
1  Uitgangspunt van de korte rondgang door 

het oude stadsgedeelte is het Oude Stad-

huis, dat in 1882 door Gabriel von Seidl in 

Nieuwe Renaissance stijl  in zijn huidige 

vorm omgebouwd werd en vandaag de 

zetel van de burgermeester is.

2  Door de passage van het Nieuwe Stadhuis 

of rechts daaraan voorbij, leidt de weg 

naar

3  de Viktualienmarkt. Hier stond het kloos-

ter van de augustijner kluizenaars dat in 

april 1945 door bommen vernietigd werd.

  De weekmarkt in Ingolstädter biedt elke woensdag en zaterdag op de The-

aterplatz een groot aantal regionale producten aan. In december straalt 

de plaats voor het theater in de glans van de kerstmarkt.

K  Een ommetje rechts naar de Tränktorstraße leidt na ongeveer 100 meter 

naar het Museum voor Concrete Kunst in de voormalige Donaukazerne.

4  Voorbij aan de bekroonde Theaterbau komt men door een tunnel aan de 

Donau. Aan de tegenoverliggende kant bevinden zich de indrukwekkende, 

door Leo von Klenze gebouwde classicistische vestigingen.

5  Langs de oeverpromenade leidt een ommetje 

over de Donaubrug naar dit unieke vrijlichtmu-

seum van de Duitse vestigingsarchitectuur. 

In het bekroonde Klenzepark vond in 1992 het 

Beierse Tuinfestival plaats. Het Beierse Leger-

museum presenteert daar in de Reduit Tilly de 

geschiedenis van de 1ste Wereldoorlog.

6  Terug langs de Donaubrug over de straat en 

rechts voorbij aan de Theaterparkplatz komt 

men bij

7  het Nieuwe Kasteel, dat in de eerste helft van 

de 15de eeuw door Lodewijk de Gebaarde ge-

bouwd werd.

A  Dit is vandaag zit van het Beierse Leger-

museum en herbergt talrijke historische 

wapens, harnassen, tinnen figuren en an-

dere belangrijke exponenten van de mili-

taire geschiedenis.

  (Na 17.00 uur de stippelweg rondom het 

kasteel gebruiken)

8  Aan de rijkelijk versierde kanonnen op het 

Kasteelplein voorbij leidt de weg

9  door de barokke klokkentoren over de  

Paradeplatz met het Bronnenstandbeeld 

van Keizer Lodewijk de Beier verder naar de

10 voetgangerzone.

L  Slechts weinige minuten van hier, aan 

de Esplanade, bevindt zich het Lechner  

Museum met tonnenzware exponenten van 

de bekende staalbeeldhouwer.

11  Langs de Ludwigstraße, voorbij aan grote 

winkelcentra en kleine boetiekjes, buigt de 

rondgang na ongeveer 100 meter af

12  naar de Hallstraße richting Hertogkasteel. 

Het voormalige hertogkasteel uit het mid-

den van de 13de eeuw is de oudste niet-ker-

kelijk gebouw van de stad. Hier bevindt zich 

vandaag de Marieluise-Fleißer-bibliotheek.

13  Aan de Carraraplatz, naar de Italiaanse part-

nerstad van Ingolstadt genoemd, loopt men 

naar de Keurvorstelijke Manege, vandaag 

zit van de Volkshogeschool. Rechts over de  

Reitschulgasse gaat het terug naar de voet-

gangerzone en

14  verder naar links naar het Ickstatthaus (Ludwigstraße 5). Het woonhuis 

van de professor en reformist Johann Adam Vrijheer von Ickstatt (1702-

1776) telt met de hoogste barokgevel van Zuid-Duitsland tot de mooiste 

bezienswaardigheden van Ingolstadt.

15  Over de Schliffelmarkt gaat het rechts naar de straat Am Stein langs de 

Harderstraße. 

F  Een ommetje links in de Kupferstraße leidt tot het Fleißerhaus, het  

Marieluise Fleißer archief, dat in het ouderlijk huis van de schrijfster  

(Kupferstraße 18) ingericht is.

16  Voorbij aan de in 1275 gebouwde Franciscanenbasiliek met veel beziens-

waardige grafschriften en het Vrouwenklooster St. Johann in het Genadedal 

met de Genadedalkerk buigt de rondgang links naar de Johannesstraße.

17  Aan de volgende wegkruising staat het Tillyhaus (Neubaustraße 2). Hier 

stierf in 1632 de veldheer van de katholieke liga, Graaf von Tilly, aan de 

gevolgen van zijn verwonding. Schuin tegenover ontvouwt de beroemde 

Asamkerk Maria de Victoria haar pracht. Het juweel van de barokke 

bouwkunst glanst in het interieur met een fenomenale plafondfresco 

van Cosmas Damian Asam en met de meest waardevolle monstrans ter 

wereld.

18  De domkerk „Voor de genade van onze 

lieve vrouw“ (Münster “Zur Schönen  

Unserer Lieben Frau”) geeft een diepe  

indruk met de twee overhoeks geplaatste 

torens en het geweldige dakgestoelte. 

Het is één van de grootste laatgotische  

hallenkerken in Beieren. Het prachtige  

hoogaltaar, buitengewone zijaltaren, reliëfs,  

afbeeldingen en snijdwerken zijn de moeite 

waard om nader aanschouwd te worden.  

Aan de domkerk voorbij en verder langs de 

Kreuzstraße

19  wordt de middeleeuwse Kruispoort zicht-

baar, die vandaag als symbool van Ingolstadt 

beschouwd wordt. Zijn naam wordt van het 

hier vroeger gelegen melaatsenhuis met ka-

pel „Zum Hl. Kreuz“ afgeleid.

S  Na de Kruispoort rechts afbuigend bereikt 

men na ongeveer 200 meter het Stadsmu-

seum in de Cavalier Hepp, waarin zich ook 

het speelgoedmuseum bevindt.

20  Wanneer men zich na de Kruispoort naar links wendt, voert de weg over de  

Jahnstraße naar de 

21  barokke Oude Anatomie met het

M  unieke Duitse Historisch Geneeskundemuseum. Aan de hand van werk-

tuigen, instrumenten, apparaten, installaties en schriften documenteert de 

unieke verzameling de geschiedenis van de geneeskunde van de antieke 

tijd tot heden. De botanische tuin toont een groot aantal geneeskundige 

planten en een geur- en proeftuin, die ook voor mensen met een handicap 

aangelegd werd.

22  Aan de buitenkant van de middeleeuwse stadsmuren gaat de rondgang 

verder door de Taschenturm, een toren naast de stadsmuren, richting 

stadscentrum.

23  Na ongeveer 150 meter buigt men naar links af naar wat vroeger de

24  Universiteit was. Door Hertog Lodewijk de 

Gebaarde in 1434 initieel als proveniershuis 

gemaakt, werd het gebouw in 1472 zit van de 

eerste Beierse Universiteit en was tot de ver-

plaatsing in 1800 één van de meest bekende 

universiteiten van Europa. Voorbij aan de voor-

malige schatkamer en pedelhuis, waarin vand-

aag het

H  Niemes-Prachatitz Heimatmuseum ondergebracht is, leidt de weg naar 

de Dollstraße met talrijke restaurants en cafés.

25  De rondgang bereikt zijn laatste sta-

tion bij de oudste kerk van Ingolstadt, 

de Moritzkerk. Naast de feitelijke 

kerktoren reikt hier de gotische Flu-

ittoren, de toenmalige waaktoren van 

de stad, in de hoogte. Verder naar 

rechts komt men weer terug bij het 

uitgangspunt aan het Oude Stadhuis.

RONDGANG DOOR HET OUDE STADSGEDEELTE historisch & indrukwekkend RONDGANG DOOR HET OUDE STADSGEDEELTE

RONDGANG DOOR HET OUDE STADSGEDEELTE

Marieluise Fleißer

ingolstadt  
aan de donau

historisch &
 indrukwekkend

HET OUDE STADSGEDEELTE
RONDGANG DOOR



ingolstadt an der donau

ALTSTADT

��������

�

Hallo en welkom bij de rondgang door het oude stadsgedeelte
Ingolstadt speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in de geschiedenis van 

Beieren als vestigings- en wetenschapsstad. De nederzetting aan de Donau 

wordt voor de eerste keer in 806 in de oorkonde van de verdeling van het rijk 

van Keizer Karel de Grote vermeld als Ingoldestadt, de plaats van de Ingold. 

Rond 1250 worden de stadsrechten verleend, het hertogslot, hoofdgebouw 

van de middeleeuwse burcht, wordt residentie. Van 1392-1447 is Ingolstadt 

hoofdstuk van het hertogdom Beieren-Ingolstadt. Hertog Lodewijk de Ge-

baarde legt in die periode de basis voor enorme gotische bouwwerken zoals 

het Nieuwe Kasteel, de domkerk en het proveniershuis. Van 1472-1800 is de 

Hoge School zit van de Eerste Beierse Regionale Universiteit. In de 19de eeuw 

wordt Ingolstadt tot Beierse vestiging uitgebouwd. De „Schanz“ ontstaat!

Met liefde gerestaureerde puntgevelhuizen, stadspoorten, fiere torens en 

imposante vestigingen vormen het stadsbeeld. Langs de oever van de Donau 

nodigt het bekroonde Klenzepark tot een ommetje uit. Aan de andere kant 

van het oude stadsgedeelte voert u haar historische wandeling in de buurt 

van het stadsmuseum in Cavalier Hepp. 

De beschreven rondgang door het oude stadsgedeelte is een korte wandeling 

van 1,5 tot 2 uur.

 Oud stadhuis (Altes Rathaus)

  Ommetje over de Donaubrug naar de vestigingen in het Klenzepark 
 Nieuw kasteel (Neues Schloss)

 Barokke klokkentoren, Paradeplatz
 Voetgangerzone, Ludwigsstraße 
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 Theater Ingolstadt4
5 6
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10

 Nieuw stadhuis (Neues Rathaus)2

 Viktualienmarkt, Theaterplatz3

 Kasteelplein 8

 Afslag naar de Hallstraße 11

 Richting Hertogkasteel (Herzogskasten) 12

  Carraraplatz, kuurvorstelijke manege (Kurfürstliche Reitschule)13

 naar het Ickstatthaus

 Tillyhuis en Asamkerk (Tillyhaus en Asamkirche)

 Kruispoort (Kreuztor)

 Oude Anatomie (Alte Anatomie)
 Taschenturm

 Schliffelmarkt, Harderstraße
  Franciscaner basiliek en Genadedalkerk  

(Franziskanerbasilika en Gnadenthalkirche)

 Kerkdom (Münster)

 naar de Jahnstraße

 Afslag Hoge School (Hohe Schule)
 Hoge School
  Moritzkerk en Fluittoren (Moritzkirche en Pfeifturm)
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In het plaatselijke VVV-kantoor vindt u brochures, tips voor bezichtigingen, 
aanwijzingen voor evenementen, stadsplannen en nog veel meer. 

Wij verheugen ons aan uw bezoek in Ingolstadt en wensen u een aangenaam 
verblijf!

VVV-kantoor 
Rathausplatz 4, D-85049 Ingolstadt 
Telefoon +49 841 305-3030, Telefax +49 841 305-3039 
touristinformation@ingolstadt.de 
www.ingolstadt-tourismus.de
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Museum voor Concrete Kunst 
(Museum für Konkrete Kunst)

Beierse Legermuseum 
(Bayerisches Armeemuseum)

Lechner Museum 
 
Marieluise Fleißer archief 
(Dokumentationsstätte Marieluise Fleißer)

Stadsmuseum 
(Stadtmuseum)

Duitse Historisch Geneeskundemuseum 
(Deutsches Medizinhistorisches Museum)

Niemes-Prachatitz Heimatmuseum
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