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DE DOM VAN MAAGDENBURG
ST. MAURITIUS EN ST.CATHARINA

De torens van de Dom van Maagdenburg rijzen tot 104
meter boven de stad uit. In 955 legde keizer Otto de Grote in zijn favoriete palts, Maagdenburg, het fundament
voor de prachtige kathedraal. Otto voorzag zijn kathedraal van antieke schatten, die hij vanuit Noord-Italië
naar Duitsland bracht. Zo zijn er in de kathedraal bijvoorbeeld nog steeds marmeren en granieten zuilen in
de keizerlijke kleuren te vinden. In 1207 werd het Ottoonse gebouw tijdens een stadsbrand verwoest. Met
de herbouw van de dom ontstond er de eerste gotische
kathedraal van Duitstland.
In de Dom kunnen het graf van de eerste Duitse keizer
en zijn vrouw Editha worden bezocht, evenals kunstwerken van wereldfaam, zoals de vroeggotische beeldhouwwerken van de „Wijze en dwaze maagden“ en de heilige
Mauritius. Sinds 1567 is de Dom van Maagdenburg protestants. Het 20.000 vierkante meter grote Domplein is
tijdens de zomermaanden de plek voor theater, muziek
en andere evenementen. Aan de oostkant ziet u een
afbeelding van historische fundamenten uit de Ottoonse
tijd. De tegenoverliggende fonteinen bieden verfrissing
voor klein en groot.
OPENINGSTIJDEN:
Nov. – mrt. 10 – 16 uur | apr. & okt. 10 – 17 uur
Mei – sept. 10 – 18 uur
Op zon- en christelijke feestdagen vanaf 11.30 uur

02

DE GROENE CITADEL
VAN MAAGDENBURG

Het laatste bouwwerk van de beroemde kunstenaar Friedensreich Hundertwasser staat in Maagdenburg. De Groene Citadel trekt de aandacht met zijn kleurrijke gevel,
beplante daken en grote gouden bollen. De inwoners van
Maagdenburg hebben lang gediscussieerd over de bouw
van dit unieke huis. Vandaag de dag is het flamboyante
gebouw niet meer weg te denken en past ondanks het
moderne design perfect in het ensemble van barokke
gevels van de Breiter Weg. De kunstenaar zelf heeft de
voltooiing in 2005 helaas niet meer mogen meemaken.
900 Verschillende ramen heeft Hundertwasser voor het
gebouw ontworpen. De binnenplaatsen zijn voor iedereen
toegankelijk en er zijn leuke winkeltjes te ontdekken. De
cafés, restaurants en een hotel met kleurrijke en scheve
muren zijn een attractie an sich. Op de bovengelegen verdiepingen bevinden zich appartementen en kantoren. De
huurders hebben de bevoegdheid om hun eigen ramen
en gevels te ontwerpen. Zij zorgen ook voor de bomen
in en voor hun appartementen. Tijdens een rondleiding
met heerlijk uitzicht over de terrassen en in de speciale
modelwoning beleeft u de ideeën van de Oostenrijkse
kunstenaar.
OPENINGSTIJDEN:
BINNENPLAATSEN: het gehele jaar
INFO-POINT GROENE CITADEL: ma-zo 10-18 uur

03

DOMMUSEUM OTTONIANUM
MAAGDENBURG

”ALTER MARKT“ MET HET HISTORISCHE
STADHUIS EN DE GOUDEN RUITER

Het oude stadhuis als zetel van de burgemeester is een
van de belangrijkste gebouwen in de stad. Zijn geschiedenis gaat terug tot in de 12e eeuw. De ”Alter Markt“ is het
middelpunt van vele evenementen en de plaats waar de
dagelijkse versmarkt plaatsvindt. In het midden staat de
Gouden Ruiter, een vergulde bronzen kopie van het eerste
vrijstaande ruiterstandbeeld ten noorden van de Alpen.

10

KULTUURHISTORISCH MUSEUM &
MUSEUM VOOR NATUUR EN BIOLOGIE

Twee musea onder één dak: het Kultuurhistorisch Museum
toont historische kunst en de geschiedenis van de stad. De
diversiteit van de natuur in en rond Maagdenburg wordt levendig gepresenteerd in het Museum für Naturkunde. Talrijke tentoonstellingen gaan over actuele onderwerpen.
In de Kaiser-Otto-Saal staat de originele Maagdenburgse
Ruiter, mogelijk een afbeelding van Keizer Otto de Grote.
OPENINGSTIJDEN:
Di – vr 10 – 17 uur | za/zo 10 – 18 uur

08 VESTING MARK

11

09 OTTO-VON- GUERICKE-ZENTRUM
Het leven en de werken van de beroemde Maagdenburgse
natuurkundige Otto von Guericke (1602 - 1686) wordt in de
Lukasklause - een voormalige middeleeuwse verdedigingstoren - op twee verdiepingen weergegeven. Authentieke replica‘s en experimenten tonen zijn werk. Hij ontwikkelde de
vacuumpomp en met de wereldberoemde Maagdenburgse
Halve Bollen bewees hij de kracht van de luchtdruk.
OPENINGSTIJDEN:
Di – vr, zo 10 – 17 Uhr en tijdens evenementen

POPPENTHEATERMUSEUM IN DE
VILLA P.

In het Poppentheatermuseum in Maagdenburg bevindt
zich de grootste openbare collectie theaterpoppen van
Midden-Duitsland. De deels interactieve tentoonstelling
toont de geschiedenis van de poppenkast. Met de grote
collectie poppen en de aangeboden rondleidingen, wordt
deze reis door de geschiedenis van de poppenkast in een
Rayonhuis uit 1884 een onvergetelijke ervaring.
OPENINGSTIJDEN:
Wo – zo 11 – 17 uur

12 TECHNIEKMUSEUM
In een voormalige fabriekshal van het Krupp-Gruson-complex kunt u historische techniek en industriële geschiedenis van Maagdenburg en omgeving ontdekken. Naast de
aandrijf- en werktuigmachines kunnen hier ook objecten uit
de druktechniek, de sluittechniek en het verkeer worden
bekeken. Kijken en aanraken uitdrukkelijk gewenst.
OPENINGSTIJDEN::
Di – zo 10 – 17 uur,
tijdens feestdagen geopend, behalve 24./25./31.12.

05

ONZE-LIEVE-VROUWE-KLOOSTER

Jonge kunst en historische archtectuur ontmoeten elkaar
in dit romaanse klooster. Het Kunstmuseum in het OnzeLieve-Vrouwe-Klooster is de belangrijkste plek voor hedendaagse kunst en beeldhouwkunst in Saksen-Anhalt.
Tussen de 11e- en 12e-eeuwse muren ziet u internationale
hedendaagse kunstwerken. Het klooster is een belangrijk
onderdeel van de ”Straße der Romanik“. Een informatiecentrum op de Domplatz 1b geeft inzicht in de Romaanse
architectuur en het verloop van de toeristische route.
OPENINGSTIJDEN:
Di – vr 10 – 17 uur | za/zo 10 – 18 uur

OPENINGSTIJDEN:
Di – zo 10 – 17 uur | op 24.12 en 31.12 gesloten.

Middeleeuwse-, romaanse- en Bauhaus-era: architectuurstijlen uit verschillende tijdperken ontmoeten
elkaar in Maagdenburg op een zeer beperkte ruimte. Vanaf een van de oudste en grootste ophaalbruggen van
Duitsland heeft u een uniek uitzicht op de monumentale gebouwen. Op de westelijke oever staan de Dom,
het klooster, de Waalse-en de St.Petri-kerk uit verschillende historische periodes aaneengesloten. Op de oostelijke oever zijn de Stadthalle en Albinmüllertoren belangrijke getuigen van de Bauhaus-periode.

WIST U
DAT…?

De „Hubbrücke“ werd in 1846 gebouwd als onderdeel van de eerste spoorlijn naar Berlijn. Tegenwoordig is het een belangrijke fiets- en wandelverbinding tussen het Rotehornpark en het stadscentrum. Particuliere donaties maakten de
restauratie in 2013 mogelijk. Maagdenburgers lieten zich vereeuwigen in de houten bodem. Naast de brug heeft het voormalige Elb-Bahnhof zich ontwikkeld tot een moderne woonwijk. De restaurants langs de Elbe bieden uitzicht op het
stadssilhouet en in de zomer nodigt het witte zand van de strandbar u uit om er heerlijk te vertoeven.
Piktogrammserie Menschen & Behinderung
© anatom5 und NatKo e.V.

Legenda voor piktogrammen - service voor:

OPENINGSTIJDEN: Marktdagen: Di – vr 9 – 17 uur |
Za 9 – 13 uur | Stadhuis: ma – vr 9 – 18 uur

Ooit diende de ”Vesting Mark“ ter verdediging van de
stad. In het midden van de 19e eeuw waren hier tot 800
soldaten gehuisvest. In de jaren twintig van de vorige
eeuw werd de kazerne tot arbeidsbureau omgebouwd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw ernstig
beschadigd. De renovatie begon in 2001. Tegenwoordig
vinden er talrijke culturele evenementen plaats.
.
OPENINGSTIJDEN:
Kantoortijden ma – vr 9 – 16 uur en tijdens evenementen.

04 KUNSTMUSEUM

In 968 stichtte keizer Otto de Grote in Maagdenburg een
nieuw aartsbisdom. In en rond de kathedraal ontdekten
archeologen spectaculaire stille getuigen uit deze tijd.
Het pas geopende Dommuseum Ottonianum presenteert
drie belangrijke thema‘s uit de Europese middeleeuwen:
Keizer Otto de Grote en koningin Editha, het aartsbisdom
Maagdenburg én de unieke vondsten uit archeologische
opgravingen, zoals de originele sarcofaag van Editha en
rijk versierde aartsbisschopsschoenen.

Rolstoelers
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DIERENTUIN MAGDEBURGER ZOO

In de Magdeburger Zoo zijn bijna 1.400 dieren van 243
diersoorten te ontdekken. In het 20 hectare grote parklandschap leven veel zeldzame en bedreigde dieren,
zoals de zwarte neushoorns, Siberische tijgers en witte
leeuwen. Ook olifanten en dwergmangoesten hebben
een thuis gevonden in een nieuw savannelandschap.
OPENINGSTIJDEN:
Mrt – okt. 9 – 18 uur | Feb. en nov. 9 – 17 uur
Dec. en jan. 9 – 16 uur

Ouderen

13

Gezinnen

Doven

Slechthorenden

ELBAUENPARK MET DE
MILENNIUMTOREN

In het 100 hectare grote Elbauenpark is er recreatieplezier
voor jong en oud. Voor waaghalzen is er de Millenniumtoren met haar reusachtige Elbauen-Zip-line die snelheden
bereikt tot 60 kilometer per uur. Sport, spel en spanning
vind je op de speelplaatsen tussen de hoge wallen, in
het klim- en klauterpark, op de zomerrodelbaan en in het
doolhof. Ook dierenliefhebbers komen aan hun trekken in
het tropische vlinderhuis met zijn exotische vlinders en
planten, het hertenkamp en de kinderboerderij.
Vooral voor bloemen- en plantenliefhebbers is het Elbauenpark een lust voor het oog. Honderden narcissen,
rozen en dahlia‘s bloeien ieder jaar weer op het terrein
van de Bundesgartenschau (Floriade) 1999. Van april tot
oktober rijdt er de Elbauen-Express. Sinds 1999 zijn de
Seebühne en de uitgestrekte groene lig- en speelweides
erg populair. Sinds de Pruissische tijd was dit terrein
een kazerne en militair oefenterrein. Na de verwoestende bombardementen in de Tweede Wereldoorlog werd het
puin hier opgeslagen. Om het verwoeste Maagdenburg te
herdenken werden oude bakstenen hergebruikt in het park.

OPENINGSTIJDEN Elbauenpark:
April, sept., okt. ma – zo 9 – 18 uur
Mei – aug. ma– zo 9 – 19 uur
Attracties zijn‘s maandags gesloten, behalve
tijdens schoolvakanties en regionale feestdagen.

39 WATERWEGENKRUISPUNT MAAG-

DENBURG MET DE HISTORISCHE
40 SCHEEPSLIFT

De langste kanaalbrug ter wereld is het kernstuk van het
waterwegenkruispunt. Over een lengte van 918 meter
leidt de stalen brug het Mittellandkanaal over de Elbe.
Door middel van een ingenieus sluizenproject varen binnenvaartschepen op meer dan zeven meter hoogte door
de trog boven de rivier. Met de historische scheepslift van
Rothensee en de dubbele spaarsluizen van Hohenwarthe
maakt het waterwegenkruispunt deel uit van dit project.
Hier werd de verbreding van de waterwegenverbinding
Hannover-Maagdenburg-Berlijn gerealiseerd. De uitkijktoren biedt een prachtig uitzicht over het hele complex.
Het schutten van de sluizen, met een hoogteverschil van
bijna 20 meter kunt u ook zelf meemaken. De ”Weiße
Flotte“ biedt van april tot oktober rondvaarten aan.

wijst

u d e we g

grond
Stadsplatte s
met reistip

OPENINGSTIJDEN SCHEEPSBRUG EN UITKIJKTOREN:
gedurende het hele jaar gratis toegang.
RONDVAARTEN NAAR HET WATERWEGENKRUISPUNT
Magdeburger „Weiße Flotte“ GmbH
Petriförder 1, 39104 Magdeburg
www.weisseflotte-magdeburg.de
RONDLEIDINGEN ROND HET WATERWEGENKRUISPUNT
Te boeken bij de VVV Tourist Information
Tel. 0391 63601-402

Blinden

28 FÜRSTENWALLPROMENADE

Rond 1700 gold Maagdenburg als de sterkste Pruisische
vesting. De muren rond de Fürstenwall herinneren aan
deze tijd. Het bastion Cleve vormde het zuidoostelijkste
bastion van de vestingring, met aangrenzend het in 1990
ontworpen Fürstenwallpark. In de richting van de Dom
toont een van de oudste tuinen ons het historische Maagdenburg. De Fürstenwall is Duitsland‘s eerste burgerlijke
wandelpromenade. Daarnaast gelegen vindt u de Möllenvogteigarten met de enige bewaard gebleven stadspoort
uit 1493.

PARKS IN MAAGDENBURG

KERKEN IN MAAGDENBURG

De algemene directeur van de Koninklijke Pruisische
Tuinen, Peter Joseph Lenné, heeft in 1824 grote groene
sporen in Maagdenburg achtergelaten. Hij ontwierp de
Kloster-Berge-Garten, het eerste openbare park in het
toenmalige Duitsland. Onderdeel van het park is het indrukwekkende Gesellschaftshaus, ontworpen door Karl
Friedrich Schinkel. Lenné ontwierp ook het historische
Herrenkrugpark. Het hotel, een renbaan en golfbaan maken van het landschapspark een sport- en vrijetijdscomplex in een groene oase.

Maagdenburg stond ooit bekend als de stad van de kerktorens. De meeste van de meer dan 30 kerken werden
verwoest, slechts een klein gedeelte is weer opgebouwd.
Een vijftiental middeleeuwse romaanse en gotische kerken kenmerken het stadsbeeld nog steeds. Het Elbe-panorama wordt gedomineerd door de Waalse Kerk, de St.
Petri-kerk en de Magdalena-kapel. In het centrum van de
stad staat de katholieke Dom St. Sebastiaan van het bisdom Magdeburg uit 1015.

34 DE KASSEN VAN GRUSON
De Maagdenburgse fabrikant Hermann Gruson begon al
in 1896 met een exotische plantencollectie. In de kassen van Gruson zijn vandaag de dag nog steeds meer
dan 4.000 tropische en subtropische planten uit zes continenten te bewonderen. De tien kassen herbergen ook
kaaimannen, pijlgifkikkers, kameleons en exotische vissen.
OPENINGSTIJDEN:
Di – zo 9 – 17 uur | Mits maandag op een feestdag valt
geopend 9 - 17 uur

1.300 Parkplätze | Mo.– Sa. bis 20 Uhr

29 BOULEVARD UIT DE GRÜNDERZEIT
Met het Palais am Fürstenwall, vandaag de dag de zetel
van de minister-president van Sachsen-Anhalt, begint de
prachtige Hegelstraat met zijn rijke gevelversiering. De
straat eindigt bij het monument voor de in Maagdenburg
geboren Pruisische en Amerikaanse generaal Friedrich
Wilhelm von Steuben. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de overwinning tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog.

Sportpremières zijn in Maagdenburg aan de orde van de dag: 1. FC Magdeburg was het enige DDR-voetbalteam,
dat een Europese beker won. In 1974 won de 1. FCM met 2-0 van AC Milan. In de MDCC Arena, gebouwd in 2006,
speelt de 1. FCM regelmatig voor meer dan 25.000 fans die bekend staan om hun choreografieën. De handbalclub
van Maagdenburg won in 2002 als eerste Duitse handbalclub de European Champions League. Meestal zijn alle
7000 plekken bezet, wanneer SC Magdeburg in de GETEC Arena haar thuiswedstrijd speelt.

WIST U
DAT…?

In Maagdenburg trainen echter niet alleen professionals: Op een 200 hectare groot eiland in de Elbe, het Rotehornpark, vindt
u joggingmogelijkheden tot aan de marathonafstand, heerlijk in de natuur en grotendeels autovrij. Tussen de uiterwaarden
van de Elbe en de galoprenbaan is in de Herrenkrug een 18-holes golfbaan aangelegd. In het Elbauenpark wacht een 25-meter hoge klimrots op hobby-bergbeklimmers.

32 STADPARK MET DE ”STADTHALLE“

EN DE ALBINMÜLLER-TOREN

De grootste groene long van Maagdenburg ligt op een
200 hectare groot eiland in de Elbe. Het Stadtpark Rotehorn staat voor recreatie en u vindt er nog belangrijke getuigen uit de tijd van het ”Maagdenburgse Modernisme.
De ”Historische Stadthalle“ met haar vijfbogige poort, het
”Pferdetor“, werd in het kader van de Duitse theatertentoonstelling van 1927 binnen vierenhalve maand gebouwd. Tussen april en november biedt de Albinmullertoren een adembenemend panorama-uitzicht. De grote
avonturenspeeltuin met rollerskatebaan en bootverhuur
aan de Adolf-Mittag-See zorgen voor vertier en plezier in
de natuur.
OPENINGSTIJDEN Albinmüller-toren:
April – nov., geopend ma – vr 10.30 – 17 uur,
weekend en feestdagen 12 – 18 uur

06 JOHANNISKERK

MAGDEBURG’S
FINEST
SELECTION

De geschiedenis van de oudste parochiekerk van de stad
gaat tot in de 10e eeuw terug. Maarten Luther preekte
150 SHOPS, CAFÉS AND RESTAURANTS
hier in 1524 over gerechtigheid, waarna de stad haar
TO MATCH YOUR TASTE
steun aan het protestantisme betuigde. Otto von Guericke, de man van de Maagdenburgse Halve Bollen, heeft
ook hier zijn sporen achtergelaten. Hij en zijn familie
werden hier in de crypte begraven. Tijdens de Tweede
COLOFON
Uitgever: Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH, voorzitter RvC Rainer Nitsche,
Wereldoorlog werd de kerk ernstig verwoest. In 1991
directeur Sandra Yvonne Stieger, Domplatz 1b, 39104 Magdeburg,
werd de kerk herbouwd tot een concertzaal, de ramen
Tel. 0391 8380-321, Fax 0391 8380-397, kontakt@magdeburg-tourist.de, www.visitmagdeburg.de
ACM_0060-19_PRT_AZ_PZ_Shopping-Stadtreisefuehrer_UK_100x150_V01_RZ.indd 1
10.12.1
Illustratieverantwoording: Cover: www.AndreasLander.de Binnenkant: www.AndreasLander.de
zijn een kunstwerk an sich.
(6), www.magdeburger-platte.de (2), MVGM, www.AndreasLander.de (2), Topo.: ©Vermessungsamt
Magdeburg, Redactie: Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH, Concept/vormgeving: 4-visions mediagroup, Magdeburg, Druk: Grafisches Zentrum Cuno GmbH & Co. KG, Calbe
Publicatie: Januari 2020, De informatie is onder voorbehoud.

OPENINGSTIJDEN:
Di – vr 10 – 17 uur
behalve voor en tijdens evenementen

Domplatz 1b . 39104 Magdeburg
Tel. 0391 8380321 . Fax 0391 8380397
kontakt@magdeburg-tourist.de
www.visitmagdeburg.de
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D E B E Z I E N SWA A R D I G H E D E N E N MU S E A

500 m

01. Dom van Maagdenburg

Am Dom 1, www.magdeburgerdom.de

08

Breiter Weg 8, www.gruene-zitadelle.de

11. Poppentheatermuseum in de Villa P.		
03. Dommuseum Ottonianum Magdeburg			 Warschauer Straße 25, www.puppentheater-magdeburg.de

WC

Domplatz 15, www.dommuseum-ottonianum.de

Elbkwartier

12. Techniekmuseum			
04. Onze-Lieve-Vrouwe-Klooster				
Dodendorfer Straße 26, www.technikmuseum-magdeburg.de

47

Regierungsstraße 4 – 6, www.kunstmuseum-magdeburg.de

20

18

05. Milenniumtoren		

42

17

Marktkwartier

Tessenowstraße 7, www.elbauenpark.de

06. Johanniskerk

41

ZOB

01

H A RT E L I J K W E L KOM

Hauptbahnhof

WC

07. Stadhuis met de Gouden Ruiter			
Alter Markt 6, www.magdeburg.de

in de Otto-stad Maagdenburg
1200 jaar geschiedenis zij aan zij met moderne architectuur - dat is Maagdenburg. Alleen hier staan de
flamboyante muren van het Hundertwasserhaus in een
weldadig contrast met de eerste gotische kathedraal van
Duitsland. Groene oases, creatieve café‘s en imponerende tentoonstellingen achter romaanse muren maken van
Maagdenburg een spannende culturele metropool. Hier,
in een van de oudste Duitse steden wordt geschiedenis
voelbaar. De mijlpalen van de twee beroemde Maagdenburgse Otto‘s worden hier weer tot leven gewekt.
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Gründerzeitkwartier
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EE

Hasselbachplatz

29

LBE

31

WEITERE SEHENSWÜRDIGKEITEN

LEGENDA

STRATEN, PLEINEN EN MONUMENTEN

HET BLAUWE BAND

19. Universitätsplatz

39. Historische scheepslift

WC / rolstoeltoegankelijke WC

20. Jakobstraße

40. Waterwegenkruispunt

Fietskluis

21. Luthermonument
Jakobstraße 2

41. Petriförder met aanlegsteiger Weiße Flotte,
schipmolen

22. Otto-von-Guericke-Monument		

42. NEMO Bad-Sauna- en Wellneswereld

23. Alter Markt

43. Wetenschapshaven met museumschip
Gustav Zeuner Werner-Heisenberg-Straße,

VVV Tourist Information Magdeburg
Parkeerplaats/ parkeergarage
WC

Centraal station (Hauptbahnhof) met
S-Bahn
Centraal busstation (Omnibusbahnhof)
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32

Aanlegsteiger rederij „Weiße Flotte“

De juiste verbinding voor u!

Actuele verbindingen
en vertrektijden
www.mvb-easygo.de

Bei der Hauptwache 2

ELBERADWEG

Buiten de kaart

46
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34

Alter Markt

24. Eisenbartfontein					

WC

38

WIST U
DAT…..?

35

De slimste toren ter wereld staat in het Elbauenpark. De geheimen van 6000 jaar geschiedenis van de
mens worden onthuld in de Millenniumtoren. Aanraken en uitproberen is hier absoluut toegestaan! Onder
de top van het 60 meter hoge gebouw, een van de hoogste houten torens ter wereld, staat adrenaline op het
programma; de gigantische 400 meter lange Zip-Line. Spectaculaire uitzichten op het adembenemend groene parklandschap zijn gegarandeerd. Op het voormalige terrein van de Bundesgartenschau bevindt zich slechts één van de
vele grote parken langs de oevers van de Elbe.

14

ALT

De VVV Tourist Information
adviseert u van tevoren te reserveren.

Neustädter Straße 4, www.ek-md.de

E

Speurtocht per smartphone
”Mijlpalen in de geschiedenis van de stad....“
(Toegangscode beschikbaar bij de VVV Tourist
information)

Op de achterkant vindt u uitleg over alle geel
gemarkeerde bezienswaardigheden.

18. Waalse Kerk						

L
B
E

Uw mobiel als uw persoonlijke (Duitstalige) gids (info-borden aan de bezienswaardigheden)

Schleinufer 1, www.ovgg.ovgu.de

21
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26

M aagdenburg per dubbeldekker
April t/m oktober, dagelijks
Vertrekpunt: Otto-von-Guericke-monument aan de
Oude Martk (Alter Markt)

St adswandeling door het Domkwar tier
(Duitst alig)
April t/m december, dagelijks om 16.00 uur
Vertrekpunt: Dommuseum Ottonianum Magdeburg

17. Universiteitskerk St. Petri
09. Otto-von-Guericke-Centrum / Lukasklause		Neustädter Straße 4, www.augustinuspfarrei.de

52

Vele wegen leiden door de Ottostadt:

St adsrondrit te land en te water
Mei t/m september, dagelijks
Vertrekpunt: Otto-von-Guericke-monument aan de
Oude Martk (Alter Markt)

Max-Josef-Metzger-Straße 1
www.kathedralpfarrei-sebastian.de

Hohepfortewall 1, www.festungmark.com

49

RONDLEIDINGEN

STADSWANDELING (Duitst alig)
dagelijks om 11 uur		
Vertrekpunt: VVV Tourist Information, Breiter Weg 22

Domplatz 1b, www.haus-der-romanik.de

25

De eerste keizer van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse
Naties, Otto de Grote, bouwde hier zijn pompeuze, favoriete palts. In 968 maakte hij van Maagdenburg een
aartsbisdom. Aan hem heeft de stad de kolossale Dom te
danken. Maagdenburg was het centrum van de politieke
heerschappij en werd in één adem genoemd met Rome
en Byzantium. Van hieruit werden grote daden verricht,
die hun weg naar wereldfaam vonden. Zoals de vacuümpomp die vandaag de dag onmisbaar is. De Maagdenburgse uitvinder en natuurkundige Otto von Guericke
was hier thuis. Met de bekende Maagdenburgse Halve
bollen wordt wereldwijd de kracht van de luchtdruk bewezen.
Nog steeds vind je in Maagdenburg nooit eerder getoonde bezienswaardigheden, zoals de hoogste houten
toren of de langste trogbrug ter wereld. Ga met ons mee
op ontdekkingsreis! Het gezegde ”wie het eerst komt,
die het eerst maalt“ vindt zijn oorsprong in het Maagdenburgse Recht, het model voor alle vroege Europese
stadsrechten.

14. Bezoekerscentrum Straße der Romanik

16. Parlament van Sachsen-Anhalt				
08. Vesting Mark						
Domplatz 6 – 9, www.landtag.sachsen-anhalt.de 		
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Domkwartier

13. Bastion Cleve

					
15. Dom St. Sebastiaan				
Johannisbergstraße 1, www.mvgm.de

WC

22
Alter Markt
23 07

Otto-von-Guericke-Straße 68 – 73,

02. Groene Citadel van Maagdenburg			
www.magdeburgermuseen.de
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10. Kultuurhistorisch Museum &
			
Museum voor Natuurkunde en Biologie

De fietsroute „Elbe-Radweg“ voert over ruim 20
kilometer door het centrum van de stad. Langs
de westelijke oever van de Elbe, tussen de „Wissenschaftshafen“ en de „Klosterbergegarten“,
verbindt het de belangrijkste bezienswaardigheden zoals de Oude Markt, het historische
Domkwartier en de prachtige Hegelstrasse.

25. Breiter Weg met barokke patriciershuizen
26. Leiterstraße met Faunfontein

1€ coupon

27. Domplatz

MD-1EUR

Parkeer nu per app en wissel de
paybyphone coupon in!

28. Fürstenwall
29. Hegelstraße met het Paleis am Fürstenwall
30. Hasselbachplatz

300 m

31. Hubbrücke

Herrenkrugstraße 150, www.nemo-magdeburg.de

www.kettendampfer-magdeburg.de

THEATER, CABARETS EN STADIONS
44. Theater Magdeburg, opera		
Universitätsplatz 9, www.theater-magdeburg.de

45. Theater Magdeburg, schouwburg		

Otto-von-Guericke-Straße 67, www.theater-magdeburg.de

46. Marionettentheater Magdeburg

Warschauer Straße 25, www.puppentheater-magdeburg.de

47. Theater An der Angel				
Zollstraße 19, www.theater-an-der-angel.de

WIST U

WIJ ADVISEREN U GRAAG

De Breite Weg is Maagdenburg‘s langste winkelstraat. Het verDAT…..?
bindt de beide knooppunten van de stad. Vanaf het uitgaanscentrum, de Hasselbachplatz, leidt de Breiter Weg tweeënhalve kilometer naar de grote opera aan de Universitätsplatz.
Talrijke restaurants, cafés en bars nodigen u uit om van culinaire hoogstandjes te genieten. De Breite Weg laat ieders (shopping-)hart sneller
slaan. Meer dan 200 winkels, voor elk wat wils.

VVV Tourist Information
Breiter Weg 22 . 39104 Magdeburg
Tel. +49 391 63601-402 . info@visitmagdeburg.de
Openingstijden:
Maandag-zaterdag 9.30 – 18 uur
Zon- en feestdagen 9.30 – 15 uur

De barokke koopmanshuizen met de huisnummers 178 en 179 aan de
Breite Weg worden door de Maagdenburgers ook wel „Max en Moritz“
genoemd. Het zijn de laatste twee oorspronkelijk bewaard gebleven
barokke huizen. Zij getuigen nog van wat ooit de mooiste barokke
straat van Duitsland was. Volgens een legende is zelfs de Broadway
in New York vernoemd naar de Breite Weg van Maagdenburg. In 1607
zouden kooplieden uit Maagdenburg naar Amerika zijn verhuisd, waar
ze uit heimwee hebben de Breiter Weg hebben nagebouwd.

VVV Tourist Information in het museum
Ottonianum
Domplatz 15 . 39104 Magdeburg
Tel. +49 391 99017421
Openingstijden:
Di – zo 10 – 17 uur | Op 24.12 en 31.12 gesloten.

www.visitmagdeburg.de
@visit.magdeburg
#visitmagdeburg

TouristInformationMagdeburg
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PARKS EN TUINEN

48. Theater in de Groene Citadel			

32. Stadtpark-areaal met Stadthalle en
Albinmüller-toren

49. Cabarettheater „Die Zwickmühle“		

Heinrich-Heine-Platz 1, www.mvgm.de

Breiter Weg 8a, www.theater-zitadelle.com
Leiterstraße 2a, www.zwickmuehle.de

33. Dierentuin Magdeburger Zoo			

50. Cabaret „Die Kugelblitze“			

34. De Kassen van Gruson				

51. MDCC-Arena (Voetbalstadion)		

Zooallee 1, www.zoo-magdeburg.de
Schönebecker Str. 129b,
www.gruson-gewaechshaeuser.de

Halberstädter Strasse 140, www.kugelblitze.de
Heinz-Krügel-Platz 1, www.mvgm.de

52. GETEC-Arena (Evenementenhal)

35. Elbauenpark

Berliner Chaussee 32, www.mvgm.de

36. Herrenkrug, paardenrenbaan, golfbaan

UITKIJKTORENS 01. Dom zu Magdeburg

Tessenowstraße 7, www.elbauenpark.de
Herrenkrug 4

01. Dom van Magdeburg

37. Möllenvogteigarten

05. Milenniumtoren

38. Kloster-Berge-tuin

06. Johanniskerk
32. Albinmüller-toren

