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Welkom
in Düsseldorf
In Düsseldorf ligt alles vlak bij elkaar. Wij zijn de enige
grote stad in Duitsland die nog het woord “Dorp” in haar
naam heeft. Tegenwoordig zijn wij echter al lang een
“Global Village”. En dat past goed bij de tolerante en
internationale leefwijze die hier overal wordt gevolgd.
Waarom zou u zich in Düsseldorf prettig voelen?
Bij de Rijnlanders hoort u er snel bij. Ga lekker zitten bij
één van onze beroemde eigen brouwerijen of op de
Rheintreppe (Rijntrap). U zult merken dat u overal snel
in gesprek raakt.
Laat u door ons tijdschrift inspireren. U leest boeiende
bijzonderheden over bekende gebouwen en plaatsen.
Wij vertellen veel verhaaltjes en laten u ook zien waar u
het beste foto’s kunt maken.
Graag delen wij onze stad met u,
Het Team van Düsseldorf Tourist information
#VisitDuesseldorf
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In Düsseldorf ligt alles vlak bij elkaar. En
voor Rijnlanders biedt dit vele mogelijkheden. Maak in de Altstadt (Oude Binnenstad)
plezier aan de “langste bar van de wereld”.
Ruim 260 cafés, bars en restaurants bieden
het juiste voor iedere smaak.
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Oude
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Waar vind ik de langste bar
van de wereld?
“De langste bar van de wereld” zit niet
in een kroeg. In het echt wordt daarmee
de totale microkosmos omschreven,
met ruim 260 cafés, bars en restaurants die de Altstadt (Oude Binnenstad)
van Düsseldorf rijk is. Al ruim 350 jaar
is deze een smeltkroes uit alle lagen
van de samenleving. Het is de wijk in
Düsseldorf waar iedereen vindt waarnaar hij op zoek is – een modeboetiek,
kunstmuseum of eigen brouwerij.
Waardoor verschilt Altbier van
andere bieren?
Altbier, donker bovengistend gebrouwen bier, is als het ware een traditioneel
krachtig bier. Het werd altijd al met de
hand geproduceerd – lang voordat,
naar wordt verondersteld, het brouwersambacht opnieuw werd uitgevonden.
En bovendien is het Altbier bruin en
smaakt het zeer goed!
Waarom behandelt de ober mij
zo onvriendelijk?
Schrik niet, wanneer de ober van een
eigen brouwerij zich een keer iets botter
gedraagt. Dat hoort bij zijn functieprofiel, maar het is wel hartelijk bedoeld.
De brouwerijen belichamen het typisch
Rijnlands levensgevoel het beste. De
bijzondere flair van de eigen brouwerijen – lange, houten tafels, grote porties
en goede gesprekken – brengt mensen

samen. Hier kan iedereen lekker gaan
zitten en de “Köbes” (kelner) brengt
vers getapt Altbier. Tip: het bier wordt
zo lang gebracht, totdat u het bierviltje op het glas van 0,2 liter legt. In de
zomer staat iedereen ook ’s avonds
buiten voor de eigen brouwerijen en
cafés. Terugkeren naar uw hotel? Dat
is helemaal geen probleem. Aan de
Heinrich-Heine-Allee rijdt de metro en
daar wachten ook taxi’s.
Waarom zou ik een Food-Walk
moeten maken?
Nergens is het eetaanbod zo veelzijdig en naast elkaar gelegen als in de
Andreas-wijk, van de beroemde pizza
op kartonnen borden tot Aziatisch
streetfood tot en met een kostbare
steak. In de eigen brouwerijen staat de
traditionele keuken op de menukaart.
Zeer geliefd: Rijnlands gemarineerd en
gebraden rundvlees.

Onze tip
Boek de rondleiding
door de Altstadt
(Oude Binnenstad),
wanneer u meer over
de historische Altstadt
en zijn verhalen te
weten wilt komen. Als
u zich uitsluitend op
culinaire lekkernijen
wilt concentreren,
dan kunt u met een
Food-Walk van drie
uur meegaan, waarbij
u zelfs een mosterden een kruidenwinkel
bezoekt. Meer: www.
visitduesseldorf.de

Is er op de traditionele weekmarkt
ook streetfood?
Welkom in de omgeving waar het hart
van Düsseldorf klopt, welkom op de
Carlsplatz! Tussen de soepkeuken en de
patisserie is er een verbazingwekkende
bandbreedte van culinaire specialiteiten en fotograferen is er uitdrukkelijk
toegestaan. Een feest van kleuren en
geuren. De markt is in de afgelopen
jaren opnieuw uitgevonden. Veel moderne streetfood-concepten zijn erbij

Köbes

Carlsplatz

Foto: Sabrina Weniger
© Wochenmarkt Karlplatz GmbH & CO. KG
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Onze tip
De Altstadt (Oude
Binnenstad) was altijd
al het ontmoetingspunt voor vele muzikanten. De wortels
van bekende bands,
zoals Kraftwerk of Toten Hosen, liggen hier.
Aan het einde van de
jaren 70 ontmoette
de Duitse punkscene
elkaar op de Ratinger
Straße. Als u de 15
belangrijkste plaatsen
van de geschiedenis
van de Düsseldorfer
popmuziek wilt doorlopen, dan is er voor u
de online gids “Sound
of #urbanana”: www.
nrw-tourismus.de/
soundofurbanana

gekomen, wijn van gerenommeerde
wijnboeren wordt er geschonken – en
tegelijkertijd kunnen vele bloemenhandelaren, slagers en visverkopers altijd
nog anekdotes over vroeger vertellen,
toen de markt nog iedere dag ’s avonds
moest worden opgebouwd.
Wat is in de Altstadt (Oude
Binnenstad) nog echt oud?
Vrij veel. Düsseldorf mag als stad
dan nog relatief jong zijn, maar ons
voormalige vissersdorpje is beslist niet
ahistorisch. In de omgeving van de
gotische Kreuzherrenkirche, de kerk
van het eerste klooster van Düsseldorf,
voelt u zich werkelijk weer terug in het
“Dorp aan de Düssel”. Op de nabijgelegen Stiftsplatz verrijst de kerk St.
Lambertus – omringd door kleine, leuke
bakstenen huizen. De scheve kerktoren
drukt symbolisch zijn stempel op de
skyline van Düsseldorf. Tegelijkertijd
is deze een oriëntatiepunt, namelijk in
het rustigste deel van de anders drukke
Altstadt (Oude Binnenstad).

Wie zijn de ruziënde mannen in de
Altstadt (Oude Binnenstad)?
Het bronzen gietwerk draagt de naam
“Die Auseinandersetzung” (Woordenwisseling) en werd medio jaren 70 gemaakt. Deze staat in de Altstadt (Oude
Binnenstad) gelijkvloers op de Mittelstraße en niet op een sokkel. De groep
van de beeldhouwer Karl-Henning
Seemann verwerkte destijds het conflict
van de generatie van 1968 met hun
ouders en grootouders, die de Tweede
Wereldoorlog hadden meegemaakt, en
toonde het wederzijdse onbegrip tijdens
het dispuut. Intussen is het één van de
meest gefotografeerde kunstwerken
van de stad. Door zijn uitstraling krijgt
u als het ware ook de aandrang om als
vredestichter tussen de beide mannen
te gaan staan. Ja, het is een typisch
fenomeen: als u de beide voor het eerst
ziet, wilt u meteen partij kiezen – voor
de “Dikke” of voor de “Dunne”.

Die Auseinandersetzung
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Wat u bij een bezoek aan de Altstadt niet mag overslaan?
Het afzakkertje in het Et Kabüffke: een glaasje Killepitsch, de
kruidenlikeur van Düsseldorf. Bijzonder kenmerk: de gasten
staan dicht op elkaar. Degene die zit, betaalt in het Kabüffke
daadwerkelijk meer dan degene die staat. Het proeflokaaltje
is gemakkelijk te vinden – tegenover brouwerij Uerige en het
Tourist information-kantoor.
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Nu online boeken
7 stations, 10 talen
Elke halte vertelt een verhaal
Volwassenen
Kinderen

18 €
8€

www.visitduesseldorf.de/en/
public-guided-tours

3€

Korting met
DüsseldorfCard*

Uw organisator
Düsseldorfer CityTour e.K.
Mündelheimer Weg 10, 40472 Düsseldorf
* voor de prijs van een volwassene, per betalende volwassene twee kinderen gratis

Düsseldorfer
Senfladen

Regionale Senfspezialitäten und Senfmuseum

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag:
10 – 14 Uhr; 15 – 19 Uhr
Freitag und Samstag:
10 – 19 Uhr
Bergerstraße 29
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/83680-49

allee
Onze tip
De “Kö” is niet alleen
een winkelstraat en
flaneermijl. Aan de
boulevard vinden ook
talloze evenementen
plaats. Qua onderwerpen strekt zich dat uit
van de boekentocht
via het gourmetfestival
tot en met sportevenementen, zoals de
marathon en wielrennen. Meer in onze
online agenda: www.
visitduesseldorf.de

Waar komt de beroemde
straatnaam vandaan?
Dankzij de prachtige rijen bomen
heette de “Kö” vroeger Kastanienallee
(Kastanjelaan). In 1848 had de Koning
van Pruissen, Friedrich Wilhelm IV.,
zijn bezoek aan het eerder rustige
Düsseldorf aangekondigd. Het volk was
woedend over de als onterecht ervaren
Pruisische decreten en ontving de
koning met een anarchistisch gebaar –
met paardenvijgen. Een daarvan zou
zijn mantel ook daadwerkelijk hebben
geraakt. Om het koningshuis

vervolgens weer genadig te stemmen,
werd de Kastanienallee korte tijd daarna
de Königsallee (Koningslaan).
Is hier echt alles onbetaalbaar?
Het is beslist niet erg om een paar euro
te hebben gespaard. Shoppingfans
vinden hier alles dat hun hartje aan
luxemerken begeert. Het kan echter ook
goedkoper. Gewoon in een straatcafé
gaan zitten, koffie verkeerd bestellen en
de wandelaars bekijken. Bijna zoals bij
een modeshow.

Kö-Bogen
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Waarom vliegen er groene
papegaaien door de bomen?
Omdat de slimme vogels hier gratis
wonen. De halsbandparkieten wonen
eigenlijk in Afrika en Azië, maar kwamen
enkele jaren geleden ook naar het Rijnland. In Düsseldorf hebben ze daarvoor
uitgerekend het meest verfijnde adres
uitgezocht. Overdag leven de groene
vogels zich uit in de nabijgelegen kasteeltuin. Wanneer het op de Königsallee
gaat schemeren, kunt u een natuurlijk
schouwspel horen en zien: dan komen
de papegaaien terug en zoeken een
mooi plaatsje uit in de Kö-platanen.

Hoeveel bruggen zijn er op de
Königsallee?
Drie. En die zijn met hun mooie leuningen bij uitstek geschikt als achtergronddecor voor het maken van foto‘s. Aan
het einde in het noorden komt u niet
alleen de mooie Corneliusplatz en de
architectonisch oprijzende Kö-Bogen
tegen, maar ook de Hofgarten (kasteeltuin) – het oudste, openbare park van
Duitsland.

Shopping

Kö-Graben
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Onze tip
De venstertest van
Düsseldorf: als u
moedig genoeg
bent, kunt u op de
schuine glasvlakken
in de Rheinturm gaan
liggen. U wordt beloond met een uniek
vogelperspectief en
de bewonderende
blikken van de andere
bezoekers van de
Rijntoren.

Waarom kunnen de architecten
niet één stijl overeenkomen?
De renovatie van de oude haven
behoort tot de meest spectaculaire
projecten van Düsseldorf. In de afgelopen 30 jaar hebben toparchitecten,
zoals Helmut Jahn, David Chipperfield
of Renzo Piano, zich hier vereeuwigd.
En wat bijzonder is: de architectonische veelzijdigheid legt een creatieve
relatie met de rivier en de scheepsvaart
vast. De gebouwen hebben individuele
namen, zoals Wolkenbügel, SIGN! of
The Living Bridge. De MedienHafen kan
gemakkelijk al lopend worden bereikt.
Wat zijn dat voor knipperlichten
op de Rheinturm (Rijntoren)?
Wat eruit ziet als seinlampen voor de
schepen op de Rijn, is in werkelijkheid
de meest grote tijdsweergave van de
stad. Het is een decimale klok waarop u
de tijd tot op een seconde nauwkeurig
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kunt aflezen – wanneer u dat beheerst.
Van boven naar beneden geven de
lampen tien uur, één uur en tien minuten
weer. Overigens: de Rijntoren is met
240,5 meter het hoogste gebouw van
de stad. Naast het uitzichtplatform
herbergt deze ook een restaurant.
Zijn de oude havenkranen nog
in gebruik?
De havenkranen zijn tegenwoordig
alleen nog fotogeniek. Maar – ook wanneer de klassieke havenarbeid intussen
gedeeltelijk aan het nabijgelegen Neuss
werd overgedragen: in de MedienHafen
is de fundamentele en ruwe havenatmosfeer tot op de dag van vandaag
merkbaar. Kademuren, smeedijzeren
leuningen en spoorinstallaties geven
een historisch vernisje, een spannende
tegenstelling met de anders eerder
zakelijke sfeer.

Centrum

Wat is dat voor UFO die aan het eind
van de landtong is geland?
Een van de mooiste uitkijkpunten van
Düsseldorf is Pebble’s terras. Daarachter verheft zich het luxueuze Hyatt
Hotel. Hier kan iedereen naast het
UFO-achtige, met aluminium schindels
beklede paviljoen plaats nemen en
een Sundowner drinken. Een absolute
premium plek: voor de toeschouwer
onthult zich het ongeëvenaarde stadsen rivierpanorama.

Onze tip
Hoe kan ik meer over
de spectaculaire gebouwen te weten komen? Door simpelweg
deel te nemen aan de
MedienHafen-rondleiding van Düsseldorf
Tourist information.
www.visitduesseldorf.de

Waar worden de meeste selfies
gemaakt?
Voor de Gehry-gebouwen pakken
Instagrammers, modefotografen en
VHS-cursusdeelnemers het knopje vast.
Hier wordt eigenlijk altijd gefotografeerd. In de MedienHafen zijn de drie
dansende torens in wit, zilver en rood
de blikvangers. Kantelende wanden,
scheve torens, in het metselwerk
gekantelde vensters – elk detail is een
foto waard. De Californische architect,
Frank O. Gehry, die reeds het spectaculaire Guggenheim Museum in Bilbao
ontwierp, heeft Düsseldorf rijkelijk
bedacht. In de drie naast elkaar staande
gebouwen verloopt niets rechtlijnig. Het
ensemble waar vooral reclamemakers,
advocaten en architecten zich hebben
gevestigd, heet “Neuer Zollhof”.

Pebble’s

Gehrygebouwen
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Onze tip
Wanneer u in Düsseldorf bent, moet u ook
eens het perspectief
veranderen. Een van
de mooiste versies
van tijdverdrijf zijn de
rondvaartboten die
naar keuze een rondje
door de MedienHafen
varen of zelfs naar
Kaiserswerth. Meer:
www.visitduesseldorf.de

Was Düsseldorf altijd al direct
gelegen aan de Rijn?
Stelt u zich dit eens voor: dagelijks
reden 55.000 motorvoertuigen direct
langs de Rijn. Totdat iemand eindelijk
op het idee kwam om de stad terug te
halen naar de Rijn – een project van de
eeuw voor Düsseldorf. Sinds 1995 is het
weer mogelijk om over de Rijnoeverpromenade te flaneren. De golfvormige
bestrating pakt de nabijheid van de Rijn
op. En intussen komen hier niet alleen
voetgangers en fietsers voorbij, maar
aan de Joseph-Beuys-Ufer ook talloze
skaters.
Waarom zou ik aan de Rijnoever
moeten flaneren?
Omdat u hier het onopgesmukte stadsleven vindt. Als u het voet- of fietspad
neemt, struikelt u regelmatig over
boulespelers die hun boules hier laten
vliegen. Of soms ook over tangodansers
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die voor het Johannes-Rau-monument
dansen. Het is een schitterende wandeling van twee kilometer van de MedienHafen tot aan de kunstacademie –
of omgekeerd. Onderweg zorgen de
Rijnoeverplatanen voor een bijzondere
flair. Net zo vaak wordt het bladerdak
gefotografeerd.
Waarom zijn er schapen midden
in de stad?
De Rijnweides aan de Oberkasseler
Ufer zijn tussen de lente en de herfst
het eigendom van de schapen. Samen
met hun schaapherders staan ze voor
onthaasting – midden in de grote stad.
De schapen eten geduldig kauwend het
gras en zijn niet meer weg te denken
uit het stadsbeeld van Düsseldorf. Wat
nauwelijks iemand weet: de schaapskuddes voeren belangrijk werk uit.
Ze houden het gras kort. Anders zou
de gemeente de weides voortdurend

Centrum

Kuhna-muur

Kasematten

moeten maaien. Dankzij hun lichaamsgewicht zorgen ze daarnaast nog voor
de dijkverzorging, vergelijkbaar met een
graswals.
Waar heeft u het mooiste uitzicht
over de stroming?
Op het terras van het Tonhalle (concertgebouw), aan de Kasematten (Kazematten )– of op de Rheintreppe (Rijntrap)
aan de Burgplatz. De trap is echter niet
alleen de beste plaats aan de Rijn om
vracht- en passagiersschepen te bekijken. U zit daar ook midden in een groot
kunstwerk. Professor Hermann-Josef
Kuhna, voormalig student van de kunstacademie van Düsseldorf, heeft het met
20 kunststudenten in 7.400 arbeidsuren
op de kale betonwanden geschilderd.
Tegenwoordig bestaat “Rivertime” uit
kleurige stukjes keramiek. De perfecte
achtergrond voor een portretfoto!

Tonhalle
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en cultuur
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Welke kunstenaars zijn groot
geworden aan de Kunstakademie?
De Kunstakademie heeft talloze
kunstenaars voortgebracht die wereldberoemd zijn. Professoren, zoals
Gerhard Richter of Joseph Beuys,
waren invloedrijke leermeesters. Een
bijzondere aantrekkingskracht bezit de
“Düsseldorfer Fotoschule”, die tot Bernd
en Hilla Becher teruggaat. Tot zijn meest
bekende vertegenwoordigers behoren Thomas Ruff, Thomas Struth – en
Andreas Gursky. Zijn werk “Rhein II” uit
1999 staat te boek als de duurste foto
ter wereld. Tijdens een veiling in New
York kon er in zijn tijd 3,1 miljoen euro
voor worden verkregen.
Waar kunt u onder een glazen koepel
door netten klimmen op een hoogte
van 25 meter?
Net als een surrealistisch landschap
strekt de 2.500 m2 omvattende installatie “in orbit” van Tomás Saraceno zich
uit over de Piazza van het K21 Ständehaus. Waaghalzen mogen de transparante, over drie niveaus opgestelde, stalen netten al klimmend zelf verkennen.
Als er meerdere personen tegelijkertijd
onderweg zijn, merken deze – net als bij
een spin in het web – de andere bezoekers door trillingen op. De ruimte in de
lucht wordt zo een vibrerend netwerk
van relaties, resonanties en door elkaar
bepaalde communicatie.

Waarom staan er zo vaak mensen
voor de bonte muur aan de K20?
Het is een kleurige blikvanger achter
het zwartglanzende gebouw van
Kunstcollectie K20 aan de Grabbeplatz.
“Hornet” heet de muur-omspannende
mozaïek die de Engels-Amerikaanse
kunstenaar Sarah Morris voor de PaulKlee-Platz creëerde. De kleurig verglaasde tegels zijn een favoriet motief
voor foto‘s.
Hoe ga ik van de K20 naar de K21?
Zeer eenvoudig, want tussen de musea
K20 Grabbeplatz en het K21 Ständehaus rijdt een gratis shuttlebus. Bovendien zijn er in Düsseldorf op centrale
locaties vele huurfietsen beschikbaar
van verschillende aanbieders. U heeft
op de fiets slechts 10 minuten nodig van
museumdeur naar museumdeur.

Onze tip
Onze HopOn
HopOff-bus is echte
taxi die bol staat
van cultuur. Deze
stopt ook bij station
Kunstakademie. De
halte is de perfecte
plaats om de musea
in de Altstadt (Oude
Binnenstad) en in
het Ehrenhof te
bezoeken. In de rode
dubbeldekker kunt u
bijv. instappen op het
Centraal station, in de
MedienHafen of op
de Burgplatz. Meer:
www.visitduesseldorf.de

Welk gebouw heeft in de volksmond
de firmanaam “Kunstbunker”?
De Kunsthalle, een kenmerkende
vertegenwoordiger van het brutalisme,
staat aan de overkant van K20. Deze
is gebouwd van geprefabriceerde betonelementen. Wat nauwelijks iemand
weet: het biedt kosteloos de wereldberoemde Open-Air-actiekunst. Ontdek
de door Joseph Beuys ontworpen
zwarte kachelpijp die uit de façade van
de Kunsthalle steekt! Beuys was één
van de scherpste critici van de bouwstijl
en wilde het museum frisse lucht laten
ademen.

K21

K20

21
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Kunstpalast

Onze tip
De UrbanArt-rondleiding vindt iedere
zaterdag plaats van
12:00 tot 14:00 uur.
Klaus Rosskothen, galeriehouder en curator
van de UrbanArtGalerie Pretty Portal,
toont de meest spannende kunstwerken
aan de wand in
Düsseldorf. Kenmerkend voor Düsseldorf:
de “geesten”-stickers
uit het videospel PacMan van “Pdot”.
Meer: www.visitduesseldorf.de

Waarom liggen er mensen
in het Kunstpalast en staren ze naar
het plafond?
Het in het Ehrenhof gelegen Kunstpalast
is een levendig huis der kunsten. De
schilderijen, grafieken, sculpturen en
glasobjecten in de collectie strekken
zich uit van de klassieke Oudheid tot in
de 21e eeuw. Soms is een ander perspectief noodzakelijk om de kunst op de
juiste wijze op te nemen. Het videowerk
“Fisch Flies on Sky” van Nam June Paik,
dat mozaïkachtig aan het plafond is
aangebracht, kan het beste liggende op
de rug worden bekeken. Maakt u zich
geen zorgen: dat kunt u zeer comfortabel doen op een reusachtige bank.
Wat gebeurt er in Düsseldorf, wanneer er een tunnelschacht overblijft?
In 1993 werd de Rheinuferstraße voor
het aanleggen van de Rijnoeverpromenade onder de grond gelegd. Wat
overbleef tussen de tunnelbuizen was
een circa 140 meter lange, elliptisch
gevormde, resterende ruimte. Te groot
en te interessant om deze gewoonweg ongebruikt te laten. Nadat daar
eerst bij wijze van proef evenementen
plaatsvonden, werd deze in 2007 een

22

locatie voor jonge, moderne kunst.
“KIT – Kunst im Tunnel” toont per jaar
ongeveer vier tot zes wisseltentoonstellingen. De thema‘s zijn beeldhouw-,
schilder-, fotografie- video- en installatiekunst. Deze is toegankelijk via het
bovengronds gelegen café-paviljoen
waar regelmatig evenementen met live
muziek plaatsvinden. Bovendien heeft
het een terras waar u kunt genieten van
een verrukkelijk uitzicht over de Rijn.
Hoezo wijdde de “New York Times”
een verhaal aan zes van onze
metrostations?
Volgende halte: kunst. De zes stations
van de zogenaamde Wehrhahnlinie
zijn meer dan overstapplaatsen voor
reizigers. Ingenieurs en kunstenaars
hebben gezamenlijk de vormgeving
ontwikkeld. Ieder station heeft een
individueel karakter, dat schilderachtige, beeldhouw-, interactieve, klank- of
geometrische kwaliteiten vertoont.
Als u meer daarover wilt weten, kunt
u bij het Wehrhahn-lijnmanagement
ondergronds afdalen. Voor groepen zijn
er ook individuele rondleidingen in het
Engels. Meer info op: www.visitduesseldorf.de
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Wat doen haaien, pinguïns en
krokodillen in het Nordpark?
Het Nordpark met zijn Japanse tuin is
één van de mooiste groenvoorzieningen
van de stad. Hier bevinden zich niet alleen perfecte bloemperken, waterwerken en waardevolle bomen, maar ook
ruim 500 diersoorten. Haaien, pinguïns
en krokodillen voelen zich daar net zo
thuis als vogelspinnen en slangen. Maar
wees niet bang – de dieren lopen daar
niet vrij rond. Deze kunnen in het Aquazoo Löbbecke Museum worden bezocht
dat midden in het park ligt.
Welke figuren zijn dat die op vele
locaties op de reclamezuilen staan?
Een kussend paar, een vrouw met een
kind op de arm of een fotograferende
man. Zijn dat daadwerkelijk levende
personen? Nee, het zijn zuilenheiligen,
sculpturen van polyester en acrylverf,
gemaakt door de kunstenaar Christoph
Pöggeler uit Düsseldorf. Met zijn over
het centrum van de stad verspreid werk
toont Pöggeler verschillende typen van
de samenleving. Het is intussen een
erkende sport om de stad op de sporen

van de zuilenheiligen te leren kennen.
Indien u eenmaal bent begonnen met
het fotograferen van de sculpturen,
houdt u normaal gesproken niet op,
voordat u ze alle tien in uw toestel heeft
zitten.

Onze tip
Wilt u informatie ontvangen over culturele
data in Düsseldorf?
Bezoek dan gewoon
onze online agenda
onder www.visitduesseldorf.de.

Waarom is een drinkhal een
bedevaartplaats geworden?
Het begon allemaal toen naar het
voetbalstation fietsende Fortuna-fans
het gunstig aan de Rijn gelegen tentje
als ontmoetingspunt kozen. En om de
kans te benutten om snel nog even een
biertje onderweg te scoren. Bij mooi
weer ontmoet een dwarsdoorsnede van
de samenleving elkaar daar en geniet
– zittend op de muur – van een koel
drankje en het uitzicht op de ondergaande zon. En tegenwoordig heet
de drinkhal overal alleen nog Fortuna-Büdchen (Fortuna-tentje). Voor de
snelle consumptie zijn hier kookworst,
frikandellen en het alleen in Düsseldorf
bekende Fortuna-broodje verkrijgbaar.
En wat is dat? Bestel het toch een keer!

Fortuna-Büdchen
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Stadsde
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eel
Als u het stadsdeel in de buurt van het centrum
bezoekt, komt u verschillende werelden tegen.
In Unterbilk zijn veel jonge ouders onderweg,
in Flingern treft u modedesigners en street
art-kunstenaars aan en in Oberkassel wandelt
de elite van Düsseldorf.
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Oberkassel

Onze tip
Vanuit Oberkassel
kunt u genieten van
een vrij uitzicht over
het silhouet van de
stad met zijn bekende
bezienswaardigheden,
zoals de Schlossturm
(slottoren), de Altstadt
(Oude Binnenstad),
de Rijntoren en de
Gehry-gebouwen.

Waarom heeft Oberkassel
zoveel historische woningen?
Nergens in Düsseldorf zijn er zoveel
huizen uit de Jugendstil-periode als
in Oberkassel. De reden: hoewel in de
Tweede Wereldoorlog de luchtaanvallen circa 90 procent van de woningen in
Düsseldorf beschadigden of vernielden,
richtte de bommen in het stadsdeel
op de linkeroever van de Rijn slechts
geringe schade aan. Vooral aan het
voorste Rijnfront volgt tegenwoordig
nog de ene architectonische schoonheid de andere op. In combinatie met
de schaapskudde die regelmatig op de
ervoor liggende Rijnweide graast, zijn
ze een favoriet motief voor foto‘s.
Wat gebeurt er op de uitgestrekte
Rheinwiesen (Rijnweide)?
Afhankelijk van het weer, worden de
weides graag gebruikt voor de actieve
ontspanning in de stad – van een
marathontraining via recreatief voetbal
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tot en met vliegeren. Het kan echter ook
meer ontspannen. Leuke ontmoetingen
voor een picknick of gewoon slechts
in de zon zitten. En op de dijken zijn
er altijd vele fietsers onderweg. Niet
te vergeten: een keer per jaar wordt
hier de “Grootste kermis aan de Rijn”
opgebouwd – een belevingswereld van
kermisattracties en vaste tenten.
Waar vind ik de kleinste bioscoop
van de stad?
Het Souterrain is één van de laatste
bioscopen met klassieke programma‘s.
Verborgen onder de grond, ontdekt u
het pas in tweede instantie. De weg
leidt door Café Muggel, een favoriet
ontmoetingspunt voor de samenleving
van Oberkassel. Achter de tapkast gaat
een trap omlaag naar de authentieke
keldercafébioscoop die een eigen bar
heeft. Uniek: u zit in de bioscoop op
koffiehuisstoelen aan bistrotafeltjes.

Stadsdeel

Hoe kwam “Gulasch Alt” aan
zijn naam?
Of de Gulasch Alt toch naar gestoofde rundvleesblokjes smaakt – deze
vraag hoort de waard van de nog jonge
eigen brouwerij, Klaus Unterwaining,
frequent. Maar met het eenpansgerecht heeft de naam alleen indirect te
maken. Deze wordt veeleer afgeleid
van de bijnaam van Unterwaining die
hij op grond van zijn lievelingsgerecht
draagt: goulash. Sinds 2011 wordt het
bier in de “Alten Bahnhof Oberkassel”
geschonken – en wordt het aantal eigen
brouwerijen in Düsseldorf naar zeven
verhoogd.

Oberkassel

~ 10 min.
Openbaar streekvervoer
Hauptbahnhof
(Centraal station)

Jugendstil

Onze tip
in Düsseldorf zijn er
talloze kleine koffiebranderijen die de
moderne koffiecultuur
volgen, meestal met
een eigen café. In
Oberkassel heten de
ontmoetingspunten
voor cafeïneliefhebbers “Kaffeeschmiede” en “Die
Röstmeister”.

Wie heeft de moderne
videokunst in het
stadsdeel verankert?
Julia Stoschek is mecenas,
verzamelaar en oprichter van een particulier
museum. In haar ruim 100
jaar oude kunstopslag in
de Schanzenstraße 54 toont ze
met de tijd samenhangende
mediakunst. Het zwaartepunt
van de in 2007 geopende
Julia Stoschek Collection
zijn videowerken, installaties
en foto‘s, onder andere van
Nam June Paik, Bruce Nauman
en Ólafur Elíasson. De entree
tot de jaarlijks wisselende
tentoonstellingen is vrij.

Rheinwiesen
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Onze tip
Het nachtleven in
het stadsdeel onderscheidt zich van dat
in de Altstadt (Oude
Binnenstad). Hier
draait veel om live
muziek en dansen. Er
bestaan talloze evenementenbedrijven,
zoals het tanzhaus
NRW, Capitol Theater,
Stahlwerk en zakk,
alsmede kleinere,
zoals AK47 en Weltkunstzimmer.

Wat heeft het met de beroemde
levendige straat op zich te maken?
In de jaren 80 heerste er een grote
woningnood in Düsseldorf. Krakers
bezetten enkele huizen aan de Kiefernstraße. De nieuwe bewoners versierden hun huizen en de graffitikunstwerken kwamen tot aan het dak. Hier
is de oorsprong van politieke kunst nog
herkenbaar. De straat is echter veel meer
dan alleen maar street art. Deze staat
tot vandaag de dag voor een alternatief
levensmodel – met vrije ruimte voor
creativiteit, een cultuurkantoor met een
eigen galerie en een punk-rock-club.

Vroeger werd het toeristen eerder afgeraden om de straat in te lopen. Tegenwoordig behoort de Freilichtgalerie tot
de kunstzinnige attracties van de stad.
Waarom is Flingern zo interessant
voor modedesigners en galeriehouders?
20 jaar geleden vestigden zich in Flingern vaker studenten en kunstenaars,
omdat de huren betaalbaar waren. De
scenische bars, cafés en bedrijven die
daarna ontstonden, lokten steeds meer
mensen met geld naar het stadsdeel. Ja,
in Flingern vindt de voor vele grote ste-

tanzhaus nrw
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~ 10 min.
Flingern
Openbaar
streekvervoer
Hauptbahnhof
(Centraal station)

Foto: Katja Illner

den kenmerkende verandering van een
voormalige arbeiderswijk plaats. Flingern
weert zich echter nog een beetje tegen
de gentrificatie. Er is een galeriescene
neergestreken die naar zijn gelijke zoekt.
En – op de binnenplaatsen zitten nog altijd de modedesigners. In de opbloeiende
wijk zoeken en vinden creatieve professionals nog steeds hun stedelijke nissen:
in woonateliers, oude industriegebouwen
of in werkplaatsen op een binnenplein.
Tot de meest interessante vertegenwoordigers behoren: Marion Strehlow, Tina
Miyake en Laurence Leleux.

Waar kan ik kleren en andere
zelfgemaakte spullen kopen?
De Ackerstraße is het episch centrum
van boetiekjes en eigen winkels: het
aanbod: individuele kleren, popcultureel
kunstdrukwerk, Scandinavische designmeubelen en vinyl langspeelplaten.
Rondom de Ackerstraße hebben zich
talloze cafés en restaurants gevestigd;
ook aan de Hermannplatz of aan de
Birkenstraße. Café Hüftgold, beroemd
vanwege zijn keuken, is al een echte
veteraan in deze creatieve wijk.

Vinyl

Onze tip
Flingern is de meest
favoriete speelplaats
van de graffitispuiters.
Daar kunnen de meeste, vrij toegankelijke
kunstwerken al lopend
worden bereikt. Vanaf
een muur aan de
Erkrather Straße kijkt
kunstenaar Joseph
Beuys de toeschouwers aan en vermaant:
“Wie niet wil denken,
vliegt eruit.”

Unieke stukken

Foto: Ronny Hendrichs
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Unterbilk

Unterbilk
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Haupt
(Centr
~ 10 min.
Openbaar str

Stadsdeel

Wat is de bijzondere charme
van de Lorettostraße?
Eigen bedrijven met persoonlijk advies,
ontwerpers die hun ambacht met passie
uitoefenen en restaurants waar de gast
zich direct thuis voelt – de Lorettostraße en de wijk eromheen hebben een
zeer speciale uitstraling. Hier hoort u
erbij. Hier laat u zich gaan. Hier blijft u
graag hangen.
Wat heeft de wijk te maken met
Frida Kahlo?
“Oh Diego, laten we toch gewoon alles
om ons heen vergeten en met tapas
en wijn de dag verdoen.” Dit citaat van
Frida Kahlo is het motto geworden van
tapasbar Frida in Unterbilk. Daar is voor
de Mexicaanse schilder kort daarna een
schrijn gebouwd. Deze leus past ook
perfect bij de rest van de wijk – hier
gaat het er kleurig, optimistisch en
ongecompliceerd aan toe.
Waarom is er bij “Seifen Horst”
helemaal geen zeep te vinden?
Gedurende een halve eeuw werd er op
deze plek daadwerkelijk zeep verkocht.
De volgende eigenaar behield een groot
deel van de inrichting en tegenwoordig

tbahnhof
raal station)

worden in de charmant ouder geworden
omgeving gebak en koffie verkocht. In
de zomer zijn er zelfs twee terrassen:
een aan de voorzijde om de drukte voor
de deur te bekijken en een gezellige
binnenplaats.
Wanneer is het café in het
Florapark geopend?
Gedurende de week vanaf 14:00 uur en
in het weekend vanaf 12:00 uur kan hier
met uitzicht op de ruim 100 jaar oude
Floragarten lekker worden gegeten
en gedronken. De eigenaren hechten
veel waarde aan goede ingrediënten
en daardoor worden fairtrade thee en
koffie, zelfgemaakt volkorengebak en
biologische sappen op tafel gezet. Tip:
de speltwafel.

Onze tip
Indien u zich als
een bewoner van
het stadsdeel wilt
voelen, bezoek
dan de Rijnlandse
boerenmarkt op het
Friedensplätzchen
(Vredespleintje):
dinsdag van 8:00–
13:00 uur en vrijdag
van 10:00–18:00 uur.
Alle producten zijn
afkomstig uit een
omtrek van maximaal
80 kilometer.

Hoe ga ik vanaf hier naar de
MedienHafen?
Dat is heel eenvoudig: altijd de Rheinturm (Rijntoren) volgen! De 240,5 meter
hoge televisietoren ziet u telkens weer
verschijnen boven de daken van de huizen. Wanneer u bij de Rheinturm bent
aangekomen, ziet u de MedienHafen
meteen liggen.

Seifen Horst

Loretto-wijk

reekvervoer
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Onze tip
Het bijzondere decor
van het kasteel wordt
regelmatig gebruikt
voor evenementen,
bijvoorbeeld voor een
eigen kerstmarkt. In
de zomer vinden in
de kasteeltuin vaak
klassieke concerten
plaats, bij voorkeur
met lichtshow of
vuurwerk. Favoriet:
de combinatie van
concert en openlucht-picknick. Meer
in onze online agenda:
www.visitduesseldorf.de

Hoe komt zo‘n sprookjeskasteel
eigenlijk in Düsseldorf terecht?
In 1755 stichtte keurvorst Karl Theodor
het jacht- en tuinenkasteel in Benrath.
Het is een juweeltje. Geen ander
Europees bouwmonument uit deze tijd
bleef zo goed bewaard. Het streven om
een totale compositie van architectuur,
tuinarchitectuur en beeldhouwkunst
te scheppen, is karakteristiek voor het
tijdperk van de late barok op de grens
naar het classisisme. De architect was
de “Intendant voor de tuinen- en
waterkunsten” aan het hof van Mannheim, Nicolas de Pigage.
Waarom moet ik zeer grote
vilten pantoffels aantrekken,
voordat ik binnenga?
Als u aan een kasteelbezichtiging deelneemt, krijgt u in de gewelfde kelder de
opdracht om uw schoenen te verbergen. U stapt dus in ruime overschoenen
van vilt, waarmee u elegant door het
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kasteel kunt glijden. De reden is helder:
de gladde ondergrond is uiterst kostbaar en mag niet versleten raken. Het
plezier dat u dan beleeft, moet u echter
ook niet onderschatten. Wat is er te zien
tijdens het glijden? De ruimten zijn rijk
ingericht met parket, lambriseringen en
stucwerk. Wat u moet weten: bezichtiging van het kasteel is alleen met een
rondleiding mogelijk die ongeveer een
uur duurt en om het half uur begint.
Waarom zou ik het kasteelpark
moeten verkennen?
Het park is vrij toegankelijk. Kasteel
en park zijn een uniek centrum voor
de geschiedenis van de Europese
tuinarchitectuur, omdat u in Benrath
alle stijlen terugvindt. In de perfect
gerestaureerde oostvleugel van het
kasteel werd in 2002 zelfs het eerste
museum voor tuinarchitectuur ter wereld geopend. Op de binnenplaats, met
zijn collectie historische citrusbomen,

Stadsdeel

Schloss Benrath
kasteel Benrath

Hauptbahnhof
(Centraal station)

~ 10 min.
Oopenbaar
streekvervoer

Café van het
kasteel

Benrath

is het vooral tijdens de zomermaanden
aangenaam vertoeven.
Welke gekroonde hoofden hebben
het kasteel al bezocht?
In 1965 werd Koningin Elisabeth IIe
in het zuiden van Düsseldorf met alle
egards ontvangen, met inbegrip van een
open Mercedes 600. Koningin Silvia van
Zweden kwam meteen twee keer. De
Sjah van Perzië en als laatste Vorst Albert
IIe van Monaco waren andere gasten.

Koepelzaal

Wat is er verder nog rondom
het kasteel?
Het Naturkundemuseum (museum voor
natuurlijke historie) in de westelijke
vleugel gaat over de vissen in de Rijn
en over vogels. De beroemde vogelklok
informeert over alle geluiden van de
inheemse zangvogels. Latere excursie:
warm aanbevolen. En – het café van het
kasteel is de zoete bekroning van iedere
bezichtiging.
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Kaiserswerth

~ 25 min.
Openbaar
streekvervoer

Haupt
(Centr
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Stadsdeel

Waarom zou Kaiserswerth beslist
op mijn lijstje dienen te staan?
Het stadsdeel in het noorden is veel
ouder dan Düsseldorf en vormt een
prachtig contrast met de moderne
binnenstad. De historische kern van de
plaats met barokhuizen uit de 17e eeuw
en de indrukwekkende ruïne van de
Kaiserpfalz (het keizerlijk paleis) bieden
het perfecte decor voor een ontspannen
wandeling.
Waarom heeft Düsseldorf eigenlijk
een Kaiserpfalz?
In de Middeleeuwen regeerden
heersers niet vanuit een hoofdstad,
maar vanaf het paard. Daarom hadden
ze onderweg telkens weer een ruim
onderkomen nodig, waar ze met hun
gevolg hun intrek konden nemen. In
1174 verplaatste Keizer Friedrich Ie
Barbarossa de Rijntol naar Kaiserswerth
en stichtte kort daarna de Kaiserpfalz.
Het werd omringd door vier meter dikke
muren. De huidige ruïne vertelt de bewogen geschiedenis van het paleis dat
verschillende keren werd bestormd en
weer werd opgebouwd. Vanaf Pasen
tot eind oktober kunnen de schilderachtige overblijfselen tussen 9 en 18 uur
worden verkend.

tbahnhof
raal station)

Is het aardbeiengebak op het Alten
Rheinfähre (Oude Rijnveerpont) echt
het beste van de stad?
Volgens Ralf Hütter, de leider van de
legendarische band Kraftwerk, is het
ten minste zeer smakelijk, zoals hij
een keer tijdens een interview met het
Zeit-Magazin verklapte. Toen de interviewer kwam, had Hütter al het eerste
stuk verorberd. Het geheim is de dunne
deegbodem. Ga er gewoon zelf naar toe
en bestel een stuk gebak – natuurlijk
met een passende portie room. Ook
een bezoek waard: de Kult-Biergarten
Burghof direct naast het Kaiserpfalz.
Een goede plek om een zonsondergang
mee te maken.

Onze tip
Als u niet met de boot
naar Kaiserswerth wilt
varen, stap dan op
een van de huurfietsen die u overal in het
centrum van Düsseldorf aantreft. Vanaf
de Burgplatz fietst u
in noordelijke richting
langs de Rijn. Afstand:
twaalf kilometer.

Hoe ga ik het meest comfortabel
naar Kaiserswerth?
Vanaf eind maart tot oktober kunt u het
beste met de boot gaan. Met de wind
in het gezicht vaart u vanaf de Altstadt
(Oude Binnenstad) gedurende een uur
op de Rijn in noordelijke richting. Bij een
koel drankje ziet u musea, beursterrein
en Rijnbeemden aan u voorbij trekken –
zo ontspannen is sightseeing nog nooit
geweest!

Uitzicht
op de Rijn

Kaiserpfalz
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om meet te

Eend met verenboa
Königsallee

per stuk 5,95 €

Verkrijgbaar bij de Düsseldorfse tourist information-kantoren
Altstadt (Oude Binnenstad)

Op het centraal station

Marktstraße/hoek Rheinstraße
Ma.–Zo.
10:00–18:00 uur

Immermannstraße 65 b
Ma.–Vr.
09:00–18:00 uur
Za.
09:30–17:00 uur

16:00

#VisitDuesseldorf

Deel je
beste foto’s
met ons
@ visit_duesseldorf
@ VisitDuesseldorf
@ VisitDusseldorf
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Tourist
information
Op het
Centraal station
Immermannstraße 65 b
40210 Düsseldorf
Openingstijden
Ma.–vrij.
9:30–15:30 uur

Service
– Informatie
– Hotelreservering
– Stadsrondvaarten
www.visitduesseldorf.de
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– Stadstoeren
– Bootexcursies
– Tickets

– DüsseldorfCard
– Art:card/Art:walk48 ticket
– Souvenirs

Düsseldorf
Live close Feel free

Welte
rusten
Nu hotelarrangementen
online boeken
– 1 overnachting (incl. ontbijt)
– 1 DüsseldorfCard
– 1 Düsseldorf info-pakket
www.visitduesseldorf.de/
hotel-packages

vanaf 55 €*
Organisator
Düsseldorf Tourismus GmbH | Benrather Straße 9 | 40213 Düsseldorf
T +49 211 17 202-854 | welcome@visitduesseldorf.de
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* De prijs geldt in de voordeligste kamercategorie in de voordeligste reisperiode.
Foto: Hyatt Regency Düsseldorf
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Live close Feel free
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