Tips en Informatie

Dagtip:

Excursietip:

1 „Kruiden, kersen en kool-

Osnabrück goed te bereiken. De
stations Altstadt en Osnabrück Hauptbahnhof liggen niet ver van het
centrum. De ICE Schiphol-Berlijn rijdt
zes maal per dag. Meer informatie:
www.osnabrueck.de/start/nederlands/hoe-kom-ik-in-osnabrueck

Parkeren. Osnabrück beschikt over
een modern parkeersysteem, met
ruim 5000 plaatsen in 22 centrale
parkeergarages of parkeerplaatsen.
Actuele informatie vindt u op
www.parken-os.de

een zogenaamde Eurosleutel te
openen.

Uw volgende bezoek. Wij zien
u graag eens terug! Ontdek nu de
leukste arrangementen van Osnabrück. Neem contact met ons op, wij
helpen u graag verder.
Tourismus und Tagungsservice
Bierstraße 22-23, 49074 Osnabrück,
tel. +49 (0)541 323-4567
www.osnabrueck.de/tourismus/
hotels-arrangements.html
service@osnabruecker-land.de

2

Evenementen.

Klanten en bezoekers van de
binnenstad kunnen vanaf nu
onbeperkt surfen via een openbare
wifi-verbinding bij elf verschillende
hotspots.
Deze hotspots vindt u bij de Tourist
Information, Krahnstraße/hoek Markt,
Große Straße/Markthalle, Hasestraße/Domvorplatz, Lortzingstraße/
Theater, Domhof/Nikolaiort, Jürgensort/Große Straße, Kamp/Adolf-Reichwein-Platz, Neumarkt en de TheodorHeuss-Platz bij het centraal station.

4U

Milieuzone. Sinds 2010 geldt in
Osnabrück de milieuzone. Houdt u
er rekening mee dat u alleen nog
maar met een groene sticker de stad
in mag rijden. Meer informatie is
verkrijgbaar via www.osnabrueck.de/
umweltzone en de ANWB.

Evenementen: die
nieuwe evenementenkalender staat vol met tips over evenementen in Osnabrück en omgeving.
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Fietsen. Het fietsstation naast het

Evenementen.

station biedt een bewaakte fietsenstalling en verhuurt fietsen en rolfietsen voor rolstoelrijders. U kunt Osnabrück ook uitstekend met de fiets
ontdekken!
Radstation Osnabrück
Theodor-Heuss-Platz 2
tel. +49 (0)541 259131
ash@osnanet.de, www.ash-os.de

www.osnabrueck.de/tourismus
www.osnabrueck.de/start/nederlands

Openbare invalidentoiletten.
Domhof, Kamp, Katharinenkirche,
Stadthaus-Garage, Bahnhofs-Garage,
Ledenhof-Garage. Deze wc’s zijn met
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Raadhuis 4A 4U
Vredeszaal en schatkamer, stadsmodel uit 1630
Marienkirche 4A
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum
Met vaste tentoonstelling over het leven en werk
van deze in Osnabrück geboren schrijver.
Dom St. Petrus 4A 4U
Diözesanmuseum met Domschat 4A 4U
Kostbare liturgische objecten en schatten met ruim
1000 jaar bisdom geschiedenis.
Felix-Nussbaum-Haus 4A 4U
Museum met ‘s werelds grootste verzameling van de
Osnabrücker schilder Felix Nussbaum
Cultuur-Historisch Museum 4A 4U
Kunsthalle Osnabrück 4A 4U
Een van de mooiste expositieruimtes voor moderne kunst
in Noord-Duitsland.
Herrenteichswall
Groene oase op de resten van de voormalige stadsmuur
Adolf-Reichwein-Platz
Haseuferpromenade
Wandelpad langs het water. Vanaf het centraal station
tot aan de Neumarkt
Katharinenkirche 4A 4U
Slot
Johanniskirche 4A

Een dagje

Osnabrück

4A Rolstoelvriendelijk 4U Invalidentoilet
openbare wifi-verbinding
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Citycard.
De Citycard biedt een hoop
voordeel: gratis toegang tot
alle musea van Osnabrück,
onbeperkt gebruik van alle
stadsbussen binnen Osnabrück en negen kortingsbonnen voor culturele en recreatieve instellingen.
Informatie: VVV Osnabrück
tel. +49 (0)541 323-2202

2 De Piesberg met het uitkijkplatform: na de 269 treden van de
‘tijdperk’-trap wacht een grandioos
uitzicht over deze groene stad.
Vanaf het station of de Neumarkt
binnen 20 minuten te bereiken
met buslijn 81/82 richting Pye,
halte „Süberweg“.

raap “: tijdens de weekmarkt
vindt u de lekkerste regionale
specialiteiten. Iedere donderdag
bij de St. Katharinen en op zaterdag bij de Dom. Een populair
trefpunt voor de Osnabrücker en
hun gasten.
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Stations. Vanuit Nederland is
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ontdekken · beleven · genieten

Tijd voor Ontspanning

Tijd voor Cultuur

P ‘s Middags. Hartige en zoete producten uit de hele wereld – u vindt ze

P Felix-Nussbaum-Haus. ‘s Werelds eerste museum dat gebouwd is
volgens het ontwerp van Daniel Libeskind. De architect schiep hiermee de
“ruimtes tegen de vergetelheid”, speciaal voor het werk van Felix Nussbaum.
Openbare rondleiding: za & zo om 14.00 uur.

bij de Markthalle in de Große Straße. Aan het Nikolaiort en de voetgangerszone geniet u het hele jaar door van gezellige terrasjes.

Het historische centrum

De City

Het marktplein is het middelpunt
van de Altstadt, het historisch
centrum – hart van de stad en een geliefde plek voor muziek,- en culturele
festivals wijnmarkten en de historische
kerstmarkt. Bovendien is het plein een
ideaal startpunt voor een dagje Osnabrück op eigen gelegenheid of een
openbare rondleiding die begint vanaf
het Raadhuis.
Direct achter het Raadhuis ligt de
Altstadt met boetiekjes, ateliers,
bistro’s en cafeetjes.
Wie tijdens een wandeling door de
steegjes van de Altstadt omhoog
kijkt, ontdekt het traditionele gevelwerk van de middeleeuwse woon- en
pakhuizen. De welvaart van de toen-

De afstanden zijn kort en verdwalen in Osnabrück is vrijwel
onmogelijk. Wie vanaf het centraal
station komt, vindt via de HaseuferPromenade direct het centrale
Neumarkt.
Wie wat meer van de stad wil zien,
loopt via de Johannisstraße en komt
daarbij langs het gezellige plein van
de meer dan 1000 jaar oude Johanniskirche.
Langs de moderne Kamp-promenade
door de gezellige Krahnstraße tot
aan het Heger-Tor-Viertel in de
Altstadt; de Große Straße is een van
de populairste winkelmijlen van
Nedersaksen. Met bekende merkwinkels en het “Modehaus L&T“ brengt

struinen en ontdekken
P Tussendoor. Binnen of op een terrasje: een kop koffie, cappuccino of
een lekkere ijsoupe doet altijd goed. Gezellig in de Altstadt of op het marktplein. Voor gezinnen is de Hansekogge bij het Adolf-Reichwein-Platz een populaire plek.

P

malige kooplieden is hier nog altijd
zichtbaar. Tegenwoordig herbergen de
pakhuizen vooral restaurants en kleine
winkeltjes. Het Heger-Tor is de voormalige stadspoort van het oude
centrum, daarachter bevindt zich het
Felix-Nussbaum-Haus en het cultuurhistorisch museum. Vanaf hier is het
niet ver naar nog drie andere musea
in de Altstadt: de Kunsthalle Osnabrück, het Diözesanmuseum en het
Erich Maria Remarque Friedenszentrum. De Bucksturm en de Bürgergehorsam zijn resten van de oorspronkelijke stadsversterking uit de 13de
eeuw.

slenteren en shoppen
P

deze winkelstraat u verder naar de
kleinere winkelstraten. Allemaal
beschikken ze over hun eigen charme.
Het culinaire centrum van de voetgangerszone is absoluut het Nikolaiort.
De heerlijke wafellucht van „Café
Leysieffer” volgend, komt u via de
Krahnstraße weer in de Altstadt.
Ontspannen kunt u ook aan het
water: Osnabrück ligt aan de rivier de
Hase. Op de Herrenteichswall kunt
u heerlijk rustig wandelen. Ook over
de rest van de voormalige stadsmuur
flaneert u heerlijk tussen de oude
bomen met uitzicht over de Hase en
de Dom. Een kleine brug leidt u
terug naar de kathedraal en de oude
stad.

P ‘s Avonds. De dag afsluiten in een gezellig café of restaurant – dat kan
op veel plekken in het centrum. Vooral in het Heger-Tor-Viertel zijn er ‘s
avonds veel leuke cafés en bistro’s geopend.

Deel uw ervaringen in Osnabrück via www.facebook.de/osnabrueck of www.instagram.com/osnabrueck.de

P Raadhuis- en Altstadt-rondleiding. Zeitseeing Osnabrück:
woensdag 13.30 uur, vrijdag 16.00 uur, zaterdag 12.00 uur, start bij het
raadhuis. Stadtführergilde: woensdag 15.00 uur, zaterdag 11.00 uur,
zondag 11.00 uur, tart bij het raadhuis.

P Met de dubbeldekker. Tijdens een ritje met deze dubbeldekkeroldtimer ontdekt u op een aangename manier de leukste plekjes van de stad.
Iedere zaterdag 11.30 uur & 14.30 uur, duur: ongeveer 2 uur. Reserveren
aanbevolen via tel. +49 (0)541 323-2202 www.swo.de/stadtrundfahrten

