NL

Stadsgids

Met grote
s tadsplattegrond

Beste bezoeker,
Alles wat we u in deze stadsgids in een notendop laten zien, is
helemaal de moeite waard om te bezoeken. Deze gids stelt slechts
enkele hoofdpunten voor, het biedt u een kader om zo te zeggen.
Het echte leven speelt zich eerder zo rond en tussen deze
hoofdpunten af. Vooral in een stad als Münster, die bruist van
spanning en contrasten tussen de eerbiedwaardige geschiedenis
en jonge verhalen. De polsslag van zo’n stad kan alleen worden
ervaren door degenen die onderweg hun ogen en oren openhouden
en met hun neus in de wind zich laten verleiden om de zijwegen te
verkennen.
Deze stadsgids dient als inspiratie, als een soort hulpmiddel voor uw
oriëntatie om met uw eigen ogen en zintuigen het leven in onze stad
zelf te ontdekken.

Welkom bij uw
bijzonder persoonlijke
Münster-ervaring!

Het hart van de historische Hanzestad. Het ensemble van
koopmanshuizen met hun karakteristieke gevels en bogen werd
na de Tweede Wereldoorlog herbouwd – op basis van historische
modellen, maar in een eigentijdse stijl. Onder de boog: ideaal
voor mooie wandelingen en exclusieve shopping.

Prinzipalmarkt

www.tourismus.muenster.de
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Friedenssaal
(Vredeszaal)
De belangrijkste ruimte in
het historische stadhuis: in de
voormalige raadkamer werd
op 15 mei 1648 quasi de
‘geboorteakte’ van het huidige
Nederland uitgegeven – met de
beëdiging van de SpaansNederlandse deelvrede. Enkele
maanden later, op 24 oktober,
leidde de Vrede van Münster en
Osnabrück tot het einde van de
Dertigjarige Oorlog. De portretten
van de vorsten en de belangrijkste
gezanten doen terugdenken aan
deze gebeurtenis met Europese
waarde.

www.westfaelischer-frieden-muenster.de

Het kenmerkende gebouw van Münster draagt het Europese
erfgoedlabel – als symbool voor een wereldhistorische datum:
in 1648 werd in Münster en Osnabrück de Dertigjarige Oorlog
beëindigd. Achter het stadhuis herdenkt de banksculptuur van
Eduardo Chillida het basisprincipe van de Vrede van Westfalen –
„Tolerantie door dialoog“.

Historisch stadhuis
www.tourismus.muenster.de
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St. Paulus Dom

(kathedraal)

www.paulusdom.de
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De Saksische missionaris Liudger bouwde hier een klooster, de
kern van de groeiende stad. De huidige, machtige vorm van de
kathedraal werd gebouwd in de 13e eeuw in laat-romaanse
stijl met gotische uitbreidingen. In de rechter zijbeuk een
prachtwerk: de astronomische klok uit de 16e eeuw met een
dagelijks klokkenspel en figuren-omgang.

De burger- en marktkerk uit de 14e /15e eeuw. Aan de toren
ziet u drie ijzeren manden waarin de prins-bisschop in het
midden van de 16e eeuw de lichamen van de leiders van de
baptisten als afschrikmiddel tentoonstelde. Daarboven het
„hoogste kantoor“ van de stad – vanaf daar blaast de Türmerin van
Münster (torenwachtster van Münster) ‘s avonds op haar hoorn.

St. Lamberti Kirche
www.st-lamberti.de

(kerk)
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Dominikanerkirche

(kerk)

www.stadt-muenster.de/dominikanerkirche
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Wereldkunst in de ontheiligde kerkruimte. De dubbele spiegel
van Gerhard Richter met zijn krachtig swingende slinger nodigt
uit tot meditatie over de spanning tussen zien en weten, religie
en wetenschap.

In 33 thematische kabinetkasten, de grote collectie van de
geschiedenis van Münster. Stedelijke en architecturale
modellen illustreren de vorm en verandering van Münster
vanaf de stichting van de stad tot het heden – in combinatie
met actuele tentoonstellingen over specifieke onderwerpen
uit de geschiedenis van de stad.

Stadtmuseum
www.stadt-muenster.de/museum

(Stadsmuseum)
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Theater Münster

www.theater-muenster.com en www.muenster.de/theater.html

7

In de naoorlogse architectuur een moderne ‘donderslag’.
Het vlaggenschip in het gevarieerde toneelleven van Münster
biedt hoogwaardige muziek uit alle genres – naast drama ook
muziektheater, dans, kinder- en jeugdtheater en verfijnde
concerten.

De enige instelling van zijn soort ter wereld herbergt een
uitgebreide collectie lakkunst uit Azië, Europa en de islamitische
wereld – met voorwerpen die meer dan twee millennia oud zijn.
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Museum für Lackkunst
(Museum voor lakkunst)
www.museum-fuer-lackkunst.de

Schloss

(Kasteel)
www.tourismus.muenster.de
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Gebouwd als residentie voor de prins-bisschop in de 18e eeuw
door de barok-bouwmeester J. C. Schlaun. Het drievleugelige
complex met rijke gevelversiering is vandaag de zetel van de
Westfaalse Wilhelms-Universiteit.

In het park met prachtige oude bomen verbergt zich achter
het kasteel de meer dan 200 jaar oude botanische tuin van de
universiteit. Inheems en tropisch, in serres en de open lucht: een
idyllische oase om in te dromen, te ontdekken en te ontspannen.

Botanischer Garten
(Botanische tuin)
www.garten.uni-muenster.de
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LWL-Museum
für Kunst und Kultur
www.lwl-museum-kunst-kultur.de
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Een spectaculaire ervaring sinds de heropening in 2014, niet
alleen als een kunst- en cultuur-, maar ook als een architecturale
beleving. Op ruim 7.500 m² tentoonstellingsoppervlakte worden
meesterwerken uit de vroege middeleeuwen en het Duitse
impressionisme tot de hedendaagse avant-garde getoond.

Achter de adellijke façade van Westfalen, het enige museum
dat gewijd is aan het werk van Pablo Picasso. Talrijke tijdelijke
tentoonstellingen geven inzicht in het leven en werk van de
grote Spanjaard en zijn tijdgenoten.

Kunstmuseum
Pablo Picasso Münster
www.kunstmuseum-picasso-muenster.de
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Mühlenhof
Freilichtmuseum

(Mühlenhof Openluchtmuseum)

13

www.muehlenhof-muenster.org

Bokwindmolen, omgrachte boerderijen, Kötterhaus, smid en
zelfs een dorpsschool – met bijna 30 vakwerkhuizen uit de 17e
tot 19e eeuw dient het openluchtmuseum als authentiek bewijs
van de landelijke traditie van Westfalen.

Tussen het groen in het achterste deel van de Aasee – op
ongeveer 30 hectare met 300 diersoorten – zijn veel gebouwen
met overdekte wandelpaden met elkaar verbonden. Passend bij
het paardenland Westfalen: een museum over de natuurlijke en
culturele geschiedenis van paarden en de paardensport.

Allwetterzoo
(All-weather dierentuin)
www.allwetterzoo.de
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LWL-Museum für
Naturkunde

(LWL-museum voor natuurkunde)
www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de
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Het juiste adres voor fans van dinosaurussen, sterrenkijkers en
iedereen die geïnteresseerd is in natuur en mensen. Het grote
planetarium heeft de scherpste digitale beeldresolutie ter wereld.

Direct grenzend aan de oude stad lokt het prachtige meer
heel wat mensen de natuur in, met een magnetisch effect op
wandelaars, joggers, watersporters en fans van sculpturen. Op
de grote terrassen kunt u genieten van een mediterrane flair.

Rund um den Aasee
(Rond het Aasee-meer)
www.aaseepark.de
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Haven

www.tourismus.muenster.de
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Het uitgaansgebied van Münster in de stadshaven. In oude
havengebouwen en buitengewone nieuwe gebouwen ontdekt
u een opwindende mix van kunst en cultuur, gastronomie en
trendy clubs – direct aan het water.

Naast de genoemde bezienswaardigheden biedt Münster een rijke
selectie aan recreatiemogelijkheden, rondleidingen / rondvaarten
door de stad en fietsverhuur.

Meer ontdekken ...
www.tourismus.muenster.de

Parking
Parking met
geringe capaciteit
Parkeergarage
Parking voor reisbussen
Halte voor reisbussen
Park+ride-parking
Halte Münsterbus
Taxihalte
Toeristinformatie
Ziekenhuis
Openbaar toilet
Fietsstation met
fietsverhuur
Camping
Post
Voetgangerszone
Milieuzone
Afbeelding: Vermessungs- und Katasteramt
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Prinzipalmarkt
Historisches Rathaus (Historisch stadhuis)
St. Paulus Dom (kathedraal)
St. Lamberti-Kirche (kerk)
Dominikanerkirche (kerk)
Stadtmuseum (Stadsmuseum)
Theater Münster
Museum für Lackkunst (Museum voor lakkunst)
Schloss (Kasteel)
Botanischer Garten (Botanische tuin)
LWL-Museum für Kunst und Kultur
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster
Mühlenhof Freilichtmuseum
(Mühlenhof Openluchtmuseum)
Allwetterzoo (All-weather dierentuin)
LWL-Museum für Naturkunde
(LWL-museum voor natuurkunde)
Rund um den Aasee
15
(Rond het Aasee-meer)
Hafen (Haven)
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Meer informatie over alles in en rond
onze prachtige stad vindt u op:

Service
i Münster Informatie
Heinrich-Brüning-Str. 7
48143 Münster
Tel: +49 (0) 251– 492 2710
info@stadt-muenster.de

i Informatie in
het historische stadhuis
Prinzipalmarkt 10
48143 Münster
Tel: +49 (0) 251– 492 2724
friedenssaal@stadt-muenster.de

Openingstijden:
Ma  –  Vr 08:00 – 18:00 uur
Za 08:00 –16:00 uur

Openingstijden:
Di  – Vr 10:00 – 17:00 uur
Za, zo en feestdagen 10:00 –16:00 uur

Gratis boekingsservice
Tel: +49 (0) 251– 492 2726
tourismus@stadt-muenster.de

Impressum
Uitgever

Münster Marketing
Druk
LUC GmbH,
59379 Selm

Tekst
Thomas Seifert / Lütke Fahle
Fels Seifert Praxis für Kommunikation und Gestaltung
www.lfs-muenster.de

Layout
HOCH5
GmbH & Co. KG
hoch5.com

Foto credits
Allwetterzoo Münster (14), Thomas Branse (Titel, 2, 3, 4 en 16),
Leonard Dahmen (9), Ralf Emmerich (11 en foto bij ‘Meer ontdekken …’),
Presseamt – Bernhard Fischer (12), Melanie Frischmuth (1), Katasteramt von
der Stadt Münster (Stadtplan), Anja Lehnerl (6), Olaf Mahlstedt (onderzoeksconcept), Münster Marketing (bezienswaardig-hedenlegende), Stadtwerke
Münster (Münstercard weergave), FJ Nasch (8), Oblonczyk, LWL (15), Maren
Pinz (13), Jens Pöttker (10), Presseamt-Münsterview (7), WebRock-Foto (5),
Heiner Witte, Münsterview (17)

münsterleben
münstervaren
（ミュンスターレーベン）

ミュンスターの人気観光スポッ
トを体験
Eén kaart voor alles. Alles zit erin.
できる交通機関用カードです。
Beleef
de topbezienswaardigheden van Münster.
Wij brengen u ernaartoe.

20 €
人
/人
ersoon
g/p効
da有
er日
p一

30 €
日ge有効 /
22da
n/perso人
on

オンラインでもアプリからでも購入可能!
OOK ONLINE EN ALS IN-APP-AANKOOP!

www.muenstercard.de
www.muenstercard.de

