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HARTELIJK WELKOM IN DUISBURG –
DE STAD VAN WATER EN VUUR.
De elementen water en vuur hebben van oudsher hun stempel op onze stad gedrukt. Schippers en staalarbeiders hebben van Duisburg gemaakt, wat het vandaag de dag is. En met
deze elementen gaan in onze internationaal gerichte havenstad ook vandaag de dag tal
van boeiende mogelijkheden gepaard, waarmee bezoeksters en bezoekers tussen vrije tijd
en business of tussen industrie en industriecultuur kennis zouden moeten maken.
Ik ben in het noorden van Duisburg opgegroeid en kan mij nog goed het overweldigende
spektakel herinneren, wanneer afvloeiend gesmolten metaal uit een hoogoven de hemel
’s nachts aan het gloeien bracht. Dit gebeurde ook in het hoogovenbedrijf van Meiderich
dat men sinds meer dan 20 jaar bewondert als Landschaftspark Duisburg-Nord dat op haar
beurt in het jaar 2015 in de Top Tien van de mooiste parken ter wereld genoteerd stond.
Tegenwoordig wordt er beduidend onopvallender met de vuren omgegaan.
Toch zijn ze in de hoogovenbedrijven en staalfabrieken nog altijd alomtegenwoordig. Duisburg is Europa’s staallocatie nr. 1 en biedt zodoende de mogelijkheid om kennis te maken
zowel met actieve industriële installaties als met industriecultuur. Gegidste uitstapjes naar
schouwplaatsen van beide trekpleisters zijn fascinerende belevenissen.
Tuffende vrachtschepen op de Rijn, stilzwijgende vissers aan de oevers van de Roer, het gesnater van de Siberische ganzen wanneer ze in de herfst de beemden en meeroevers bevolken:
als men in de waterrijke stad Duisburg woont, neemt men ook dat er als vanzelfsprekend
bij. Net zo vanzelfsprekend als het wateruitstapje naar één van de talrijke meren, de viering
van het Havenfeest in de grootste binnenhaven ter wereld, internationale kanowedstrijden
aan de regattabaan in het Sportpark Duisburg of het gebruik van de Rijn-veerboot van
Duisburg-Walsum naar Rheinberg-Orsoy. Maar zo vanzelfsprekend is dat allemaal niet,
want gasten van onze stad stellen steeds opnieuw vast: de stad Duisburg heeft met haar
havens, rivieren, meren en kanalen een uniek stuk levenskwaliteit te bieden.
De alledaagse omgang met de elementen water en vuur heeft niet alleen de stad, maar
ook de mensen gekenmerkt. Götz George heeft als Tatort-commissaris „Schimanski“ op een
filmisch overgetekende manier, maar toch echt treffend, de ietwat ruwe, maar hartelijke
inborst van de mensen in onze stad geschetst. Maar bovenal hebben wij, inwoners van Duisburg, een open oog voor de dingen van de wereld en zijn wij gastvriendelijk – en ik nodig u
van harte uit om u daarvan zelf in onze rijk geschakeerde en opwindende stad te overtuigen.

Sören Link | Burgemeester

Editorial

Pagina 3

Duisburg
Leven aan het water

Innenhafen

Jaarlijks twintigduizend schepen zetten koers naar de grootste
binnenhaven ter wereld aan Rijn en Roer. Duisburg behoort tot
de waterrijkste steden van Duitsland. Talrijke meren, kanalen
en havens drukken hun stempel op het beeld van de stad. Maar
water is in Duisburg ook levenskwaliteit. Onontbeerlijk bij
sport en vrije tijd.

Leven aan het water
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HAVENS, DIJKEN,
WATERSPORT
Direct achter het stadhuis van Duisburg
nodigen de oevers van de Innenhafen van
Duisburg u uit om er te flaneren. Restaurants en bistro’s zijn hier in voormalige
opslaggebouwen ondergebracht. Aan de
aanlegplaats Schwanentor kunnen bezoekers tijdens een havenrondvaart met de
Weisse Flotte de grootste binnenhaven ter
wereld ontdekken.
Ontspanning in een idyllische natuur
vindt men in het recreatiegebied SechsSeen-Platte. Zeilen, kanovaren, waterskiën
en drakenbootvaren maakt het Sportpark
Duisburg mogelijk. De daar gesitueerde
Regattabahn is de locatie van internationale wedstrijden.

Haven van Duisburg

Sportpark Duisburg

Leven aan het water
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Duisburg
Industriecultuur

Staalfabriek

Landschaftspark Duisburg-Nord

Duisburg is de stad met de grootste staalproductie van Europa.
Stilgelegde productiefaciliteiten werden fantasierijk getransformeerd en behoren vandaag de dag tot de wereldwijd unieke
monumenten van de industriecultuur. Voormalige fabrieksterreinen bieden nu sport-, cultuur- en vrijetijdsbelevenissen in een
opwindende sfeer. Vroegere graanpakhuizen herbergen uitnodigende gastronomie en internationaal vooraanstaande kunst.

Industriecultuur
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STAALFABRIEKEN,
STORTPLAATSEN, RIJ
PAKHUIZEN
Op een stortplaats troont het spectaculaire beeldhouwwerk Tiger
& Turtle. De Innenhafen van Duisburg groeide uit tot een in ruime
mate populaire kantoor- en winkelpromenade. En waar voorheen
de zware industrie de Rijnoever omsloot, nodigt vandaag de dag
het zandstrand van het Rheinpark u uit om er te zonnebaden.
Muziekfestivals, Open Air bioscoop, duiken, klimmen en veel meer
biedt het Landschaftspark Duisburg-Nord. Het opsommen van
alle evenementen en mogelijkheden van het park zou hier het
kader te buiten gaan.
Het Landschaftspark Duisburg-Nord behoort tot de meest bezochte attracties van de streek. De Britse krant Guardian riep het uit
tot één van de tien mooiste parken ter wereld.

Innenhafen

Industriecultuur
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Duisburg
Stad van de cultuur

ExtraSchicht

In Duisburg wordt elke avond een gevarieerd, grootstedelijk cultureel leven voorgeschoteld. Of men liefhebber
van de hoge cultuur is of liever de kleine concerten in
hippe clubs heeft: in Duisburg vindt men snel het passende decor. Daarbij komen prominente festivals van de
meest uiteenlopende aard.

Stad van de cultuur
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Duisburg Theatre

OPERA, CONCERTEN
EN FESTIVALS
De Deutsche Oper am Rhein, theater en
ballet vieren regelmatig meeslepende premières in het Theater Duisburg.
Daarnaast, in de Mercatorhalle in het
CityPalais, voelt het internationaal gewaardeerde filharmonisch orkest van
Duisburg zich thuis. Shows en musicals
presenteert het Theater am Marientor.
Talrijke clubs en eventcafés brengen
kleinkunst en hippe livemuziek op hun
podia. Festivals, zoals de ExtraSchicht,
de Duisburger Akzente, het Traumzeitfestival aan de hoogoven of de
Ruhrtriennale, zorgen voor aanvullende
culturele hoogtepunten in de stad.

Duisburg Philharmonic

Stad van de cultuur

Pagina 9

Duisburg
Musea

Lehmbruck Museum

Zowel kunstmusea als historische musea hebben in de stad van de
beeldhouwer Wilhelm Lehmbruck en van de cartograaf Gerhard Mercator een uitstekende reputatie. Hoogwaardig en haast alomtegenwoordig is hier ook de kunst in de openbare ruimte. Ze werd de beeldenroute fontain mijl in de binnenstad door internationaal
gewaardeerde kunstenaars zoals Otmar Alt en
Niki de Saint Phalle vormgegeven.
Musea
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Museum der Deutschen Binnenschifffahrt
(Museum van de Duitse binnenscheepvaart)

SCHILDERKUNST,
BEELDHOUWWERKEN
EN OVERBLIJFSELEN
Eerste adres voor internationale beeldhouw- en objectkunst
is het Lehmbruck Museum dat net zoals de Cubus Kunsthalle
in het Kant-Park van Duisburg gehuisvest is. Al even prominent is de collectie in het MKM Museum Küppersmühle
für Moderne Kunst. Het Museum DKM weet met oude en
nieuwe kunst te inspireren. De meer dan duizend jaar tellende geschiedenis van Duisburg wordt in het Kultur- und
Stadthistorische Museum gedocumenteerd.
Onafscheidelijk verbonden met de geschiedenis van Duisburg is ook het Museum der Deutschen Binnenschifffahrt
(Museum van de Duitse Binnenscheepvaart).

MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst

Museum DKM

Musea
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Duisburg
Events

kerstmarkt

Naast het culturele programma, dat door het theater en nog
andere organisatoren aangeboden wordt, zijn er in Duisburg
over het hele jaar verdeeld steeds weer feesten, markten en evenementen in de straten en op de pleinen. Hier zal men de stad
ook vanuit culinair oogpunt beleven en terloops kennismaken
met het gezellige karakter van de inwoners van Duisburg.
Elders gevestigde bezoekers vinden hier snel contact.
Events
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Matjesfeest van Duisburg

BEWONDEREN,
VIEREN, OPEN AIR
Meer dan twee miljoen gasten uit binnen- en buitenland brengen elk jaar
een bezoekje aan de kerstmarkt van
Duisburg. Ook het telkens in de nazomer
plaatsvindende Wijnfeest heeft tot ver
buiten de grenzen van Duisburg vrienden
gemaakt. Bij het Ruhrorter Hafenfest
heerst altijd een opperbeste sfeer en de
reeks concerten ‘Jazz auf’m Plazz‘ doet
elke maand in de zomer het plein KönigHeinrich-Platz op haar grondvesten daveren. Filmliefhebbers ontmoeten elkaar
in het Landschaftspark Duisburg-Nord
voor de Open Air bioscoop. Daarmee is
de lijst met de vele feesten echter nog
lang niet ten einde.

Events
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Duisburg
Voor gezinnen

Dierentuin Duisburg

Wat mooier bestaat er dan van een gelukkige tijd met het gezin te
genieten? In Duisburg zijn er daarvoor enkele zeer uiteenlopende
trekpleisters die daarvoor voor de beste omstandigheden zorgen.
Afhankelijk van weer of humeur is het passende snel gevonden.

Voor gezinnen
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Explorado Kindermuseum

SPELLETJES,
PLEZIER EN
KINDERBOERDERIJ
Voor zowel kinderen als volwassenen
is een bezoekje aan de dierentuin altijd een belevenis. De dierentuin van
Duisburg heeft heel wat bijzonders
te bieden. Waar anders kan men al de
koddige koala’s zien? Ook een buitengewone speeltuin is er in Duisburg: de
Wasserwelt Wedau!
Maar ook Indoor is er een groot aanbod
voor gezinnen. Het Explorado Kindermuseum bijvoorbeeld of het Kom‘ma-Theater met stukken speciaal voor
kinderen. Gezinnen voelen zich eveneens goed in de nieuwe Centrale Bibliotheek in het Stadtfenster. De elk jaar
in Duisburg plaatsvindende, Internationale Kinderboekententoonstelling
IKiBu is aan de kleine boekenwurmen
gewijd.

Voor gezinnen
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Wasserwelt Wedau

Duisburg
Stadsleven

Düsenfeldbrunnen

Duisburg behoort tot de steden die een levendige binnenstad in stand
gehouden hebben. Voor de kwaliteit van de accommodaties wordt heel wat
gedaan. Talrijke evenementen en markten zorgen het hele jaar lang rond
de brede shoppingboulevard Königstraße, met haar buitencafés en de
fontein mijl, voor grootstedelijke flair.

Stadsleven
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Spielbank Duisburg

SHOPPEN,
FLANEREN EN
ROULETTE
Naast de grote winkelcentra, het Forum, het CityPalais of de Königsgalerie
nodigen rond Königstraße, Sonnenwall,
Münzstraße, Kuhtor en Wallstraße ook
talrijke kleinere winkels en speciaalzaken u uit om er te grasduinen en te shoppen. In cafés en restaurants is het ideaal
om een pauze in te lassen en wie zodoende versterkt zijn geluk wil uitproberen,
vindt daarvoor de optimale gelegenheid:
het Spielbank Duisburg geldt als het modernste casino van Duitsland.

Boulevard Königstraße

Stadsleven
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Duisburg
Met de fiets

Wie echt graag op ontdekking gaat, zweert bij de fiets. De felle
drukte van de grote stad, de rust en de idylle van de bossen, de
meerlandschappen, de dijken en beemden langs de Rijn, heerlijke
uitzichten vanop de heuvels – dat allemaal beleeft men op meest
indrukwekkende wijze op de fiets.

Rheinorange

Fietsen
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RuhrtalRadweg

Fietstocht aan de Nederrijn

Mountainbikeraces

CYCLING, TOURING,
MOUNTAIN BIKING
In Duisburg kruisen talrijke populaire fietsroutes, zoals de
RuhrtalRadweg, de RheinRadWeg, de Route der Industriekultur en de NiederRheinroute, elkaar en vormen ze een
netwerk. Verdeeld over het stedelijke gebied zijn er verschillende fietsverhuurplaatsen en ook wielrenners ontmoeten elkaar in Duisburg: één van de grootste non-stop
MTB-races van Europa vindt elk jaar in het Landschaftspark
Duisburg-Nord plaats: de 24 uur durende Mountainbikerace.

Fietsen
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Duisburg
Sportstad

MSV Duisburg

Als het om sport gaat, voert Duisburg helemaal de boventoon:
het Sportpark Duisburg behoort met een omvang van ca. 200
ha, waarvan ca. 60 ha wateroppervlakte en haar talrijke sportvoorzieningen, tot de grootste en rijkst geschakeerde sporten recreatiegebieden van Duitsland.

Sportstad
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VOETBAL, HOCKEY,
WATERSPORT
Het Sportpark Duisburg, omgeven door
het recreatiegebied Sechs-Seen-Platte
en een dichtbebost gebied, biedt met
Regattabahn, ijssportzaal, sportschool
Wedau, waterskicomplex, hoogklimtuin,
een wegennetwerk van 19 kilometer en
zwemstadion voor Duisburg’s succesvolle waterbalspelers de rijkst geschakeerde
sportmogelijkheden.
Wedstrijd- en vrijetijdssporters zijn het
hele jaar lang welkom.
In de Schauinsland-Reisen-Arena vecht
het mee de Bundesliga (Duitse eredivisie)
oprichtende lid MSV Duisburg haar thuiswedstrijden uit. Net daarnaast komt men
bijeen om te zeilen of te golfen. Sportklimmers vinden ideale omstandigheden in het
Landschaftspark Duisburg-Nord.

Klimtuin

Drakenboot wedstrijd

Ijshockeywedstrijd

Sportstad
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Duisburg
7 districten vol van leven

7 districten – ontelbare mogelijkheden.
Groene oases van ontspanning of boeiende industriecultuur, rustige meren of ruwe havenkanten:
in Duisburg vindt u altijd het aangewezen plekje
voor uw ondernemingen. Sportbeoefenaars, gezinnen, verliefde paartjes, mensen die een time-out
nemen, avonturiers, jong of oud – hier is er voor elk
wat wils!

WALSUM

Kunstwerk Rheinorange

Mühlenweide Ruhrort

Walsum is het noordelijke district van
de stad. Hier meert de Rijn-veerboot
aan die Duisburg en het idyllische,
links van de Rijn gelegen dorpje Orsoy
met elkaar verbindt. Natuurliefhebbers houden van de Rijn-beemd Walsum
(foto dubbele bladzijde). Een meer dan
500 ha (!) groot natuurreservaat, waar
talrijke soorten planten en dieren hun
biotoop hebben. Hier werd in 2008 Ook vandaag de dag nog wordt het exude laatste van destijds 17 mijnen van berante stadsdeel gekenmerkt door de
staalindustrie. Vanop de heuvel ‚AlsuDuisburg gesloten.
mer Berg‘ heeft men een adembenemend uitzicht op het industriepanorama. Maar er zijn ook overvloedige
groenvoorzieningen. Zo bijvoorbeeld
het Revierpark Mattlerbusch met bosoppervlaktes, tennisterreinen, stallen voor
rijpaarden en de warmwaterbronnen
van de Niederrhein-Therme. Historisch
interessant is de oude abdij Hamborn
met indrukwekkende kruisgangen. De
verandering van het district ondervindt
men van nabij in de wijk Marxloh, waar
verliefde paartjes uit binnen- en buitenland aan de Pollmann-Ecke samenkomen en over de grootste, op bruidsmode
afgestemde boulevard van Duitsland
slenteren. Daar moet u in ieder geval
eens een kijkje nemen!

HAMBORN

Districten
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MEIDERICH /
BEECK
Net zoals grote delen van het noorden
van Duisburg is dit district industrieel
getint. Het terrein van de actieve staalproductie is reusachtig. Hier bevindt
zich ook het voormalige hoogovenbedrijf van Meiderich, het huidige vrijetijdsparadijs Landschaftspark Duisburg-Nord, volgens „The Guardian“ één
van de 10 mooiste landschapsparken in
de wereld. Buiten onze stad kent iedereen ook MSV Duisburg, de in Meiderich
gevestigde sportclub, en het in Beeck
gebrouwen bier König Pilsener.

SÜD

Kunstwerk
Tiger & Turtle

Tiger & Turtle, de begaanbare achtbaan,
is een felbegeerd motief bij fotografen
uit de hele wereld. Van hieruit heeft men
een prachtig uitzicht niet alleen op het
industriële toneelscherm, maar ook op
bossen en meren. Hier wordt duidelijk dat
Duisburg een zeer groene stad is. Het recreatiegebied Sechs-Seen-Platte behoort
tot de populairste bestemmingen van de
regio. Cultuurliefhebbers vinden in het
‚Steinhof‘ een verfijnd kleinkunstprogramma.

Trouwklerenmijl
in Marxloh

Landschaftspark Duisburg-Nord

Brücke der Solidarität

HOMBERG /
RUHRORT / BAERL CENTRUM
Bekoorlijke contrasten tussen Nederrijn en Roergebied: het links van de
Rijn gelegen Baerl wordt door platteland gekenmerkt. Hier vindt men nog
boerderijen en landelijke structuren. In
Homberg en Ruhrort bepaalt de rivier
het leven met havens, bruggen, dijken
en schepen. In de oude binnenstad
van Ruhrort is rond de Neumarkt en de
Schifferbörse nog een stuk schippersromantiek waar te nemen. Een extra
tip voor gezinnen en liefhebbers van
maritieme cultuur: het Museum der
Deutschen Binnenschifffahrt in een
voormalig jugendstil-zwembad en ook
het museumschip Oskar Huber, de laatste stuurrotor-sleepboot op de Rijn die
maar liefst zeven vrachtschepen kon
voortslepen!

Culturele highlights, cafeetjes, nachtleven, casino en shopping. Duisburg’s
bruisende binnenstad nodigt u uit om
er uit te gaan. Sinds een herstructurering lokt de Innenhafen van ver komende bezoekers naar de talrijke cafés en
restaurants aan de oeverpromenades.
Tot het district “Centrum” behoren echter ook het stadsdeel Hochfeld met de
populaire bestemming ‚RheinPark‘ en
het stadsdeel Neudorf dat naast de
universiteit ook het Sportpark Duisburg
met Regattabahn en voetbalstadion gehuisvest is. Met Kaßlerfeld en Neuenkamp reikt het district “Centrum” tot
aan de Rijn, waar aan de monding van
de Roer met het kunstwerk Rheinorange het 25 m hoge beeld van een stalen
gietblok staat.

Districten
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RHEINHAUSEN
Rheinhausen werd in 1987 door het arbeidsconflict van de staalarbeiders in
de gehele Bondsrepubliek bekend. De
daarnaar genaamde „Brücke der Solidarität“ leidt van het district “Centrum”
naar het links van de Rijn gelegen district. Hier is het Kinder- en Jeugdtheater
van Duisburg, het Kom’ma-Theater, gevestigd. Bekoorlijk zijn ook het Toeppersee en de idyllische Dorpskern in Friemersheim met het oude Leraarshuis,
beemden en dijken. De Weekmarkt (altijd op woensdag en zaterdag) behoort
tot de mooiste in Noordrijn-Westfalen,
waar een uitvoerige wandeling langs
de winkels de moeite loont.

Duisburg
Sterke partners
Haven Duisburg

DUISBURGER
HAFEN AG
De Duisburger Hafen AG is de holding- en managementmaatschappij van de wereldwijd grootste
binnenhaven. In 2016 vierde ze haar 300-jarig
bestaan. Waar Rijn en Roer ineenvloeien, biedt
duisport een uitgebreid en rijk geschakeerd aanbod – zo bijvoorbeeld Full-Service pakketten op het
gebied van infra- en suprastructuur samen met vestigingsmanagement alsook logistieke diensten,
o.a. in de sectoren van de verpakkingslogistiek of
het spoorweggoederenvervoer. Van de Full-Service
benadering profiteren in het bijzonder de bijna
300 in de haven gevestigde ondernemingen die
jaarlijks inkomsten van ca. 3 miljard euro genereren. Alles bijeen genomen, hangen van de haven
meer dan 45.000 banen af.

Sparkasse Duisburg

WIJ LEVEN DUISBURG –
HARTELIJK WELKOM
De Sparkasse Duisburg behoort met een balanstotaal van zowat 5,5 miljard € en meer dan 1.250
medewerkers tot de grootste spaarbanken in
Duitsland.
Onze verbondenheid met de mensen blijkt uit de
steun aan talrijke sociale en culturele projecten
hier ter plaatse. Het totale engagement voor het
algemene belang, bijvoorbeeld voor het jaar 2015,
bedroeg meer dan 12,3 miljoen €! De vier door ons
opgerichte en beheerde, gesubsidieerde stichtingen zijn van een stichtingskapitaal van 23,0 miljoen € voorzien.
Graag staan wij u bij alle financiële kwesties bij.
Breng ons in onze talrijke kantoren in het hele
stadsgebied of op www.sparkasse-duisburg.de een
bezoekje. Wij verheugen ons op uw komst!

Sterke partners
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STADTWERKE
DUISBURG
WIRTSCHAFTSBETRIEBE
DUISBURG
De Wirtschaftsbetriebe Duisburg behoren tot de grootste
gemeentelijke nutsbedrijven in Duisburg. Zij zijn in Duisburg de publiekrechtelijke afvalmakelaar en zijn bijgevolg
bevoegd voor de afvalverwijdering in het stadsgebied. Nog
andere werkterreinen zijn onder andere de stadsreiniging,
de stadsriolering en het onderhoud van de begraafplaatsen,
speeltuinen en groenvoorzieningen.
Indien u vragen bijvoorbeeld over de bestelling van een afvalcontainer of over het thema “Afvalverwerking” hebt, staan wij
u graag telefonisch op het nummer +49 (0) 203 – 283 – 3000
of op het internet via www.wb-duisburg.de ter beschikking.

Elektriciteit, gas en water met heel wat
uitmuntende thuisvoordelen.
Uit Duisburg. Voor Duisburg.
De Stadtwerke Duisburg zijn niet alleen
het eerste adres als het om de betrouwbare voorziening van energie gaat.
Want naast tal van exclusieve voordelen zoals de gratis klantenkaart of de
speelmobiel van de Stadtwerke zorgen
de openbare nutsbedrijven voor talrijke evenementen en sponsoring die één
ding gemeen hebben:
ze maken het leven in onze stad aantrekkelijker.

Stadtwerke Duisburg

Wirtschaftsbetriebe

GEBAG, BOUW- /
PROJECTONTWIKKELAAR
De GEBAG geeft nu al meer dan 35.000 inwoners van Duisburg een thuis en heet ook nieuwe inwoners van Duisburg
van harte welkom. Als gemeentelijke huisvestingsmaatschappij bieden wij moderne en comfortabele huurwoningen
aan – betaalbaar en met een goede woonkwaliteit, uiteraard ook rolstoeltoegankelijk. Bij ons is er echter niet alleen
woonruimte, maar bovendien creëren wij levenskwaliteit. In
opdracht van de stad ontwikkelen wij woonwijken met een
uiterst aantrekkelijke ligging. Bij ons staat u „Meer dan
gewoon“ te wachten. www.gebag.de

Sterke partners
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GEBAG

Duisburg is op het verbindingspunt van drie regio’s gelegen.
Hier komen Roergebied, Nederrijn en Rijnaslijn samen en vormen
een opwindende eenheid. De industriecultuur en de ongeremde polsslag
van het Roergebied, de ontspannen gelatenheid van de Nederrijn
en de extraverte levensvreugde van het Rijnland.
Duisburg is het portaal in alle richtingen.

Tetraeder Bottrop

Wereld cultureel erfgoed
Zeche Zollverein

KOM NAAR DE ROER! VAKANTIE IN HET ROERGEBIED
Het Roergebied staat als jonge reisbestemming in Duitsland
voor indrukwekkende industriecultuur, prominente culturele evenementen en buitengewone, avontuurlijke reizen.
Een bezoek aan het UNESCO-Werelderfgoed Zollverein, een
hoogklimpartij tussen stilgelegde hoogovens, duiken in de
tegenwoordig met water gevulde gashouder, wandelen op
heuvels, kunstmusea met wereldbekende meesterwerken en
gerenommeerde tentoonstellingen of restaurants in adembenemende industriekathedralen: het maakt niet uit – de metropool Roer is een verrassende reisbestemming in Europa en één
van de boeiendste bestemmingen in Noordrijn-Westfalen!
www.ruhr-tourismus.de, www.route-industriekultur.de

Verbindingspunt van de regio’s
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BIJ ONS GROEIT UW
KLEINE VAKANTIE UIT
TOT IETS GROOTS
Als u aan de Nederrijn een mooi daguitstapje wenst te maken
of een avontuurlijke korte vakantie wenst door te brengen,
hebben wij voor u passende aanbiedingen.
Fietsen langs themenroutes, golfen op uitstekende golfterreinen of wandelen op premium wandelroutes en u daarbij
culinair laten verwennen. Om het even of u uitbundig viert,
van rustige, ontspannende dagen geniet of aan één van onze
musea een bezoekje wenst te brengen: alles is mogelijk aan
de Nederrijn.
Niederrhein Tourismus GmbH
Willy-Brandt-Ring 13
D-41747 Viersen
Telefoon: +49 (0) 21 62 / 81 79 03
Telefax: +49 (0) 21 62 / 81 79 180
E-mail: info@niederrhein-tourismus.de

Premium wandelroutes

Landschap aan de Nederrijn

Verbindingspunt van de regio’s
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1

Binnenhaven / MKM Museum

Küppersmühle für Moderne Kunst /

Innenhafen | Museum Küppersmühle | Explorado Kindermuseum

4

Stadhuis

havenrondvaart

Hafenstadtteil Ruhrort | Steiger Schifferbörse | Hafenrundfahrt

Aanlegplaats Schwanentor /

3

Theater am Marientor

Museum DKM

18

Landmark e Angerpark „T iger & Turtle – Magic Mountain“

erszone

eg

res

n

Fietsstation

Autosnelweg

Voetgangerszone

Station voor railvervoer

Fietsstation

Centraal Station

Metro

Station voor railvervoer

Centraal Station

Tourist Information

& Turtle – Magic Mountain“

Nachtexpres

Tram
elt Wedau | Schauinsland-Reisen-Arena

Bus

Toelichting bij de symbolen

Tourist Information

Sechs-Seen-Platte

23

26 Friemersheim dorp

22

2421 Töppersee
Sportpark Duisburg | Wasserwelt Wedau | Schauinsland-Reisen-Arena
25 KOM‘MA-Theater

elbank Duisburg
Rheinpark
20 „Tiger
& Turtle Magic Mountain“

Zoo Duisburg
2319 Landmerk

22 Recreatiegebied Sechs-Seen-Platte

Schauinsland-Reisen-Arena

17

Wasserwelt Wedau /

2116
Sportpark
Duisburg
/
	
Lehmbruck
Museum

Galeria Kaufhof
2015 Rheinpark

8 Rathaus
13
schifffahrt CityPalais / Mercatorhalle /
9 Salvatorkirche
Spielbank Duisburg
r Schifferbörse | Hafenrundfahrt
Theater Duisburg
| Opernplatz
1410 Winkelcentrum
Forum
mühle | Explorado
Kindermuseum
1511 Galeria
Kaufhof
Königsgalerie
ats
16 Lehmbruck Museum
12 Lifesaver -Brunnen
useum 17 Theater am Marientor
13 CityPalais | Mercatorhalle | Spielbank Duisburg
18 Museum DKM
ndfahrt
Einkaufszentrum
1914 Dierentuin
DuisburgF orum

11 Königsgalerie (Koningsgalerij)
7 Steiger Schw anentor | Hafenrundfahrt
12 Livesaver fontein

106 Theater
/ Operaplein Museum
Kultur-Duisburg
und Stadthistorisches

Innenhafen | Marina | F ive Boats
9 5 Salvatorkirche

8

7

6 2 Kulturund der
Stadthistorisches
Museum
Museum
Deutschen Binnenschifffahrt

5 1 Binnenhaven
Landschaftspark
DU-Nord
/ Marina
/ Five Boats

Explorado Kindermuseum

Legende

4

Havenwijk Ruhrort /aanlegplaats

3

Schifferbörse / havenrondvaart

Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

2

(5-18 zie CITY-ZOOM)
1 Landschaftspark Duisburg-Nord

Legende

24

26

25

23

20

4

21

22

19

INFORMATIE OVER
LIGGING EN HEENREIS
Duisburg, de binnenhavenstad aan Rijn en Roer, reikt
van de westelijke rand van de metropool Roer tot aan
de Beneden-Rijn en gaat over naar het zuiden tot aan
het Rijngebied. De stad wordt beschouwd als knooppunt
van toeristische en logistieke wegen en neemt een interessante scharnierfunctie binnen de gevarieerde regio’s
voor haar rekening.
In het hartje van Europa gelegen beschikken wij over
een goed wegenetwerk en zijn wij ongecompliceerd te
bereiken.
Land op de luchthavens Düsseldorf, Weeze en Dortmund
of maak gebruik van de uitstekend uitgebouwde autosnelweg-, veerboot- en treinverbindingen.
Bij vragen over heenreis en parkeermogelijkheden helpen wij u graag voort:
Tourist Informatie Duisburg
Königstraße 86
47051 Duisburg
Germany
Tel. +49 (0)203 285 44 0
Fax +49 (0)203 285 44 44
service@duisburgkontor.de
duisburg-tourismus.de

EMMERICH/
ARNHEIM
DORTMUND/
HANNOVER

AIRPORT WEEZE
GOCH/KLEVE

OBERHAUSEN/
HANNOVER

KAMPLINTFORT

MÜLHEIM/
ESSEN/BOCHUM
AIRPORT DORTMUND

MÜLHEIM

VENLO/
EINDHOVEN

DUISBURG

ESSEN/BOCHUM

KREFELD/
MÖNCHENGLADBACH

NEUSS/KÖLN

DÜSSELDORF-AIRPORT

KÖLN/FRANKFURT
AIRPORT KÖLN/BONN

Fotocredits:
Duisburg Kontor GmbH; krischer fotografie; Stad
Duisburg; Explorado Kindermuseum; Museum
van de Duitse Binnenscheepvaart Lehmbruck
Museum; MKM Museum Küppersmühle;
Museum DKM; E. Juran; Deutscher KanuVerband e.V.; Dierentuin Duisburg; zoo-foto.
de/Kuster; Theater Duisburg; Duitse Opera
aan de Rijn; West-Duitse casino’s; Thomas
Berns; Hans Blossey; Siegfried Dammrath;
DHG Weisse Flotte Duisburg; Reinhard Felden;
Werner J. Hannappel; Frank Hohmann; Joachim
Jockschat; Zoltan Leskovar; RuhrtalRadweg;
Ruhr Tourismus/Jochen Schlutius; Niederrhein
Tourismus GmbH; Dirk Soboll; M. van Treeck;
Denis Junker; Mick Vincenz; Stefan Ziese

Colofon
Uitgever
Duisburg Kontor GmbH
Directeurs: Peter Joppa, Thomas Krützberg
Landfermannstraße 6
47051 Duisburg
Germany
Tel. +49 (0)203 285 44 0
Fax +49 (0)203 285 44 44
service@duisburgkontor.de
www.duisburgkontor.de
www.duisburg-tourismus.de
Vormgeving
Hoofdkantoor, staffunctie “Coördinatie”
Public relations

Bijzondere dank aan Friedhelm Krischer en
Tobias Lühe.

Lay-outconcept
move:elevator GmbH
Contact redactie
service@duisburgkontor.de

Colofon
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DUISBURG-TOURISMUS.DE

Jouw

evenementenkalender
DUISBURGLIVE.DE

De Tourist Information Duisburg

Weten, wat er allemaal te doen is.
ONZE SERVICE
• accomodaties in Duisburg vinden
• rondleidingen door de stad boeken
• tickets voor evenementen en
• souvenirs van de stad kopen
Tourist Information Duisburg

Königstrasse 86
schuin tegenover
Centraal Station

Königstrasse 86, tel. +49 (0) 203 28544-0, e-mail service@duisburgkontor.de

Ontdek de haven
van Duisburg …

… en vind uw mooiste havenmotief!
Verken de wereldwijd grootste binnenhaven bijv. met de fiets en bezoek talrijke bezienswaardigheden langs de Rijn en de Ruhr zoals het indrukwekkende beeldhouwwerk „De
echo van Poseidon“ van de beroemde kunstenaar Markus Lüpertz op het eiland „Ruhrorter Mercatorinsel“. Ook de steiger van de Mühlenweide biedt u een ideaal vertrekpunt
voor een stadsbezichtiging tijdens uw tussenstop met het riviercruiseschip. Het doet er
niet toe of u met de fiets of het schip onderweg bent: ontdek in elk geval de bonte
aspecten van de haven van Duisburg! www.duisport.com

