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Overzicht over de Brandenburgse Havel  
meren en de regio Brandenburg aan de Havel

Van Mei tot September beleeft u tijdens een 1 uur durende ‚ 
rondsnuffeltoer' de belangerijkste bezienswaardigheden van de stad 
Brandenburg aan de Havel en zijn binnenstad. Er wordt dagelijks om 
11.00 uur verzamld aan Fritze-Bolleman in de Hauptstraße.  
Bijkomend is er ook dagelijks een ‚rondsnuffeltoer' in het oude 
stadsgedeelte, inclusief een bezoek aan het Dom-eiland. Hiervoor 
wordt sdagelijks om 14.30 samengekomen aan de Fontane club die 
zich bevindt op de ‚Jahrtausendbrücke'.

Beleef met de stadsgids een reis doorheen de eeuwen. Daarnaast 
komt u dingen te weten over verschillende Brandenburgse 
ereburgers zoals Loriot en Fritze Bolleman. Enkele mythen over de 
Marienberg en de buikpijnbrug ontbreken niet tijdens deze toer.
De toer brengt u langsheen talrijke historische getuigen. Een eerste 
tussenstop vindt plaats op de grote markt vanb het nieuwe 
stadsgedeelte. Daar staat een tastrelief..U kann er de drie 
verschillende historische stadskernen betasten en u krijgt een beeld 
in vogelperspectief.

Verdere stops zijn de St. Katharinenkirche, een sterke 
vertegenwoordigster van de baksteengotiek. Ook het Paulikloster en 
het argeologische landsmuseum werden volgens deze strekking 
gebouwd. De gegidste toer eindigt aan het toeristeninformatiepunt. 
Beleef de duizendjarige geschiedenis in 1 uur voor slechts 4 euro per 
persoon. Vooraf aanmelden is niet vereist.

1 uur durende kennismakingstochten

STADS-RONDSNUFFELTOEREN

De st. Peter en Pauls Dom 
staat daar waar de 
geschiedenis van Brandenburg 
ooit begon. Hieraan heeft 
Brandenburg zijn naam te 
danken. In 2015 wordt de Dom 
850 jaar.  In de voorbije 850 
jaar was de Dom regelmatig  
getuige van einden en nieuwe 
beginnen maar ondanks alles 

bleef de Dom zijn „opdracht“ trouw: een plaats voor godsdienst en 
een teken van geloof in de wereld.

De muren van de Dom vertellen de geschiedenis van de turbulente 
relatie tussen de kerk en de politiek maar in eerste instantie 
vertellen ze vooral over de mensen die hier geleefd hebben.

Openingsuren:
Mo-Sa: 10.00-17.00 uur
Zo: 11.30-17.00 uur
Mei tot September:
Mi alleen 10.00-12.00 uur

HET DOM MUSEUM

in de St. Peter en Paul dom

Het Landsmuseum dat zich 
bevind in het middeleeuwse 
Pauli klooster toont een aantal 
belangrijke gebeurtenissen 
over de 50.000 jarige 
Brandenburgse 
cultuurgeschiedenis. Het gaat 
van de jagers en verzamelaars 
in de oude steentijd tot de 

jongste vergankelijkheid. Naast deze archeologische kostbaarheden 
vind je er ook het 10.000 jaar oude en tevens oudste vervoersysteem 
ter wereld, multimediastations en kunstvolle levensbeelden. 
Daarboven op word de bewogen geschiedenis van het Pauliklooster  
voorgesteld. Dit telt als een van de hoofdwerken van de Markische 
baksteen gotiek.

Jaarlijkse trekpleisters zijn de museumfeesten, architectuurevents en 
–technieken die in Juli en 
Augustus plaatsvinden. 
Geschiedenis wordt dan voor 
groot en klein beleefbaar. 

Openingsuren: 
Di - Zo van 10.00-17.00 uur

HET ARCHEOLOGISCHE LANDSMUSEUM

in het Pauliklooster

Neustädtische Heidestraße 28 
14776 Brandenburg an der Havel

Tel. 03381 / 4104112
Fax 03381 / 4104119

info@landesmuseum-brandenburg.de
www.landesmuseum-brandenburg.de

Burghof 9 
14776 Brandenburg an der Havel

Tel. 03381 / 2112221
Fax 03381 / 2112222

info@dom-brandenburg.de
www.dom-brandenburg.de

Schutzgebühr: 0,50 ¤

Neustädtischer Markt 3
14776 Brandenburg a. d. Havel

Deze elegante achthoekige bakstentoren 
werd gebouwd in 1411 en sloot ooit de 
molenbrug af.

20 Molenbrugtoren

Aan de watertoren sluit zich  het oever-
wandelpad aan van de waterbrug van het 
nieuwe stadsgedeelte. Geniet van een 
fabuleuze blik over het prachtige havelland 
landschap. Als u dan over de Molendam 
loopt die boven en onder Havel van elkaar 
scheid bereikt u het Domeiland. Dit is de 
oudste nederzettingskern van de stad. 

De waterbrug van het nieuwe 
stadsgedeelte

21

De sint Petri kerk die staat waar de 
voormalige burgkapel stond, is het laatste 
zichtbare bewijs van het beroemde 
Brandenburg in 1200. De Kerk die er nu 
staat is een voorbeeld van de Zaalbouw uit 
de 13 e eeuw dient vandaag de dag als 
winterkerk.

St. Petri19

Het laatste grote overblijfsel van de 
Industriële periode is het laatste van 
12 gigantische smeltovens. Het is de 
Siemens Martin oven. De enorme 
productiehal is vandaag de dag een 
levensecht museum en wordt ter 
beschikking gesteld voor tentoon-
stellingen en concerten. 

Het industriemuseum van 
Brandenburg aan de Havel
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Fotos: 
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Het vakantieoord van het Havelland

STG mbH, Christian Griebel, Daniela Hänsch, Rüdiger Böhme, 
Alexander Mühle, Archäologisches Landesmuseum, Fritz Fabert, 

Frank Brekow, Industriemuseum Brandenburg an der Havel, 
stadsmuseum in het Frey- Haus

Bundesgartenschau 2015 
Havelregion

nadering



IN DE VOETSPOREN VAN MEER
DAN 1000 JAAR GESCHIEDENIS

In Brandenburg aan de Havel is niet 1 maar drie gelijke historische 
stadskernen. ,  Het oude stadsgedeelte het nieuwe stadsgedeelte
en  geven een grote indruk door de vele Heilige en het dom eiland
wereldlijke gebouwen. Het zorgt voor een fascinerende 
wisselwerking tussen de middeleeuwse stad, uitgestrekte parken 
en de binnenstedelijke Havel oevers.

Ontdek Brandenburg aan de Havel  door een wandeling langs de 
op het plan aangeduide stadstoeren, op de welke zich wegen naar 
andere interessante plaatsen aansluiten.  Als startpunt bevelen we 
u de markt aan van het nieuwe stadsgedeelte die zich in de 
onmiddellijke omgeving bevindt van het toeristeninformatiepunt.

De oude en nieuwe stad worden van 1180 
twee zelfstandige steden met elk een eigen 
stadhuis dat planmatig werd aangelegd. 
Ze behielden hun zelfstandigheid tot en 
met 1715. Het in 1400 gerenoveerde 
stadhuis in het nieuwe stadsgedeelte werd 
tijdens de tweede wereldoorlog vernield. 
Hier bevind zich vandaag de dag de 
marktplaats van het nieuwe stadsgedeelte 
met parking en zitplaatsen. 

De markt van het nieuwe stadsgedeelte1

In Brandenburg werd reeds in 948 het eerste 
bisdom ten oosten van de Elbe opgericht. 
Nadat Albrecht de Beer in 1157 in het bezit 
kwam van Brandenburg, het centrum van 
het Slavische lichtend vorstendom, moest 
men behalve het noordelijk deel, het kasteel 
eiland afgeven aan de bisschop. In 1165 
volgde de grondlegging voor een romaanse 
dom, een monumentaal driesnedige zuilen-
basiliek uit baksteen. Het gesloten bouw-
ensembel met dom, kerkrondgang en 
landhuizen behoren tot de best behouden 
bouwwerken in deze stijl in gans Duitsland. 

Dom St. Peter en Paul18

Aan de grillendam werden tussen 1840 en 
1910 moerascipressen geplant, die in het 
noorden van de Alpen in deze laan-vorm 
zelden voorkomen. Bij mooi weer is een 
kleine tussenstop aan het strand aan de 
grillendam zeker aan te bevelen. 

Grillendam17

De parochiekerk St. Gotthardt werd reeds 
in de Slavische tijd opgericht en is daarmee 
mede een van de oudste kerken van het 
Havelland. Van de romaanse landsteen-
basiliek is de monumentale westbouw 
bewaard gebleven. De kerk werd in de jaren 
1500 als driesnedige zaal kerk met kapel 
aanbouwen in het noorden en het zuiden, 
in laat gotische stijl nieuw gebouwd. De 
kerk bevat een impressionante inrichting. 

St. Gotthardt16

Boven de zeespiegel is de Marienberg de 
hoogste verhoging. Van op het in 1974 
opgericht vredesbeeld heeft u een 
impressionant zicht.

Marienberg en vredesbeeld11

De Torende die stamde uit de de 14 e eeuw 
beveiligde de vandaag de dag verdwenen 
Plauer brug.  Vanaf hier vertrekt de middel-
eeuwse oever, ook nog steeds vandaag de 
dag, tot aan de Rathenower brugtoren. 

Plauer brugtoren12

De romantische bakstenen basiliek waaraan 
me zou beginnen bouwen tussen 1166 en 
1174 was een van de parochiekerken van 
het langst  verdwenen dorp Luckenberg. 

St. Nikolaas10

Voor de bouw van de oudste Brandenburgse 
stadstoren werd alvast in 1300 begonnen 
met een kwadratisch grondplan. Destijds 
bezat deze een doorvaart brug en een 
treinbrug. Later werd ze met 28 m verhoogt. 
Op het gelijkvloers werd een gevangenis 
ingericht, het verkeer verliep sinds dan via 
de daarnaast staande brug . 

Rathenower brugtoren15

Op de markt van het oude stadgedeelte 
is het middeleeuwse en vroeg moderne 
administratief centrum behouden. Het 
bestaat uit het in 1468 opgerichte stadhuis, 
dat reeds sinds 1715 bij de vereniging van 
de stadsdelen zijn functie moest inboeten, 
het gerechtshuis, het syndicaat- en 
secretarishuis ( vandaag bibliotheek) en het 
inspecteurshuis. 

Sinds 2006/07 huist hier werd de stads-
administratie. Het gerechtshuis, een van 
de rijkste noord-Duitse burgerhuizen van de 
jaren 1300 kende een luxueuze verbouwing. 

Stadhuis van het oude stadsgedeelte14

Het in 1723 in barokstijl gebouwde 
“Frey-huis” brengt het stadsmuseum onder. 
Het nodigt uit voor een toer in de stads
geschiedenis.

Stadsmuseeum in het “Frey-huis”13

Van het voormalige franciscanenklooster 
is enkel de kerk als ruïne overgebleven. In 
de onderste delen herkent u nog de gelijke 
zaal kerk van in 1250, die tijdens de 
gotische tijd verhoogt en gebogen werd. 
In 14 ontstond lang de noordkant het 
waarschijnlijk grootste keramische  op 
maat gemaakte roosvenster van Duistland.

St. Johannis8

Tot ver over de stadsgrenzen is het oude 
spotlied over Fritze-Bollemann bekent. 
Fritze- Bollemann is de legendarische 
herenkapper uit Brandenbrug. De acht 
strofen van het lied kan u op de rand van 
de fontein nalezen. 

Frits Bollemann fontein2

De 600 Jaar oude parochiekerk opgericht 
door architect Heinrich Brunsberg  in het 
nieuwe stadsgedeelte Neustadt gehört zu 
den bedeutendsten Backsteinbauten Nord-
deutschlands. Mit einer überaus reichen 
Ausstattung, der Bronzetaufe, dem 
Hedwigsaltar und faszinierenden Blend-
maßwerken an den Seitenkapellen, ist sie 
ein besonderes Juwel der späten Backstein-
gotik.  

St Katharina kerk3

Dit dominicanenklooster ontstaan in 1286 
behoort tot een van de best bewaarde 
gebedsoorden van Noord- Duitsland. Hier 
opende in 2008 het archeologische museum, 
het landsmuseum van Brandenburg, zijn 
poorten. De permanente tentoonstelling 
biedt met zo een 10.000 uitgekozen 
tentoon stellers een fascinerende blik 
over de 50.000 jarige geschiedenis van 
Brandenburg.

Pauliklooster4

De parochiekerk van de katholieke 
gemeenschap werd gebouwd in 1849/1851. 
In deze kerk werden in totaal 13 kerk-
vensters met als thema “schepping- van 
donker naar licht” van de Britse glas-
kunstenaar Graham Jones ontworpen. 
Deze kerk is een van de weinige van de 
periode van de glaskunst in Oost-Duitsland.

Parochiekerk de heilige Drievuldigheid5

De 32,5 meter hoge verdedigingstoren 
dateert uit de vroege jaren 1500. Het is de 
grootste van de Brandenburgse stadstorens 
en het is de enige die men kan bezoeken.  
De toren brengt een tentoonstelling onder 
over de scheepvaart op de Havel. Van op 
het dak krijgt u een prachtig overzicht op 
de historische binnenstad.

Stenenbrugtoren6

Naast de brug tussen het oude stads-
gedeelte en het nieuwe stadsgedeelte 
bevindt zich in het midden van de Havel 
een gezellige zitplaats. Hier starten de 
grote gastschepen met hun rondvaart en 
sport- alsook gewone boten leggen er aan.

Zoutoever en de millenniumbug7

In het slavendorp is een een kleine neder-
zetting naar archeologisch bevinden hand-
matig nagebouwd. Het geeft een idee van 
hoe het er  1OO jaar geleden zou kunnen 
uitgezien hebben. Blokhutten, gevlochten 
huizen, waterputten, smeden en bakovens 
stammen af  van het tijdperk van het 
Slavisch bestaan in het Havelland. 

Slavendorp9

Het uit het nieuwe stadgedeelte naar hier 
overgebracht levensgroot standbeeld van 
Roland dat dateert van 1474 symboliseert 
de stedelijke vrijheden. 

Roland Standbeeld14
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