
Stadsportret 

Kamp-Lintfort: 

 Centrum voor een groot aantrekkingsgebied 

 Stad om te wonen, winkelen, werken en studeren 

 Een stad om er zich goed te voelen 

 Geboortestreek en toekomst voor zowat 40.000 mensen 

Kamp-Lintfort biedt alles, wat van een moderne stad van deze omvang verwacht wordt, en 
veel meer.  

Eén van de beide wortels van 
de huidige stad Kamp-Lintfort 
ligt in de economische en 
culturele werkzaamheid van 
de cisterciënzerabdij Kamp. 
De Cisterciënzerabdij werd in 
1123 door twaalf monniken 
uit het Lotharingse klooster 
Morimond opgericht. Ze 
bouwden de abdij in een 
afgelegen omgeving, die door 
allen „Camp" (Latijns „Veld") 
genaamd werd. Kamp was de 
eerste vestiging van deze 
orde in Duitsland en 
gelijktijdig de bron van de 

deelgemeente Kamp. De abdij kwam reeds tijdens de eerste eeuwen na haar oprichting tot 
volle bloei. Zowat 100 nieuwe vestigingen ontsproten uit het klooster Kamp en dit niet alleen 
in Duitsland, maar ook ver tot in de Baltische regio tot in Riga. Zodoende is het klooster 
Kamp tot een westelijke cultuurdrager voor het destijds nog niet gekerstende oosten 
uitgegroeid. De cisterciënzerabdij op de “Kamper Berg” ontwikkelde zich na verloop van tijd 
tot één van de meest vooraanstaande artistieke en culturele plaatsen aan de Beneden-Rijn.  

Zijn eigenlijke opleving kende Kamp-Lintfort na een bewogen, meer dan 700 jaar lange 
geschiedenis in het begin van de 20ste eeuw. De steenkoolvelden waren ontdekt. Voor het 
ver van de grote verkeerswegen liggende gebied van Kamp-Lintfort, waar er in het begin van 
de 20ste eeuw slechts ongeveer 3.700 mensen woonden, begon het keerpunt in de 
geschiedenis. Er werd een mijn met twee schachten gerealiseerd, die de nieuwe industriële 
vestigingskern van de 20ste eeuw werd. Doelbewust en binnen een relatief korte tijdspanne 
ontstonden er „midden op het platteland" steenbakkerijen, woonwijken voor het 
fabriekspersoneel, handelshuizen, nieuwe scholen, sacrale bouwwerken, straten en pleinen, 
die tot op heden het binnenstedelijke beeld van het oord kenmerken. In 1912 ging de eerste 
kolenmijn, de Duits-Franse steenkoolmijn Friedrich Heinrich AG, met de productie van start. 
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De huidige mijn West, tot 
welke naast het centrale 
mijncomplex Friedrich Hein-
rich ook de pas in 1963 in 
gebruik genomen kolenmijn 
Rossenray behoort, is sinds 
het einde van het jaar 2001 
de enig overgebleven mijn 
aan de linker Beneden-Rijn. 
Volgens de plannen van de 
eigenaar zal de productie in 
Kamp-Lintfort op 31.12.2012 
stopgezet en de mijn 
gesloten worden. De 
kolenmijn vormt sinds ruim 
honderd jaar niet enkel een 
essentieel onderdeel van het 
beroepsleven in Kamp-

Lintfort, ze vormt ook het ruimtelijke midden van de stad. Met een oppervlaktegrootte van 
bijna 40 ha is de revitalisatie en integratie van deze oppervlakte in de vestigingsstructuur een 
toonaangevende toekomstige taak van de stad Kamp-Lintfort, die gevolgen zowel voor de 
aangrenzende woongebieden als voor de infrastructuur van de gehele stad zal hebben. 

Uit de voormalige zes gemeenten, die in 1934 tot één gemeente met de nieuwe plaatsnaam 
Kamp-Lintfort samengevoegd werden, was in 1950 bij de verandering in een stad een 
bloeiende mijnwerkersstad met 28.200 inwoners, die vandaag de dag ongeveer 40.000 
inwoners telt, tot stand gekomen. De stad Kamp-Lintfort behoort sinds 1975 tot het district 
Wezel en vormt het middencentrum in de zone aan de agglomeratierand van het Roergebied 
links van de Rijn. Ze omvat een oppervlakte van 63,12 km². Kamp-Lintfort beschikt over een 
stadshal met 741 zitplaatsen, Scholen van allerlei aard, een Openlucht- en overdekt 
zwembad evenals tal van andere aantrekkelijke vakantiewoningen. Meerdere op internatio-
nale wedstrijden beschikbaar gestelde sportzalen, maneges en talrijke bijkomende 
sportfaciliteiten en verenigingen bieden een omvangrijk aanbod. De stad beschikt verder 
over een Modern ziekenhuis met meer dan 300 bedden en ook over vier wooncomplexen 
voor senioren en verzorgingstehuizen. Sinds 2009 is Kamp-Lintfort bovendien de zetel van 
de nieuw opgerichte hogeschool Rijn-Waal. 

Wat de stad Kamp-Lintfort 
verder onderscheidt, is de 
gunstige ligging van de door 
groenvoorzieningen met 
elkaar verbonden, moderne 
woongebieden met de 
uitstekende en op 
wandelafstand bereikbare 
shoppingmogelijkheden in de 
binnenstad. De vernieuwde 
binnenstad van Kamp-Lintfort 
biedt verblijfskwaliteit en een 
aantrekkelijke kleinhandel. 
Kamp-Lintfort staat tot ver 
buiten de stadsgrenzen 
bekend voor zijn voordelig en 
uitgebreid aanbod aan 
kleinhandelszaken. Niet 
toevallig heeft ook de gastro-

Kamp-Lintfort  www.kamp-lintfort.de   info@kamp-lintfort.de   +49 2842 9120

http://www.hochschule-rhein-waal.de/


nomie van Kamp-Lintfort een zeer goede reputatie, die de stadsgrenzen achter zich laat. Een 
groot aantal cafés en restaurants in het stadgebied nodigen u uit om er te vertoeven en te 
genieten. In de binnenstad vindt u talrijke gastronomische aanbiedingen vooral op het Prin-
zenplatz.  

De grote bosgebieden in het 
noorden en het westen van 
de stad met talrijke 
parkeerplaatsen en verzorgde 
wandelpaden lokken 
bewoners en gasten van het 
nabij gelegen Roergebied. Ze 
komen hierheen om van de 
zuivere boslucht en van het 
verre uitzicht op het Neder-
Rijnse landschap te kunnen 
genieten. 20 km beweg-
wijzerde ruiterpaden lokken 
hen daarvoor naar hier.  

 

Aankomst & verkeer 

De stad is met de 
aansluitingen op de Duitse 
autosnelwegen A 57 en A 42 
(Emscher-snelweg) en ook 
met de rijkswegen B 510, B 
528 en meerdere secundaire 
wegen uitstekend met het 
regionale verkeersnet 
verbonden. 

Voor ritten met het openbaar 
vervoer (ÖPNV) bevelen wij 
de online-inlichtingen van het 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
(VRR) (“Vervoersbedrijf Rijn-
Roer”) en de Deutsche Bahn 
(DB) (Duitse Spoorwegen) 
aan. 

Bijkomend biedt de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen op het 
internetportaal “Verkehrsinfo 
NRW” (“Verkeersinformatie 
Noordrijn-Westfalen”) alle 
gratis verkeersinformatie voor 
Noordrijn-Westfalen aan. 
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Zo vindt u ons met het openbaar vervoer: 

 Vanuit Geldern: directe verbinding met de bussneldienst SB 30  
 Vanuit Wezel: met de lijn 68 tot gemeentehuis Moers-Utfort, verder met de lijn 911 

naar Kamp-Lintfort   
 Vanuit Rheinberg: met de lijn 1 
 Vanuit Duisburg: met de bussneldienst SB 30 via Moers 

Zo vindt u ons met de auto: 

 Vanuit het noorden en zuiden: via de A 57, afslag 8 kruispunt Kamp-Lintfort  
 Vanuit het westen: via de A 40, afslag 7 Neukirchen-Vluyn  
 Vanuit het oosten: via de A 42, afslag 1 kruispunt Kamp-Lintfort 

De volgende kaart geeft een overzicht van de autosnelwegverbinding van Kamp-Lintfort: 

Verbinding met de verschillende verkeersnetten (weg, spoor, luchtverkeer, wa-
terwegen) 

Verkeersnet /     
-middel 

Plaats Afstand in km 
(bij benadering) 

Opmerking 

Autosnelwegen Duisburg 20 A 40 of A 42 

Düsseldorf 40 A 57 

Krefeld 20 A 57 

Venlo 30 A 40 

Nijmegen 80 A 57 

Luchthavens Düsseldorf 
(DUS) 

40   

Weeze-
Niederrhein 
(NRN) 

40  

Keulen (CGN) 80   

    Verkeerslandingsplaats in Kamp-
Lintfort: 
Speciale landingsplaats Saalhoff, 
telefoon +49 28 42 / 4 10 10, GPS: N 
51°31'47 - E 6°32'33 

Water – havens Orsoy 10   

Duisburg-
Ruhrort 

20   

Rotterdam 200   

Stations Rheinberg, 
Moers, Aldekerk, 
Geldern 

10 bis 15 Buurt-/regionaal verkeer, 
goederenstation, spoor express 

Duisburg 20 IC, EC, ICE 

Duisburg-
Ruhrort 

20 Containerstation, vrijhaven 
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Samenwerkingsakkoorden 

Partnersteden bevorderen de vriendschappelijke betrekkingen tussen de steden. 
Omvangrijke informatie over de samenwerkingsakkoorden zijn op partnerschaftsverein-
kamp-lintfort.de terug te vinden. 

Chester-le-Street - Groot-Brittannië 

Sinds 1981 heeft Kamp-Lintfort een samenwerkingsakkoord met Chester-le-Street. De stad 
ligt in de graafschap Durham in het noordoosten van Engeland aan de autosnelweg M 1 
(Edinburgh-Londen). De voormalige mijnbouwstad heeft 52.000 inwoners en omvat een 
oppervlakte van ongeveer 60 km². Ze kwam tot stand uit een Romeins legerkamp en was in 
de Middeleeuwen bisschopszetel. 

Chester-le-Street is sinds 2009 niet meer zelfstandig, maar een district (lokaal 
bestuursdistrict) van de graafschap Durham. 

Internet www.durham.gov.uk 

Cambrai - Frankrijk 

Sinds 1989 heeft Kamp-Lintfort een samenwerkingsakkoord met Cambrai. De stad in het 
noorden van Frankrijk aan de kruising van de autosnelwegen A 2 Parijs - Brussel en A 26 
Calais - Reims is de hoofdstad van het district met 32 gemeenten en zetel van de 
aartsbisschop. De 40.000 inwoners tellende stad heeft in de stadskern nog tal van histori-
sche bouwwerken, waaronder de dom, die jezuïetenkerk, patriciërshuizen, het "Spaanse 
huis" en de zogenaamde "Poort van Parijs” – een vestingbouwwerk als zuidelijke toegang tot 
de stad. 
 
Internet www.villedecambrai.com 

Żory - Polen 

De samenwerking met Żory werd in 2004 aangegaan. Żory ligt in Opper-Silezië in het zuiden 
van Polen aan de grens met Tsjechië, op een afstand van 38 km tot Kattowitz in de grootste 
steenkoolregio van Polen. De stadsrechten werden reeds in 1272 verleend. De 
middeleeuwse stadskern met de katholieke kerk uit de 14de eeuw is bijna volledig in stand 
gehouden. Vandaag de dag telt Żory ongeveer 65.000 inwoners. 
 
Internet www.zory.pl 

Edremit – Turkije  

Sinds 2010 heeft Kamp-Lintfort een samenwerkingsakkoord met Edremit. Edremit ligt in de 
provincie Balıkesir in het westen van Turkije tussen Marmarameer en Ägäis en telt ca. 
114.000 inwoners, waarvan 50.000 in het stadscentrum. De stad werd in 1443 opgericht. De 
geschiedenis van de regio gaat terug tot in de tijd van de Grieken en Romeinen. Zo bevinden 
er zich in de omgeving o.a. de antieke steden Troja en Pergamon. Tot de stad zelf behoort 
ook het uit de sage van Artemis bekende Idagebergte. Vanuit economisch oogpunt leeft de 
streek vooral van de olijfteelt en meer en meer van het toerisme. 
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Sociale infrastructuur 

Hochschule Rhein-Waal (Hogeschool Rijn-Waal) 

De hogeschool Rijn-Waal 
bestaat sinds 1 mei 2009 en 
zal met rasse schreden tot 
een innovatieve en internati-
onale hogeschool uitgroeien. 
Studielocaties zijn Kamp-
Lintfort en Kleve. Tot de 
voltooiing van de nieuwbouw 
in 2013 bevindt de 
hogeschool zich in de Süd-
straße. De nieuwbouw zal op 
het ABC-terrein aan de 
zuidwestelijke rand van de 
binnenstad, in de 
onmiddellijke omgeving van 
het geprojecteerde winkel-
centrum EK3, ontstaan. 

Op de hogeschoollocatie Kamp-Lintfort is de subfaculteit “Communicatie en milieu” 
gehuisvest. Het studieaanbod omvat doorgaans interdisciplinaire studierichtingen op het 
gebied van informatica, design, milieu, techniek, logistiek en psychologie evenals 
economische wetenschappen.   

Hochschule Rhein-Waal 
Südstraße 8 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 9 08 25 - 0 
Telefax: +49 28 21 / 8 06 73 - 160 
E-mail: info@hochschule-rhein-waal.de 
Internet: www.hochschule-rhein-waal.de 

 

St. Bernhard-hospitaal 

Het St. Bernhard-hospitaal is 
met 10 gespecialiseerde 
ziekenhuizen en 310 bedden 
de kern van de medische 
verzorging in Kamp-Lintfort. 
In 2009 werd het ziekenhuis 
voor de 3de keer met succes 
gecertificeerd. De verkregen 
kwaliteitszegels geven 
patiënten en instruerende 
artsen zekerheid bij de keuze 
van een kliniek. Het 
gezondheidscentrum van het 
St. Bernhard-hospitaal richt 
zich met een rijk geschakeerd 
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aanbod aan gezondheidsbevorderende en –behoudende cursussen tot alle 
leeftijdscategorieën.  

St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort GmbH 
Bürgermeister-Schmelzing-Straße 90 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 708 - 0 (servicecentrale) 
Telefax: +49 28 42 / 708 - 352 
E-mail: info@st-bernhard-hospital.de 
Internet: http://www.st-bernhard-hospital.de 

Stadtbücherei Kamp-Lintfort (Stadsbibliotheek) 

Als culturele ontmoetingsplaats, 
leerplaats en informatieve 
dienstverlener behoort de 
stadsbibliotheek tot de culturele 
basisuitrusting van de stad 
Kamp-Lintfort. Ter Uitlening 
staan er meer dan 75.000 media 
ter beschikking. Daarbij gaat het 
niet enkel om boeken, maar ook 
om luisterboeken, kranten, 
tijdschriften, muziek-cd’s, dvd’s, 
digitale media en spelletjes voor 
tafel en console. Met 
lichtgekleurde werktafels, 
gezellige leeshoeken, PC- en 
internetwerkplaatsen nodigt ze u 
uit om er in haar lokalen te lezen, 
werken en grasduinen. 

Bibliotheek online (Web-OPAC) 

Met de Web-OPAC maken wij het voor u mogelijk, via het internet in het mediabestand van 
de bibliotheek onderzoek te verrichten, inlichtingen over uit te lenen media op te vragen, een 
geleende (of ook niet-geleende) titel zelf te reserveren, inlichtingen over uw 
gebruikersrekening op te vragen en informatie over de door u geleende media en over nog te 
betalen kosten in te winnen. Ook kunt u de uitleentermijn van de geleende media zelfstandig 
verlengen. 

Wir4-Onleihe (www.onleihe.de/wir4onleihe) 

Uit het gezamenlijke virtuele filiaal van de bibliotheken van de Wir4-steden kunt u eBooks, 
aBooks, ePaper en eVideos downloaden en er een bepaalde tijd lang van genieten. 

Stadtbücherei 
Am Rathaus 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 912 - 385 
Telefax: +49 28 42 / 912 - 486 
E-mail: stadtbuecherei@kamp-lintfort.de 
Internet: www.kamp-lintfort.de/stadtbuecherei. 
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Cultuur 

De culturele wortels van de 
stad gaan terug tot in de 12de 
eeuw. Vandaag de dag is het 
klooster Kamp met het 
Geestelijk en Cultureel Cent-
rum, het museum “Kloster 
Kamp”, de abdijplaats en de 
terrastuin onderaan het 
klooster een plaats om even te 
blijven stilstaan. Gelijktijdig is 
deze toeristisch aantrekkelijke 
plaats er één, waar er talrijke 
culturele aanbiedingen van 
Tentoonstellingen, concerten 
tot zelfs Openluchtopvoeringen 
gepresenteerd worden. 

In het Museum “Kloster Kamp” wordt de eeuwenoude geschiedenis en traditie van de 
cisterciënzerorde gepresenteerd. Het Geologische Museum toont, welke schatten er door het 
mijnwezen op een diepte gevonden werden en bovendien meer dan 1.000 gesteenten, mine-
ralen en fossielen uit de regio. 

Bovendien worden er industriële gebouwen zoals de loonzaal van de mijn of de ABC-Keller 
cultureel gebruikt. Het voortdurend culturele afwisseling biedende aanbod gaat van 
koorgezang en theater in de zaal tot rockmuziek en muzikaal cabaret in de kelder. 

De stadshal is een populaire evenementenlocatie onder andere voor het Theateraanbod van 
de stad, maar ook voor de veelvuldige feestjes van de verenigingen en organisaties. 

Ter plaatse gevestigde ondernemingen bevorderen de cultuur in de stad, doordat zij zelf  
tentoonstellingen voor het publiek aanbieden of ook culturele evenementen met hun sponso-
ring ondersteunen. 

Museum “Kloster Kamp” 
Abteiplatz 24 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 40 62  
Openingsuren: van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 18 uur, op zondagen en feestdagen van 
11 tot 18 uur. 
 
Geologisches Museum 
Schulzentrum Moerser Straße 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 60 44 34 
 
Openingsuren: dinsdag van 10 uur tot 12 uur en ook op afspraak  
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Bezienswaardigheden 

Kloster Kamp 

Abteiplatz 13 

De eerste cisterciënzerabdij op 
Duitstalige grond vormde de bron van 
het huidige stadsdeel Kamp. Ze werd 
op 31 januari 1123 opgericht door 
twaalf monniken, die uit het 
Lotharingse klooster Morimond 
kwamen.  

De abdij kwam reeds tijdens de eerste 
eeuwen na haar oprichting tot volle 
bloei. Het gelegateerde land werd 
gedeeltelijk weggegeven als 
pachtboerderijen, die zeer in trek wa-
ren. Want de pachters profiteerden 
van het hoge kennisniveau van 
akkerbouw en veeteelt van de 

monniken. Van hieruit verspreidden de monniken de ijzeren ploeg, de spaliervruchten, de sla 
en de wijngaardslak. En lange tijd voordat de Nederlanders de eerste windmolen bouwden, 
hadden de monniken er al één op de nabijgelegen Dachsberg opgericht. De abdij had veel 
toeloop en al snel konden er dochterkloosters gevestigd worden.  

Na haar vernieling tijdens de Truchsessische of Keulse Oorlog (1582-1589) werd de abdij 
pas rond 1648, na de Westfaalse Vrede, heropgebouwd en beleefde ze een periode van 
haar grootste glorie. Zelfs een eigen jurisdictie werd gerealiseerd. Het gerechtsgebouw 
bestaat vandaag de dag nog steeds en ook een laatste immuniteitskruis staat tegenover de 
toegangsweg tot het klooster aan de zoom van het bos. Deze kruisen stonden op alle 
toegangswegen tot de abdij. Indien een wetsovertreder voor de politie op de vlucht sloeg en  
hij het kruis bereikte, was hij thans aan de rechtspraak van de monniken onderworpen. Deze 
was toen veruit minder wreedaardig dan de wereldlijke. 

In 1802 werd de abdij in het kader van de secularisatie onder de heerschappij van Napoleon 
opgedoekt en werden de overblijvende gebouwen eveneens bouwvallig. Enkel de kerk en de 
voormalige ziekenvleugel van het klooster bleven staan, de kerkschatten werden in veel 
verschillende landen rondgestrooid, de monniken verdreven. De laatste monnik van de abdij, 
Friedrich Michels, werd als pastoor van Kamp ingeschakeld. Zijn graf bevindt zich op het 
bezienswaardige kerkhof aan de toegangsweg tot het klooster.  

In 1823 kwam de abdij door een reorganisatie van de bisdomgrenzen aan het bisdom Müns-
ter toe. Er moesten echter nog meer dan 130 jaren voorbijgaan voordat er weer kloosterlijk 
leven op Kamp heerste. In 1954 namen karmelietenmonniken, die de bisschop van Münster 
naar Kamp geroepen had, feestelijk hun intrek. Ze runden tot het begin van het jaar 2003 de 
eerbiedwaardige abdij als klooster totdat ook zij bij gebrek aan nakomelingen het klooster 
opgaven. Andermaal is er een laatste monnik op Kamp, pater Georg, die van de bisschop de 
opdracht gekregen had, het klooster met hulp van de stad en van de katholieke pastoor van 
de stad in het vandaag de dag bestaande, christelijke ontmoetingscentrum te veranderen. 

In de kerk van de voormalige abdij liggen er brochures met uitvoerige informatie ter inzage. 
Tegenover de kerk ligt in een voormalig zusterinternaat het museum “Kloster Kamp”, dat 
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informatie over het leven en het werk van de cisterciënzermonniken – meer bepaald op de 
abdij - verstrekt. 

Kräutergarten am Kloster Kamp (Kruidentuin aan het klooster Kamp) 

Abteiplatz 15 

Helemaal in de traditie van de cisterciënzers bestaat er bovenaan aan het klooster vóór de 
hoofdingang weer een kruidentuin. Te danken hebben de talrijke bezoekers en klanten dit 
aan de geëngageerde mevrouw dokteres Brigitte Weller-Boothe. De dokteres voor inwendige 
geneeskunde heeft haar praktijk hier boven en heeft plantkunde als fervente hobby. 

In kleine bukshouten hoeken onderverdeeld, presenteert ze zowat 400 planten, aangeplant 
volgens de lichaamsstreken, waarop ze uitwerking hebben.  

Terrassengarten am Kloster Kamp (De terrastuin aan het klooster Kamp) 

Tijdens de periode van 1986 
tot 1990 liet de stad Kamp-
Lintfort met aanzienlijke 
financiële steun van het Rijk 
en van de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen aan de 
zuidkant van de “Kamper 
Berg” de in vergetelheid 
geraakte terrastuin van de 
voormalige cisterciënzerabdij 
Kamp heroprichten. De basis 
voor deze heroprichting, 
waarmee aan het Rijngebied 
na een vijf jaar durende 
bouwtijd een vooraanstaand 
tuinmonument teruggegeven 

werd, vormde de overgeleverde barok topografie van de 18de eeuw. Een in 1750 tot stand 
gekomen, kadastrale kaart van de landmeter Adam documenteert de toenmalige toestand 
van het in 1700 onder de abt Edmundus von Richterich terrasvormig aangelegde plantsoen, 
dat door zijn ambtopvolgers doorgetrokken en verfraaid werd. 

De veel besproken nieuwe creatie van de ten einde lopende 20ste eeuw is op het historische 
voorbeeld afgestemd, maar doet beroep op architectonische inrichtingsmiddelen van het 
heden. De heropbouw van de terrastuin, die zich op een oppervlakte van 21.700 m² uitstrekt, 
bewerkstelligde voor de stad Kamp-Lintfort en de regio echter niet enkel een 
tuinbouwkundige, maar ook een culturele verrijking. Sinds 1990 namelijk presenteert de 
dienst “Cultuur” van de stad in de westelijke oranjerie – een constructie van glas en staal – 
telkens tijdens de periode van mei tot september grotere wisseltentoonstellingen van 
hedendaagse kunst. Verder zijn sinds 1992 in de oostelijke oranjerie van het plantsoen de 
zandsteensculptuur "Die Hockende" van Emerita Pansowova en in het bovenste 
terrasgedeelte de bronsplastiek "Tomski" van Sabine Grzimek tentoongesteld. 

Openingsuren: 
De terrastuin aan het klooster Kamp is voor het publiek van 1 april tot en met 30 september 
vanaf 8:00 uur en tussen 1 oktober en 31 maart vanaf 9:00 uur telkens tot het invallen van de 
schemering vrij toegankelijk. De kunsttentoonstellingen in de westelijke oranjerie kunnen op 
de speciale openingsuren eveneens gratis bezichtigd worden. 
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Een webcam werpt een blik op de gerestaureerde terrastuin aan het klooster Kamp. Naast 
het actuele beeld geeft deze webcam een terugblik van de voorbije 24 uur, actuele en 
gearchiveerde weergegevens, een evenementenkalender evenals een interactieve 
fotoweergave. 

 

Altsiedlung (De oude nederzetting) 

Tussen Moerser-, Ring -, August- en Franzstraße 

Ten oosten van het kolenmijnterrein 
en daardoor in een door de heer-
sende windrichting regelmatig 
benadeelde zone was de kolenmijn 
in 1909 met de bouw van een 
mijnwerkerskolonie begonnen. 
Tijdens meerdere bouwfasen 
kwamen er een gesloten 
mijnwerkerskolonie met 2.300 
arbeiderswoningen, een centraal 
gelegen marktplein en tot de 
kolenmijn behorende consumptie-
instellingen tot ontwikkeling. Deze in 
1930 voltooide nederzetting vertoont 
duidelijke invloeden van de Duitse 
Tuinstadbeweging, die het organisch 

tot ontwikkeling gekomen dorp van de pre-industriële tijd als voorbeeld had. Daartoe behoren 
gebogen lanen (bij ieder huis een straatboom) met bevallige vrijstaande huizen, achter 
dewelke er zich telkens moestuinen met een stalletje voor de “mijnwerkerskoe”, de geit,  
bevonden. Daarbij zal de aandachtige waarnemer vaststellen dat het bij de huizen alleen 
maar enkele basistypes betreft, die echter door een verschillende stand van dakgoot en 
puntgevel alsook verschillende daken en versieringsdetails een gevarieerd totaalbeeld 
bieden.  

Vandaag de dag is de wijk voorbeeldig gerestaureerd en als grootste samenhangende 
mijnwerkerskolonie van het Roergebied beschermd. De gevels werden in ruime mate in 
stand gehouden, maar daarachter gaan tegenwoordig riant gebouwde woningen schuil. Veel 
huizen zijn vandaag de dag privé-bezit. Omdat deze nederzetting met gemeentehuis, kerken 
en scholen autarkisch was en de eerste samenhangende bebouwing in het stadsdeel Lintfort 
vormde, wordt ze door de inwoners van Kamp-Lintfort ook "oude nederzetting" of „kolonie" 
genaamd. 

In het door het weer bevoordeelde westen van het kolenmijnterrein ontstond er een riant 
uitgestippelde wijk voor de leidinggevende bedienden of „ambtenaars" van de mijn. 

Haus des Bergmanns 

Ebertstraße 88, **Ecke Antonstraße 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon +49 28 42 / 4 17 84 of de heer Stratenhoff, telefoon +49 28 42 /  64 24 
Openingsuren: ’s woensdags en ’s zondags van 14:00 tot 17:00 uur en ook voor groepen op 
afspraak. 
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Wandelweg – een weg vertelt geschiedenis 

De Wandelweg is een 
landschapsarchitectonisch vormge-
geven voet- en fietspadverbinding 
tussen de beide wortels van de stad 
Kamp-Lintfort, de stadsdelen Kamp 
en Lintfort.  Verbindend element 
tussen deze beide geografische en 
stadhistorische polen is de Große 
Goorley, die in de richting van Kamp 
stroomt en daar in de Fossa 
Eugeniana, een naar de Rijn lei-
dend, Spaans kanaalbouwwerk van 
de 17de eeuw, uitmondt. 
Respectievelijk uitgangs- en 
eindpunten van de 2,3 km lange 
Wandelweg, die grotendeels langs 

de Große Goorley gaat, zijn de “Kamper Berg” met de "oude" en de "nieuwe" tuin van de 
abdij Kamp en het Stephanswäldchen in Lintfort. Beide stadsdelen worden op een kwalitatief 
nieuwe manier met elkaar verbonden. 

De verwezenlijking van het landschapsinrichtende plan begon in 2004 en geschiedde in drie 
grotere bouwfasen. Door de Wandelweg krijgt de bezoeker gelegenheid, zich enigszins in 
het voorbijgaan met essentiële aspecten van de geschiedenis van het oord Kamp-Lintfort 
vertrouwd te maken. 

Sport in Kamp-Lintfort 

De sportvriendelijke stad 
Kamp-Lintfort komt tegemoet 
aan de wensen van iedere 
sportbeoefenaar. Zo is er 
bijvoorbeeld het 
recreatiepark Pappelsee met 
openlucht- en overdekt 
zwembad. Verder zijn er tal 
van voetbal- en 
tennisterreinen, fitnessstu-
dio’s, een squash- en 
badmintoncentrum evenals 
zeil- en surfmogelijkheden 
aan het Rossenrayer meer. 
Bovendien bieden ongeveer 
50 sportverenigingen bijna 

alle mogelijkheden van sportactiviteiten met gelijkgezinden. 

De uitgestrekte bosgebieden in het noorden nodigen u met speciaal bewegwijzerde routes 
uit om er aan Nordic Walking en Walking te doen en om er rond te trekken. Een Flyer met 
routeschetsen staat ter beschikking om gedownload te worden. 

Idyllisch gelegen, tussen de “Kamper Berg” en de Niersenberg, bevindt zich het 18-hole 
competitiegolfterrein (par 72,  6095 m). Huisrecht op dit golfcomplex heeft de Golfclub Am 
Kloster Kamp e.V. Aantrekkelijk vormgegeven golflandschappen met interessante 
waterhindernissen kenmerken het complex, dat in het typische Neder-Rijnse landschap 
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geïntegreerd is. Het terrein beschikt over een oefencomplex met Chipping - en Pitching 
Greens evenals een uitgestrekte Putting Green en een drivingrange. Aan de basis van het 
klooster Kamp staat een riant dienstenaanbod rond de golfsport ter beschikking. 

Het verkennen van de natuur 
op de rug van een paard of in 
een paardenwagen is een 
belevenis op zich. Voor 
paardrijders staan er 20 km 
aan bewegwijzerde 
ruiterpaden – voor het 
merendeel in het bos -, twee 
maneges en voor de 
kinderen een ponybaan ter 
beschikking. Een bijzondere 
service biedt de "Ruiteratlas 
Beneden-Rijn", verkrijgbaar 
in de boekhandel. 

 

Vrije tijd & ontspanning 

De recreatiemogelijkheden in Kamp-Lintfort zijn tot ver buiten de stadsgrenzen bekend en 
populair. In het waterpretpark Pappelsee, in de speeljungle of op het golfterrein en of u nu 
met de fiets, de camper of een vliegtuigje komt: wij garanderen heel wat plezier! 

 

Spaßbad Pappelsee (Waterpretpark Pappelsee) 

Een speciale attractie voor 
hen, die op zoek zijn naar 
sport en ontspanning, is het 
waterpretpark Pappelsee in 
Kamp-Lintfort, een tot ver bui-
ten de regio aan de Beneden-
Rijn bekende vrijetijdsoase 
met overdekt zwembad, 
openluchtzwembad en 
cafetaria. 

Bertastraße 74 
Telefoon: +49 28 42 / 8 16 40 
Internet: www.spassbad-
pappelsee.de 
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Luchthaven Saalhoff 

Een bezoekje aan de luchthaven 
Saalhoff is tijdens de weekends in de 
zomer altijd een indrukwekkende 
belevenis. Hier starten motor- en 
zweefvliegtuigen, gas- en 
heteluchtballonnen en ook 
lichtgewichtvliegtuigen. Hier kunnen er 
ook rondvluchten bij de plaatselijke 

Luchtsportgemeenschap geboekt 
worden.  

Alpener Straße 39 
GPS: N 51°31'47 - E 6°32'33 
Telefoon: +49 28 42 / 4 10 10 
 
 

Saunapark Kamperbrück 

Het sauna-aanbod omvat negen verschillende saunatypes evenals luxueuze en weldoende 
verfrissings- en afkoelingsfaciliteiten. Gezondheid en plezier geconcentreerd onder één dak. 
Nieuw is het Wellness-Center, dat in de stijl van een Romeins badcomplex gebouwd werd. 

Hoerstgener Str. 132 
Telefoon: +49 28 42 / 4 24 12 

Carrera-Erlebniswelt (Carrera belevingswereld 

Hier worden er elke dag op een reusachtige Carrera-baan hard bevochten wedstrijden 
gehouden. Kind of kind in de man – de fascinerende wereld van de bekende miniauto’s kunt 
u hier van nabij beleven. 

Oststraße 31 
Telefoon: +49 28 42 / 9 17 71 

Spiele-Dschungel (Speeljungle) 

Binnenspeeltuin voor kinderen tot 12 jaar met veelvuldige creatieve speelmogelijkheden. 

Oststraße 15 
Telefoon: +49 28 42 / 90 30 55 

Caravanstalling 

Op een afstand van vijf minuten met de fiets tot het stadscentrum biedt de stad u een gratis 
staanplaats. Het parkeerterrein is een geasfalteerde, lichtjes afhellende, grote parkeerruimte 
onder schaduwrijke bomen. Tijdens de openingsuren van het waterpretpark Pappelsee kunt 
u van de toiletten gratis gebruik maken. Indien u in clubverband komt, verzoeken wij bij meer 
dan tien voertuigen om voorafgaande inschrijving bij de dienst “Stadsinformatie”. De 
belangrijkste informatie hebben wij voor u in een Flyer samengevat. 
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Fietstochten maken 

Al lang hebben de binnen- en 
buitenlandse fietsers de Beneden-
Rijn als paradijs voor fietstochten 
ontdekt. Op enkele uitzonderingen 
na, is de streek zeer effen. 
Zodoende worden ook de 
deelnemers aan een daguitstapje 
niet overbelast, temeer de vele 

bezienswaardigheden, 
boerderijcafés en 
natuurmonumenten u vaak voor een 
tussenstop uitnodigen. 

Juist Kamp-Lintfort met zijn 
uitgestrekte bosgebieden en het 
typische Neder-Rijnse landschap 

met tal van oude armen van de Rijn tussen velden, weiden en weiland biedt zich als 
uitgangspunt van onbezorgde uitstapjes aan. 

Uitgaande van Kamp-Lintfort zijn er drie fietstochtroutes, waarop er zich tal van interessante 
stopplaatsen bevinden. Over de routes „Langs historische verkeerswegen" (53 kilometer) 
„Brouwen, branden en persen" (21 kilometer) en „Rond Kamp-Lintfort" (45 kilometer) zijn er 
uitvoerige en geïllustreerde tourgidsen tegen de prijs van elk 7,50 Euro bij de dienst 
“Stadsinformatie” te verkrijgen. 

Bovendien brengen meerdere goed doorgetrokken en bewegwijzerde regionale, vrijliggende 
fietspaden u door onze streek. Helemaal voorop de bekende „Beneden-Rijn"-route, die 
meteen met meerdere secundaire wegen het stedelijke gebied doorkruist. Deze en nog an-
dere fietstochtkaarten worden eveneens op de dienst “Stadsinformatie” aangeboden. 

Rondtrekken 

Voor de verschillende trektochtvormen, Walking, Nordic Walking en wandelen heeft de stad 
Kamp-Lintfort een heleboel paden door onze stad en door het Neder-Rijnse landschap 
aangelegd.  

De K-weg, met een „K" in een cirkel bewegwijzerd, leidt te voet door de qua landschap 
mooie randgebieden van de stad. 

Veel verder brengt u het Neder-Rijnse pad van de Niederrheinischen Berg- und Wander-
freunde e.V.. Op een oppervlakte van in totaal 132 km verbindt hij acht Neder-Rijnse plekjes 
door qua landschap aantrekkelijke wandelroutes. Bewegwijzerd is hij met „NW". 

Voor alle trektochtvormen en routes is er gratis informatie op de dienst “Stadsinformatie”. 

Kegelbanen 

Kegelen kunt u in Kamp-Lintfort op heel wat banen van de verschillende eethuizen of in de 
kegelsportzaal. 

Moerser Str. 167 
Telefoon +49 28 42 / 5 06 46 of 34 31 
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Overnachten in Kamp-Lintfort 

Van exclusieve suite tot voordelige 
accommodatie – First-Class-Hotel 
of particuliere kamer - in Kamp-
Lintfort hebt u niet enkel de vrije 
keuze, maar ook de kwelling van de 
keuze. Want zeven hotels, drie 
pensions en drie aanbiedingen van 
particuliere kamers zouden na een 
bezoekje aan het waterpretpark of 
aan het golfterrein of na een 
fietstochtje voor uw welverdiende 
slaap willen zorgen. 

 

Hotels: 

Hoerstgener Landhotel "Zur Post"  
Dorfstraße 29  
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 92 14 98 – 0 
Telefax: +49 28 42 / 92 14 98 - 33  
E-mail: info@hotelrestaurant-zur-post.de  
Internet: www.hotelrestaurant-zur-post.de 
 
Hotel am Prinzenplatz "Zur Post"  
Friedrich-Heinrich-Allee 1 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 22 11 
Telefax: +49 28 42 / 23 33 
E-mail: info@hotelzurpost-kamp-lintfort.de  
Internet: www.hotelzurpost-kamp-lintfort.de 
 
Hotel "Casablanca"  
Moerser Straße 455 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 5 06 20  
Telefax: +49 28 42 / 9 17 02 
 
Hotel "Casino im Park"  
Friedrich-Heinrich-Allee 54 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 9 63 40  
Telefax: +49 28 42 / 6 06 61  
E-mail: casino@nk-hotels.de  
Internet: www.nk-hotels.de 
 
Hotel "Laguna"  
Moerser Straße 116 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 9 21 39 50  
E-mail: hotel-restaurant-laguna@gmx.de 
 

Kamp-Lintfort  www.kamp-lintfort.de   info@kamp-lintfort.de   +49 2842 9120

mailto:info@hotelrestaurant-zur-post.de
http://www.hotelrestaurant-zur-post.de/
mailto:info@hotelzurpost-kamp-lintfort.de
http://www.hotelzurpost-kamp-lintfort.de/
mailto:casino@nk-hotels.de
http://www.nk-hotels.de/
mailto:hotel-restaurant-laguna@gmx.de


Hotel "Lintforter Hof"  
Moerser Straße 325 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 92 91 - 104  
Telefax: +49 28 42 / 92 91 - 105  
E-mail: info@lintforterhof.de  
Internet: www.lintforterhof.de 
 
Wellings Parkhotel  
Neuendickstraße 96 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 21 04-0  
Telefax: +49 28 42 / 21 09  
E-mail: info@wellings-parkhotel.de  
Internet: www.wellings-parkhotel.de 
 

Pensions 

Gästehaus Bauernhof Ermen  
Altfelder Straße 248 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 4 21 44  
Telefax: +49 28 42 / 9 28 11 49  
Internet: www.gaestehaus-ermen.de 
 
Gasthaus "Zur Linde"  
Hoerstgener Straße 153 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 4 13 80  
Telefax: +49 28 42 / 4 13 80 
 
Pension "Zum Klosterblick"  
Moerser Straße 31 b 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 5 56 09  
Telefax: +49 28 42 / 5 56 06  
E-mail: Pension-Klosterblick@t-online.de  
Internet: www.pension-klosterblick.de 
 

Particuliere kamers: 

Privatzimmer Dalschen  
Prinzenstraße 17 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 177 / 6 23 24 91  
E-mail: dalschen@t-online.de 
 
Privatzimmer Jahn  
Niersenbruchstraße 24 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 4 20 56  
E-mail: privatzimmerjahn@aol.com  
Internet: www.privatzimmer-jahn.de 
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Privatzimmer Streup  
Krähenweg 15 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 / 4 13 15  
E-mail: gisela.streup@gmx.de 
 

Kamp-Lintfort als vestigingsplaats voor economische 
bedrijvigheden  

Kamp-Lintfort is een 
middencentrum aan de linker 
Beneden-Rijn met zowat 
40.000 inwoners. Economisch 
en stedenbouwkundig 
gekenmerkt door de 
steenkoolmijnbouw heeft 
Kamp-Lintfort zich vandaag al 
door een succesvol 
geïntroduceerde structurele 
verandering ontwikkeld tot 
een toekomstgerichte 
vestigingsplaats voor techno-
logie, logistiek en 
hogescholen, die van de geo-
grafische ligging in het 

aantrekkingsgebied van het Roergebied en van de Benelux-landen profiteert. 

Meer bepaald de uitstekende aansluitingen op het autosnelwegennet, twee 
autosnelwegaansluitingen (A 42 en A 57) en ook de nabijheid tot Europa’s grootste binnen-
haven in Duisburg weten Kamp-Lintfort als vestigingsplaats voor economische 
bedrijvigheden te onderscheiden. Bovendien beschikt Kamp-Lintfort over een ruim aanbod 
aan industriële bouwoppervlakten en dit tegen uiterst aantrekkelijke condities. Aan de 
scheidlijn tussen de stedelijke agglomeratie van het Roergebied en de rustiek gekenmerkte 
Beneden-Rijn gelegen, vertegenwoordigt Kamp-Lintfort een aantrekkelijke plaats om te wer-
ken en te wonen. 

Stadsmarketing in Kamp-Lintfort 

Veranderende binnenstad 

Stadsmarketing is een op 
lange termijn gerichte, 
gemeenschappelijke vorm 
van de stadsontwikkeling met 
het doel, onze stad en haar 

dienstverlening 
aantrekkelijker vorm te 
geven. Aan het concept, dat 
de firma StadtUmBau GmbH 
in het jaar 2002 hiervoor 
uitgewerkt heeft, hebben bur-
gers, bedrijven, detailhandel 
en instellingen actief 
meegewerkt. In 
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projectgroepen en burgerforums werd er geanimeerd gedebatteerd en intensief gewerkt. 
Tijdens de daaropvolgende fase van de praktische realisatie van projecten ondergaat de 
binnenstad momenteel een vanuit stedenbouwkundig oogpunt unieke verandering. De 
vernieuwing van het Prinzenplatz, van de winkelzone Moerser Straße en ook van het 
centrale busstation werd in de jaren 2008-2010 voltrokken. Het qua bouwvolume en van be-
lang grootste project is de sloop van de drie flatgebouwen, bekend als Witte Reuzen. Op 
deze plaats zal vermoedelijk tegen het einde van het jaar 2012 het nieuwe winkelcentrum EK 
3 (“Einkaufen unter den drei Eichen” = winkelen onder de 3 eiken”) ontstaan. De vooruitgang 
van de werkzaamheden is op een eigen Homepage , o.a. met webcam, te bekijken. 

Stadsmarketing praktisch – met elkaar praten en handelen 

Kamp-Lintfort beschikt over een productieve detailhandel, vertegenwoordigd door een 
geëngageerde Werbegemeinschaft, die met haar evenementen zoals de Voorjaarsbazaar, 
het Stadsfeest en de Sinterklaasmarkt bezoekers van dichtbij en van ver aantrekt. Leegstand 
van winkelruimten kan echter niet vermeden worden. Ons Leegstandsmanagement is een 
aanbod van de dienst “Bevordering van de economie” en van de reclamegemeenschap aan 
huiseigenaars en in een actieve en eigentijdse commercialisering van vrije gebouwen 
geïnteresseerde personen. 

Burgerservice 

Tal van uw verzoeken kunt u reeds 
definitief „online" afhandelen. En wij 
breiden dit aanbod voortdurend uit. 
Dat bespaart u een bezoekje aan de 
administratie en laat u daardoor meer 
tijd voor andere dingen, die 
belangrijker voor u zijn. 

Graag verstrekken wij u informatie, 
tot wie u zich kunt richten als de 
bevoegdheid van de stad dan al eens 
niet van toepassing is. 

Voor het eerste contact staan er voor 
u telefonisch en op de dienst “Burgerontvangst” van het stadhuis persoonlijke 
contactpersonen op het telefoonnummer +49 28 42 /  912-0 ter beschikking. 

Bürgerbüro (Burgerkantoor) 

Heel wat diensten kunt u in het burgerkantoor op de benedenverdieping van het stadhuis 
opvragen. Het burgerkantoor is op volgende tijdstippen geopend: 

Weekdag Openingsuren van het burgerkantoor 

Maandag van 8:00 uur tot 16:00 uur 

Dinsdag van 8:00 uur tot 16:00 uur 

Woensdag van 8:00 uur tot 12:30 uur 

Donderdag van 8:00 uur tot 18:00 uur 

Vrijdag van 8:00 uur tot 12:30 uur 

Zaterdag van 10:00 uur tot 12:00 uur  

 
Telefoon +49 28 42 / 912 - 203 tot – 207 
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Bijkomende contactpersonen 

 Stadsinformatie  
Telefoon +49 28 42 / 912 - 444 
E-mail: stadtinformation@kamp-lintfort.de 
 

 Cultuurkantoor 
Telefoon +49 28 42 / 912 - 400 
E-mail: kulturbuero@kamp-lintfort.de 
 

 Bureau voor School, Jeugd en Sport 
Telefoon +49 28 42 / 912 - 274 
E-mail: sjs@kamp-lintfort.de 
 

 Bureau ter Bevordering van de Economie en Stadsmarketing 
Telefoon +49 28 42 / 912 - 222 
E-mail: wifoe@kamp-lintfort.de 

 

Spreekuren 

Van maandag tot vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur  
Op dinsdag van 14:00 uur tot 16:00 uur 
Op donderdag van 14:00 uur tot 18:00 uur 

Pendlernetz (Carpooling) 

"Verstandig rijden - samen sparen", dat is het motto van de nieuwe burgerservice. 

U kunt nu met de burgerservice met het grootste gemak en te dien einde, afgezien van de 
internetkosten, gratis aan carpooling doen. Functioneren kan de internetservice enkel en 
alleen als zoveel mogelijk burgers meedoen. Ongeacht of u carpools zoekt of aanbiedt. 

 

Colofon 

 

Stadt Kamp-Lintfort 
Am Rathaus 2 
D-47475 Kamp-Lintfort 
Telefoon: +49 28 42 912 - 0 (centrale) 
Telefax: +49 28 42 912 - 367 
E-mail: info@kamp-lintfort.de 
Internet: www.kamp-lintfort.de 

Kamp-Lintfort  www.kamp-lintfort.de   info@kamp-lintfort.de   +49 2842 9120
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mailto:kulturbuero@kamp-lintfort.de
mailto:sjs@kamp-lintfort.de
mailto:wifoe@kamp-lintfort.de
http://kreis-wesel.pendlernetz.de/
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