Een park voor alles –
alles voor u!
Zoekt u iets bijzonders? Dan bent u bij Landschaftspark DuisburgNord op de juiste plek. Waar vroeger de schoorstenen rookten, is
er vandaag een ander programma: industrie en natuur. In eerste
instantie onverenigbare elementen komen samen in een geheel
nieuw concept. Flora en fauna, maar ook cultuur, recreatie en
avontuur leven hier samen met staal en ijzer. Dit cre ert steeds
nieuwe, onbeperkte mogelijkheden.
Of u nu een rustig toevluchtsoord of avontuurlijke en sportieve
uitdagingen zoekt, u vindt in de schaduw van de oude hoogovens
alles voor een perfect dagje uit. U kunt de industri le geschiedenis
beleven, de kleurrijke lichtinstallatie en de heroveringszucht van
de natuur bewonderen of een hele nieuwe manier van cultuur,
sport of recreatie ontdekken.
Wij heten u van harte welkom in Landschaftspark Duisburg-Nord!
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Openbaar vervoer – Vanaf Centraal station
Duisburg met buslijn 903 richting Dinslaken
(en de tegengestelde richting) naar halte
Landschaftspark-Nord. Vanaf daar naar 
de Emscherstrasse (ongeveer 5 minuten
lopen), ingang aan Emscherstrasse.

Köln

Met de auto - Vanaf Dortmund
A42 Afslag Duisburg-Neumühl.
Vanaf Knooppunt Kamp-Lintfort
A42 Afslag Duisburg-Neumühl.
Vanaf Keulen en Arnhem
A3 Afslag Oberhausen-Lirich.
Vanaf Wesel/Dinslaken
A59 Afslag Duisburg Alt-Hamborn.
Vanaf Düsseldorf/Duisburg-Zuid
A59 Afslag Duisburg Alt-Hamborn.
Vanaf Essen en Venlo
A40 tot knooppunt Duisburg.
A59 richting Duisburg-Nord,
afslag Duisburg Alt-Hamborn.
Adres voor navigatiesysteem
Emscherstrasse 71 • 47137 Duisburg

Noot voor minder valide bezoekers

Meer informatie en aanbiedingen

Een toilet voor rolstoelgebruikers bevindt
zich bij het bezoekerscentrum en restaurant aan de rechterkant.

Telefon: +49(0)203/429 19 19
Telefax: +49(0)203/429 19 45

Het park bevat een groot terrein met verschillende bestrating. Buiten het centrale
gebied is hulp aanbevolen. De evenementruimten zijn toegankelijk.
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Het hele park kan worden bezocht. De beklimming van één van de hoogovens met
technische hulpmiddelen is mogelijk.
Bistro/restaurant is op de begane grond
toegankelijk.

Landschaftspark Duisburg-Nord
Besucherzentrum
Emscherstrasse 71
47137 Duisburg

info@landschaftspark.de
www.landschaftspark.de
www.tour-de-ruhr.de
De toegang tot het park is gratis.
Het park is 24 uur per dag, 7 dagen per
week geopend.

QR code scannen voor meer informatie.

Foto‘s:
Thomas Berns, Siegfried Dammrath

Concept en vormgeving:
www.darda-designprojekt.de

www.landschaftspark.de
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Nergens wordt de geschiedenis van het Ruhrgebied zo goed verteld als in Landschaftspark Duisburg-Nord. Bijna nergens zijn de
veranderingen in de tijd zo goed zichtbaar als hier. Waar tot 1985
de hoogovens in bedrijf waren en ijzererts tot staal verwerkt werd,
bevindt zich nu een unieke omgeving waar men de geschiedenis
kan ervaren. Dit trekt honderdduizenden bezoekers per jaar.

De industri le geschiedenis eindigt niet, maar blijft zich ontwikkelen.
In het landschaftspark is dit zichtbaar door het bijzondere samenspel
van kunst, natuur en cultuur met oude staalfabrieken.

Het landschaftspark is een plek om te bewegen. Door adrenaline
gedreven over het hoogteparcour en de klimwand gaan, of de
dieptes verkennen in de oude gasopslag, waar nu een duikbasin
is. Alle hoeken herbergen een unieke ervaring.

Men kan het landschaftspark zelfstandig of met behulp van een
rondleiding ontdekken. Door alle zintuigen te gebruiken en u onder
te dompelen in de geschiedenis van de oude werken, ontdekt u
het park. Dit zorgt er voor dat dit een buitengewoon goede keuze
is voor een dagje uit in het Ruhrgebied. Op deze manier ontdekt u
de mooiste kant van de structurele veranderingen in dit gebied.
Voor alle ontdekkers is er een plattegrond verkrijgbaar in het
bezoekerscentrum.

Sinds het stilleggen van de hoogovens zijn deze omgeven door een
opgroeiende natuurwereld. De zaden die hun weg naar Duisburg
gevonden hebben door mee te reizen met ijzererts dat uit de hele
wereld afkomstig was, zorgen nu voor mooi gekleurde bloemen.
De hoogovens zorgen ´s nachts voor dezelfde bonte kleuren, wanneer
zij verlicht worden door de lichtinstallatie die is vormgegeven door
Jonathan Park. Deze verlichting zorgt voor een spectaculair zicht en
is letterlijk één van de highlights van het park.
Bij de media en organisatoren van evenementen heeft Landschaftspark Duisburg-Nord naam gemaakt met omgebouwde hallen en
faciliteiten. Proffesionals uit de mediawereld waarderen het park voor
zijn veelzijdige foto- en filmdecor. De organisatoren van evenementen
bewonderen de bijzondere sfeer in het park. Dit is waarom het landschaftspark al vele jaren allerlei soorten exposities, beurzen en evenementen mag verwelkomen en een centrum is voor cultuur en kunst.
Dag en nacht een plek om je te verbazen.

Duiken en klimmen zijn slechts twee van de vele mogelijkheden
die het park voor sportliefhebbers heeft. Wandelen, fietsen of
gewoon van het uizicht op hoogoven 5 genieten: alles kan. Het
uitgestrekte terrein biedt voor elk wat wils. Zo zijn er voor de
kinderen verschillende speeltuinen, voor skaters, voetballers,
volleyballers en straatbasketballers een ´Trendsporthal´ en is er
zelfs een boerderijschool.
Een totaal andere ervaring biedt de Bistro in het ‘Hoofdschakelhuis‘. In alle stilte en rust kan men van zowel het menu als van
het spectaculaire uitzicht op de hoogovens genieten.

