
 

 

Kerkrade bezoekt Düsseldorf op 9 oktober 2022 

 

Op de zonnige zondag 9 oktober 2022 bezocht een twintigtal Rotary leden en partners de stad Düsseldorf. 
Düsseldorf, een stad met ruim 620.00 inwoners, kreeg zijn stadsrechten in 1288 en is tegenwoordig de hoofdstad 
van NRW in Duitsland. 

 

Punctueel om 9.38 uur vertrokken we met de trein (met mondkapje!) vanuit het station Herzogenrath en een uurtje 
later stonden we in hartje Düsseldorf. Daar stapten we over in de Stadtbahn die ons naar de Heinrich Hein Alle 
bracht. We wandelden van hieruit door de Altstadt naar de markt. Op deze markt ligt het vroegere stadhuis en 
midden op het plein staat het ruiterstandbeeld van Jan-Wellen. Hier wachtte onze Nederlandstalige gids, Julia 
Rosendaal, die ons rond zou leiden door het centrum en de Rijn promenade. Normaliter (…) kom je in Düsseldorf 
voor het winkelen in- en rond de Königsalleen, nu zagen we de stad echter op een totaal andere manier. De gids had 
veel te vertellen over de oude- en tegenwoordige stad en kon ons bovendien veel laten zien. Zo stond er, net als in 
Kerkrade, een Lambertus kerk die hier echter voorzien was van een scheve kerktoren. We vernamen de achtergrond 
van het Stadterhebungsmonument, de rivaliteit met de stad Köln, waarom Protestantse kerken achter andere huizen 
werden gebouwd, de achtergrond van het radslagen, de 10.000 nog steeds in gebruik zonde gaslantaarns en nog 
veel meer wetenswaardigheden. De bijgevoegde foto’s geven een indruk van de vele nieuwe indrukken die door ons 
werden opgedaan.  

 

       

 

       



 

 

       

 

                  

Om 13 uur stonden we in de Hexe Bolke straat waar zich ‘die längsten Theke der Welt befindet’ en waar als 
tussendoortje een lekkere salade of pasta kon worden gegeten. Vervolgens ging het naar de Rijn promenade waar 
we aan boord gingen van een rondvaartboot die ons eerst stroomopwaarts en daarna stroomafwaarts het 
Düsseldorf gezien vanaf de Rijn liet zien. Na de boottocht ging het te voet richting het Brauhaus Frankenheim waar 
ieder het Altbier van Frankenheim kon proeven en waar ook de hoofdmaaltijd werd opgediend.  

 

            

Hoewel we eerst dachten met de Stadtbahn naar de Hauptbahnhof te rijden, werd het toch een voettocht van ruim 
een kilometer naar het station. Enkele minuten na aankomst arriveerde hier de trein die ons rond half negen weer in 
Herzogenrath liet uitstappen. Samengevat: een mooi en goed georganiseerd uitstapje! Met dank aan de 
organisatoren.  


