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...en a c t ie !

Welkom in het Filmpark Babelsberg

Vlak voor de poorten van Berlijn betreedt u in het themapark de wereld van fi lm en televisie. Het live-
programma met spectaculaire shows, actiebioscopen, riskante stunts, dierlijke sterren en fi lmambacht is 
spetterend en spannend. Meer dan 20 attracties en shows nodigen uit tot een kijkje achter de schermen.

Jaarlijks tussen Pasen en Halloween, dagelijks* 10-18 uur (*sluitingsdagen zie homepage)

www.fi lmpark-babelsberg.de 
Filmpark Babelsberg | Ingang: Grossbeerenstrasse 200 | 14482 Potsdam

Info-hotline: +49 (0)331 - 72 127 50 | e-mail: info@fi lmpark.de

20% KORTING*
*Bij afgifte van deze advertentie krijgt u voor max. 

2 personen eenmalig 20% korting op de normale 

entreeprijs voor kinderen en volwassenen. Geldig t/m 

oktober 2015. Niet van toepassing op de familiekaart, 

niet combineerbaar met andere kortingen.

(Filmpark_TMB Brandenburg Karte_n_2013-2015)

Brandenburg – de weidse verte is zó nabij

Potsdam en de vakantieregio’s rondom Berlijn 

brengen de uitgestrektheid van het Branden-

burgse landschap heel dichtbij. De merenketens 

in het Havelland, de dichte bossen van de 

Schorfheide in het Barnimer Land of de  

“Brandenburgse zee”, de Scharmützelsee in het 

merengebied Oder-Spree. In Brandenburg valt 

de waterrijkdom per kano te verkennen, van de 

Havel tot en met de Scharmützelsee.

Maar ook voor motorboten, zeilers of zwemmers 

biedt de waterrijkste deelstaat van Duitsland met 

maar liefst 3.000 meren en meer dan 30.000 km 

waterwegen volop ruimte. En dat nog wel  

inclusief cultuur, van de kastelen en paleizen in 

Potsdam tot en met het Staatstheater Cottbus  

of spectaculaire natuur met bevers en zeearen-

den tussen Oderbruch en Hoher Fläming.

Aan afwisseling is er in Brandenburg geen ge-

brek: van het attractiepark Ziegeleipark Milden-

berg, een historische steenfabriek, tot en met de 

wildweststad El Dorado in Templin. Beleef Holly-

wood in het Filmpark Babelsberg, beleef weten-

schap in het Opticapark Rathenow en beleef in-

dustriële cultuur van de scheepslift Niederfinow 

tot aan de nieuw ontstane merenlandschappen 

in de voormalige bruinkooldagbouwgebieden 

van de regio Niederlausitz. En fietsers kunnen 

zich verheugen op 7.000 km fietspaden, waar-

onder het in heel Europa unieke, meer dan 200 

km lange inlineskate-parcours Flaeming-Skate.

Bovenal is Brandenburg bekend als het land  

van koningen en de adel. Van Rheinsberg tot 

Potsdam, van Branitz tot Boitzenburg zijn meer 

dan 500 kastelen, paleizen en herenhuizen voor 

de eeuwigheid ontstaan. In de eerste plaats het 

UNESCO-werelderfgoedensemble Potsdam –  

het Arcadia van de Mark Brandenburg met  

alleen al 17 kastelen van Pruisische koningen, 

waaronder het beroemde Sanssouci.

Wie van idyllische plekjes houdt, kan in het 

Spreewald genieten van Sorbische tradities en 

van een cultuurlandschap met een wirwar van 

stroompjes, dat zijn weerga niet kent. Een  

boottocht door het waterlabyrint en de alom  

populaire Spreewald-augurken blijven onverge-

telijk. Wie meer zin heeft in relaxen en wellness, 

vindt in Brandenburg het volledige palet aan 

mogelijkheden. Stoom- en lagunebaden, ha-

mam, een Karpatensauna of zwemmen met  

pinguïns in het badparadijs Spreewelten, ther-

men, recreatiebaden en in de grootste vrijdra-

gende hal ter wereld het tropische zwem- en 

saunalandschap Tropical Islands met een indoor 

regenwoud.

In de uitgestrektheid van Brandenburg, heel 

dicht bij de momenteel wellicht spannendste 

metropool Berlijn, vindt u het zomerverblijf van 

Frederik de Grote, het “Haus am See” van Bertolt 

Brecht, de routes van Theodor Fontanes wande-

lingen, de perenboom van de Heer von Ribbeck 

en Albert Einsteins zomerhuis – alles vanuit  

Berlijn binnen een uur bereikbaar. Trouwens de 

gehele uitgestrektheid van Brandenburg in het 

midden van Europa is in ieder opzicht uitstekend 

aangesloten op het internationale verkeersnet. 

Zodoende is de reis erheen met de auto, met  

de trein of via de luchthavens Berlijn-Tegel en 

Schönefeld heel eenvoudig. Bij wijze van voor-

pret zijn op deze kaart alvast talrijke beziens-

waardigheden op een rijtje gezet. Nu hoeft u  

uw heel persoonlijke Brandenburg alleen nog 

maar zelf te ontdekken. Op de fiets, op het water 

of op de draisine, in de schouwburg of in de  

nationale natuurlandschappen, in elk geval altijd 

rondom Berlijn.

Hartelijk welkom in het wijde land  

Brandenburg.

www.vakantie-in-brandenburg.nl 
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Glienicker Brücke en 
Villa Schöningen

De Glienicker  

brug verbindt  

Potsdam en Berlijn met elkaar en vormde 

eertijds de scheiding tussen Oost en West. 

De in 1907 gebouwde stalen Havelbrug 

was het schouwtoneel van spionnenuitwis-

selingen. Aan de Duitse deling, de Koude 

Oorlog en de hereniging herinnert een  

tentoonstelling in de nabijgelegen, prach-

tig gerestaureerde Villa Schöningen. Het  

in 1843 door Persius ontworpen torenge-

bouw fungeerde aanvankelijk als residentie 

van hofmaarschalk Schöningen. In de  

DDR-tijd was het een kindertehuis en  

tegenwoordig biedt het ontdekkingen op 

het gebied van kunst en geschiedenis.

www.glienicker-bruecke.de 

www.villa-schoeningen.de

Kastelenlandschap Potsdam
UNESCO-werelderfgoed

In een tijdsbe-

stek van bijna 

vierhonderd jaar 

hebben de beste bouwmeesters en  

kunstenaars in opdracht van de Pruisische 

heersers een uniek ensemble geschapen, 

een symbiose tussen architectuur en  

natuur. Tuinarchitect Peter Joseph Lenné 

voegde de kasteelparken in de 19e eeuw 

samen tot een groot cultuurlandschap 

langs de Havel. Sinds 1990 behoren de  

kastelen van Potsdam tot het UNESCO- 

werelderfgoed. Behalve het park en slot 

Sansscouci zijn ook het Neues Palais, Mar-

morpalais en slot Cecilienhof bijzondere 

trekpleisters voor bezoekers.

www.spsg.de

Filmstad Potsdami

Potsdam is een filmstad met 

een honderdjarige traditie.  

In de studio’s van Babelsberg 

hebben de filmmaatschappij-

en UFA en DEFA meer dan 

2.000 films gedraaid. Tegenwoordig  

worden er zowel met Oscars bekroonde  

internationale bioscoopfilms alsook tv-se-

ries geproduceerd, bijvoorbeeld de Duitse 

versie van “Goede Tijden, Slechte Tijden”. 

Het Filmpark Babelsberg op de authentieke 

locatie lokt van april t/m oktober met  

attracties zoals stuntshows en een actiebio-

scoop. Het Filmmuseum Potsdam in de  

barokke Marstall (koninklijke stallen) in het 

stadscentrum doet de traditie met tentoon-

stellingen en voorstellingen weer herleven.

www.filmpark.de

Cultuurlocatie Schiffbauergasse

Waar eertijds 

stoomschepen  

te water werden 

gelaten en huzaren 

werden gedrild, zorgen kunstenaars tegen-

woordig voor inspirerende culturele beleve-

nissen. Het Hans-Otto-Theater met het 

markante rode “bladerdak” presenteert 

klassiekers en moderne drama’s. Daarnaast 

lokt de vrije cultuur- en theaterscene. Deze 

brengt sinds de Wende gebouwen als de 

manege, het washuis en de machinekamer 

weer tot leven. Het oeverpark aan de Tiefer 

See met aanlegsteiger en restaurants biedt 

bovendien ontspanning in de frisse lucht.

www.schiffbauergasse.de

Brandenburg aan de Havel 

De bakermat van de 

deelstaat Brandenburg 

bevindt zich op drie  

eilanden in de Havel. 

De stad Brandenburg 

werd in 948 voor het eerst in de annalen  

genoemd. Op de plek waar de Premonstra-

tenzer orde vanaf 1165 zijn dom bouwde, 

had voordien een Slavische vorstelijke 

burcht gestaan. Het Dommuseum herbergt 

schatten van de vroege geschiedenis van de 

deelstaat. Op het naburige eiland staat het 

voormalige dominicanenklooster St. Pauli, 

dat als archeologisch deelstaatmuseum 

vondsten vanaf het stenen tijdperk toont en 

als concert- en evenementenlocatie dient.

www.stg-brandenburg.de 

www.paulikloster.de

Slot en park Caputh

Dit dromerige 

landgoed aan 

de Havel is 

het enige  

behouden gebleven buitenverblijf van de 

Grote Keurvorst Frederik Willem. Het vanaf 

1662 gebouwde slot Caputh werd de resi-

dentie van zijn tweede echtgenote Doro-

thea. Het slotmuseum toont hoe men  

omstreeks 1700 in hoofse kringen woonde. 

Bijzonder bezienswaardig is de zomereet-

zaal: koning Frederik Willem I liet deze later 

met 7.500 Hollandse faiencetegels opsmuk-

ken. De aangrenzende kleine landschaps-

tuin is ontworpen door Peter Joseph Lenné.

www.spsg.de

Burcht Eisenhardt Belzig

Hoog boven de 

kuurstad Bad  

Belzig, op de  

Bricciusberg, 

troont het sym-

bool van de stad: 

de burcht Eisenhardt. Het oudste deel,  

de 33 meter hoge wachttoren, dateert uit 

de 12e eeuw. De toren wordt “Botertoren” 

genoemd – naar men beweert werd bij de 

bouw behalve veldkeien en ossenbloed  

ook boter gebruikt. Tegenwoordig zijn in 

de machtige burcht een museum, de  

burgerlijke stand, kunstruimtes en een  

hotel gevestigd. In augustus is de burcht 

het schouwtoneel van een middeleeuws 

spektakel met ridders, straatzangers en 

heksen.

www.belzig.de

Bisschoppelijke residenti
burcht Ziesar

Al van verre is de  

“bisschopsmuts”  

te zien, de kroon  

van de 35 meter  

hoge wachttoren van de burcht Ziesar. In  

de best bewaard gebleven bisschopsburcht 

van Brandenburg resideerden tussen 1327 en 

1560 de bisschoppen, zelfs heel comfortabel 

met vloerverwarming. Het museum in het 

hoofdgebouw presenteert pronkstukken van 

de Brandenburgse kerkgeschiedenis in de 

middeleeuwen en toont in de Jeruzalemzaal 

en andere zalen “wegen naar de hemelse 

stad”. De burchtkapel is getooid met  

kleurrijke wandschilderingen over het  

paradijs. 

www.burg-ziesar.de

Flaeming-Skate®

Over een afstand  

van ruim 200 kilo-

meter lopen tot wel 

drie meter brede  

routes met superfijn 

asfalt door het landschap van de regio’s 

Niederer Fläming en Baruther Urstromtal. 

Nergens anders in Europa kan men zo  

relaxed en zo onvermoeibaar op rolletjes 

door het landschap zoeven als hier. Ook 

voor fietsers is Flaeming-Skate een waar 

paradijs. Langs de route nodigen rust-

plaatsen, restaurants, hotels en pensions 

uit tot een ontspannende tussenstop.

www.flaeming-skate.de

Burcht Rabenstein

Boven het plaatsje Raben 

verheft zich op de  

“Steiler Hagen” de  

burcht Rabenstein. De 

burcht werd in de 12e 

eeuw gebouwd als uitkijk-

toren en gold eertijds als oninneembaar. 

Het 30 meter hoge belfort, waarin naar 

men zegt een jonkvrouw rondspookt, biedt 

een fantastisch uitzicht over de Hoher  

Fläming. Tegenwoordig wordt de burcht, 

waartoe ook een ridderzaal, een kapel en 

een martelkamer behoren, als jeugdher-

berg, museum en restaurant gebruikt.  

Ieder jaar vinden er historische feesten  

met kunstenmakers en muzikanten plaats. 

Bovendien worden er kerstmarkten  

gehouden.

www.burgrabenstein.de

Bunker- en boekenstad 
Wünsdorf

Ze ogen als gedenktekens, 

de “betonnen sigaren”, 

voormalige schuiltorens bij 

luchtaanvallen. In Wünsdorf 

waren tussen 1910 en 1994 

een infanterieschool, het op-

perbevel van de Wehrmacht 

en de westgroep van de Sovjet-Russische 

strijdkrachten gestationeerd. Uitgebreide 

informatie hieromtrent geven het Garni-

zoensmuseum en een tentoonstelling. 

Rondleidingen door de bunkercomplexen 

voeren tot wel 20 meter diep onder de 

grond. In een aantal wapenarsenalen  

namen boekhandelaars en antiquairs hun  

intrek en zij richtten de eerste boekenstad 

van Duitsland op. 

www.buecherstadt.com

Plattenburg bij Bad Wilsnack

De Plattenburg is de  

grootste en oudste  

waterburcht in Noord-

Duitsland. De in 1319 

voor het eerst in histo-

rische documenten ge-

noemde burcht was de zomerresidentie 

van talrijke bisschoppen. In de “bisschops-

vleugel” met de ridderzaal zijn beziens-

waardige versieringen uit de late renaissan-

ce te zien. Tegenwoordig doet de 

Plattenburg dienst als museum en cultureel 

centrum van de regio Prignitz. Het bak-  

en brouwhuis nodigt uit voor een hapje te 

eten en een drankje. Aan het begin van de 

zomer vindt er ieder jaar een middeleeuws 

burchtspektakel plaats.

www.plattenburg.de

Nonnenklooster 
Heiligengrabe

In Heiligengrabe wonen  

en werken al meer dan  

700 jaar nonnen en kanun-

nikessen. Het in 1287 door 

cisterciënzerinnen gestichte 

klooster dat later in een 

sticht voor adellijke dames werd veranderd, 

nodigt tegenwoordig bezoekers uit om in 

de kloosterhof of het Wulffenhaus te leven 

en tot inkeer te komen. Het kloostercom-

plex met de kruisgang, de clausuren, het 

refectorium en bakstenen muren is nog  

bijna volledig intact. De kloosterkerk en  

de kapel zijn speellocaties voor avondcon-

certen. In de zomer worden ook in het park 

concerten gegeven.

www.klosterstift-heiligengrabe.de

Burcht Lenzen

Vanaf de 800 jaar 

oude burchttoren 

kijkt u niet alleen 

uit over de oever-

zones van de Elbe, maar over maar liefst 

vier deelstaten. In de toren bevinden zich 

het streekmuseum en tentoonstellingen. 

De middeleeuwse burcht, ooit gebouwd 

op de restanten van een Slavische vesting, 

staat bekend als “ecologische burcht”.  

Milieuorganisaties runnen van hieruit hun 

projecten in het aangrenzende natuurpark 

en geven informatie over de relatie tussen 

mens en natuur in het rivierlandschap van 

de Elbe. Het burchthotel is bijzonder in trek 

bij fietstoeristen.

www.burg-lenzen.de

Rühstädt – dorp met de grootste
ooievaarspopulatie van Duitsland

Sinds 1996 heeft 

Rühstädt de eretitel  

“Europees Ooievaars-

dorp”. Ieder voorjaar  

komen meer dan 70 ooi-

evaars uit hun winter-

kwartier terug, broeden en brengen hier hun 

jongen groot. Het dorp heeft zich ingesteld 

op jaarlijks tienduizenden bezoekers die hun 

blik naar boven richten. Het ooievaarshuis en 

het bezoekerscentrum van de natuurbescher-

mingsbond NABU geven informatie over de 

leefwijze van de witte ooievaar in de oever-

gebieden van de Elbe. Met een videocamera 

kan een ooievaarspaar op het dak van het 

ooievaarshuis worden geobserveerd. 

www.storchenclub.de

Fontanestad 
Neuruppin

Theodor Fontane en 

Karl Friedrich Schinkel 

zijn de beroemdste  

zonen van Neuruppin. 

De kloosterkerk, het 

oudste gebouw en symbool van de stad, 

werd volgens Schinkels plannen gerecon-

strueerd. Het Alte Gymnasium waar  

Fontane leerling was, imponeert door  

zijn barokke pracht. In zijn geboortehuis  

is tot op de dag van vandaag een apotheek 

gevestigd. In het Neuruppiner Museum 

komt u veel over zijn leven aan de weet. 

Fontane beschreef met groot plezier de 

Ruppiner bergen – hier lokt het dierenpark  

Kunsterspring. De Fontane-Therme nodigt 

uit tot een duik in de Ruppiner See. 

www.neuruppin.de

Stoeterij van de deelstaat
Brandenburg 
Neustadt (Dosse)

De Pruisische koning 

Frederik Willem II 

hield van alle mooie 

dingen – ook van 

edele paarden. Zijn voorgangers hadden 

op muildieren gereden. In 1788 werd in 

Neustadt (Dosse) een koninklijke stoeterij 

opgericht. De gebouwen in classicistische 

stijl en het kasteelachtige herenhuis van  

de landstalmeester worden beschouwd  

als juwelen van de functionele Pruisische 

bouwkunst. Tot op de dag van vandaag 

worden hier onder regie van de staat  

edele paarden gefokt. Bij de hengstparade  

in september tonen mens en dier hun  

vaardigheden aan duizenden bezoekers.

www.neustaedter-gestuete.de

Slot en landgoed
Liebenberg

Het slotplein 

rondom het 

bronhuisje  

Kaiserbrunnen 

met het getrouw 

naar het origineel gerestaureerde ensemble 

bestaande uit het slot, het inspecteurshuis 

en de uit veldkeien opgetrokken kerk vormt 

nog steeds het centrum van het landgoed 

Liebenberg. Eromheen liggen het Lenné-

Park, een neobarok theehuis, een hoog  

touwenparcours en de boerderijwinkel met 

een assortiment van regionale producten. 

Op de landerijen van het landgoed kan men 

op jacht gaan of paardrijden, vakantie hou-

den, feesten vieren of concerten en literaire 

evenementen bezoeken.

www.schloss-liebenberg.de

Linum – Ooievaarsdorp

Het waterrijke laagland 

tussen Rhinluch en  

Havelluch is niet alleen 

de rustplaats van dui-

zenden kraanvogels.  

Hier vinden ook witte 

ooievaars bijzonder veel 

voedsel. Tot wel 18 ooievaarsparen broeder 

ieder jaar in het dorp Linum, dat aan het 

begin van de zomer zijn ooievaarsfeest 

viert. De natuurbeschermingsbond NABU 

heeft de oude smidse in een ooievaarshuis 

veranderd. Hier wordt informatie verstrekt 

over de witte ooievaar, de kraanvogel & co. 

en er worden rondleidingen aangeboden 

door het laagveengebied.

www.berlin.nabu.de/projekte/linum

Prenzlau

In Prenzlau staan prach-

tige voorbeelden van de 

Noord-Duitse baksteen-

gotiek. De Marienkirche, 

in 1945 tijdens de oorlog 

bijna volledig verwoest, 

wordt sinds tientallen ja-

ren gereconstrueerd. De torens bieden  

in de zomer vanaf 60 meter hoogte een 

weids uitzicht over de Uckermark. Het  

dominicanenklooster met zijn gotische  

sierelementen en muurschilderingen her-

bergt tegenwoordig het kunsthistorisch 

museum en doet dienst als cultuurcentrum. 

In de kloostertuin worden in de zomer 

sfeervolle concerten gehouden.

www.prenzlau.eu

www.dominikanerkloster-prenzlau.de

El Dorado Templin

“Avonturen zoals in 

de film”: Tot de wild-

weststad behoren een 

saloon en music-hall, een 

gevangenis en een goud-

wasinstallatie. Zadelmaker, 

smid en houtsnijder de-

monstreren hun ambachten, ’s avonds  

tonen musici en dansers hun vaardigheden. 

In de dierenshows spelen roofvogels, paar-

den en bizons de hoofdrol. De nabijgele-

gen Röddelinsee kan met de kano of per 

vlot worden verkend, paarden en huifkar-

ren staan gereed voor uitstapjes. Cowboys 

en indianen kunnen in El Dorado in wild-

weststijl overnachten: in een fort, in blok-

hutten of tipi’s.

www.eldorado-templin.de

Templin

Het oudste en belang-

rijkste bouwwerk van 

Templin ligt om de 

stadskern heen: De 

1.735 meter lange, tot 

wel zeven meter hoge 

stadsmuur werd in de 

14e eeuw uit veldkeien opgetrokken en 

heeft zelfs de verschrikkelijke brand anno 

1735 doorstaan. Daarna werd de oude 

stadskern in de stijl van een koloniale stad 

opnieuw opgebouwd, met een plattegrond 

bestaande uit zestig rechte hoeken. Tijdens 

een wandeling lokken het barokke stad-

huis, de stadskerk Maria Magdalena,  

schaduwrijke plekjes onder de lindebomen 

en terrasjes op het marktplein.

www.templin.de

Scheepslift Niederfinow

In de grootste  

waterlift ter wereld 

overbruggen de  

schepen sinds 1934 in 

slechts vijf minuten 

het hoogteverschil van 

36 meter tussen de 

Alte Oder en het 

Oder-Havelkanaal. Bezoekers kunnen de  

indrukwekkende lift van de buitenkant  

bekijken of als passagier op een schip de 

stalen sluis inglijden. Dit technisch monu-

ment zal binnenkort worden overtroffen. 

Ernaast ontstaat een nog grotere scheeps-

lift die vrachtschepen met een lengte van 

tot wel 115 meter kan vervoeren.

www.schiffshebewerk-niederfinow.info

Wildpark Schorfheide 
Gross Schönebeck

In het noordwesten van 

de Schorfheide, het 

grootste samenhangende 

bosgebied van Midden-

Europa, ligt het behoed-

zaam in het landschap ge-

integreerde, ruim 100 hectare grote 

wildpark. Op zeven kilometer wandelpaden 

kan men talloze dieren observeren: groot 

wild zoals elanden en wisenten, roofdieren 

zoals wolven en lynxen en zeldzame  

oorspronkelijke huisdierrassen, zoals  

Pommerse landschapen en panjepaarden. 

Speel tuinen, een kinderboerderij en een 

“dorpje” met een veldoven nodigen uit 

voor een pauze.

www.wildpark-schorfheide.de

Slot en park Neuhardenberg

Op deze plaats 

zijn de scheppin-

gen van beroem-

de personen van Pruisische afkomst  

verenigd. Staatskanselier Von Hardenberg 

kreeg voor zijn verdiensten het ambt Quilitz 

van de koning cadeau. Zijn hart is bijgezet 

in het altaar van de kerk. Deze werd ont-

worpen door Schinkel, die ook verantwoor-

delijk tekende voor de classicistische stijl 

van het slot. Het park werd vormgegeven 

door Lenné en vorst Von Pückler. Het geres-

taureerde ensemble is tegenwoordig be-

stemd voor recreatiedoeleinden en culture-

le uitwisseling. In een hovelingenhuis zijn 

tentoonstellingen te zien, de remise is  

thans een hotel, in de distilleerderij en  

de oranjerie bevinden zich restaurants.

www.schlossneuhardenberg.de

Gedenkplaats en 
museum 
Seelower Höhen

Het uitkijkpunt biedt 

een fraai panorama 

over de Oderbruch. In 

april 1945 bevond zich 

hier het grootste slagveld op Duits grond-

gebied. Tienduizenden Duitse soldaten zijn 

om het leven gekomen bij de poging het 

Rode Leger tegen te houden, dat met grote 

overmacht op weg was naar Berlijn. Solda-

tengraven, een bronzen monument en oor-

logswerktuigen zoals tanks en artillerie ge-

tuigen van de slachtofferrijke overwinning 

van het Sovjet-Russische leger. Het muse-

um, een nabootsing van de bunker van 

maarschalk Zhukov, informeert over het 

verloop en de gevolgen van de veldslag. 

www.gedenkstaette-seelower-hoehen.de

Frankfurt (Oder)

In de stad aan de Oder 

nemen de geesteswe-

tenschappen al van 

oudsher een belangrij-

ke plaats in. De Viadri-

na, in 1506 als eerste universiteit van Bran-

denburg gesticht, brengt tegenwoordig 

Duitse en Poolse studenten aan weerszijden 

van de Oder nader tot elkaar. Het cultureel 

erfgoed wordt gekoesterd in historische  

gebouwen. In het barokke Junckerhaus  

bevindt zich het Museum Viadrina. Het 

Kleistmuseum in de voormalige garnizoens-

school is gewijd aan Heinrich von Kleist. De 

Franziskanerkirche fungeert als concerthal. 

De schitterend gerestaureerde beschilderde 

ramen van de gotische Marienkirche doen 

denken aan een platenbijbel.

www.frankfurt-oder-tourist.de

Kasteel Königs Wusterhausen

Het uit een grens-

burcht ontstane 

jachtkasteel kreeg 

Frederik Willem I van 

zijn vader cadeau. 

Hier plande hij de 

opbouw van zijn leger en hier verbleef  

hij met zijn gezin in de nazomer. ’s Avonds 

bedreef de “soldatenkoning” politiek in de 

gezellige kring van zijn “tabakscollege”. 

Het kasteelmuseum geeft een goede kijk 

op het kunstambacht en de schilderkunst 

van de vroege 18e eeuw en herbergt  

veertig schilderijen die de koning zelf  

heeft gemaakt. Nieuw geplante bomen 

markeren de barokke kasteeltuin. 

www.spsg.de

Tropical Islands Krausnick

Het grootste  

indoor regen-

woud ter wereld 

groeit in de 

grootste vrijdragende hal ter wereld. De 

luchttemperatuur bedraagt hier constant 

ruim 26 graden, het water langs het 200 

meter lange Zuidzeestrand is 28 graden 

warm. Hier kan je heerlijk relaxen, beach-

volleyballen en zelfs in een tentje over-

nachten. Behalve een groot wellness-

landschap lokken attracties zoals een 

speedglijbaan en een ballonvaart. ’s Avonds 

zorgen musici en dansers op het podium in 

het tropische dorp voor stemming.

www.tropical-islands.de

Oost-Duitse Rozentuin 
Forst (Lausitz)

Op het terrein van het Fors-

ter Volkspark werd in 1913 

een rozentuin aangelegd. 

De aanleiding hiervoor 

was het 25e kroonjubile-

um van keizer Willem II. 

Op twee eilanden in de Neisse met een op-

pervlakte van in totaal 15 hectare groeien 

40.000 rozenstruiken in meer dan 400  

verschillende soorten. Ook de rododen-

dronhagen zijn een populaire entourage 

voor een wandeling. De laatste jaren wer-

den fonteinen, beelden, pergola’s en de 

zuilengalerij gerestaureerd. In het nieuwe 

evenementencentrum kan men romantisch 

dineren en zich in de echt laten verbinden.

www.rosengarten-forst.de

www.parkverbund.eu

Lausitzer merengebied
IBA-Terrassen

Nergens is het landschap zo  

ingrijpend aan het veranderen 

als in de regio Niederlausitz. 

Doordat men voormalige dag-

bouwgebieden laat vollopen 

met water, ontstaan er meer 

dan 20 meren die samen met oudere dag-

bouwmeren in de toekomst het grootste 

kunstmatige merengebied van Europa  

zullen vormen. Tentoonstellingen op de IBA-

Terrassen aan de oeverpromenade van de  

Ilsesee bij Grossräschen informeren over het 

groeiende watersportgebied. Het 30 meter 

hoge landmerk “Rostige Landmarke” biedt 

een overzicht over het landschap. Dit oriën-

tatiepunt herinnert net als de “biotorens” bij 

Lauchhammer aan het industrieel verleden. 

www.lausitzerseenland.de

EuroSpeedway 
Lausitz Senftenberg

Waar tegenwoordig race-

motoren ronken, dreun-

den vroeger de kolenbag-

gers. Op het opgevulde 

bruinkooldagbouwterrein Meuro bevindt 

zich sinds het jaar 2000 een modern, kron-

kelend racecircuit. Hier worden internatio-

nale wedstrijden voor raceauto’s, toerwa-

gens en motoren gehouden. Bovendien 

dient de Euro-Speedway als testcircuit en  

als locatie voor openluchtconcerten. De 

hoofdtribune heeft 25.000 zitplaatsen, 

langs de route kunnen 120.000 toeschou-

wers meekijken. Op sommige dagen mag 

iedereen op het circuit rijden: met de eigen 

auto of op inline-skates.

www.eurospeedway.de

Skihal 
Snowtropolis

De sneeuwzekerste 

plaats van Branden-

burg is een hal aan de 

rand van Senftenberg. 

De 130 meter lange ski-

piste wordt het hele jaar door besneeuwd 

en biedt verschillende moeilijkheidsgraden. 

Geoefende snowboarders en freestyleskiërs 

toetsen hun vaardigheden in het funpark. 

In de naburige ijshal wordt in de zomer  

volleybal, badminton en tennis gespeeld. 

Bovendien wachten twaalf bowlingbanen, 

een saunalandschap en een restaurant  

met uitzicht op de piste op de sportieve 

bezoekers.

www.snowtropolis.de

Bezoekersmijn 
bruinkolenschepper
F 60 Lichterfeld

Deze gigantische 

bruinkolenschep-

per, ruim 500 

meter lang en 

240 meter breed, heeft eertijds per uur  

50 ton aarde boven de bruinkoollaag afge-

graven. Hij werd evenwel in 1992 na een jaar 

kolenwinning stilgelegd en fungeert sinds 

2002 als bezoekersmijn. Bij rondleidingen  

is de brug te bezichtigen. Vanuit 75 meter 

hoogte kunnen bezoekers de groeiende 

Bergheider See zien. Bovendien vormt de 

“liggende Eiffeltoren” die ’s avonds wordt 

verlicht, een bijzonder sfeervol decor voor 

openluchtconcerten.

www.f60.de

1 Historische stadskern en 
biosfeer Potsdam 

Tussen stadspoorten en de 

oever van de Havel nodigt 

de binnenstad van Potsdam 

uit tot flaneren. In talrijke 

bakstenen huizen in de tus-

sen 1734 en 1742 gebouwde Hollandse wijk 

(“Holländisches Viertel”) zijn cafés en winkel-

tjes gevestigd. De Neuer Markt wordt als een 

van de best behouden gebleven barokpleinen 

van Europa beschouwd. In de voormalige 

koetsenstalling toont het Haus der Branden-

burgisch-Preussischen Geschichte speciale  

exposities. Geheel uit hout opgetrokken is het 

modeldorp Alexandrowka, dat in 1827 aan 

tsaar Alexander was opgedragen. De Biosphä-

ren-Halle op het nabijgelegen BUGA-terrein 

neemt u mee op een reis naar de tropen.

www.potsdam-tourism.com 
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 Klooster Lehnin

Het in 1180 gestichte 

klooster was de belang-

rijkste vestiging van de 

cisterciënzer orde in de 

Mark Brandenburg. De 

opvallend strakke basi-

liek werd uit rode bak-

stenen opgetrokken. Na de secularisatie in 

1542 diende het klooster als keurvorstelijk 

jachtslot, het raakte in verval en werd  

tot 1877 detailgetrouw gereconstrueerd. 

Tegenwoordig is hier het Luise-Henrietten-

Stift van de protestantse kerk gevestigd. 

Liefhebbers van klassieke muziek genieten 

ieder jaar in de kloosterkerk van de Lehni-

ner Zomermuziek. 

www.klosterkirche-lehnin.de

10 Opticapark Rathenow

Dat de wereld  

van lichtstralen en 

lenzen ook buiten 

beleefbaar wordt, 

bewijst dit originele park in Rathenow. Op 

het eiland Schwedendamminsel aan de  

Havel wordt de optica op speelse wijze met 

de natuur verbonden. Behalve een reusach-

tige verrekijker en een vuurtoren nodigen 

kleurenpiramides en bloemperken in  

schitterende regenboogkleuren uit tot ont-

dekkingen. De traditie van de opticastad  

Rathenow dateert uit de tijd van de opticien 

Duncker die hier in 1801 een slijpmachine 

heeft uitgevonden waarmee diverse lenzen 

tegelijk konden worden geslepen. In het  

opticamuseum in het cultuurcentrum  

worden historische stukken getoond.

www.optikpark-rathenow.de

11 Otto-Lilienthal-gedenkplaats 
Stölln

In de Rhinower 

bergen bij Stölln 

maakte Otto Lilienthal  

met zijn vliegtoestellen zweefvluchten over 

een afstand van tot wel 250 meter. In de  

zomer van 1896 stortte de luchtvaartpionier 

tijdens een glijvlucht vanaf de 110 meter 

hoge Gollenberg neer en bezweek aan  

zijn verwondingen. Een tentoonstelling in 

een passagiersvliegtuig herinnert aan de  

moedige prestaties van Lilienthal. De in 

1989 naar Stölln overgebrachte IL 62 werd 

“Lady Agnes” gedoopt – Agnes was de 

naam van Lilienthals echtgenote. Talrijke  

paren hebben elkaar op deze plek al het  

jawoord gegeven.

www.otto-lilienthal.de

12Ribbeck – kasteel, kerk en 
perenboom

De beroemde 

perenboom staat 

nog altijd naast 

de kerk – ook al is het natuurlijk niet meer 

de legendarische boom uit het gedicht van 

Theodor Fontane over “Herrn von Ribbeck 

auf Ribbeck im Havelland“. De goed be-

houden gebleven dorpskern komt weer tot 

bloei. In het pas gereconstrueerde kasteel 

bevinden zich een toprestaurant, een  

museum en tentoonstelllingen. In de  

oude distilleerderij bieden de nazaten van 

de landheren van Ribbeck zelf gestookte  

edele drankjes aan – natuurlijk ook  

perenbrandewijn.

www.ribbeck-havelland.de

9

Eiland Werder (Havel)

De stadsnaam 

“Werder” bete-

kent: “door water 

omsloten land”. 

Meer dan duizend jaar geleden hebben vis-

sers dit eiland in de rivier de Havel ontdekt. 

Tot op de dag van vandaag komen bezoe-

kers graag via het water naar de historische 

stadskern uit de 17e eeuw. Na de vissers 

hebben wijnbouwers en fruitboeren hun 

stempel gedrukt op de geschiedenis van dit 

zonrijke stadje. Dankzij de snel opwarmende 

zandgrond groeien appels, peren, pruimen 

en kersen tegen de hellingen bijzonder 

goed. Hoe populair de (vruchten-)wijn is, 

bewijst het jaarlijkse bloesemfeest.

www.werder-havel.de

8

Landgoed A. Borsig

In Gross Behnitz 

heeft de Berlijnse 

locomotievenfa-

brikant Albert  

Borsig in de 19e 

eeuw een agrarisch-industriële modelboer-

derij opgebouwd. Hij bracht stoomploegen 

en de trein naar het platteland. Tegen-

woordig straalt het onder monumenten-

zorg vallende ensemble in hernieuwde 

glans, te midden van een pittoresk park. 

In het vroegere logeerhuis is een prachtig 

hotel ontstaan, op het wellicht mooiste aan 

het water gelegen terras van het Havelland 

staan de bezoekers een café en restaurant 

te wachten. Het landgoed heeft ook stijl-

volle vertrekken voor diverse evenementen.

www.landgut-aborsig.de
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Museumdorp Baruther 
Glashütte

In Glashütte wordt 

al sinds bijna 300 

jaar glas gemaakt. 

De in 1716 gestich-

te glasmakersnederzetting beleefde in de 

19e eeuw haar hoogtepunt met de vervaar-

diging van melkglas. Tegenwoordig laten 

glasmakers de bezoekers zien hoe het glas 

bij 1250 graden wordt gevormd en zij nodi-

gen ertoe uit, het zelf ook eens te proberen. 

Het museum in de Neue Hütte (nieuwe 

glasblazerij) geeft uitleg over apparatuur en 

producten, zoals de thermoskan. Daarnaast 

hebben zich in het onder monumentenzorg 

vallende museumdorp nog andere kunst-

ambachtslieden gevestigd.

www.museumsdorf-glashuette.de

Klooster Zinna

De klank van het  

gerestaureerde orgel 

van Wilhelm Baer  

lokt muziekliefheb-

bers naar de “Som-

mermusiken” in het klooster Zinna.  

Gerestaureerd werd ook de concertzaal – 

de kloosterkerk. De imposante pijlerbasiliek 

werd in de 13e eeuw door cisterciënzer 

monniken uit granietsteen gebouwd.  

De abtskapel alsmede de nieuwe en  

oude abdij documenteren de bewogen  

ge schiedenis van het voormalige klooster.  

In de distilleerderij worden sterke drankjes  

aangeboden, bijvoorbeeld “Zinnaer  

Klosterbrüder”.

www.kloster-zinna.net

17 18 19

Kloosterruïne Himmelpfort

Het kerstpostkan-

toor van Himmel-

pfort is bij kinderen 

over de hele we-

reld bekend. De 

toegezonden verlanglijstjes worden in de 

adventstijd door assistentes van de kerstman 

beantwoord. Zijn naam heeft het idyllisch 

tussen vier Havelmeren gelegen Himmel-

pfort aan het cisterciënzerklooster te dan-

ken. Van het kloostercomplex staan alleen 

nog ruïnes overeind, bijvoorbeeld de muren 

van het middenschip en de westelijke muur 

– een bijzonder romantisch decor voor 

markten en feesten. Het koor van het kloos-

ter werd in de 17e eeuw omgebouwd tot 

dorpskerk.

www.himmelpfort.net
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Steenfabriekpark Mildenbergo

Met de bakstenen uit 

Zehdenick werd half  

Berlijn gebouwd. Pas in 

1991 werd de productie 

in de eertijds grootste 

baksteenregio van  

Europa stopgezet. In  

het attractiepark Mildenberg zijn installa-

ties zoals ringovens en stoommachines  

te bezichtigen. Kleine treintjes brengen  

de bezoekers naar de steenfabrieken,  

werkplaatsen en kleigroeves. Bovendien 

beschikt het park over een galerie en een 

avonturenspeeltuin. Tal van bezoekers  

komen via het water hierheen – bij het  

park aan de Havel hoort een marina,  

motorbootverhuur en restaurant.

www.ziegeleipark.de
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Gedenkplaatsen Sachsenhausen 
en Ravensbrück

De namen Sachsenhausen  

en Ravensbrück staan voor 

het donkerste hoofdstuk in 

de geschiedenis van Duits-

land. In de twee concentra-

tiekampen hebben de nazi’s 

tienduizenden mensen ver-

moord, in Ravensbrück waren 

de meeste slachtoffers vrou-

wen. Onder het dak van de  

stichting “Stiftung Brandenburgische Ge-

denkstätten” wordt de herinnering aan de 

nationaalsocialistische massamoorden in de 

concentratiekampen levendig gehouden. In 

de authentieke gebouwen informeren ten-

toonstellingen over slachtoffers en daders. 

www.stiftung-bg.de
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Barnimer Land

Klooster Chorin

Het als ruïne bewaard  

gebleven cisterciën-

zerklooster Chorin 

verheft zich roman-

tisch in een bosrijk 

eindmoreneland-

schap in de buurt van 

de Amtssee en is een van de mooiste  

historische gebouwen van de baksteen-

gotiek in de Mark Brandenburg. Ieder jaar 

wordt binnen deze muren de concertcyclus 

“Choriner Musiksommer” gehouden, die 

met zijn klassieke concerten al sinds tiental-

len jaren duizenden muziekliefhebbers aan-

trekt. Het deels gereconstrueerde kerkschip 

zorgt voor een traditionele sfeer en op de 

binnenplaats van het klooster is het open-

air-feeling tastbaar.

www.kloster-chorin.info
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Slot Oranienburg

Aan dit slot heeft  

de stad zijn naam 

te danken. De be-

zitting was in 1651 

een cadeau van de 

Grote Keurvorst 

Frederik Willem aan  

zijn echtgenote Louise Henriëtte, prinses 

van Oranje. Hun zoon keurvorst Frederik III 

liet Oranienburg ombouwen tot een van 

de fraaiste barokke kasteelcomplexen van 

Brandenburg. In het slotmuseum worden 

met name werken van Nederlandse kun-

stenaars getoond. Van de vorstelijke pracht  

en praal getuigen de tentoongestelde 

schatten van Oost-Aziatisch porselein,  

ivoor en pronkzilver.

www.spsg.de

31Amtsturm – Museum van de 
Dertigjarige Oorlog 
Wittstock (Dosse)

De 32 meter 

hoge ambts-

toren is de 

laatste volledig behouden gebleven getuige 

van het burchtcomplex in Wittstock. In de 

voormalige bisschopsburcht aan de samen-

vloeiing van de rivieren Dosse en Glinze  

resideerden tussen 1271 en 1548 de bis-

schoppen van Havelberg. In de imposante 

toren is tegenwoordig het “Museum van 

de Dertigjarige Oorlog” gevestigd. Van 

deze oorlog is ook Wittstock niet ver-

schoond gebleven. En dat nog wel terwijl 

de stad werd beschermd door een stevige 

bakstenen muur die tot op de dag van  

vandaag nog volledig intact is. 

www.mdk-wittstock.de

Modemuseum Slot Meyenburg

Ver van de mo-

demetropolen 

en edele boe-

tieks verrast het 

eerste modemu-

seum van Duitsland. In het slot Meyenburg 

stelt Josefine Edle von Krepl de meest inte-

ressante van haar ruim 3.000 stukken  

omvattende collectie voor. De 350 japons, 

stijlvol gepresenteerd met alle accessoires, 

dateren uit de tijd van 1900 tot 1970. In 

het neorenaissancekasteel dat in 1865 op 

de restanten van een middeleeuws burcht-

complex werd gebouwd, informeert een 

museum over regionale geschiedenis en  

de vroegere landgoedeigenaars.

www.modemuseum-schloss- 

meyenburg.de

www.schloss-meyenburg.de

25 Slot Rheinsberg

Met zijn beide  

torens lijkt het 

slot Rheinsberg 

uit te steken in 

het water van de Grienericksee. Frederik II 

heeft hier als kroonprins de gelukkigste ja-

ren van zijn leven doorgebracht, ver van de 

strenge tucht van zijn vader. Zijn jongere 

broer, prins Hendrik van Pruisen, drukte 

een vroeg-classicistisch stempel op het  

kasteel en de tuin. Daarmee schiep hij een 

in Europa unieke muzentempel die werd 

vereeuwigd in de werken van Theodor  

Fontane en Kurt Tucholsky en tot op de 

dag van vandaag met name tijdens de  

zomerconcerten een betoverende werking 

uitoefent.

www.spsg.de
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Museumpark Rüdersdorf

In de grootste 

kalksteengroeve 

van Europa 

wordt al sinds 

meer dan 750 

jaar de kalksteen gedolven, waaruit de 

Brandenburger Tor en het slot Sanssouci 

zijn gebouwd. Het 17 hectare grote  

museumpark biedt spannende ontdek-

kingstochten aan, hetzij te voet op educa-

tieve wandelpaden of in het kader van een 

jeeptocht. Tot de indrukwekkende indus-

triemonumenten behoren het kanalen-

stelsel en het gebouw met de schacht-

ovens. In het “Haus der Steine” wordt 

nader ingegaan op de geologische bijzon-

derheden van de 240 miljoen jaar oude 

muschelkalk. 

www.museumspark.de
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Burcht Beeskow

De burcht Beeskow werd 

in 1272 voor het eerst in 

de annalen genoemd en 

is een van de vier water-

burchten tussen de  

meren Schwielochsee en 

Scharmützelsee. Het gebouw is niet alleen 

het symbool van de stad, maar ook een 

voor talrijke doeleinden gebruikt cultuur-

centrum met een regionaal museum en 

een middeleeuwse kelder, waar martel-

werktuigen zijn uitgestald. Bovenregionale 

belangstelling bestaat er voor de tentoon-

stellingen over de kunst in de DDR. Ook 

markten, toneelvoorstellingen en concer-

ten brengen de burcht tot leven.

www.burg-beeskow.de
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Documentatiecentrum voor 
alledaagse cultuur van de DDR 
Eisenhüttenstadt

Met de bouw van  

het complex van  

ijzersmelterijen “Eisen-

hüttenkombinat Ost“ werd ook besloten  

de “eerste socialistische stad van de DDR” 

te stichten: Stalinstadt, sinds 1961 Eisen-

hüttenstadt. Het documentatiecentrum  

dat is gevestigd in een in 1953 gebouwde 

kleuterschool, verzamelt en toont alledaag-

se dingen uit de DDR, van A zoals Alfi-alu-

minium tot en met Z zoals Zekiwa-kinder-

wagens. Bij het DDR-centrum hoort een 

apart appartement dat weer in de originele 

staat van het jaar 1957 is gebracht.

www.alltagskultur-ddr.de
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Slot en park Branitz Cottbus

Hij was schrijver, 

globetrotter en 

tuinkunstenaar. 

Vorst Von Pückler-

Muskau schiep 

vanaf 1845 zijn meesterstuk: het Branitzer 

Park. Hij creëerde kronkelige paden,  

fantasievolle bloemperken en kunstmatige 

meertjes en heuvels. Het slot, het hovelin-

genhuis en de stallingen vormen een har-

monisch bestanddeel van het landschap. 

Het nieuwe bezoekerscentrum op het land-

goed biedt een multimediale inleiding aan. 

Het Fürst-Pückler-Museum in het slot infor-

meert over het leven en werk van de vorst 

die in 1871 in de waterpiramide van zijn 

park is bijgezet.

www.pueckler-museum.de
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Klooster Neuzelle met 
barokke kloostertuin

De abdij in Neuzelle wordt 

ook wel “barokwonder” en 

“Boheemse oase” genoemd. 

Het gotische cisterciën-

zerklooster werd in de 17e  

en 18e eeuw door bouw-

meesters uit Italië en Bohe-

men verbouwd en voorzien van ornamen-

ten in barokstijl. Ook de oranjerie en de 

tuin presenteren zich hier in barokke pracht 

en praal. In de rijk versierde stiftskerk St. 

Marien vertellen kleurrijke plafondfresco’s 

en 13 altaren het bijbelverhaal. Bovendien 

is er een kloostermuseum in de gerestau-

reerde kruisgang.

www.kloster-neuzelle.de
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47Bad Saarow

Vanaf 1905 ver-

anderden de vis-

sersdorpjes Saarow en Pieskow in een def-

tig kuuroord voor de Berlijnse bourgeoisie. 

Dankzij geneeskrachtige modder en zout-

waterbronnen mag de plaats zich sinds 

1923 Bad Saarow noemen. Vooraanstaande 

schrijvers, acteurs en sporters kwamen 

hierheen om te ontspannen. Ook tegen-

woordig zijn voor sportliefhebbers eerste-

klas tennis- en golfbanen beschikbaar. Het 

hele jaar geopend zijn de SaarowTherme, 

het Saarow-Centrum en de wellness-oasen 

in de hotels. Het meer Scharmützelsee – de 

“Brandenburgse zee” – nodigt in de zomer 

uit tot zwemmen, zeilen en tochtjes met de 

stoomboot. 

www.bad-saarow.de
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Cottbus

Tussen de oever van de 

Spree en de stadsmuur 

nodigt de historische 

stadskern van Cottbus uit tot een wandeling. 

Van de toren Spremberger Turm, het symbool 

van de stad, loopt een wandelpad langs de 

stadsmuur naar de Münzturm. Niet ver van  

de stadskern imponeert een schitterend  

jugendstilgebouw: het Staatstheater. Op de 

Altmarkt staan Saksische barok en classicisti-

sche “Traufenhäuser” (huizen die met hun 

gootzijde parallel aan de straat zijn gebouwd) 

vlak naast elkaar. Vanaf de toren van de laat-

gotische Oberkirche heeft u een mooi uitzicht 

op het groene Cottbus. Op het eiland Müh-

leninsel wordt milieuvriendelijk energie gege-

nereerd. In de dieselkrachtcentrale heeft een 

modern kunstmuseum zijn intrek genomen. 

www.cottbus-tourismus.de

54 Slavische burcht Raddusch

Meer dan  

duizend jaar  

geleden leefde 

in de regio  

Niederlausitz het Slavische volk der Lusizi, 

dat de streek zijn naam heeft gegeven. Hun 

burchten bouwden zij in moeilijk toeganke-

lijke laaggelegen gebieden, bijvoorbeeld in 

Raddusch aan de rand van het Spreewald. 

De huidige Slavische burcht werd in de  

9e eeuw gebouwd. Een negen meter hoge 

burchtwal van eikenstammen, takhaken  

en wilgentakken werd verstevigd met zand, 

aarde en leem. In het moderne interieur 

wordt multimediale informatie aangebo-

den over de archeologie en de mijnbouw 

in de regio Lausitz.

www.slawenburg-raddusch.de
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50Buckow (Märkische Schweiz)

Reeds 150 jaar gele-

den adviseerde de 

lijfarts van de Pruisi-

sche koning Frederik 

Willem IV een kuur 

in Buckow. Tegen-

woordig is de “parel van de Märkische  

Schweiz” het enige officieel erkende 

Kneipp-kuuroord van Brandenburg. De 

omgeving met meren en heuvels stimu-

leert en inspireert lichaam en geest. Bertolt 

Brecht bracht samen met zijn vrouw, de  

actrice Helene Weigel, drie zomers aan de 

Schermützelsee door en schreef hier de  

gedichtencyclus “Buckower Elegien”.  

Tegenwoordig is het Brecht-Weigel-Haus 

een museum, waar o.a. een “literatuur-

zomer” wordt gehouden. 

www.buckow-online.de
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Brikettenfabriek “Louise” 
Domsdorf

De in 1882 in be-

drijf genomen 

fabriek  

“Louise” is  

de oudste 

nog volledig intacte brikettenfabriek in  

Europa. De fabriek leverde 110 jaar lang  

dagelijks tot wel 600 ton briketten. Tijdens 

een rondleiding wordt getoond onder  

welke zware lichamelijke omstandigheden 

de briketten werden geproduceerd. Daarbij 

werden tot wel 12 installaties in werking 

gezet. De door stoom aangedreven persen 

kunnen in volle functie worden gedemon-

streerd. De hal van de voormalige kracht-

centrale dient dankzij de akoestiek als  

locatie voor bijzondere concerten.

www.brikettfabrik-louise.de

Dierenpark Eberswalde

De Zoölogische Tuin 

Eberswalde noemt 

zichzelf vol trots “het 

beste kleine dieren-

park” van Duitsland. 

Het is omringd door 

gemengde bossen en biedt onderkomen 

aan zo’n 1.400 dieren uit vijf werelddelen. 

Hiertoe behoren wilde zwijnen, de wapen-

dieren van Eberswalde, maar ook exotische 

dieren zoals de vrij levende apen. De  

verblijven van de damherten en de  

kangoeroes kan men binnenlopen. Vrije-

tijdsbesteding voor het hele gezin biedt 

ook de familietuin aan het Finowkanaal  

met fantasievolle speelplaatsen en het 

grootste zakhorloge ter wereld.

www.zoo.eberswalde.de

www.familiengarten-eberswalde.de
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Wat de ijstijd en de mens hier hebben 

vormgegeven, is uniek in geheel Europa.  

In het Spreewald, sinds 1991 een UNESCO-

biosfeerreservaat, splitst de Spree zich op  

in een meer dan duizend kilometer lang  

labyrint van wateren. De ruim 300 stroom-

pjes en kanalen zijn tot op de dag van van-

daag de belangrijkste transportwegen en 

een ideaal gebied voor watersporters. Of  

je nu Burg neemt of Lübbenau, Lübben of 

Schlepzig – overal staan platbodemkapiteins 

klaar om de gasten met hun boten door 

oorspronkelijke bossen en naar romantische 

excursiebestemmingen te punteren. Bijna 

elke boot uit Lübbenau legt in het naburige 

Lehde aan. Hier lokken tal van restaurantjes 

met hartige specialiteiten als zure augurken 

en mierikswortel. In het enige Duitse augur-

kenmuseum komt u alles aan de weet over 

traditionele  

recepten, en  

u kunt er de 

lekkernijen ook 

proeven. Een 

goede kijk op het leven van de boeren in 

het Spreewald honderd jaar geleden geven 

de drie boerderijen in het openluchtmuse-

um in Lehde. De streekmusea in Burg en  

in het Torhaus (poortgebouw) in Lübbenau 

informeren bovendien over de cultuur van 

de Sorben en de bewoners van het Spree-

wald.

www.spreewald.de
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