Deze route is van

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

ROUTE

KUNSTROUTE VAN KEULEN

KUNSTROUTE VAN KEULEN
Die Kunstbar
Dom & Domschatzkammer
Museum Ludwig
Alt St. Alban
Wallraf-Richartz-Museum
Café Jansen
Kolumba Kunstmuseum
Kleine Glocke
Walther König Buchhandlung
Käthe Kollwitz Museum
Kölnischer Kunstverein Die Brücke
St. Aposteln
Salon Schmitz & Metzgerei Schmitz + Bar Schmitz
Galerie Thomas Rehbein
Flying Fawn
Schee
Galerie Die Kunstagentin
Noa
Museum für Verwandte Kust
Galerie Christian Lethert
Spatz
Siebter Himmel
Galerie 30Works
Galerie Ruttkowski;68
Kenkawai Store & Spa
Galerie Kunstraum Ampersand
Galerie Fiebach Minninger
Zum scheuen Reh
Haus Scholzen
Utensil
Goldmund

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Bahnhof Ehrenfeld

ROUTE
KUNSTROUTE VAN KEULEN
OVER DE ROUTE

Via deze wandeling krijg je een veelzijdige indruk van Keulen. Je komt langs enkele van de
bekendste kunstmusea van de stad. In het Belgisches Viertel hebben zich de hipste galeries
gevestigd, soms deur aan deur. Om de streetart in Ehrenfeld te bekijken, heb je twee opties.
Te voet ga je door de Grüngürtel. Of je neemt de metro: stap in op Hans-BöcklerPlatz/Bahnhof West en stap 3 minuten later uit in de Körnerstraße (metro-/tramlijn 3 en 4).

DE WIJKEN

Tussen de verkeersader Nord-Süd-Fahrt (Tunisstraße) en de Rijn bevinden zich diverse
boeiende musea. De Dom is in dit deel van de Altstadt alom aanwezig. Het plein voor de
beide Domtorens, het Domkloster (of de Domplatte), is dé trekpleister van de stad.
In het hart van de stad, tussen het Farina-Haus, het Wallraff-Richartz-Museum en het
Historisches Rathaus, duik je in het verleden van Keulen. Hier vonden de laatste jaren
grootschalige archeologische opgravingen plaats. Nu deze klaar zijn, zal op de plek waar ooit
een synagoge stond het nieuwe Joodse Museum verrijzen. Nóg vroeger, toen Keulen het
Romeinse regeringscentrum van de provincie Neder-Germanië was, bevond zich hier een deel
van het paleis van de gouverneur.
Via een achterommetje door de oude Glockengasse bereik je de druk bewandelde Breite
Straße, een populaire (autovrije) winkelstraat. Deze straat verbindt de Altstadt met de
Neumarkt, wellicht het drukste plein van de stad.
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. Maar die variatie maakt dit hippe stadsdeel juist zo charmant.
De voormalige arbeiders- en fabriekswijk Ehrenfeld ondergaat al een poosje 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 op slag zodra je op je gemak de kleinere zijstraten
verkent.

WEINIG TIJD

De Dom. + Kolumba Kunstmuseum. + Galerie Christian Lehtert. + Streetart in Die
Kunstagentin. + Internationale streetart in Ehrenfeld.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.80 km)
Dit

wandeling bij

is een mooie plek om ’s avonds een cocktail te drinken. Ga rechts de trappen op om
te bekijken. Loop om de torens en bewonder door het museumvenster aan de overkant

van het plein het Romeinse vloermozaïek. Iets verderop is de ingang van
het plein en bekijk de zuil. Loop via Unter Goldschmied naar

en

. Loop terug naar

. Relax even bij

en loop een stukje de Hohe Straße in (tot de Salomonsgasse) om de aparte gevel te bekijken.
Wandel verder via de Brückenstraße en bezoek zeker dit bijzondere museum
Glockengasse in en proef een Kölsch bij Kleine Glocke
Breite Straße in. Bewonder kunstboeken bij
einde links tot je het museum

. Ga via de Hämergasse links de

. Ga links de Apostelnstraße in; houd aan het

bereikt en zoek de 'Dropped Cone'. Ga via de korte

westzijde van de Neumarkt rechts de Hahnenstrasse in tot je bij
Apostelnkloster naar de basiliek

komt. Loop over het

. Ga links in de Mittelstraße en steek de Rudolfplatz en

Ring over. Loop rechtdoor en rust even uit bij
door tot

. Ga de

en bekijk bijzondere kunst bij

. Loop

en steek de Aachener Straße over. Ga via de Brüsseler Straße naar de Brüsseler

Platz en ga rechts de Maastrichter Straße in

. Eet een Flammkuchen bij

terug rechts de Brabanter Straße in en check of het minimuseum
door en ga links de Antwerpener Straße in
ga tussen leuke dingen snuffelen bij

. Ga iets

open is. Loop even

. Wandel tot het kruispunt en rust uit bij

. Tussen twee galeries

of

bevindt zich fraaie

streetart (hoek Moltkestraße/Neue Maastrichter Straße). Loop door de Bismarckstraße en ga
links de Brüsseler Straße in

. Aan het einde zijn rechts nog twee galeries

door het spoorviaduct en puf even uit bij

. Loop

; misschien staat er iets op het programma.

Neem bij de halte Hans Böcklerplatz/Bahnhof West of de metro naar Ehrenfeld (lijn 3 en 4,
één of twee haltes) of ga te voet verder. Loop door de Grüngürtel, steeds rechtdoor. Heb je al
trek, ga dan naar

of ga rechts in de Körnerstraße en kijk of

Stammstraße in; ook hier

nog open is. Ga links de

kun je iets eten. Bewonder streetart rond het station

. Ga

onder het spoor door en meteen links de Bartholomäus-Schink-Sraße in. Check het
avondprogramma van
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DIE KUNSTBAR - ETEN & DRINKEN

Elk jaar ondergaat de Kunstbar een complete metamorfose als weer een nieuwe,
gerenommeerde kunstenaar het interieur compleet mag herinrichten. Als eerste viel deze eer
te beurt aan de Belgische kunstenaar Arne Quinze. Dit is dé plek in de stad om van een
uitstekend gemixte cocktail én hippe kunst (en mensen) te genieten!
Chargesheimerplatz 1, www.diekunstbar.de, di-zo vanaf 20.00 (wegens tv-opnames soms
aangepaste tijden) , cocktail vanaf € 6, u-bahnhof dom / hauptbahnhof

DOM & DOMSCHATZKAMMER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Als gebouw op zich is de Dom al een kunstwerk. Dagelijks zijn tientallen beeldhouwers,
glasschilders en andere restaurateurs en specialisten aan het werk om de gotische kathedraal
in topconditie te houden. Dé kunstschat is de vergulde Driekoningenschrijn achter het altaar,
maar bewonder zeker ook het moderne zuidvenster van een van de beroemdste hedendaagse
Duitse kunstenaars, Gerhard Richter. Nog veel meer christelijke kunst bevindt zich in de
Domschatzkammer aan de stationszijde. Bezichtig op de Roncalliplatz, door het grote venster
van het Römisch-Germanisches Museum, het Romeinse Dionysos-vloermozaïek en de
bijzondere Pro Craelo-zuil.
domkloster 4, www.dombau-koeln.de, di-zo & feestdagen 10.00-18.00, elke eerste do van de
maand 10.00-22.00, entree € 11, u-bahnhof dom / hauptbahnhof

MUSEUM LUDWIG - LEUK OM TE DOEN

Met zijn wit gestucte wanden, zwevende trappen en grote verlichte zalen roept het Museum
Ludwig onmiddellijk de sfeer op van een modernekunstmuseum. Met een van de
belangrijkste popart-verzamelingen ter wereld ís het dat natuurlijk ook. Hier vind je beroemde
schilderijen van popart-iconen als Andy Warhol (Brillo Boxes), Jasper Johns (Flag on Orange
Field) en Roy Lichtenstein (Maybe). Naast werken uit nog andere moderne kunststromingen
bezit het museum na Barcelona en Parijs tevens de grootste Picasso-verzameling.
heinrich-böll-platz, www.museum-ludwig.de, +49(0)221-22126165, di-zo & feestdagen
10.00-18.00, elke eerste do van de maand 10.00-22.00, entree € 11, u-bahnhof dom /
hauptbahnhof

ALT ST. ALBAN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Alt St. Alban werd voor het eerst vermeld in 1172. Na een bijna volledige verwoesting in
de Tweede Wereldoorlog werd besloten de kerk niet opnieuw op te bouwen, maar dienst te
laten doen als gedenkplaats voor oorlogsslachtoffers. Door de tralies in de poorten van de
gerestaureerde westgevel heb je zicht op de ruïnes. Je kunt de gedenkplaats niet betreden. In
het midden staat een kopie van het misschien wel beroemdste beeldhouwwerk van de Duitse
kunstenares Käthe Kollwitz, Trauerndes Elternpaar (Treurende Ouders).
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andere gasten tot er een tafeltje vrijkomt, om daarna te genieten van een heerlijke
aardappelpuree met sauerbraten. En ja, kunst is er ook nog. Overal eigenlijk: aan de muren,

quatermarkt, u-bahnhof heumarkt of rathaus

het plafond en zelfs op het dak…
glockengasse 58-60, www.kleine-glocke.de, +49(0)221-2589517, ma-za, 16.00-01.00, zo
gesloten, € 10-16, u-bahn appelhofplatz

WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM - LEUK OM TE DOEN

Het Wallraf-Richartz-Museum bezit de grootste collectie impressionistische kunst in
Duitsland (de collectie Fondation Corboud). Je kunt hier werken zien van Van Gogh, Cézanne
en Munch. Naast een grote verzameling middeleeuwse schilderijen hangen er bovendien
barokke meesterwerken van Rubens tot Rembrandt. Ook de romantische schilder Caspar
David Friedrich is er met enkele werken vertegenwoordigd. Het museum heeft een grote
shop waar je kunstboeken, kaarten en leuke gadgets kunt kopen.

WALTHER KöNIG BUCHHANDLUNG - SHOPPEN

De Walther König Buchhandlung is een begrip tot ver over de grenzen van Keulen. Hier vind
je zo’n beetje alles wat er aan boeken over kunst, design, architectuur, mode, fotografie en
film verkrijgbaar is. Volgens eigenaar Walther König is zijn zaak de grootste kunstboekhandel
ter wereld.
ehrenstraße 4, www.buchhandlung-walther-koenig.de, +49(0)221-205960, ma-za 10.00-19.00,
u-bahnhof rudolfplatz of neumarkt

obenmarspforten, www.wallraf.museum, +49(0)221-22121119, di-zo 10.00-18.00, do
10.00-21.00, feestdagen 10.00-18.00, entree € 13, u-bahnhof heumarkt of rathaus

CAFé JANSEN - ETEN & DRINKEN

Kaffee und Kuchen, je moet het een keer gedaan hebben! En dan bij voorkeur in een setting
die zo typisch Duits is: een café of Konditorei met een salonachtig interieur, serveersters met
een schort voor, koffie uit een kannetje en je gebak uitkiezen aan de toonbank. Natuurlijk vind
je ook in Keulen zulke cafés en een van de allerbeste en -mooiste is Café Jansen. Vergeet na
het weggaan niet een blik te werpen op de kunstzinnige gevel Licht und Bewegung van Otto
Piene (hoek Hohe Strasse/Salomonsgasse).
obermarspforten 7, +49(0)221-2727390, ma-vr 9.00-18.30, za 9.00-19.00, zo 11.00-18.00,
koffie met gebak € 7, u-bahnhof heumarkt of rathaus

KOLUMBA KUNSTMUSEUM - LEUK OM TE DOEN

Het Kolumba Kunstmuseum is vanwege zijn bijzondere ontwerp alleen al vanbuiten
interessant om te zien. Maar binnen is het nog veel spannender. De Zwitserse architect Peter
Zumthor slaagde erin om de ruïnes van de Kolumbakerk op unieke wijze te integreren in de
nieuwbouw. De eigenzinnige collectie van het museum omvat religieuze kunst van de
oudheid tot de avant-garde en oude rozenkransen tot werken van Andy Warhol en Richard
Serra.
kolumbastraße 4, +49(0)221-9331930, ma & wo-zo 12.00-17.00, entree € 5, u-bahnhof
appellhofplatz

KLEINE GLOCKE - ETEN & DRINKEN

De Kleine Glocke noemt zich trots het ‘oudste kunstenaarscafé’ van de stad. Hier tref je nog
de charme van een niet door toeristen platgelopen brauhaus. De uitstekende keuken serveert
echte Rijnlandse kost. Veel Keulser dan dit kan niet: een Kölsch drinken en meepraten met de
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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.

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
NAME
de Südstadt en voor een Kölsch gaat hij naar café Hallmackenreuther in het Belgisches
GEERT
LEMMENS
Viertel. Hij interesseert zich voor uitgaan en kunst maar ook voor het
Photography
Romeinse verleden van de stad.
Vincent van den
Hoogen
LAATSTE UPDATE

2016-10-04 17:02:36
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.
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