Wandelroute – Baden-Württemberg – Stuttgart – DR 2013.02
Deze Op Verkenning beschrijft o.a. een groene, licht geaccidenteerde rondwandeling van
ongeveer 4 km met S-Bahnstation Nordbahnhof of U Bahnhalte Löwentorbrücke als beginen eindpunt. Het hoogteverschil bedraagt rond de 80m. De wandeling gaat via het
beroemde tuindorp Weißenhofsiedlung en het Höhenpark Killesberg. De verdeling
verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer 95/5.
Beginpunt van de wandeling
De wandeling begint op het Nordbahnhof van Stuttgart. De S-Bahn legt de afstand tussen
Stuttgart HBF en Nordbahnhof af in enkele minuten. Meestal vertrekken de treinen van
spoor (Gleis) 102 en komen bij het Nordbahnhof aan op spoor 3.
Raadpleeg voor alle bestemmingen per trein vanuit Nederland naar Stuttgart www.bahn.de.
Voor openbaar vervoer ter plaatse: zie ook www.vvs.de/home-vvs.
Eindpunt van de wandeling
De wandeling eindigt ook bij het Nordbahnhof. Een aardig alternatief is op te stappen bij
halte Löwentorbrücke (zie wandelroute) en vandaar naar met de U6, U7 of U15 richting
Charlottenplatz te reizen.
Wandelroute
1. Loop na uitgestapt te zijn in dezelfde richting als de vertrekkende S-Bahn. Het perron
gaat over in een voetgangersviaduct en eindigt haaks op de tuibrug, Bombay Stege; LA.
2. Houdt op de splitsing van het hooggelegen voetpad rechts aan. Het voert over de
Heilbronner Straße (gescheiden rijstroken en het spoor van U-Bahn met links de halte
Löwentorbrücke.
3. Neem 40m na de laatste rijbaan te hebben gekruist het voetpad naar links en houdt op
de direct daarna volgende splitsing rechts aan.
4. Het dalend voetpad komt uit op de hoek Friedrich-Ebert-Straße en de Nibelungenstraße;
LA, ga de eerstgenoemde straat in.
5. De vierde weg naar rechts is de smalle Erbenolweg. Ga deze weg in, die enkele trappen
kent en naar links buigt. De laatste trap komt uit in een bocht van de Rathenaustraße. Ga
RD de Rathenaustraße in. Recht staan de witte, rechthoekige huizen en links in de
‘diepte’ ligt oostelijk Stuttgart en het dal van de Neckar.
6. De verderop dalende Rathenaustraße helemaal uitlopen. Aan het eind – vlak voordat de
straat uitkomt op de veel bredere Friedrich-Ebert-Straße – ligt het Weissenhof Museum
dat is ondergebracht in het Haus Le Corbusier.
7. Blijf aan de rechterkant van de Friedrich-Ebert-Straße lopen en ga na ca. 30m RA, en via
de trap in de Bruckmannweg omhoog.
8. De Bruckmannweg maakt een haakse bocht naar links en komt uit op de Pankokweg.
Wandel verder tot op de T-splitsing met de Am Weißenhof; ga RA. De Siedlung wordt
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doorsneden door een aantal hier niet genoemde wandelpaden. Eindig de wandeling door
de Weißenhofsiedlung op de Stresemannstraße (punt 9).
9. De Am Weißenhof komt uit op de Oskar-Schlemmer-Straße, LA. Wandel deze straat
helemaal uit tot op de brede en drukke Stresemannstraße; ga RA.
10. Volg het voetpad rechts van de Stresemannstraße over ongeveer 250m en houd dan
rechts aan, een stijgend voetpad. Boven aangekomen LA om via het wandelviaduct naar
het Höhenpark Killesberg te wandelen.
11. Wandel langs het ouderwetse circus met kindertheater in de richting van de
uitzichttoren. Wandel al dan niet na een bezoek aan de uitzichttoren te hebben gebracht
vervolgens richting het terras van Biergarten am Killesberg. Op enige afstand van het pad
liggen links enkele opeenvolgende vijvertjes.
12. Houdt bij het café-restaurant aangekomen het gebouw rechts van u en wandel naar het
voetgangersviaduct om de Stresemannstraße opnieuw op hoogte te kruisen.
13. Eenmaal aan de andere kant van het viaduct gaat het pad zigzaggend naar beneden. Wie
sneller naar beneden wil neemt de trappen. U komt langs het gedicht van Rainer
Wochele dat in De Reiziger stond afgedrukt. Het is gestanst in een ruwijzer plaat. De
dalende paden dragen namen St-Helens-Weg en Cardiffer Weg en verderop Kairoweg.
Loop in de richting van de vijver, de Egel-See met een groot bolvormig kunstwerk van
Hans Dieter Bohnet. Op de achtergrond rijst de Bülow Tower omhoog – met een vijftal
kleine zeiltjes in de top. De wandelgids spreekt over de IGA-See.
14. Wandel links langs de Egel-See en koers af op de Bülow Tower. Verlaat ter hoogte van de
fontein in het ronde deel van de vijver de Kairoweg en neem de naar rechts gaande
Menzel-Bourguiba-Weg. Op de kop van de vijver takt een pad omhoog af om te eindigen
op de Bombay Stege. Loop nu òf terug naar het S-Bahnstation om naar Stuttgart HBF te
reizen, òf ga op het viaduct ter hoogte van de middenberm van de Heilbronner Straße RA
(zie nader bij punt 2). De dalende voetgangersweg eindigt op U-Bahnstation
Löwentorbrücke. Vanaf hier reist u snel naar de binnenstad.
LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Wandelgids
Stadtwanderführer Stuttgart, Arndt Spieth, Uitgeverij Theiss; ISBN 978 3 8062 2694 2’5e
druk, € 12,95. Wij liepen Tour 11; blz. 79 e.v.
Horeca
Aan horecagelegen heeft Stuttgart geen gebrek. Tijdens de wandeling komt u er weinig
tegen. In het Höhenpark Killesberg bevinden zich:



Höhencafé Killesberg, midden in het park; waarschijnlijk vanaf 1 maart 2014 weer geopend.

In het Höhenpark Killesberg bevindt zich Biergarten am Killesberg; geopend vanaf het
laatste weekeinde in april tot en met het laatste in september.
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