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hebt u dezelfde indruk – of bent u voor het eerst hier in 
Moers?

Onze mooie Nederrijn-metropool met de aantrekkelijke 
tegenstellingen biedt veel meer, als velen in eerste 
instantie vermoedt:

– Historisch fl air en modern shopping-plezier

– Internationale live-evenementen en romantiek of 
 ontspanning

–  Sport en vrije tijd in een mooie natuur en een 
 levendig en gevarieerd stadsleven!
 
Bezoek ons eens – alleen, met zijn tweetjes of met de 
hele familie. Hier bent u altijd welkom. Iedereen, die een 
bezoekje aan Moers heeft gebracht, denkt: “Het is echt 
mooi hier” – en heeft nog lang niet alles ontdekt! 

Geheel volgens ons motto “Tegenpolen trekken elkaar 
aan” willen wij u onze hele bandbreedte en nog veel 
meer laten zien – gedurende een dag, een weekeinde 
en graag ook nog langer. U zult zien: Nergens in de regio 
is het zo gezellig en levendig  als bij ons. 

Laat u inspireren.

Wij kijken uit naar u!

De Romeinen, de Orde van Oranje, de Spanjaarden, Fransen 
en Pruisen waren hier. En ook het  arbeidsintensieve tijdperk 
van steenkolenmijnbouw heeft zijn sporen achter gelaten. 
Al dit heeft Moers als een deel van zichzelf behouden – 
en nieuw leven ingeblazen. Het mooie resultaat: een 
 moderne stad met veel fl air!

Betoverende plekken, bochtige straatjes 
en oude muren: de oude binnenstad is 
bekend tot ver buiten de stadsgrenzen. De 
charme ontdekt u het beste te voet: onze 
stadswandeling begint bij het kasteel (1), 
het grootste plein in de binnenstad. Hier be-
vindt zich het Kreisständehaus (2) (zetel van 
het vroegere stadsbestuur), een gebouw uit 
1898, het tijdperk van de renaissance. Links 
aan het kasteel (3) voorbij leidt de weg naar 
de katholieke kerk St. Josef (4), die in 1871 
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gebouwd werd. De kleuterschool (5) aan de 
overkant dateert uit 1778. Voor de nieuw-
bouw van het godshuis was dit daadwerke-
lijk de eerste katholieke kerk in Moers.

We wandelen terug naar de kasteeltuin (6) 
met zijn oude, exotische bomen en de 
historische vestigingsmuren. Hij werd in 
1836 door de tuinbouwdirecteur  Maximilian 
Weyhe volgens Engels voorbeeld aangelegd, 
en telt vandaag de dag tot de mooiste 
landschapstuinen in de regio – en maakt 
deel uit van de Straße der Gartenkunst 
(Tuinkunstroute). Wij verlaten de kasteel-
tuin richting noordoosten en komen in 
de Meerstraße aan, waar we weer gelijk 
links afslaan. Hier “Im Rosenthal” begint de 
voormalige Nieuwstad (7). 
Aan het einde van de straat staat een 
groepje huizen uit de tijd van de Orde van 
Oranje (8). De trapgevels van nr. 61 / 63 ont-
stonden in 1640. Net zo oud zijn de huizen 
nr. 22 / 24 in de Fieselstraat ernaast. Bij de 
“Pumpenech” (9) gaan we rechts verder in de 
Neustraße, die uitkomt op de Neumarkt (10) 
met het monument van Frederik I. Rechts 
staat hier het Peschkenhaus (11), het oudste 
herenhuis van de stad. Dit werd aan het 
einde van de 15de eeuw gebouwd, en werd 
later het stadspaleis. 

Oude binnenstad – winkelpromenade met ambiance 

Vervolg op pagina 4

Moers leeft van zijn tegenstellingen
… en doet er graag nog een schepje bovenop!

…en het mooiste: Zelfs de reis naar ons gaat snel. 
Idyllisch maar desalniettemin centraal  gelegen 
direct op de grens van het Roergebied en Neder-
rijn – met de A40, 42 en 57 voor de deur kunt u 
ons ook vanuit alle windrichtingen snel bereiken. 
En ook met bus, trein en zelfs met het vliegtuig 
(Düsseldorf en Weeze) zijn wij goed  bereikbaar.

Zo snel bent u bijvoorbeeld met de auto in Moers 
vanuit...

Venlo  20 min. / 35 km
Düsseldorf  30 min. / 25 km

INFORMATIE RONDOM  

DE BARRIÈREVRIJHEID

Moers heeft een hart voor mensen met een 
handicap. Tal van onze toeristische aanbie-
dingen en bestemmingen – zoals bijvoor-
beeld de aanbevolen stadswandeling of 
het kasteel – zijn helemaal of gedeeltelijk 
barrièrevrij vormgegeven. 

Als u vragen hebt, kunt u contact opne-
men met de op pagina 14 – 15 genoemde 
adressen. Verdere informatie rondom het 
thema barrièrevrijheid vindt u ook in onze 
 brochure voor mensen met een handicap.

Duisburg

Essen

Lippe

Rhein

Ruhr

Weeze

Kleve

Düsseldorf

Mönchengladbach

Krefeld

Köln

Venlo

Moers

Nijmegen

WeselA57

A3

A42

A2

A40

Beste gast,

helemaal boven: Louise Henriëtte, 
boven: Oude markt
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2.500 v. Chr. Vondsten uit het neolithicum
500 v. Chr. Eerste “offi ciële” kolonisatiesporen
12 / 11 v. Chr. Oprichting van het Romeinse kamp Asciburgium 
 (de wijk Asberg heeft zijn naam aan deze vesting te danken.)
12–17 jaar.   Glorietijd van de graaf van Moers. De Habsburgse koning Albrecht I  
 verleent Moers in het jaar 1300 stadsrechten.
1597 Het “gastoptreden” van de Spanjaarden wordt beëindigd. 
1601 Maurits v. Oranje, graaf van Nassau zorgt voor een nieuwe glorietijd 
 van Moers.
1702 Het graafschap komt als gevolg van een erfenis in handen van 
 Brandenburg Pruissen. Moers wordt kort daarna een vorstendom.
 Er volgt een intermezzo met de Fransen.
1857 De landelijke stad wordt hoofdstad van het district Moers.
1904 De steenkolenmijnbouw doet zijn intrede.
 De mijn Rheinpreussen wordt uitgegraven. 
1922  De mijn Pattberg ontstaat. Het aantal inwoners loopt sprongsgewijs 
 op, sociale – en werkstructuur veranderen dramatisch.
1975 Moers wordt deel van de Regio Wesel. 
1990 / 93 Het mijnwezen behoort tot het verleden. Nieuwe industrieterreinen en 
 de vestiging van toekomstgeoriënteerde branches brengen de 
 structurele verandering op toeren.
2000 Moers viert zijn 700-jarig bestaan.  
Heden  Moers is het bruisende centrum van Nederrijn met economische en 
 culturele diversiteit.

Heersers en invloeden uit alle windstreken drukten hun stempel op de geschiedenis van 
de stad, de mentaliteit van de bewoners en het stadsbeeld. Het maakt niet uit waar men 
kijkt, de wortels zijn nog overal zichtbaar. Hier volgen de belangrijkste hoekstenen van 
de geschiedenis van onze stad:

Caleidoscoop van mogendheden van weleer

Levendige monumenten van de bergbouw   
Een bijzonder gedeelte van de Moerser 
stedenbouwgeschiedenis is de  Meerbecker 
mijnwerkerswijk. Volgens origineel voor-
beeld werd deze wijk met veel liefde ge-
restaureerd en behoort vandaag de dag tot 
één van de mooiste en in goede staat ver-
kerende koloniën van zijn soort.  
En ook op andere plekken stralen oude 
 tijdgetuigen in nieuwe glans. Kernstuk van 
het Industriemonument mijn Rhein-
preussen is de mijn IV. De gerestaureerde 
gebouwen en de typerende schachttoren 
met een stellage met dubbele schoren 
zijn unieke kernstukken van dit monu-
ment van de arbeid. 

Kuren in Moers? Dat kon – dat kan! 
In de wijk Repelen ligt het bij mensen die 
op zoek zijn naar ontspanning zeer popu-
laire, meer dan 100 jaar oude Jungbornpark. 
De vroeger zelfstandige gemeente was rond 
1900 een wereldbekend kuuroord, dat door 
Emanuel Felke, met zijn natuurlijk gene-
zingsproces – lijkend op Kneipp – opgericht 
en geëxploiteerd werd. Deze traditie werd 
weer nieuw leven ingeblazen: Uit de van de 
originele hutten afgeleide bouwtekeningen 
werd een voormalige Felke-hut als museum 
ingericht. De licht-lucht-hut, de leemkuil, 
het blote voeten-pad en andere natuurlijke 
genezingselementen kunnen hier bezich-
tigd en uitgeprobeerd worden.

Extra tips om 
te belevenmeer

Hebt u zin in een stadsrondleiding? In de 
extra opvouwbare brochure „Stadtführungen“ vindt 
u tal van tips zoals de familieroute, de Felkeroute, 
de Romeinse route, de cultuurhistorische route, de 
mijnbouwroute etc. etc.

....en nog een tip die de moeite waard is: 
Moers maakt deel uit van de bekende, 2.500 km 
lange Oranjeroute. Één van de vele highlights: 
ons kasteel

Bent u geïnteresseerd in de sacrale 
geschiedenis? Breng dan eens een bezoekje 
aan het torenmuseum in één van de oudste 
kerken in Duitsland – de Repelener dorps-
kerk. Tijdens een rondleiding tot bovenin de 
toren krijgt u tal van interessante feiten over 
het  kerkelijke leven in de Middeleeuwen en 
daarvoor te horen.

Het maakt niet uit waar u kijkt, het ziet er allemaal schilderachtig uit: van het Kreisständehaus (het 
vroegere stadsbestuur) via de katholieke kerk tot en met de Gänsebrunnen (boven), impressies uit de 
Steinstraße (beneden)

Rechterpagina van links naar rechts: vooraanzicht van het kasteel, gravin Walburga, die rond 
1600 in het kasteel woonde, de Felkehut in het Jungbornpark, “King Lear” in het kasteeltheater, 

mijnwerkerswijk in Meerbeck, oude schachttoren met machinekamer bij “Rheinpreussen”

het Peschkenhaus bij de Neumarkt

De galerij voor moderne kunst toont 
interregionaal gewaardeerde wisselende 
tentoonstellingen die de moeite waard 
zijn. De evangelische stadskerk (12) aan de 
overkant dateert uit de 15de / 16de eeuw.

Terug in de voetgangerspassage leidt de 
Steinstraße verder in de oude binnenstad. 
Links ligt de met herenhuizen, die uit de 
17de / 18de eeuw stammen, omzoomde 
Altmarkt (13) met Pruisenmonument. Hier 
vindt u veel cafés – en hier is dé ontmoe-
tingsplaats van Moers. Wie even op adem 
wil komen, is hier aan het juiste adres. 
Vervolgens gaat het verder langs de apo-
theken naar de Kirchstraße. Huis “Rösgen” 
met het nr. 38 werd in 1677 gebouwd. 

Vandaag de dag is het versierd met een 
classicistische pleisterwerkgevel. Aan de 
splitsing met de Friedrichstraße (14) staat 
de Gänsebrunnen (15). De huizen hier en 
in de Pfefferstraße werden in het kader 
van de stadssanering met veel liefde weer 
opgebouwd of gereconstrueerd. Op de weg 
terug door de Burgstraße naar het kasteel 
steken we de Haagstraße weer over. 
Huis nr. 7 in Nederlandse barok is tegen-
woordig het kantongerecht (16) – 
de gebouwen nr. 24 en 26 (17) zijn eveneens 
bezienswaardig.

Trouwens: In de folder “Wandeling door de 
oude binnenstad” vindt u deze wandeling 
ook in “broekzakformaat”.

Het kasteel – spiegel van het verleden 
Bij de ingang wordt u begroet door  Prinses 
Louise Henriëtte van Oranje. Het kasteel 
zelf is de kern van één van de weinig 
overgebleven ringburchtcomplexen uit de 
hoge middeleeuwen. De oorspronkelijke 
torenburcht uit ca. 1200 is het oudste 
bouwwerk en het kenmerkende gebouw 
van Moers. Het levendige verleden is ook 
binnen vertegenwoordigd: In het Graf-
schafter Museum krijgen de bezoekers tal 
van inzichten in de geschiedenis van het 
kasteel en de graafschap. Het kasteelthea-
ter vormt een modern contrast. Met zijn en-
sceneringen krijgt het kleinste stadtheater 
van Duitsland in het hele land erkenning.
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Shoppingparadijs Moers
Moers is als shoppingstad uniek in de regio. 
Hiervoor zorgt het formaat, maar ook de 
mix van individuele winkels, interessante 
mode zaken en een bijzonder fl air. In plaats 
van gedrang in een shoppingmall fl aneert 
men hier in de open lucht – vooral de oude 
binnenstad, diens hartader de “Steinstraße” 
de binnenstad laat kloppen. Aan het einde 
hiervan, bij de Neumakrt ligt als trekpleis-
ter het grootste en het best gesorteerde 
modehuis van de regio, het familiebedrijf 
Braun. Maar ook in de bochtige oude 

Echt Highlights
De waarschijnlijk meest bekende gebeurte-
nis, die jaarlijks duizenden bezoekers naar 
het kasteelpark van Moers lokt, is het 
Moers festival met Pinksteren. Het bijna 
40 jaren geleden als puur free-jazz-festival 
opgerichtte event is vandaag de dag één 
van de belangrijkste jazz-evenementen in 
ons land. Hier krijgt u jazz, soul, funk en het 
hele spectrum van experimentele wereld-
muziek te horen.
Humoristisch van fi jnzinnig tot vinnig-grof 
is het Internationale Comedy Arts Festival. 
De topconferentie van comedians uit de 
hele wereld is het oudste event in 
Duitsland op het  gebied van humoristische 
kunsten – en één van de meest gereno-
meerden bovendien. In de zomer verandert 
het kasteelplein van Moers in een giganti-
sche bühne voor visuele comedy, muziek- 
en gesproken comedy, straattheater, 

performance en artistiek. Een letterlijk 
highlight vindt tijdens de herfst in het 
vrijetijdspark plaats. Ballonvaarders uit 
heel Europa hebben dan tijdens het grote 
Moerser ballonfeest een rendez-vous. 
Hoogtepunt is het mystieke ballongloeien.
Sfeervol presenteert zich ook het parkfeest. 
Iedere twee jaar baadt het avondlijke 
kasteelpark van Moers in een vrolijk 
gekleurde oceaan van licht. Het muziek-
programma met bekende namen is een 

happening voor de hele 
familie. Publieksmagneten voor iedereen 
zijn ook de Moerser kermis tijdens het 
eerste weekeinde van september, de 
stadsfeesten ”Moerser lente” en “Moerser 
herfst”, de populaire Moerser rommelmark-
ten en de beschouwelijke Kerstmarkt.

Een overzicht van de evenementen vindt u 
ook op pagina 15

straten en bij het kasteel kan men veel 
ontdekken. Hier bevinden zich nog meer 
winkels, die Moers zo bijzonder maken: 
kleine boetieken voor designer-fi rst- en 
second-hand-kleding, individuele schoenmo-
de, buite  nissige sieraden, whiskeyspecia-
liteiten en nog veel meer. Het interessante 
aanbod lokt tal van gasten uit de omge-
ving en zelfs uit de naburige grote steden.

Day and Night
Beweeglijk maar desalniettemin ontspan-

nen: In de vele goede eetcafés, restaurants 
en cafés kan men na het shoppen even 
bijkomen, een hapje eten of iemand ontmoe-
ten. Of het nu om  de Altmarkt, Hanns Dieter 
Hüsch-Platz of het kasteel gaat – de oude 
binnenstad heeft weliswaar niet de langste 
bar ter wereld, maar de mooiste. En ook in 
de clubs en discotheken komt iedere 
muziek richting aan bod. En als location 
is het PM heel bijzonder: De grootste 
disco theek van de stad bevindt zich in de 
gerestaureerde mijn Rheinpreussen!

Voor shoppingfans en mensen die graag uitgaan slaat het 
hart van Nederrijn in Moers. De combinatie van het inte-
ressante aanbod aan producten, de historische omgeving 
en knusse cafés maakt Moers zo uniek. Waar anders in de 
regio is het gelijktijdig schilderachtig en levendig?

meerSHOPPEN VAN EDEL TOT BETAALBAAR

genieten & beleven

De mensen uit Moers feesten graag – en zo biedt de stad 
zijn gasten het hele jaar entertainment: muziek van klas-
siek tot jazz, theater van serieus tot grotesk, en nog veel 
meer van ingetogen tot uitbundig. Laat u inspireren!

erlijk 
het

happening voor de hele 
familie Publieksmagneten voor iedereen
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meerVAN LUID TOT ZACHT VINDT U ER ALLES!

cultuur & entertainment

Het veelvoudige programma van de geres-
taureerde Martinstift zorgt voor gevarieerdheid.  
Het domicilie van de muziekschool is het vaste 
adres voor deze stedelijke concerten – en festi-
valplaats van het internationaal gerenommeerde 
Klavierfestival Ruhr!

Het in 2012 met de Bürgerpreis onderschei-
den Freefall festival heeft zich tot één van de 
grootste in de Moerser evenementenkalender 
ontwikkeld. Onder het motto “gratis & buiten” 
bieden de vrijwillig actieve organisatoren jonge 
dynamische bands het ideale platform om zich 
aan het grote publiek voor te stellen. 

Feestgangers verheugen zich op het  jaarlijkse 
ENNI Night of the Bands. Hier wordt in tal van 
kroegen in Moers tot ’s ochtends vroeg gefeest. 
Het succesvolle concept: muziek voor elk wat 
wils! 

Live muziek en cabaret zijn in Moers ook 
onafhankelijk van het Moers festival en het 
Internationale Comedy Arts Festival regelmatig 
te zien. Evenementenlocaties zijn het Bollwerk 
107, het cultuurcentrum Rheinkamp en tal van 
andere bühnes.

Jeck is wer als Moerser nicht jeck is (Gek is 
iemand die als Moerser niet gek is)! Carnavalis-
ten mogen de “Lindwurm” tijdens carnevals-
zaterdag nooit verzuimen.

te belevenExtra Tips om meer

De weekmarkten maken deel uit 
van de leefwijze van Moers. Handelaren 
en boeren bieden op de stadsmarkten 
alsook iedere dinsdag- en vrijdagmorgen 
in de binnenstad het beste voor in de 
keuken, kelder, huis en tuin aan.

Een fi jnproevergenot van een ander 
soort zijn de escargots. Is dat de verkeerde 
omgeving? Fout! In een pannetje gegra-
tineerd kunt u deze het beste genieten 
nadat u de escargotkwekerij, de enige 
kwekerij in de wijde omtrek, hebt bezocht.

te belevenExtra Tips om meer

Als men aan de Moerser rommelmarkt denkt, 
slaat het hart van iedere koopjesjager in Nederrijn op 
hol. Vier zondagen per jaar 
laat deze gebeurtenis de 
historische oude binnenstad 
uit zijn voegen barsten. Vraag 
en aanbod zijn gigantisch. 
Wie kijkt daar nog op? Hier 
verkopen alleen particulieren!

U wilt nog meer „Gutes vom Niederrhein“ 
(het goede uit Nederrijn) leren kennen? Het 
gelijknamige verband van de plaatselijke boeren 
is een samenwerking voor de directe en regionale 
 verkoop – en bovendien ook nog een kwaliteits-
zegel.
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Wie denkt, dat Nederrijn zo plat als een dubbeltje is, heeft 
het mis. Naast romantische populierenlanen, knotwilgen en 
vochtige weilanden biedt Moers zelfs bergen – geen echte, 
maar daardoor met een bijzondere vrijetijdswaarde.

Hoogtepunten bij Nederrijn
Wilt u van een mooi uitzicht genieten? U 
kunt tot het Roergebiet en ver in Nederrijn 
kijken, als men na het beklimmen van de 
top van Rheinpreussen ook nog de mijn-
lamp beklimt – een 28 meter hoge toren 
met uitzichtsplatform. Maar niet alleen het 
indrukwekkende panorama is de moeite 
waard. Het symbool is ook op cultureel vlak 
een highlight en een denkbeeldige buiging 
voor de mijnwerkertraditie. Hierbij is het 
overdag een echte eyecatcher – en ook 
’s nachts indrukwekkend verlicht. De kuns-
tenaar Otto Piene ontwierp het als histori-
sche mijnlamp vormgegeven bouwwerk spe-
ciaal voor deze top. Beide samen – top en 
mijnlamp – vormen deel van de route van 
de industriecultuur. En zij vormen wereld-
wijd het grootste montane kunstwerk!  

Door water beïnvloedde laagvlaktes
Iedereen kent “Vader Rhein”.  Maar het is 
waarschijnlijk nieuw voor tal van gas-
ten, het Schwafheimer Meer, een oude 
rivierarm zuidelijk van Moers.  Het typisch 
Nederrijnse vochtige gebied heeft een 
unieke fl ora en fauna. Een beschouwelijk 
natuurleerpad legt op indrukwekkende 
manier de bijzonderheden van de biotoop 
“Hochfl utrinne” uit. Uniek voor Nederrijn 
is het karakteristieke Kendel- und Donken-
landschaft. Kendel zijn beken en kleine 
rivieren.  Donken noemt men de meest 

zandachtige aardewallen bij de oever, die 
boven het omringende breukland  uitsteken. 
Met riet begroeide vochtige biotopen, 
beken, knotwilgen, met heide begroeide 

zandplaten en lange populierenlanen zijn 
het afwisselende resultaat van deze geolo-
gische zeldzaamheid in een omgeving waar 
de landbouw haar stempel heeft opgedrukt.

Fiets ontmoet schoenmakersleest
Of het nu om zweetdrijvend mountainbiken 
over de toppen van de mijnen gaat of om 
gezellig fi etsen op een vlakke route – meer 
dan 2.000 kilometer uitstekend bewegwij-
zerde fi etspaden en routes zoals de 
Nederrijn-route, het Rijnfi etspad, de boom-
route of de fi ets- en wandelroute van het 
graafschap, biedt het dichtste fi etspadennet 
van Europa. De centrale locatie en de goede 
spoorwegverbinding maken van Moers een 
perfecte uitvalsbasis voor dag- en meer-
daagse excursies.  
En wandelaars komen hier ook aan hun 
trekken. Bewegwijzerde wandelpaden en 
natuurleerpaden bieden ontspanning en 
interessante inzichten in de fl ora en fauna. 
Landschappelijk bijzonder bekoorlijk is 
de Nederrijnse wandelweg. En ook de 
pilgerweg nr. 1 in Europa, de Jacobsweg, 
voert direct langs het kasteel van Moers. 
Wist u dat? Voor de snellere wandelaars 
is nordic walking en jogging ideaal. Mooie 
routes “van kort tot lang” vindt u langs het 
Uettelsheimer en Schwafheimer meer, in 
het kasteel- en vrijetijdspark alsook op de 
toppen van de mijnen.

Water in al zijn vormen
U wilt nog meer variatie? Vloeibaar of 
bevroren – water speelt een centrale rol in 
Moers. Het historische natuurlijke buitenbad 
Bettenkamper Meer lokt met zijn charme 

uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Het 
zwembad Solimare zorgt voor veel modern 
zwemplezier met zijn 10 meter hoge 
sprongtoren en sport-, niet zwemmers- en 
babyzwembad. En wie zich liever op glad 
ijs begeeft, kan naar de ijshal gaan, die met 
internationaal formaat plaats voor zowel 
beginners alsook ervaren schaatsers biedt. 

Het vlakke, door heuvelruggen onderbroken landschap maakt van 
Nederrijn een ideale reisbestemming voor mensen die van sport 
houden – in het bijzonder voor fi etsers. Plezier, “van klassiek tot 
trendy” hebben ook tal van andere sporters.

meer
sport & fi tness

BEWEGING VAN ENERGIEK TOT RUSTIG

De mijnlamp is op ieder moment van de dag een echte blikvanger (boven links). Arctische wilde gan-
zen in aantocht richting Nederrijn (links). De watermolen Biefang is een beschouwelijke tussenstop
tijdens toeren van welk soort dan ook (rechts).

Perfect alternatief voor de eigen fi ets is in 
Moers het huren van een hoogwaardig alsook 

sjiek Niederrheinrad.

meer
kijken & ontdekken
VAN UITZICHT TOT EN MET ONTSPANNING

Natuur puur beleeft men tijdens het win-
terse bezoek van duizenden Arctische wilde 
ganzen. Wie deze natuurlijke vertoning der 
superlatieven niet wil missen, neemt het 
beste contact op met NABU – zij bieden 
excursies, die de dieren niet overmatig storen.

We beginnen in het kasteelpark: 
het cultuureiland is eigenlijk een deel 
van de oude stadsvestiging rondom de 
“Nepix Kull”. Borden in 
de omgeving wijzen 
de weg.

Ook ruiters vinden hier alles wat hun 
hart sneller doet kloppen. Diverse mooie 
ruitergebieden en tal van moderne maneges 
wachten op u!

 Running-fans opgelet! Ongeacht of het 
als etappe- of estafetteloop, als halve mara-
thon of marathon, de wir4-städtelauf heeft 
voor ieder wat wils: walkers, hobbylopers of 
verenigingen vinden op 3 oktober (Dag van 
de Duitse eenheid) hier allemaal de juiste 
afstand.

 Met gelijkgestemden wordt het fi etsen 
nog veel leuker. Tijdens de Nederrijnse 
fi etsdag (altijd op de eerste zondag in juli) 
nemen meer dan 70 posten tussen Rijn en 
Maas deel. Het is natuurlijk eerzaak dat 
Moers mede-organisator is.

Vrienden van de edele sport hebben plezier 
aan het uitstekende golfaanbod in de naaste 
omgeving. In totaal drie 18-holes golfbanen 
en 14 verdere banen staan u in Nederrijn ter 
beschikking. Meer gaat echt niet!

te belevenExtra Tips om meer
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  meerIdeeën voor een dag en 

Brengt u gedurende een dag of een weekeinde een bezo-
ekje aan Moers? Mooi, maar wie bij het grote aanbod door 
de  bomen het bos niet meer kan zien, is vast en zeker blij 
met een paar tips, zoals een highlight korte tour gezien kan 
worden. Bijvoorbeeld op de volgende manier:

Op tochten rondom Moers ziet u vele 
knotwilgen (beneden). Modefans hebben 

een rendez-vous met de Steinstraße (rechts). 
Fietsen – nationale sport van de mensen uit 

Nederrijn (rechts beneden)
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Zonneschijn- en slecht weer-tips
Een bijzondere tip is de Musenhof van 
de graafschap direct bij het kasteel. De 
middeleeuwse speel- en leerstad is een 
kindvriendelijke pedagogische museum-
ervaring belevenis van het museum van de 
graafschap met pottenbakkerij, woon- en 
bakhuis, stal, warenhuis en stadtoren met 
kerker. Het grote aanbod aan pedagogische 
actieaanbiedingen omvatten op bepaalde 
tijden een opvang, als de ouders ontspan-
nen willen shoppen.
Voor veel plezier zorgen ook de meer 
dan 130 goed onderhouden speel- en 
voetbal velden in Moers. Men merkt, dat de 
kinderen tijdens de planning ervan werden 
betrokken. Het aanbod strekt van het be-
gaanbare kasteel via de avontuurglijbanen 
tot en met de modderinstallaties voor de 
kleintjes – en van een klimtuin via street-
ball- en rolhockeyvelden tot en met bike- 
en skatebanen voor jeugdigen. Voor outdoor 

“City Moers” – een kleurrijke dag in de stad
Met de trein rijden is leuk. Wie ons op 
deze manier bezoekt, ontdekt zo ook het 
historische station. Dit is ook een aanbeve-
ling voor mensen die met de auto komen, 
die daar – en rondom de oude binnenstad 
– parkeermogelijkheden vinden. Nu is de 
voetgangerspassage slechts nog op een 
steenworp afstand. Welkom in hartje Moers! 
De oude binnenstad met schilderachtig fl air 
heet u welkom. Of u nu over de hoofdstraat, 
de oude markt of de zijstraten wandelt – 
overal ontmoet zijn raakvlakken tussen de 
geschiedenis en moderne elementen. Want 
naast de historische ambiance zijn er ook 
tal van winkels: Op de Steinstraße bevinden 
zich hoofdzakelijk merkwinkels en mode-
ketens, in de zijstraten de speciaalzaken. Bij 
de Neumarkt vinden modefans het grootste 
modehuis van Nederrijn. Dat is mede een 
reden waarom Moers een bekend shopping-
paradijs is! Na zo veel impressies is een 
hapje geen slecht idee. Sluit de dag in één 
van de cafés op de oude markt, het Hanns 
Dieter Hüsch-plein of bij het kasteel af.  

Stad met fi ets – de “rond om Moers”-tour
Hebt u nog een dag tijd? Dan is de mijnwer-
kertour met de fi ets ideaal – bijvoorbeeld 
met het “Niederrheinrad”, die u nadat u het 
vooraf via internet of telefoon hebt geboekt, 
bij het station in ontvangst kunt nemen. Na 
een bezoekje aan de binnenstad gaat de 

reis verder naar Meerbeck, waar reeds een 
volgens origineel voorbeeld gerenoveerde 
mijnwerkerswijk wacht. Wanneer de kersen-
bomen bloeien is het er op zijn mooist. U 
rijdt richting het noorden naar het volgende 
doel, op de top van Rheinpreussen. Het uit-
zicht is de moeite waard! En de begaanbare 
mijnlamp maakt van de top van de mijn 
een waar kunstwerk. Van hieruit brengt de 
afwisselende route u langs de Uetelsheimer 
See naar de oude mijn Rheinpreussen. Een 
bezoekje waard zijn vooral de schachttoren 

plezier voor de allerkleinsten zorgt de kin-
derboerderij in het vrijetijdspark.  Paarden, 
geiten, kippen, konijnen en nog veel meer 
dieren van de boerderij wachten al op jullie. 
Ook in de winter is er voldoende entertain-
ment, als het sneeuwt en vriest: dan is de 
rodelberg fantastisch voor een ritje met 
de slee in het vrijetijdspark en voor het 
schaatsen kan men terecht in de  gigantische 
ijssporthal. Regent het? Een goed alterna-

VAN WEINIG TOT VEEL TIJD

jamboree voor jong & oud

FAMILIEPLEZIER VAN KLEIN TOT GROOTmeer

Fietsen, zwemmen, voetballen, ... – voor tal van kids is hiermee 
het vakantieplezier gegarandeerd. En dat is nog niet alles, wat 
Moers families te bieden heeft. Speciaal voor families hebben 
we nog veel meer in petto!

De kids kunnen bij de Musenhof van het graafschap de Middeleeuwen spelenderwijs leren kennen 
(links). De speelplaats direct ernaast zorgt voor veel speelplezier bij de kleintjes (rechts).

tief is een bezoekje aan het museum van de 
graafschap in het kasteel van Moers. Hier 
ontvangt “gravin Walburga” grote en kleine 
bezoekers en begeleidt hen (als projectie) 
door het kasteel. Hier kunt u ook een pop-
penhuisverzameling bekijken. Interessant 
is de mijn IV van de mijn Rheinpreussen. De 
machinele inrichting laat op een interessan-
te manier de zware arbeid van steenkool-
winning in de oude tijden zien.

en de volgens origineel voorbeeld ingerich-
te machinekamer met tentoonstelling. Van 
hieruit komt u snel terug bij het station. 
Hebt u nog tijd en wilt u andere touren le-
ren kennen? Geen probleem – of u nu voor 
de route “puur natuur” met rustplekken 
zoals het Schwafheimer Meer of de oude 
watermolen kiest, liever op de “water- en 
kasteeltour” fi etst, u toewijdt aan het thema 
“actief & gezond” of op “zoektocht” gaat, de 
keuze is aan u. Alle fl yers voor de touren zijn 
verkrijgbaar bij de stadsinformatie. 

Een topadres voor families is het kinder- en 
jeugdfestival Penguin‘s Days. Met meer dan 30 
voorstellingen, workshops en eigen prijs is alleen 
al het in deze november plaatsvindende, in geheel 
Duitsland aangeziene event een reis naar Moers 
waard.

Wie ons in de zomer bezoekt, moet ook 
even op de Spielmobil letten. Het maakt niet 
uit waar het naar toe komt, hier kunnen kids 
nog veel meer vrijetijdsplezier beleven – moon-
car rijden, de rollenbaan of het springkussen 
gebruiken, leren jongleren etc. 

Voor een coole afwisseling zorgen tal 
van kinder- en jeugdinstanties zaols het 
Bollwerk 107. Hier wordt gejammerd, gespeeld 
of gewoon vrienden gevonden. 

te belevenExtra Tips om meer



Overnachten in Moers
Centraal, met een goede verbinding of liever rustig gelegen – ons aanbod aan accomodaties in één oogopslag

10   Hotel Jeong 
Westerbruchstraße 27, D-47443 Moers-Meerbeck
T +49 (0) 28 41/ 88 77 70
F +49 (0) 28 41/8 87 77 12
hotel.jeong@t-online.de
3 EZ / 4 DZ
Hotelfaciliteiten    

11   Hotel Stadt Moers 
Uerdinger Straße 58
D-47441 Moers
T +49 (0) 28 41 / 2 32 49
F +49 (0) 28 41 / 2 32 42
3 EZ / 4 DZ 
Hotelfaciliteiten  
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1   Hotel Asberger Hof   
Asberger Straße 199, D-47441 Moers-Asberg
www.hotel-asbergerhof.de
T +49 (0) 28 41/ 5 11 70
F +49 (0) 28 41/5 51 55 
h.ingenschay@web.de
10 EZ / 17 DZ
Hotelfaciliteiten    

4   Hotel Garni am Bahnhof  
Vinzenzstraße 7, D-47441 Moers
www.hotel-garni-moers.de
T +49 (0) 28 41 / 2 58 65
F +49 (0) 28 41 / 8 81 39 70
hotel-garni-moers@t-online.de
8 EZ / 12 DZ 
Hotelfaciliteiten     

3   City Hotel Moers 
Rheinberger Straße 93 a, D-47441 Moers
www.city-hotel-moers.de
T +49 (0) 28 41 / 7 90 90
F +49 (0) 28 41 / 79 09 44
hotel@city-hotel-moers.de
11 EZ /12 DZ /1 MZ / 1 S 
Hotelfaciliteiten     

5   Hotel Restaurant Haus Niederrhein  
Rheinberger Straße 480, D-47445 Moers
www.haus-niederrhein.de
T +49 (0) 28 41 / 7 30 30
F +49 (0) 28 41 / 7 05 64
info@haus-niederhein.de
14 EZ / 16 DZ
Hotelfaciliteiten       

8   Hotel Schwarzer Adler  
Düsseldorfer Str. 309, D-47447 Moers-Schwafheim
www.schwarzer-adler-hotel.de
T +0049 (0) 28 41 / 38 21
F +0049 (0) 28 41 / 3 46 30
info@schwarzer-adler-hotel.de
22 EZ /17 DZ
Hotelfaciliteiten      

7   Hotel Moerser Hof  
Römerstraße 464, D-47441 Moers
www.hotel-moerser-hof.de
T +49 (0) 28 41 / 9 52 10
F +49 (0) 28 41 / 95 21 44
info@hotel-moerser-hof.de 
18  EZ / 15 DZ /1 A 
Hotelfaciliteiten      

2   Hotel Restaurant Bürgerstuben
Rathausallee 169, D-47445 Moers-Repelen
www.hotel-restaurant-buergerstuben.de
T +49 (0) 28 41 / 94250
F +49 (0) 28 41 / 9425-35
info@hotel-restaurant-buergerstuben.de
1 EZ / 11 DZ
Hotelfaciliteiten      

6   Hotel Moers van der Valk  
Krefelder Straße 169, D-47447 Moers
www.vandervalk.de
T +49 (0) 28 41/ 14 60
F +49 (0) 28 41/14 62 39
moers@vandervalk.de
126 Kamers (EZ / DZ / S / A)
Hotelfaciliteiten      

     

Kenmerken c.q. pictogrammen: 

 Parkeerplaats

 Honden toegestaan

 Vergaderzaal

 Kegelen/bowlen

 Restaurant

 Televisieruimte

 Bar

 Parkeergarage

 24 uurs receptie

 Tuin

 Fietsverhuur

 Lift

 Faciliteiten voor gehandicapten

 Bagageservice

 Wellnessfaciliteiten

 Sauna

 Fitnessruimte

 Congresruimte

U bent op zoek naar ontspanning, wilt even ontsnappen aan het leven van alledag of 
bent vanwege het werk in Moers? Bent u alleen onderweg, met zijn tweetjes of met de 
hele familie? Het maakt niet uit waarom u een bezoekje aan Moers brengt – ook op het 
gebied van overnachtingen hebben wij voor de verschillende wensen het passende
aanbod. Onderstaande informatie is bedoeld als hulp bij uw zoektocht.

Kameraanduiding:

EZ Eenpersoonskamer

DZ Tweepersoonskamer

MZ Meerpersoonskamer

A Appartement 

S Suite

W  Woning

A40

A57

A42

Köln

Nimwegen/Goch

Venlo
Duisburg

Dortmund

1
7

10

11
13

14

12

8

9

2

3

5

6

4

Boekingsinformatie: Concrete boekingsaanvragen kunt u direct aan de aanbieder richten. 
De medewerkers van de stadsinformatie helpen u indien nodig graag verder 
(voor contactgegevens zie pagina 14/15).

9   Hotel Seerose 
Waldstraße 130, D-47447 Moers-Schwafheim
www.hotelseerose.de
T +49 (0) 28 41 / 3 66 37
F +49 (0) 28 41 / 88 19 16
info@hotelseerose.de
2 EZ /6 DZ / 2 S
Hotelfaciliteiten      

12   Wellings Romantik Hotel zur Linde  
An der Linde 2, D-47445 Moers-Repelen
www.hotel-zur-linde.de
T +49 (0) 28 41 / 97 60
F +49 (0) 28 41 / 9 76 66
info@hotel-zur-linde.de
10 EZ / 40 DZ / 5 S / 5 A 
Hotelfaciliteiten        

         

13   Hotel Zum Kleinen Reichstag  
Uerdinger Straße 64, D-47441 Moers
www.zum-kleinenreichstag.de
T +49 (0) 28 41 / 98 10 80
F +49 (0) 28 41 / 9 81 08 40
zklreichstag@aol.com
16 S
Hotelfaciliteiten       

 

Let op: de in deze lijst genoemde gegevens 
berusten op informatie van de bedrijven. De 
juistheid van de gegevens kunnen wij helaas 
niet waarborgen.

U bent op zoek naar een vakantiewoning of 
een kamer bij particulieren? Aanbiedingen 
vindt u via www.moers.de.

14   Naturfreundehaus Moers  
Südstraße 30, D-47441 Moers
www.naturfreundemoers.de
T +49 (0) 28 41 / 3 03 76
info@NaturFreundeMoers.de
1 EZ / 3 DZ / 5 MBZ
27 bedden vooral voor families en groepen
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Pagina 3–5, informatie “meer verkennen & ervaren”

Felke-Museum
 Am Jungbornpark, D-47445 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/71473, online: www.felkeverein.de
 (Beperkte openingstijden, een aanmelding is aanbevolen)
Galerie Peschkenhaus
 Meerstraße 1, D-47441 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/9985354, online: www.peschkenhaus.de
Moerser Schloss / Grafschafter Museum 
 Kastell 9, D-47441 Moers, Tel. +49 (0) 2841/881510
 Online: www.grafschafter-museum.de 
Oranierroute
 Online: www.oranierroute.de
Kasteeltheater
 Kastell 6, D-47441 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/8834-100, www.schlosstheater-moers.de
 (De bühnes variëren, informeer u alstublieft vooraf)
Torenmuseum
 Lintforter Str. 144, D-47445 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/71333, online: www.turmmuseum.de
 (Bezichtigingen na voorafgaande aanmelding en tijdens 
 evenementen)
Mijn Rheinpreussen
 Franz-Haniel-Straße 18, D-47443 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/28094, online: www.moers.de
 (Beperkte openingstijden van de tentoonstelling)

Pagina 6, informatie “meer genieten & beleven”

„Gutes vom Niederrhein“ (het goede uit Nederrijn)
 Online: www.gutes-vom-niederrhein.de
Oude binnenstad  (winkels/gastronomie)
 Online: www.moers-altstadt.de

Diskothek PM 
 Franz-Haniel-Straße 18, D-47443 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/3683016, online: www.pm-disco.de
Weinbergschneckenzucht (escargotkwekerij)
 Kohlenhucker Weg 207
 47445 Moers, Tel. +49 (0) 2841/780986
 Online: www.grafschafter-weinbergschneckenzucht.de

Pagina 7, informatie “meer cultuur & entertainment”

Martinstift
 Filder Straße 126, D-47447 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/1333, online: www.moers.de
Kasteeltheater
 Kastell 6, D-47441 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/8834-100
 online: www.schlosstheater-moers.de
 (De bühnes variëren, informeer u alstublieft vooraf)

Evenementeninformatie zie tegenoverliggende pagina 15

Pagina 8, informatie “meer kijken & ontdekken”

Verlicht
 Top van Rheinpreussen, D-47443 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/201-217, online: www.moers.de
 (Openingstijden toren zie internet)
NABU-Naturschutzstation e.V.
 Tel. +49 (0) 2826/91876-00 
 Online: www.nabu-naturschutzstation.de
Watermolen Biefang
 Venloer Straße 40, D-47441 Moers
 Online: www.moers.de

Stadinformatie Moers  |  Homberger Straße 4  |  D-47441 Moers  |  Tel: +49 (0) 2841-88 22 60  |  

Fax: +49 (0) 2841-88 22 622  |  E-Mail: stadtinformation@moers-marketing.de  |  www.moers.de  |

Pagina 9, informatie “meer sport & fi tness”

Eissporthalle
 Filder Straße 140, D-47441 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/23970, online: www.eishalle-moers.de
Fietsroutekaarten o.a. bij de VVV en
 online: www.radroutenplaner.nrw.de
Naturfreibad Bettenkamper Meer
 Krefelder Straße 190
 47441 Moers, Tel. +49 (0) 2841/29973
 Online: www.badespassinmoers.de
Niederrheinrad – de huurfi ets voor Nederrijn
 Online: www.niederrheinrad.de
 (Verhuur na voorafgaande aanmelding)
Niederrheinische Berg- und Wanderfreunde
 www.niederrheinische-berg-und-wanderfreunde.de
Solimare
 Filder Straße 140, D-47441 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/29999
 online: www.badespassinmoers.de

Pagina 10, informatie “meer jamboree voor jong & oud”

Bollwerk 107
 Homberger Straße 107, D-47441 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/169257-0, online: www.bollwerk107.de
Eissporthalle
 Filder Straße 140, D-47441 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/23970, online: www.eishalle-moers.de
Kinder- en jeugdinstellingen in één oogopslag
 Online: www.moers.de
Moerser Schloss / Grafschafter Museum 
 Kastell 9, D-47441 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/881510
 Online: www.grafschafter-museum.de 
Musenhof 
 Kastell 9, D-47441 Moers, Tel. +49 (0) 2841/881510
 Online: www.musenhof-moers.de
 (Aanbod geldt voor kinderen van 6–12 jaar, opvangtijden: 
 vr 15–18 uur alsook tijdens bepaalde vakanties 
 (zie www.musenhof-moers.de), familie-openingstijden: 
 za 15–18 uur, zo 14–18 uur) 
Speelplaatsen een aanbod Spielmobil in één oogopslag
 Online: www.spielen-in-moers.de
Zentralbibliothek im Hanns Dieter-Hüsch-Bildungszentrum
 Wilh.-Schroeder-Straße 10, D-47441 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/201-742
 Online: www.bibliothek-moers.de
Mijn Rheinpreussen
 Franz-Haniel-Straße 18, D-47443 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/28094, online: www.moers.de
 (Beperkte openingstijden van de tentoonstelling)

Pagina 11, informatie “ideeën voor een dag en meer”

Oude binnenstad  (winkels/gastronomie)
 Online: www.moers-altstadt.de
Felke-Museum
 Am Jungbornpark, D-47445 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/71473, online: www.felkeverein.de
 (Beperkte openingstijden, een aanmelding is aanbevolen)
Verlicht
 Top van Rheinpreussen, D-47443 Moers
 Tel. +49 (0) 2841/201-217, online: www.moers.de
 (Openingstijden toren zie internet)
Niederrheinrad – de huurfi ets voor Nederrijn
 Online: www.niederrheinrad.de
 (Verhuur na voorafgaande aanmelding)
Watermolen Biefang
 Venloer Straße 40, D-47441 Moers
 Online: www.moers.de

Mijn Rheinpreussen
Franz-Haniel-Straße 18, D-47443 Moers
Tel. +49 (0) 2841/28094, online: www.moers.de
 (Beperkte openingstijden van de tentoonstelling)

Meer informatie over de Nederrijnse omgeving
verstrekt u ook graag het bureau van het
Landschaftspark NiederRhein

c/o Stadt Moers
Rathausplatz 1, D-47441 Moers
Tel. +49 (0) 2841/201-277
www.landschaftspark-niederrhein.com

Eerste informatiepunt voor Moers-bezoekers is de stadsinformatie. Hier zijn  tal van stads-
plattegronden, informatie voor een stadswandeling en tal van brochures rondom speciale 
thema’s gratis verkrijgbaar. U ontvangt er ook informatiemateriaal rondom de diverse stads-
rondleidingen. Mocht u verdere vragen hebben omtrent de stad, helpen de medewerkers u 
natuurlijk ook graag verder.

Wat vind ik waar?
INFORMATIE & ADRESSEN

Stadsfeest   |  jaarlijks tijdens de lente   
“Moerser lente”  |  informatie via www.moers.de

Parkfest     |  iedere twee jaar (oneven jaren) tijdens de zomer   
    |  informatie via www.moers.de

Freiballonfestival    |  jaarlijks midden september  
   |  informatie via www.moerserballonfestival.de

Stadsfeest   |  jaarlijks tijdens de herfst  
„Moerser herfst“ |  informatie via www.moers.de

Extra voor u hier nog een keertje alle belangrijke 
 evenementen op een rijtje

Moerser kermis    |  jaarlijks tijdens het eerste weekeinde in september  
   |  informatie via www.moerser-kirmes.de

Freefall Festival    |  begin september  
   |  informatie via www.freefallfestival.de

Moers Festival     |  jaarlijks tijdens Pinksteren  
   |  informatie via www.moers-festival.de

Kerstmarkt    |  jaarlijks tijdens de advent vanaf einde november  
  |  informatie via www.moers.de

Moerser    |  vier keer per jaar van lente tot herfst  
rommelmarkt    |  Informatie en voorafgaande aanmelding (handelaren) 
     via www.moers.de

Comedy Arts    |  tijdens de zomervakantie 
Festival   |  informatie unter www.comedyarts.de
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