
Wesel in een 
oogopslag
met plattegrond

wesel-tourismus.de

De veelbewogen geschiedenis van de stad Wesel 
begint in het jaar 1241 met het verkrijgen van de 
stadsrechten. Door het toetreden van Wesel tot de 
Hanze in het jaar 1407 groeide de welvaart. Op de 
grote markt staan twee indrukwekkende getuigen 
van deze bloeiende tijd: de Willibrordusdom (16e 
eeuw) en het historische stadhuis (15e eeuw). 

Door de ideale ligging aan de Rijn en de Lippe, 
en de economische aantrekkelijkheid van de stad, 
stond Wesel vanaf de 17e eeuw over een periode 
van 300 jaar telkens weer onder militaire invloed. 
Spanjaarden, Nederlanders, Brandenburgers, Fran-
sen en Pruissen – ze lieten allemaal hun sporen na 
en maakten van Wesel een vestingstad. De stad 
werd bezocht door belangrijke personen zoals Na-
poleon, der Alte Fritz (Frederik de Grote) en Win-
ston Churchill. Na de tweede wereldoorlog eindig-
de de sterke militaire invloed van de stad. 

Wist u dat New York, de uniforme Duitse spelling 
en het periodiek systeem werden beïnvloed door 
mensen uit Wesel? Volgens een sage reisde Peter 
Minuit rond 1620 naar Amerika en kocht daar het 
schiereiland Manhattan (tegenwoordig New York) 
van de Indianen. Konrad Duden creëerde een spel-
lingssysteem, dat tot op heden standhoudt. En Ida 
Noddack ontdekte in 1925 twee chemische ele-
menten die in die tijd nog onbekend waren in het 
periodiek systeem: renium en masurium.

wesel-tourismus.de/stadsportret

Op tijdreis door Wesel

U kunt in Wesel heerlijk door het voetgangersgebied 
struinen, zonder gestoord te worden door auto’s. 
De detailhandel van Wesel biedt een aantrekkelijke 
combinatie van verschillende branches, met ca. 200 
speciaalzaken. Grote ondernemingen en boetiekjes 
bepalen het straatbeeld en maken uw shopbeleving 
divers. Er zijn talloze gezellige cafés en restaurants om 
even te ontspannen. 

Ziet u de grijze ”Hanzeband“ op de grond? De relatie 
met de Hanze wordt duidelijk door de lijst van 185 
steden die tot de moderne Hanze of de Westfaalse 
Hanze behoren. Tijdens het slenteren door de winkel-
straat zal u nog iets opvallen: er zijn vele bonte ezels 
te bewonderen. De cult rondom dit ”ezelige“ komt 
niet zomaar ergens vandaan. U kent vast wel de bero-
emde ezel-echo op de burgemeester-vraag?!

Met de gratis interactieve app ”Zeitfenster Wesel“ 
kunt u op vele plekken terug in de tijd, en bele-
ven hoe Wesel er voor de verwoestingen van de 
Tweede Wereldoorlog uit heeft gezien. Het eni-
ge wat u nodig heeft is een smartphone of tablet. 
wesel-tourismus.de/zeitfenster-nl

Tip: ontdek de mooiste en historisch meest interessan-
te plekken van Wesel bij de ”open stadrondleiding“. 
Elke zaterdag van mei tot oktober, vanaf 14.30 uur. 
wesel-tourismus.de/rondleidingen

Zin om gezellig door de 
binnenstad te struinen?Wesel ligt midden in het idyllische landschap van de 

Nederrijn. Het landschap kan niet wachten om door 
u ontdekt te worden – te voet of met de fiets. Fietsen 
is in het fietsvriendelijke Wesel namelijk aan de orde 
van de dag. De goed aangelegde fietspaden met 
een totale lengte van 180 kilometer langs de Rijndijk, 
komen langs idyllische uiterwaarden en heidevelden. 
Ze zijn bijzonder geschikt voor fietstochten en voor 
mooie impressies van de regio. Naast de bekende 
fietsroutes zoals de Nederrijnroute of de Rijnfiets-
route bestaan er ook leuke routes door Wesel zelf. 
wesel-tourismus.de/fietsen

Natuur zover het oog reikt, en een overvloed aan wa-
ter – een aantrekkelijke combinatie, die u bij ons kunt 
vinden. Laat u tijdens een wandeling langs de prome-
nade verleiden door de charmes van de fabelachtige 
Rijn. Vanaf de binnenstad bereikt u de promenade 
te voet in ongeveer 15 minuten. Vlakbij de Rijn ligt 
ook het pareltje van de Hanzestad: de Auesee. Het is 
ontstaan door afgraving van kiezel in de Rijnweiden, 
en is een zeer geliefd recreatiegebied.

Tip: u houdt van wandelen of u strekt graag even 
de benen? Dan bent u in het Diersfordter Wald, 
direct voor de poorten van de stad Wesel, op de 
juiste plek! Het is een onderdeel van het natu-
urpark Hohe Mark, en het nodigt u uit voor een 
ontspannen ontdekkingsreis. Er zijn twee een-
voudige bewegwijzerde routes, die het hart van ie-
dere natuurliefhebber sneller zullen laten kloppen. 
Wesel-tourismus.de/wandelen

Natuur en water
De Nederrijn heeft bij ons zijn eigen museum. Het 
LVR-Niederrheinmuseum Wesel geeft een kijkje in 
de geschiedenis van Wesel, en laat deze in samen-
hang met de Nederrijnse cultuurgeschiedenis zien 
– met alle toen al bestaande verbindingen naar om-
ringende landen. Voor iedereen die de spannende 
ontwikkelingen van Wesel te midden van het Ne-
derrijnse gebied nog beter wil leren kennen, mag 
een bezoekje aan het museum niet missen. Trou-
wens, ook het gebouw waarin het museum is gehu-
isvest is onderdeel van de geschiedenis van Wesel. 
Als museumgebouw dient het voormalige ”Körner-
magazin“ (graandepot) namelijk de vestingcitadel 
van Wesel.

De citadel zelf is ook het bezoeken waard. Het is 
de grootste overgebleven vesting van het Rijnland, 
en een imposante getuige van de turbulente ge-
schiedenis van Wesel als vestingstad. Naast het 
LVR-Niederrheinmuseum bevinden zich in de ge-
bouwen ook de muziek- en kunstschool, het stad-
sarchief en de afdeling Schill Kasematte van het 
stedelijk museum.

Tip: in het stadsdeel Bislich van Wesel vindt u het 
Deichdorfmuseum. Twee kenmerkende thema’s zijn 
het leven aan de Rijndijk en de geschiedenis van 
de bescherming tegen overstromingen. Daarnaast 
komt u meer te weten over het dorpsleven van 
toen, de ambachtsgeschiedenis van het dorp, de 
Nederrijnse vogelwereld en waarom Karel de Grote 
hier al in het jaar 800 was.
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Stadtinformation Wesel 
Großer Markt 11 
46483 Wesel

Tel. +49 (0) 281 203 26 22 
stadtinformation@weselmarketing.de 

Openingstijden

Maandag-vrijdag: 
10–13 uur en 13.30–17 uur   
(april tot oktober 13.30–18 uur)

Zaterdag: 
10–13 uur 

Tip: ontdek Wesel met onze tochten 
voor fietsers en wandelaars.

Wesel-tourismus.de/touren

Uitgever: WeselMarketing GmbH, Großer Markt 9, 46483 Wesel
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In Wesel mondt de Lippe, met een lengte van 220 kilome-
ter de langste rivier van Noordrijn-Westfalen, uit in de Rijn. 
Ontdek met het ca. drie kilometer lange gecombineerde 
voet- en fi etspad de unieke natuur van het gerenatureerde 
gebied van de monding van de Lippe .

Monding van de Lippe

 Restaurant Mezzomar

 Café L’Etage

 Café Extrablatt

 Fasskeller

 Restaurant Hellas

 WeinZeit

 Restaurant Lippeschlösschen

 Restaurant Hohe Mark

 Leos

 Walter Bräu

 Tante Ju

 Wacht am Rhein

Uw gastheer in Wesel

Tip: bij “Niederrheinrad” zijn huurfi etsen beschikbaar voor 
onbezorgd fi etsplezier in Wesel.

niederrheinrad.de

Langs de Rijn gaat het in de richting van de oude Romeinse 
stad Xanten. Een korte omweg brengt u bij een rustplaats 
aan het waterspeelplein Pettenkaul, met uitzicht op het 
water, of naar het bedevaartsoord Ginderich. Hierna kunt u 
met de veerpont Keer Tröch terug naar de rechterkant van 
de Rijn, waar u in het oude schippersdorp Bislich aankomt.

Lengte: 24,3 km
Duur: ca. 1,75 uur.
GPS-Track: wesel-tourismus.de/keer-troech-weg

Keer-Tröch-Weg: de klassieker

De volgende bijzonderheden van de stad moet u in ieder geval hebben gezien: de grote markt 
met de Willibrordusdom en het historische stadhuis , de citadel  en de Berliner Tor .

Tip: De grijs-rode informatieborden van de toeristische bewegwijzering geven meer uitleg 
over de bezienswaardigheden en bijzonderheden van de locatie.

Stadswandeling door de binnenstad

14 april tot 27 oktober 2019
Wo, vr, za, zo en feestdagen
tijdens de zomervakantie ook op donderdag
10 tot 19 uur (in oktober tot 18 uur

 Personenveerpont ”Keer Tröch II“

Binnenstad Wesel

Twee tochten, de Hirschkäferroute en de Moorerlebnisweg , kunnen onafhankelijk van 
elkaar, of gecombineerd tot een langere wandeling (ca. 6,5 km), worden afgelegd. Daarnaast 
is een bezoekje aan het Wildgatter (wildreservaat) de moeite waard, hier leven wilde zwijnen, 
herten, damherten en moefl ons. Andere bijzondere locaties zijn het kasteel Diersfordt  n 
het schilderachtige heidemeer ”Schwarzes Wasser“ (zwarte water) .

Diersfordter Wald

De meren van Wesel (Auesee, Diersfordter Waldsee, Schwarzes Wasser en de Ellerdonksee)

Liefhebbers van meren zijn in Wesel op hun plek. Met de Auesee, Diersfordter Waldsee, 
Schwarzem Wasser en de Ellerdonksee is er in Wesel voor elk wat wils. Even zwemmen, of 
toch een stukje wandelen, en dat alles met een vleugje mystiek.

De Auesee  en de Ellerdonksee  zijn zwemwateren die zijn ontstaan door afgraving van 
kiezel. Naast de mogelijkheid te zwemmen, nodigen ze uit tot een ontspannen wandeling 
door de omliggende natuur. In het midden van het Diersfordter Wald liggen de Diersfordter 
Waldsee  en de idyllische heideplas ”Schwarzes Wasser“ . De wandelpaden geven u de 
mogelijkheid om de indrukwekkende natuur van dichtbij te beleven.

6 april tot 14 oktober
bij daglicht

 Veerpont Lippe ”Quertreiber“


