bohemiens – het gezellige Haidhausen niet meer
opgeven. Het Franzosenviertel, waar steeds meer winkels en eettentjes de nadruk op bio
leggen, heeft zijn charme allesbehalve verloren. Dat de toenemende culturele infrastructuur –
met onder meer de culturele centra Muffatwerk en Gasteig – ook tot de verhoogde
levenskwaliteit heeft bijgedragen, staat buiten kijf.

WEINIG TIJD

Kriechbaumhof + Grafenwinkel + Markt am Wiener Platz + Franzosenviertel +
Bayerisches Nationalmuseum

16 . Ga rechtdoor op de Pariser Platz, dan rechtsaf in de Lothringer Straße om iets lekkers te

eten 17 . Loop naar de Weißenburger Platz en kijk rechts, in de Weißenburger Straße, nog

een Frans restaurant 20 . Reserveer een tafeltje en wandel verder. Koop een warme wollen
muts 21 en bel vervolgens aan voor een cocktail 22 . Verderop kun je terecht voor een koffie
23 en de nodige wooninspiratie 24 . Loop door tot je op de Wiener Platz 25 komt. Loop terug

de Steinstraße in, ga rechtsaf in de Eggernstraße, volg de bocht naar links (Holzhofstraße) en
betreedt cultureel centrum Gasteig 26 . Loop tot aan de Rosenheimer Straße, met links de
herdenkingsplaat 27 . Ga terug, loop verder door de Rosenheimer Straße en ga aan het einde
links en neem rechts het pad naar beneden voor een duik in het zwembad 28 of een concert
29 . Wandel linksaf voor een museumbezoek aan het water 30 . Aan de andere kant van de

Isar vind je al snel een studentikoze bar 31 .

1 BAYERISCHES NATIONALMUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Bayerisches Nationalmuseum, een van de belangrijkste musea in Europa, is tot de nok
gevuld met voorwerpen uit de religieuze en wereldlijke folklore vanaf de middeleeuwen tot de
jugendstiltijd. Heel bijzonder zijn de Europese kerststalletjes, de hoofse muziekinstrumenten
en de middeleeuwse stadskaarten. Voor het museum zie je nog een ruiterstandbeeld van
prins-regent Luitpold van Beieren, die tijdens zijn bewind (1886-1912) het algemeen kiesrecht
invoerde.
prinzregentenstraße 3, www.bayerisches-nationalmuseum.de, +49(0)89-2112401, di-wo & vrzo 10.00-17.00, do 10.00-20.00, entree € 7, tram 17, bus 100 nationalmuseum / haus der
kunst
2 SAMMLUNG SCHACK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Dit huis kreeg München cadeau van keizer Wilhelm II; de verzameling romantische kunst
erfde de stad via de keizer van de Pruisische graaf Adolf Friedrich Schack – vandaar de naam
Sammlung Schack. Breng een bezoek aan de onbekende galerie en verbaas je over de grote
verzameling schilderijen uit de romantiek, het classicisme en het realisme. Topattracties zijn
Böcklins Villa am Meer, Lenbachs Hirtenknabe en Spitzwegs Abschied. Ook de vele kopieën
van beelden, waaronder Lenbachs Venus van Urbino, en grote schilderijen van jonge talenten
zijn adembenemend.
prinzregentenstraße 9, www.pinakothek.de/sammlung-schack, +49(0)89-23805224, wo-zo
10.00-18.00, entree € 4, combiticket met pinakotheken € 12, bus 100 reitmorstraße
3 FRIEDENSENGEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Rechts van de Isar, aan de Prinzregentenstraße, ligt een bijzonder juweeltje: een open tempel
met een Korinthische zuil met gouden engel. Dit monument, de Friedensengel, werd
opgericht om de 25e verjaardag van de Vrede van Versailles uit 1871 te vieren. De engel
verbeeldt Nike, de godin van de overwinning, die in haar rechterhand een olijftak vasthoudt en
in haar linkerhand een beeld van Athene, de godin van de wijsheid en vrede: een allegorie
voor het succes tijdens de Frans-Pruisische Oorlog van 1870-1871.
prinzregentenstraße, u4 prinzregentenplatz / max-weber-platz
4 FEINKOST KäFER - SHOPPEN

Wat in de jaren 30 begon als een winkeltje met koloniale waren, groeide uit tot dé
delicatessenzaak van München. Op zaterdagmorgen is het in Feinkost Käfer erg druk,
wanneer iedereen hier geduldig in de rij staat voor kaviaar, pasteitjes gevuld met kalfsragout,
zelfgemaakte bouillabaisse, spuitwater van de Fiji-eilanden en nog zo veel meer. Misschien
ook een tafeltje reserveren in het restaurant voor vanavond? Het heeft 15 GaultMillau-punten.
prinzregentenstraße 73, www.feinkost-kaefer.de, +49(0)89-4168255, ma-do 9.30-20.00, vr
9.00-20.00, za 8.30-16.00, u4 prinzregentenplatz
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5 PRINZREGENTENSTADION - LEUK OM TE DOEN

De sauna in het Prinzregentenstadion, ook wel Prinze genoemd, is precies wat je nodig hebt
op een kille winterdag in München. Deze wellnessoase met een whirlpool, sanarium, Finse
sauna en ayurvedamassages is 1300 m² groot. Op donderdag is het ladies’ day. Ben je nog
niet helemaal verkleumd, probeer dan eerst de kunstijsbaan uit. Bezoek je München tijdens de
zomer en is het heet, dan kan een plons in het openluchtzwembad soelaas brengen.

sieraden, handtassen, mutsen en sjaals.
kirchenstraße 5, www.feenkleid.de, +49(0)89-53889660, di-vr 11.00-19.00, za 11.00-15.00, u4
& 5 max-weber-platz

prinzregentenstraße 80, www.swm.de, +49(0)89-23615050, dagelijks sauna 9.00-23.00,
zwembad 9.00-18.00, entree sauna & zwembad € 15,80 (4 uur), zwemm, u4
prinzregentenplatz
6 PRINZREGENTENTHEATER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Prinzregentenplatz is een plein vol neoclassicistische en jugendstilgebouwen. Het
pronkstuk hier is het Prinzregententheater, waar aanvankelijk alleen opera’s van Wagner
werden opgevoerd. Nu is de Bayerische Theater-acadamie er kind aan huis.
prinzregentenplatz 12, www.prinzregententheater.de, +49(0)89-21852899, zie website voor
openingstijden en prijzen, u4 prinzregentenplatz
7 CAFé GLüCKSKIND - ETEN & DRINKEN

‘Zolang de kinderen kunnen genieten, doen wij dat ook’, hebben de eigenaars van Café
Glückskind gedacht. In dit pastelkleurige familiecafé vinden ook de kleintjes maar al te graag
een groentelasagne op hun bordje of een choco-muffin in hun knuistje. Papa en mama kunnen
tafelen en tegelijkertijd hun kroost in de speelhoek met paddenstoelen-krukjes in de gaten
houden.
seeriederstraße 9, www.cafe-glueckskind.de, +49(0)89-41171667, di-zo 9.00-19.00, € 9, u5 &
5 max-weber-platz
8 BURGER HOUSE - ETEN & DRINKEN

Over smaak en vooral over wat er op een hamburger thuishoort, valt te twisten. Over de
kleine ‘fastfoodketen’ Burger House zijn de meningen daarentegen niet verdeeld: met
dagverse, biologische groenten, vlees van runderen die op Beierse weiden hebben gegraasd
en huisgemaakte sauzen tovert het burgerrestaurant sappige klassiekers op tafel. Maar ook
creatieve combinaties, als een truffelburger met champignons, staan op het menu. Intussen
zijn er twee filialen en een afhaalstalletje in een biertuin geopend.
ismaningerstraße 5, www.theburgerhouse.com, +49(0)89-92586552, ma-vr 11.30-15.30 &
17.00-22.30, za 12.00-22.30, zo 14.00-21.00, € 9, u4 & 5 max-weber-platz
9 FEE N KL EID - SHOPPEN

Frivool of stoer, elegant of bont: zo kleden de elfen zich in de grote stad. Fee n kl eid heeft
zowel voor edele dames, nobele prinsessen als stoere meiden altijd wel iets van eigen
ontwerp in huis. Je vindt er naast de collectie van designers Heidi Reber en Dagmar Huth ook
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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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