
Historische Stadswandeling 
Osnabrück 
Onze stadswandeling brengt u langs talrijke bezienswaardigheden 
in Osnabrück. In ongeveer een uur tijd leert u de mooiste plekjes
van de Vredesstad kennen. De stadswandeling begint in het histori-
sche centrum, op de hoek van de Markt/Bierstraße, tegenover de
Tourist Information. 

●1 STADHUIS Van 1648 tot 1648 handelden de Europese gezanten in
het laatgotische stadhuis (1487-1512) het einde van de dertigjarige oor-
log af. Op 25 oktober 1648 werd vanaf de trappen van het stadhuis de
Vrede van Westfalen verkondigd.
ma-vrij: 8-20 uur, za: 9-16 uur, zo: 10-16 uur; 
Rondleidingen: woe: 13.30/15 uur, vrij: 16 uur, za: 11/12 uur, zo: 11 uur
Achter het stadhuis ligt het romantische hotel

●2WALHALLA Een barok vakwerkgebouw uit 1690 met gotisch steen-
werk. Links hiervan loopt u de Heger Straße in of de parallel lopende
Marienstraße tot aan het 

●3 HEGER TOR In 1817 werd
de voormalige stadsmuur
 gesticht als eerbetoon aan de
Osnabrücker strijders bij
 Waterloo. Vanaf het Heger Tor
heeft u een schitterend uit-
zicht over de binnenstad.
 Tegenover het Heger Tor ligt
aan de ‘Museumsingel’ het 

●4 CULTUURHISTORISCH
MUSEUM MET VILLA
SCHLIKKER Dit museum
 nodigt u uit kennis te komen

maken met de stadsgeschiedenis en de afwisselende tentoonstellingen
van regionale en interregionale kunstenaars. Bijzonder opvallend is het
door architect Daniel Libeskind ontworpen en onlangs gerenoveerde

●5 FELIX-NUSSBAUM-
HAUS Het FNH vertoont ‘s
werelds grootste verzameling
van de in Osnabrück geboren
en in 1944 in Auschwitz om-
gebrachte joodse schilder 
Felix Nussbaum.
di-vrij: 11-18 uur, don: 11-20
uur, za/zo: 10-18 uur; Rondlei-
dingen: za/zo: 12/14 en 16 uur

Wanneer u in noordelijke richting verder loopt komt u bij de

●6 BUCKSTURM De oudste toren (rond 1200) van de voormalige stads-
muur diende als gevangenis en martelkamer.
zo: 11-17 uur; Rondleidingen: zo: 12/15 uur
U loopt verder in noordelijke richting tot aan het Rissmüllerplatz. Aan de
rechterkant vindt u de

●7 DOMINIKANER -
KIRCHE De gotische
 expositiekerk (13de eeuw)
behoort tot één van de
mooiste Duitse tentoon-
stellingshallen van de
 hedendaagse kunst. 
di-vrij: 11-18 uur, 
za/zo: 10-18 uur
Rechtdoor over de mid-
delste groenstrook van
de voormalige stadsmuur
vindt u aan de linkerkant de

●8 BÜRGERGEHORSAM De vroegmoderne toren van de stadsbevesti-
ging (16de eeuw) diende tevens als gevangenis. U loopt rechtdoor voorbij
de stoplichten en bereikt vervolgens het trappenhuis van de

●9 VITISCHANS Het versterkingscomplex werd tijdens de Zweedse be-
zetting – tussen 1633 en 1636 – gebouwd. Vanaf hier loopt u na de brug
rechts naar beneden en slaat u rechtsaf de Hasestraße in. Voordat u
links de Mühlenstraße inslaat, ziet u aan uw rechterhand het

●q VITIHOF Vanaf dit kleine middeleeuwse pleintje met vakwerkgebou-
wen uit de 16de tot 19de eeuw heeft u prachtig zicht over de pittoreske
‘wasvrouwenbronnen’ (1983) van Hans Gerd Ruwe. Via de Mühlenstraße
wandelt u naar de

●w PERNICKELMOLEN De
voormalige bisschoppelijke
watermolen werd omstreeks
1240 gebouwd. De bijbeho-
rende Pernickeltoren be-
hoorde tot de middeleeuw-
se stadsverdediging (13de

eeuw). Rechts begeeft u
zich op de

●e HERRENTEICHSWALL De muur ter verdediging van de stadsbeves-
tiging, afkomstig uit de 16de eeuw, loopt langs de Hase en werd in de
19de eeuw deels afgegraven en met meer dan 100 winterlinden beplant.
Vanaf deze prachtige promenade heeft u uitzicht over de dom en 
hellingsmuur aan de overkant. De  Hasebrug leidt u naar de Conrad-
Bäumer-Weg. Hier slaat u rechtsaf naar de 

●r HEXENGANG Door de epidemie getroffen burgers baden hier tijdens
de godsdienst in de Dom. Zij waarschuwden met houtklappers voor na-
derend gevaar. Aan het einde van de Hexengang ziet u rechts de

●t GROSSE DOMSFREIHEIT Rondom liggen het bisschoppelijke
 kanselier (1782), het paleis (1868),het priesterseminar (1892), de paro-
chiehuizen en de kerk. Aan het einde van de Hexengang bevindt zich

links de

●y DOM ST PETER Be-
zoekt u eens de romaanse
pilaarbasiliek (1218-1277)
met haar kostbare uitvoe-
ring. Via het forum van de
dom belandt u bij de

●u DOMSCHATKAMER
EN DIÖZESANMUSEUM
De schat bewaakt kostbaar
liturgisch gereedschap en
relikwie.

Openingstijden: di-zo: 10-18 uur
Tegenover de dom staat de ‘leeuwenpoedel’ met een in brons opgesteld
stadsmodel met uitleg in braille. Aan de overkant van de straat bereikt u
het

●iMARKTPLEIN Voor de prachtige coulisse van het stadhuis, de
stadswaag, de Marienkerk en de gevelhuisjes, vinden op dit plein onder
andere de Meiweek en de Historische Kerstmarkt plaats. 

●o ST MARIEN In de gotische hallenkerk (14de eeuw) manifesteerde zich
in het jaar 1543 de reformatie in Osnabrück. Op zondag van 11.30 –
13.00 uur is een beklimming van de toren mogelijk. Voordat u uw wande-
ling beëindigd, werpt u nog eens een blik op de 

●p BURGERBRONNEN Op het plein van de Vrede van Westfalen zijn
geschiedenis, heden en de toekomst van Osnabrück met elkaar verbon-
den. De door Hans Gerd Ruwe ontworpen bronnen, een initiatief van de
bewoners van de stad, geven met ruim 1200 figuren de geschiedenis
van Osnabrück weer. 
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Een rondje tot slot
De ongeveer 60 minuten lange wandelroute door de zuidelijke 
binnenstad begint tevens bij de Tourist Information

In de Krahnstraße aan de rechter kant kijkt u uit over

●a CAFÉ LAER In dit gebouw uit 1533 hebben pau-
selijke gezanten de onderhandelingen over de Vrede
van Westfalen doorgevoerd. Op steenworp afstand,
aan dezelfde kant van de straat, vindt u 

●s HAUS WILLMANN De puntgevel in de stijl van
de renaissance werd gebouwd in 1586. Direct te-
genover vertoont de

●d VAKWERKGEVEL uit 1916 onder andere de art
niveau vertolking van de vier elementen. Volgt u de
Krahnstraße tot over het kruispunt en ga ter hoogte
van Café Leysieffer rechts de Hakenstraße in.

Loop door de Nikolai-Passage en ga vervolgens rechtdoor richting

●f ST KATHARINEN De gotische hallenkerk (torenhoogte: 103,5 meter)
behoort tot de hoogste Middeleeuwse bouwwerken van Niedersachsen. 
Vanaf hier slaat u linksaf de straat ‘An der Katharinenkirche’ in en meteen
rechts vindt u het 

●g LEDENHOF Dit bouwwerk uit de re-
naissance herbergt de Duitse Vredes-
stichting en het literatuurkantoor van
Westniedersachsen. Na de stoplichten
bij het kruispunt ‘Neuer Graben’ bereikt
u het  

●h SLOT In dit vroeg bisschoppelijke
slot (gebouwd in 1667) is nu de Univer-
siteit van Osnabrück gevestigd. Voordat
u aan de terugweg begint, wandelt u
langs de Seminarstraße en slaat u rechtsaf de Johannisstraße in. Na een
aantal meter ziet u links de

●j ST JOHANN Naast deze goti-
sche hallenkerk (1256-1292) wordt
uw aandacht getrokken door de
stadsbronnen met indrukwekkende
bronzen figuren. 
Door de voetgangerszone via de
Johannisstraße, Große Straße en
Krahnstraße komt u weer terug bij
het beginpunt.
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Een rondje tot slot
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De Tourist Information is een gezamenlijk project van Tourismusverband Osnabrücker
Land e.V. en Osnabrück – Marketing & Tourismus GmbH (OMT)

Tourist Information Osnabrück | Osnabrücker Land
Bierstraße 22-23 · D-49074 Osnabrück

Telefoon +49 (0)5 41 | 3 23 – 22 02 · Telefax  +49 (0)5 41 | 3 23 – 27 09
tourist-information@osnabrueck.de
www.osnabrueck.de/nederlands · www.osnabruecker-land.de

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.30  – 18.00 uur · Zaterdag 10.00  – 16.00 uur


