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

Viktualienmarkt
Café Fräulein
Buntpapier
Sunday in Bed
Kauf Dich Glücklich
Leib & Seele
Deutsches Museum
Café Hüller
Gärtnerplatztheater
Crème
Georgefrank
Rocket.
Trachtenvogl
Schallplattenzentrale
Auroom
Der 7. Himmel
Götterspeise
Antonetty
Schmelztiegel
Aroma
Alter Südlicher Friedhof
Café Maria & Eisdiele Jessas
Burrito Company
Reichenbachkiosk
Isaranlagen
La Sophia
Wuid
Charlie
Wirtshaus im Schlachthof
Viehhof Kino

ROUTE
isarvorstadt & au
OVER DE ROUTE

Hier staan het genieten aan de Isar en het levendige van een voorstad centraal. Wil je vooral
shoppen en trendy München leren kennen? Dan zou je de route kunnen beperken tot het deel
rondom de Gärtnerplatz en het Glockenbachviertel. Schijnt de zon en kun je wel wat rust
gebruiken? Kies dan voor de Isar en begin bijvoorbeeld met een bezoek aan het Deutsches
Museum en volg daarna de rivier. Een avondje Schlachthof is prima apart te plannen (U3
Poccistraße).

DE WIJKEN

Tussen Sendlinger Tor en de Isar, tussen de stervormige Gärtnerplatz en het Schlachthof,
bruist het dag en nacht. Vroeger konden de inwoners van München hier nog voor een
habbekrats een kamer huren, maar die tijden zijn allang voorbij.
De Isarvorstadt anno 1800: talrijke beekjes met helder water uit de Isar zoeken hun weg door
de weides langs de rivier. Aan de oevers zijn blekers, vlotters en wassers ijverig in de weer.
Zij wonen in armoedige huisjes. De eerste echte stadsontwikkeling komt honderd jaar later.
München groeit en groeit, de beekjes worden dichtgegooid en woonblokken schieten uit de
grond.
Vandaag de dag zijn het Gärtnerplatz- en Glockenbachviertel dé hippe buurten van München.
Hier wonen vooral goed verdienende yuppen. De Gärtnerplatz is de perfecte plek om op een
kleedje in het gras mensen te kijken. De Klenze-, Cornelius- en Reichenbachstraße zijn een
waar winkelwalhalla. In de kern van het Glockenbachviertel, rond de Holz-, Westermühl- en
Hans-Sachs-Straße, vind je vooral galeries, trendy cafés en disco’s.
Langs de Isar is het in de zomer gezellig druk met joggers en fietsers. Bij zonsondergang
verzamelen zich mensen uit de hele stad aan de oostelijke oever om de avond in te wijden
met een Augustiner of Aperol Spritz. Au is een rustige wijk. Steeds meer jonge stellen kiezen
ervoor de brug over te steken en zich hier te vestigen. Dat uit zich in het groeiende aantal
hippe restaurants. De Humboldstraße vormt de grens met Giesing, een volksbuurt die niet
bekendstaat om zijn schoonheid, maar wel om zijn ‘1860’-voetbalfans. (TSV 1860 München is
een van de twee grote voetbalclubs in de stad.) Ook in Giesing vind je tegenwoordig enkele
hippe adresjes.

WEINIG TIJD

Viktualienmarkt + Deutsches Museum + Gärtnerplatztheater + Alter Südfriedhof +
Isaranlagen

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.10 km)
Start je wandeling met een rondleiding over de Viktualienmarkt 1 . Ontbijten doe je bij Café
Fräulein 2 links in de Frauenstraße. Ga terug en loop links de Reichenbachstraße in. Ga
rechtsaf in de Rumfordstraße om papier 3 en pyjama’s te kopen 4 en loop weer terug voor
Berlijnse mode 5 . Loop naar de Gärtnerplatz en dan de Klenzestraße in voor meer
shopplezier 6 . Verderop ga je rechts de Buttermelcherstraße, dan even links en dan rechts
de Kohlstraße in. Steek de brug over naar het Deutsches Museum 7 . Steek de Kleine Isar
over voor een kopje soep 8 alvorens je via de Corneliusbrücke terugkeert in de Isarvorstadt.
Wandel via de Gärtnerplatz 9 de Reichenbachstraße in om te shoppen of van een terrasje te
genieten 10 11 12 13 . Loop verder tot de Fraunhoferstraße waar je rechts afslaat naar de
Schallplattenzentrale 14 . Ga links in de Jahnstraße, neem de tweede rechts. Loop links in de
Hans-Sachs-Straße, drink een koffie 15 , stel een ‘nieuwe’ outfit samen 16 en gun jezelf
goddelijke spijzen 17 . Ga linksaf naar een leeratelier 18 en via de Westermühlstraße terug tot
aan de Holzstraße waar je rechtsaf ideeën kunt opdoen voor trouwringen 19 . Maak verderop
een smaakvolle tussenstop 20 voor je links naast het kerkje het Alter Südfriedhof 21 inslaat.
Neem de uitgang links van de arcade en daal af naar de Holzstraße. Ga via de Am
Glockenbach rechts in de Baumstraße tot aan de kruising met de Klenzestraße waar je de
‘heilige familie’ bezoekt 22 . Ga rechtdoor, aan het eind rechts, loop links in de
Westermühlstraße, dan Auenstraße en dan Baaderstraße en stel je burrito samen 23 . Loop
terug, sla linksaf in de Fraunhoferstraße, haal een Radler-biertje 24 en steek de
Reichenbachbrücke over naar de Isaranlagen 25 . Wandel ter hoogte van het eilandje links
door het park naar de Schlotthauerstraße. Kies voor een Italiaanse maaltijd 26 of loop verder
de Kolumbusstraße in en ga rechtsaf via de Oefele- naar de Humboldtstraße voor een stoer
bordje Beiers 27 . Loop verder in de Oefelestraße en neem rechts de Freibadstraße en dan de
Schyrenstraße voor Vietnamese verrassingen 28 . Steek daarna de brug over en wandel verder
langs de Isar rechts in de Auenstraße en de Ehrengutstraße en loop om het Schlachthof voor
een bezoek aan het grootste culturele podium van München /39/ of voor een openluchtfilm 30
.
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1 VIKTUALIENMARKT - LEUK OM TE DOEN

6 LEIB & SEELE - SHOPPEN

Op de Viktualienmarkt klopt het hart van München. Je vindt er ingemaakte zure augurken en
aardappelen, maar ook Franse wijn en kazen, honing en olijven, papaja’s en maracuja’s,
Schweinshaxen en kreeft en allerlei vers geperste smoothies. Tip: ga mee met de dagelijkse
Viktualienmarkt Probiertour. Je krijgt achtergrondinfo, maar er wordt ook geproefd en
gedronken. Vooraf reserveren!
viktualienmarkt, www.stadtvogel.de, +49(0)89-203245360, ma-za 10.00-18.00, rondleiding

Met hulp van het vriendelijke personeel van Leib & Seele vind je net dat jurkje of dat jasje dat
je ’s avonds voor een kroegentocht in het Glockenbachviertel nog nodig hebt. Ben je al
voorzien, dan is je outfit vast nog wel te verfraaien met accessoires van het Berlijnse merk
Hüftgold. Een tweede filiaal vind je in de Feilitzschstraße in Schwabing.
klenzestraße 22, www.leib-seele.com, +49(0)89-23077295, ma-za 11.00-20.00, tram 16 & 18
reichenbachplatz

ma-za 11.00 & 13.00 & 15.00, rondleiding € 29, s1-4 & 6-8, u3 & 6 marienplatz
7 DEUTSCHES MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN
2 CAFé FRäULEIN - ETEN & DRINKEN

Het Deutsches Museum in München stelt op een oppervlakte van in totaal 60.000 m² een van

Café Fräulein is een hommage aan een verre tante of aan grootmoeder en haar oude
receptenboek. Hier wordt met liefde oma’s appeltaart gebakken, priklimonades gemaakt en
ontbijt met vers fruit en kaneelkoekjes bereid.
frauenstraße 11, www.cafe-fraeulein.de, +49(0)177-6721090, ma-za 9.00-18.00, zo
10.00-18.00, € 8, s1-4 & 6-8, u3 & 6 marienplatz, u1-3 & 6-7 sendlinger tor
3 BUNTPAPIER - SHOPPEN

Papier is meer dan verpakking: het is bijvoorbeeld ook een medium voor liefdes- en andere
groeten. Bij Buntpapier kun je struinen tussen cadeaupapier met lieflijke motieven,
fotoalbums, servetten, schriften en lampions. Ook accessoires ontbreken niet: stempels,
sleutelhangers, speelgoed en zo veel meer.
rumfordstraße 5, +49(0)89-2604272, ma-vr 10.00-19.00, za 10.00-18.00, tram 16 & 18
reichenbachplatz

de meest uiteenlopende verzamelingen over wetenschap en techniek tentoon. Het museum
op het Museumsinsel in het midden van de Isar is daarom een van de belangrijkste
techniekmusea ter wereld. Must-sees zijn de drukpers van Gutenberg, de beroemde slinger
van Foucault, de rekenmachine van Leibniz, de telefoon van Bell, de eerste filmprojectoren en
de eerste rubberbanden van Dunlop.
museumsinsel 1, www.deutsches-museum.de, +49(0)89-21791, dagelijks 9.00-17.00, entree
€ 8,50, u1 & 2 fraunhoferstraße, tram 16 deutsches museum
8 CAFé HüLLER - ETEN & DRINKEN

De indrukken van de dag kun je op je gemakje verwerken tijdens een tussenstop aan de
oostelijke, rustigere kant van de Isar. De huisgemaakte soep en de gevulde pannenkoek van
Café Hüller veraangenamen dat proces op smakelijke wijze.
eduard-schmid-straße 8, cafe-hueller.jimdo.com, +49(0)89-18938713, ma-vr 11.00-23.00, za
10.00-23.00, zo 10.00-22.00, € 6, u1 & 2 fraunhoferstraße, tram 16 deutsches museum

4 SUNDAY IN BED - SHOPPEN

Om een Sunday in Bed te blijven, zijn een van die pyjamaatjes van Princesse Tam Tam of Pure
Cashmere, bedlakens en pantoffels van Okha en nostalgische fotoboeken van Assouline
onontbeerlijk. Een paradijs voor langslapers en slaapwandelaars.
rumfordstraße 6, www.sundayinbed.de, +49(0)89-25549544, ma-vr 10.00-18.00, za
10.00-16.00, tram 16 & 18 reichenbachplatz
5 KAUF DICH GLüCKLICH - SHOPPEN

9 GäRTNERPLATZTHEATER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De voormalige volksopera aan de zeshoekige Gärtnerplatz is een huis voor de lichte muziek,
maar af en toe wordt er ook zwaardere kost geserveerd. Het klassieke gebouw van het
Gärtnerplatztheater wordt vanaf 2012 gerenoveerd en blijft daardoor voorlopig helaas gesloten
voor bezoekers. In 2016 gaan de deuren weer open voor het 150-jarige jubileumfeest.
gärtnerplatz 3, www.gaertnerplatztheater.de, +49(0)89-202411, u1 & 2 fraunhoferstraße, tram
16 & 18 reichenbachplatz

Wat in het Berlijnse Prenzlauer Berg ooit begon als winkel met tweedehandsmeubels en
lekkere wafels, groeide uit tot een concept met zaken in tien Duitse steden en in Wenen. Bij
Kauf Dich Glücklich ligt het zwaartepunt nu vooral op jonge modedesigners uit Scandinavië en
Berlijn, zoals Vagabond, Luxe, Vila en Nümph. Een tweede filiaal vind je in de Schellingstraße
in de Maxvorstadt.
reichenbachstraße 14, www.kaufdichgluecklich-shop.de, +49(0)89-25549269, ma-za
10.30-20.00, tram 16 & 18 reichenbachplatz
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.
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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.

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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