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Samen met elkaar! Dat is ons motto als 
bemanning van de Erlebnis Bremerha-
ven GmbH. Wij houden van onze stad en 
wekken dan ook graag het enthousiasme 

van onze bezoekers voor de zeestad. Wij kennen 
Bremerhaven zo goed als onze eigen broekzak 
en hebben daarom in onze toeristische info ook 
een paar insider tips opgenomen.

Al decennialang vullen onze collega‘s de evene-
mentenkalender met kleinere en grotere fees-
ten, tot aan het internationale Windjammertref-
fen (zeilschepen in Bremerhaven). Daarbij worden 
zowel land, water als lucht het toneel van afwis- 
selende programma-onderdelen. Schepen horen 
bij Bremerhaven zoals golven bij de zee. In ons  
reisaanbod bieden we daarom steeds weer aan-
trekkelijke rondvaarten op kleine en grote zeil-
schepen aan.

          #Bremerhaven, de grootste stad aan de Duitse Noordzeekust, ligt langs de Weser en strekt zich uit richting de Noordzee.
De ligging aan het water bepaalt het beeld van de stad van oudsher en zowel haar inwoners als haar bezoekers weten de frisse zeelucht en het maritieme leven te waarderen.

In onze shop kunt u tickets voor 
uiteenlopende evenementen aan-
schaffen, van concert via lezing 
tot en met theater. Ons team van 
de afdeling Service en Verkoop 

De havenstad laat zien
dat ze modern is met een open 
blik op de wereld. Toch worden 

tradities gewaardeerd en 
in de praktijk gebracht.

Water, wind en zee

Het havenlicht bij 
de Alter Vorhafen,

met de Simon-
Loschen-vuurtoren

op de achtergrond

biedt een breed reisaanbod aan 
of stelt met veel expertise ook                   
individuele groepsprogramma‘s 
samen. Voor touroperators zijn 
wij de toeristische dienstverlener 

van de stad en met onze unieke 
werelden vol kennis en ervaring 
wordt onze zeestad een tijde-
lijk klaslokaal: een geweldig doel 
voor een interessant schoolreisje. 
Vergaderingen en congressen zijn 
bij ons MICE-team in goede han-
den, of ze nu plaatsvinden in een 
klassieke vergaderruimte of op 
een bijzondere, maritieme locatie. 
En rolstoelvriendelijk reizen gaat 
ons bijzonder aan het hart!

In onze zeestad Bremerhaven valt 
veel te ontdekken!

www.logbuch-bremerhaven.de
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Wie denkt dat een schip een 
schip is, komt er tijdens 
een bezoek aan  #bremer-
haven snel achter dat dat 

niet klopt. Alleen al in de museumha-
ven, de Oude en Nieuwe Haven in het 
centrum van de stad drijven onderzeeër, 
lichtschip, vrachtschip, bergingssleep- 
boot, walvisvaarder en traditioneel 
schip naast elkaar. Hier ligt meer dan 
honderd jaar scheepvaart aan de kade.

Maar er valt nog veel meer te ontdek-
ken. Aan boord van de snelle barkas-
sen vaart u dicht langs de reusachtige 
schepen en werven. U moet uw hoofd 
ver in uw nek gooien om de bovenkant 
van de hoog oprijzende scheepswanden 

te kunnen zien. In de zeehavens en in de 
vissershaven kan je bijzondere schepen 
zoals onderzoeksschepen, schepen van 
de kustwacht, reusachtige container-
schepen, autoschepen, cruiseschepen 
en nog veel meer bewonderen. Maar 
dat is nog niet alles. Aan boord van een 
prachtige rondvaartboot vaart u door de 
sluis en daarna de Weser op richting de 
Noordzee tot aan de langste kade van 
Europa met de spannende container-
kranen en de cruiseschepen. Wie het 
graag wat rustiger aan doet, wordt aan 
boord van de ‚Oceana‘ verwelkomd voor 
een tocht over de Weser richting Bre-
men.
 
www.logbuch-bremerhaven.de/tag/schiff

Werken op zee is meer een roeping dan 
een beroep. Het klopt wel als ze zeggen 
dat de zee je niet meer loslaat. Omdat ik 
op zee steeds door water ben omgeven, 

kan het niet anders dan dat ik aan land in #bremer-
haven steeds weer op de dijk of op de kade sta. Zonder 
de wijde blik en de zilte lucht met de dansende wolken 
boven me, voel ik me opgesloten. 

Als kind werd ik al aangetrokken door de 
zee. Maar wie denkt dat het een beroep 
is zoals elk ander beroep, heeft het mis. 
Hoewel aan boord elke hand telt en be-
langrijk is, is het opdoen van kennis en het 
krijgen van erkenning een harde leerschool. Fouten 
kunnen hier ernstige gevolgen hebben. Tijdens mijn 
opleiding tot matroos hield ik mijn ogen en oren open 
om te leren van de oude rotten in het vak. Ze weten 
alles van de scheepvaart, het weer, het werkmate-
riaal en van goede zeemanskunst. Ze hebben altijd wel 
een tip voor je of schudden een oplossing uit de mouw 
waar je zelf nooit op zou komen. Tijdens de opleiding 
tot matroos doe je kennis op over het laden en los-
sen van schepen, het onderhoud van touwwerk, leer je 
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan boord 
en houd je de wacht, maar de ervaring van ‚oude‘ zee-
lui is goud waard. Vol ambitie klom ik op tot bootsman 
en later tot kapitein. En hoewel ik tijdens mijn reizen 
mijn geliefden thuis vaak maandenlang niet zag, had 
ik geen reis willen missen. Vandaag de dag ben ik  

allang met pensioen. Maar ik voel me nog steeds onrus-
tig, want de zee laat me nog steeds niet los. Ik mag in mijn 
Bremerhaven niet klagen over een gebrek aan werk. 
De traditionele schepen van de scheepvaartcompag-
nie en het scheepvaartgilde moeten in een goede staat 
worden gehouden, tijdens de diverse rondvaarten 
kunnen voormalige zeelieden veel over de gebeurte-

nissen in de haven vertellen, terwijl andere 
gepensioneerden de sluizen van de Neuer 
Hafen openen en vrijetijdsschippers on-
derweg naar hun ligplaats verwelkomen. 
Elke dag is anders en er gebeurt steeds 
iets nieuws!

www.logbuch-bremerhaven.de/tag/schiff

Vanaf het water
is het nog veel
spannender –

er valt altijd veel te
ontdekken in
de havens en
op de Weser
richting de 
Noordzee.

    „De zee
     laat me
     niet los“

Schepen, werven, kranen – de havens van heel dichtbij

Neem me mee, kapitein

HAVENBELEVENIS HAFENERLEBNIS

Er stroomt water
in plaats van bloed
door mijn aderen – 

Mijn
herinneringen 

aan de
zeevaart
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Proviand inladen en trossen los! Zo brengen 
vrijetijdkapiteins elke vrije minuut in het 
seizoen door. Met kleinere of grotere 
motor- of zeilboten doorkruisen ze rivieren 

en Noordzee, voordat ze de veilige haven aandoen. 
Daarvan heeft #bremerhaven er zelfs meer dan 
één. Hier vindt iedereen de ligplaats die bij hem 
past. In het hart van de stad en op loopafstand van de 
musea en winkelstraten of wat rustiger, te midden 
van veel groen.

U hoeft echter niet meteen een eigen boot te hebben. 
In Bremerhaven kunt u ontdekken of varen de juiste 
hobby voor u is. Een tocht met de watertaxi is an sich 
al een hele ervaring. De echte Helgoländer Börte-
boot vaart in het seizoen in de weekeinden vanuit de 
Nieuwe Haven de Weser op. Nadat de boot de skyline 
van Bremerhaven is gepasseerd, vaart hij door de 
dubbele sluis naar de vissershaven. Wie niet alleen 
maar vaargast aan boord wil zijn, kan de ‚Lottjen‘, 
wat in de Helgoländer taal Halunder zoveel betekent 
als ‚de Gelukkige‘, zelf huren. Onder begeleiding 
van ervaren schippers kunnen deelnemers zelf 
het roer in handen houden. Het varen door de 
sluis maakt deel uit van het programma, net zoals 
een introductie in de wereld van bakens en tonnen 
die als navigatiemiddelen worden gebruikt. Maar 
maak u geen zorgen: dat gaat zeker niet ten koste 
van het plezier.

kapitein
Wie heeft er nog nooit van gedroomd om als kapitein aan het roer te staan?
Uw blik trots vooruit, water om u heen, zout op uw huid en de blauwe lucht boven u.

Wie met zijn eigen boot de 
zeestad binnenvaart,

vindt een plekje in één van 
de vele havens.

  Waar dromen
      werkelijkheid worden
De Duitse televisieseries ´Das Traumschiff´ en ´Verrückt nach Meer´ boeien elke week
talloze kijkers en wekken het verlangen naar een cruise op één van de elegante schepen 

die over de oceanen glijden en landen over de hele wereld aandoen. 

Eén keer aan boord meevaren: 
dat is de droom van veel va-
kantieliefhebbers. Die droom 
kan nu in vervulling gaan.

Het moderne Columbus Cruise Center 
Bremerhaven, de cruiseterminal, weet 
elk jaar vele aankomsten van trotse 
droomschepen te noteren. 

#bremerhaven heeft zich al lang 
ontwikkeld tot populaire tussenstop 
of wordt gebruikt als in- en uitstap- 
haven. Daar zijn wel redenen voor.
Het is dan wel de grootste stad aan 
de Duitse Noordzeekust, maar zowel 
bij bezoekers als bij de bemanning 
is de stad populair vanwege de korte 
afstanden. De binnenstad – de wijk 
Havenwelten – bereikt u al na onge-
veer een half uur lopen. Hier kunt u 
heerlijk shoppen, eten en zonneba-
den. In ́ Mein Outlet´, in het Columbus 
Shopping Center en in het overdekte 
voetgangersgebied kunt u zonder 

twijfel naar hartenlust shoppen en 
mooie souvenirs kopen. 

Attracties zoals het Klimahaus 8° Ost, 
het Deutsches Auswandererhaus, de 
Zoo am Meer met Noordzee-aquarium, 
het Duitse Scheepvaartmuseum en de 
onderzeeër ‚Wilhelm Bauer‘ liggen 
allemaal dicht bij elkaar. Bezoekers 
die hier hun cruise beginnen, kunnen 
Bremerhaven eenvoudig met de trein 
bereiken en worden vanaf het station 
met een shuttlebus naar hun droom-
schip gebracht.

Het is echt aan te raden een dag eerder 
aan te komen om de stad te ontdekken 
en de laatste inkopen te doen. Bezoe-
kers die met de auto willen komen, kun-
nen vooraf een veilige parkeerplaats 
boeken voor de duur van hun cruise.

www.logbuch-bremerhaven.de/tag/
kreuzfahrt

Welkom aan boord 
in Bremerhaven!

Hier ben ik

HAVENBELEVENIS HAVENBELEVENIS

www.logbuch-bremerhaven.de/tag/schiff

9

http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/kreuzfahrt
http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/kreuzfahrt
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VISBELEVENIS VISBELEVENIS

Bremerhaven en zijn inwo-
ners zijn nauw met de zee 
verbonden. Niet voor niets 
lagen hier de roots van de 

Duitse zeevisserij. In de jaren ze-
ventig lagen er soms wel tweehon-
derd visstoomschepen dicht naast 
elkaar in de vissershaven. Voor de 
zeevisserij voeren de grote sche-
pen naar veraf gelegen vanggebie-
den. Om de vanggebieden te be-
reiken waren de schepen vijf da-
gen onderweg, visten vervolgens 
tien dagen en voeren 
vervolgens weer vijf 
dagen terug naar de 
haven. De bemanning 
ontving naast hun loon ook een 
percentage van de opbrengst van 
de vangst. 

Het werk was erg zwaar. Zodra de 
kapitein het vanggebied had bereikt 
en een spoor van de scholen vis 
had waargenomen, was het „Alle 
hens aan dek!“ In storm, regen of 
ijzel: de vangst moest worden bin-
nengehaald. U kunt zich nauwelijks 
voorstellen hoe de bemanning erin 
slaagde de netten in te halen op een 
glad dek van een schip dat danste op 
de hoge golven. Daarnaast moest 
er, vaak bij slecht zicht, nog op 

collega‘s worden gelet, moest er 
een hand over zijn voor het schip 
(voor de eigen veiligheid) en moesten 
het touwwerk, de lieren en derge-
lijke in de gaten worden gehouden. 
Zodra de vangst was binnenge-
haald, werden de vissen verwerkt 
en in de koelruimtes onder het dek 
opgeslagen. Zo‘n werkdag kon 12 
tot 15 uur duren. Vaak stortten de 
zeelui na hun werk helemaal in 
en waren ze te moe om het zwa-
re oliepak nog uit te trekken. De 

fabrieksschepen die 
vandaag de dag voor 
de zeevisserij worden 
ingezet, zijn zelfs tot 

twee maanden op zee. Op deze 
schepen wordt de vangst al op zee 
tot diepvriesproducten verwerkt. 
Hoewel zeer moderne machines 
de werkzaamheden makkelijker 
maken, is het toch vaak zwaar 
lichamelijk werk waar veel experti-
se en nauwkeurigheid voor nodig is.
 
Na dit inkijkje in de zeevisserij kijken 
liefhebbers vast en zeker met meer 
ontzag naar de uitstalling in de vis-
winkel.

www.logbuch-bremerhaven.de/
tag/fisch

De regen bevroor
op het dek!

Op zoek naar
het witte

goud
Vis is het ́ witte goud´ van de zee. De diversi-
teit van vis lijkt geen grenzen te kennen. Van 
de kleinste spiering tot en met de gigantische 
tonijn worden rivieren en zeeën door vissen 

en schaaldieren bevolkt. Maar hoe krijg je 
de begeerde lekkernijen bij de vishandelaar 
en vervolgens op je bord?

Rauw, koud, gestoofd, ge-
rookt, gebraden of gebak-
ken: het is altijd genieten. 
De mogelijkheden zijn ein-

deloos! De bijnaam van Bremerha-
ven is niet voor niets ´Fischtown´. 
Het gastronomische aanbod is 
veelzijdig, maar in het Schaufens-
ter Fischereihafen wordt vooral 
veel waarde gehecht aan vis. 

Families zijn in tweede en derde 
generatie de eigenaars van suc-
cesvolle restaurants. Arbeiders, 
medewerkers, zakenlui, gezinnen 
en reizigers bezoeken regelmatig 
deze culturele eetgelegenheden 
om te genieten van grote porties 
tegen een lage prijs. De vissom-
melier van de kookstudio voor zee-

vis ontwikkelt steeds weer nieu-
we creaties en voor de visbroodjes 
worden zelf speciale broodjes ge-
bakken.

Een broodje vis als tussendoortje 
kan altijd, bijvoorbeeld tijdens een 
wandeling door de binnenstad of 
op de kotter in de haven. In de vis-
sershaven kunt u het broodje ont-
spannen op de brede trappen met 
uitzicht op het water opeten. Pas 
alleen wel op voor de nieuwsgieri-
ge meeuwen! Ze zien er mooi uit, 
maar kunnen met hun trucjes ook 
snel je broodje vis pikken.
 
In het seizoen zijn er verse garna-
len direct van de kotter. Het is echt 
de moeite waard om de kleine dieren 

uit hun schaal te pellen. Een 
culinair hoogstandje! Tijdens het 
pellen van de garnalen wordt er 
zoveel gesnoept en belanden er 
soms minder garnalen in de bak dan 
je zou willen, zodat er voor de ande-
ren niet meer veel overblijft.
 
In het Schaufenster Fischereihafen 
en de directe omgeving liggen 
zoveel visrestaurants dat u als 
bezoeker nauwelijks weet welk 
restaurant u moet kiezen. Er zijn 
ook restaurants bij die ver buiten 
Bremerhaven bekend zijn en waarin 
u bijzondere specialiteiten op de 
kaart ziet staan.

www.logbuch-bremerhaven.de/
tag/genuss

Fijn proevers!

Vis – gezond, afwisselend en lekker!
Zelfs kleine kinderen houden van

vissticks en de fijnproevers genieten 
van de exclusieve veelzijdigheid in 
de vissershaven #bremerhaven. 

In het  Schaufenster Fischereihafen

http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/fisch
http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/fisch
http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/genuss
http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/genuss
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Vroeger werden in de enige leskeu-
ken voor vis van Duitsland stu-
denten huishoudkunde opgeleid.
Maar het duurde niet lang voordat 

de chefkoks hun kennis over vis met geïnte-
resseerden deelden. In het opvallende ge-
bouw, waarvan de buitengevel bekleed is met 
zeer grote visschubben, worden al jarenlang 

interessante kookshows en kook- 
cursussen georganiseerd die erg-
populair zijn. De koks laten de 
deelnemers zien hoe eenvoudig 
de bereiding van mooie visge-
rechten is. Daarnaast leren de be-
zoekers ook iets over duurzame 
visvangst, kwaliteitskenmerken, 
de juiste opslag van vis, alterna- 
tieve bereidingen en seizoensge-
bonden ingrediënten. De perfecte 

afsluiting van de shows en cursussen is 
samen genieten van de heerlijke gerechten. 

Voor de koks is vis hun passie. Het zal daa-
rom niemand verbazen dat de chefkok één 
van de eerste vissommeliers van het land 
is. Met deze unieke extra kwalificatie van de 
gastronomie ziet hij zichzelf als ambassa-
deur en marketeer van verse vis. Als oplei-
der van de jeugd kan hij zijn uitgebreide ken-
nis goed met hen delen.
 
In de kookstudio voor zeevis komt u er-
achter dat u vis ook exotisch kunt bereiden. 
Naast traditionele gerechten worden hier 
ook zalmdöner van de barbecue, dürüm van 
maatjesharing, gegrilde jakobsschelpen in 
een jasje van spek, surf‘n turf thai-curry, 
vis-saltimbocca en een surf‘n turf wrap 
geserveerd.

www.logbuch-bremerhaven.de/tag/
genuss 

Viskennis sinds 1927 in #bremerhaven. De koks in de kookstudio voor zeevis zien zichzelf 
van oudsher als ´ambassadeurs van de vis´ en delen hun vakkennis graag.

De enige 
 leskeuken voor vis
           van Duitsland

VISBELEVENIS

De kookstudio voor 
zeevis is met de 

´Seafoodstar´ bekroond.
 Een onderscheiding voor

bedrijven met een 
voorbeeldfunctie en
uitstekende ideeën.

De ingrediënten voor 4 personen

1 kg visfilet (bijvoorbeeld kabeljauw, zalm etc.)
100 ml olie

20 g chimichurri-kruidenmix
2 gekleurde paprika‘s

1 groene courgette
1 gele courgette 

150 g bleekselderij
100 g rode ui
100 g wortels

100 g lente-uitjes
150 g wilde rijst

50 ml groentebouillon

Naar smaak:
Zout, citroenpeper, olie om in te bakken,

Sweet Chilisaus

De bereiding
Roer voor de marinade de chimichurri-kruidenmix met wat 
water door elkaar en laat het intrekken.Roer er vervolgens de 
olie doorheen en laat de marinade even staan. Maak de vis-
filets schoon, verdeel ze in porties en leg ze in de marinade.

Kook de wilde rijst volgens de informatie op de verpakking in 
zout water en spoel de rijst daarna af met koud water.

Maak ondertussen de groente schoon. Snijd de wortels en de 
lente-uitjes in korte, zeer dunne reepjes. Snijd de courgette 
en de paprika‘s in grove stukken en fruit ze aan in wat olie. 
Breng op smaak met zout, citroenpeper en Sweet Chilisaus.

Bak de wortels en reepjes lente-ui aan in een beetje vet, 
voeg er de gekookte wilde rijst aan toe, blus het geheel af 
met de groentebouillon en warm het op.

Bak de gemarineerde visfilets in de hete wok (alternatief: 
in de pan) aan alle kanten – afhankelijk van de grootte en 
dikte van de filets – in totaal ca. 5 tot 8 minuten op gemid-
delde hitte aan.

Tip 

Voor een marinade met meer smaak kunt u de ingrediënten 
al een dag eerder door elkaar roeren. Als alternatief op de 
zelfgemaakte marinade kunt u ook kant-en-klare pestosaus 
naar eigen smaak gebruiken.

Meer lekkere recepten en tips:
www.seefischkochstudio.de

1

2
3

4
5

Een receptidee
uit de

Veelzijdige vis uit de wok
Gemarineerde visfilet met groente en wilde rijst

http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/ genuss
http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/ genuss
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In het Deutsches Auswandererhaus 
kunt u aan de hand van verschillende 
biografieën van dichtbij ervaren hoe 
moeilijk emigreren was. Bezoekers 

worden ondergedompeld in de zorgen, 
noden en in de hoop die emigranten hadden. 
In 2012 werd het nieuwe gebouw in #bre-
merhaven geopend, waarin meer dan 300 
jaar geschiedenis van immigratie naar 
Duitsland wordt gepresenteerd. Het succes- 
verhaal gaat verder: in de zomer van 2021 
zal de nieuwbouw van het museum worden 
geopend.

Alleen al de buitengevel is bijzonder. 
Hierop zijn portretten van im-
migranten en hun nageslacht 
afgebeeld. Afhankelijk van de 
lichtinval zijn de eenkleuri-
ge reliëfs soms duidelijker en 

soms minder duidelijk zicht-
baar. Zo krijgt het gebouw een 
uniek uiterlijk. In de nieuwe 
tentoonstellingsruimtes treffen 
bezoekers opeens een Duitse 
kroeg uit 1910 aan of een Duitse 
delicatessenzaak uit 1960. Per-
soonlijke aandenken van emi- 
granten geven een inkijkje in de 
geschiedenis van de mensen 
die hun huis moesten verlaten. 
Hoe kon een samenleving in een 

onbekend land functioneren? Hoe werden 
´de nieuwelingen´opgenomen? Welke taal-
barrières moest men overbruggen? Hoe zag 
het dagelijks leven op school en op het werk 
eruit? Hoe kon men zich aan de plaatse- 
lijke omstandigheden aanpassen en toch de 
eigen cultuur en identiteit niet verliezen?

Meer dan 7,2 miljoen Duitse en Oost-Euro- 
pese gezinnen verlieten via Bremerhaven 
hun vaderland. In de jaren ´30 waren het 
vooral Joden, intellectuelen en kunstenaars 
uit Duitsland, die vanwege de nazi‘s moes-
ten vluchten en als emigranten moesten 
zien te overleven. Wat voor uw gevoel al 

lang geleden gebeurd is, komt 
vandaag dichterbij dan ooit. 
Vanwege onze geschiedenis 
kunnen we de problemen, 
nood en hoop van vluchtelin-

gen beter begrijpen en integratie voorstaan.
Vanaf de zomer van 2021 kijkt het Deut-
sches Auswandererhaus naar de vraag 
hoe de samenleving in het immigratieland 
Duitsland er tot dusver uitzag en hoe deze 
in de toekomst moet worden vormgegeven.
En in het nieuwe ‘Garagenmuseum‘ worden 
in de toekomst tijdelijke tentoonstellingen 
over actuele migratie-onderwerpen gepre- 
senteerd, gratis en voor iedereen.

www.dah-bremerhaven.de

reizen door de tijd   geen probleem

Het bekroonde
Deutsches

Auswandererhaus
opende in 2005

zijn deuren. 

Wat voor uw gevoel
al lang geleden 

gebeurd is, is vandaag 
dichterbij dan ooit.
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             Als bagage 
      Hoop en wanhoop

In 1923 ging de zeventienjarige 
Martha Hüner uit Geestemün-
de, nu een wijk van #bremer-
haven, op reis naar een onbe-

kende bestemming. Ze wil niet weg, 
maar ze heeft geen andere keus. 
Als bediende verdient ze zo weinig 
dat ze er nauwelijks van kan leven. 

Wie vandaag de dag op reis 
gaat, kijkt daar al wekenlang 
naar uit. Elk jaar zweren 
vakantiegangers dat ze niet 
meer zoveel meenemen, 
maar komen ze er op hun  
vakantielocatie achterdat ze 
toch weer te veel kleding 
hebben ingepakt. Maar hoe 
is het eigenlijk om op reis 
te gaan naar een onbekende 
bestemming en zonder re-
tourticket?

Er zijn veel
redenen om te 

emigreren.

Twee van haar tantes zijn jaren 
geleden al naar Amerika geëmi- 
greerd. In een tijd waarin het inter-
net nog niet bestond en reizen duur 
en moeilijk was, weet Martha alleen 
wat haar tantes in hun brieven ver-
tellen. Ze berichten van welstand 
en goede mogelijkheden om geld 
te verdienen. Als de nood steeds 
groter wordt, betaalt haar tante 
Martha de overtocht per schip. Ze 

moet nu afscheid 
nemen. Misschien 
wel voor altijd. Als 
afscheid geeft haar 
vader haar een erf-

stuk, een paardenborstel, mee. 
Martha beschermt de borstel als 
een schat.
 
In Amerika leert Martha de Duit-
se bakker Willy Seegers kennen en 
wordt verliefd op hem. Ze trouwen 
en openen in 1932 een bakkerij in 
New Jersey. In plaats van het ver-
zorgen van paarden met de bor-
stel, veegt Martha er nu elke dag 
de kruimels van de toonbank mee 
af en denkt ze aan haar vaderland 

en aan haar geliefden. Waar op de 
wereld je ook bent en leeft: je kunt 
je vaderland niet vergeten. En zo 
gaat Martha in de jaren ´80 na de 
dood van haar man haar heimwee 
achterna en keert ze terug naar                      
Bremerhaven. Opnieuw pakt 
ze haar koffer in. Deze keer, zo 
vermoedt Martha, waarschijnlijk 
voor altijd. In Bremerhaven wordt 
ze weer met haar zussen verenigd. 
Nadat ze op 81-jarige leeftijd in 
haar vaderland overlijdt, vindt ze 
hier haar laatste rustplaats.

Er zijn veel redenen om te emi- 
greren. In het Deutsches Auswan-
dererhaus kunt u aan de hand van 
verschillende biografieën tastbaar 
ervaren welke redenen mensen 
hiervoor hadden, welke zorgen en 
angsten ze kenden en hoe het hen 
in de onbekende wereld verging. 
Het is geschiedenis die u raakt en 
waar u kippenvel van krijgt. Een 
onderwerp dat vandaag actueler is 
dan ooit tevoren.

www.dah-bremerhaven.de 
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Langeneß in de Noordzee en Samoa liggen 
meer dan 15.000 kilometer bij elkaar van-
daan, maar zijn toch nauw met elkaar ver-
bonden. Ze liggen allebei op de 8e oostelijke 

lengtegraad, waarop ook Bremerhaven ligt. En beide 
plaatsen worden ernstig getroffen door de klimaat-
verandering en moeten maatregelen 
nemen, zodat hun inwoners er in de 
toekomst ook nog op een veilige ma-
nier kunnen leven. Langeneß is één 
van de zogenaamde Halligen in Noord-
Friesland, waar ongeveer 120 mensen wonen. Bij 
stormvloeden komt het eiland onder water te staan. 
Ter bescherming van de bewoners werden hun huizen 
op terpen (verhogingen) gebouwd. Als gevolg van de 
klimaatverandering stijgt de zeespiegel voortdurend.
Alleen al in de 20e eeuw bedroeg de stijging 20 cen-
timeter.

Dit en de toenemende stormen en stormvloeden  
bedreigen het kleine eiland. Op het eerste gezicht 
lijkt Samoa, een eiland in de Zuidzee, een droombe 
stemming. Maar de bijna 200.000 inwoners maken 
zich zorgen om hun toekomst en om hun veilig-
heid. Het paradijselijke eiland wordt steeds opnieuw  

geplaagd door wervelstormen, droogte, 
hevige regenval, overstromingen en een 
tekort aan water. De stijging van de zee-
spiegel en van de temperatuur heeft veel 
invloed op de land- en bosbouw en op de 

visserij, waarvan veel mensen hier leven. Het Klima-
haus Bremerhaven 8° Ost laat zien dat ver bij elkaar 
vandaan gelegen regio‘s door het klimaat toch met 
elkaar zijn verbonden. Hier begint een spannende en 
informatieve reis over onze aarde.

www.klimahaus-bremerhaven.de

Wat hebben #bremerhaven en de Zuidzee gemeenschappelijk?
Op het eerste gezicht niets, maar als u beter kijkt toch wel.
Wat dat is, wordt in het Klimahaus Bremerhaven 8° Ost
verteld.

           KLIMAAT 
   kent geen grenzen

200.000 eiland-bewoners 
maken zich zorgen om 

hun toekomst.

WERELDEN VOL KENNIS EN BELEVENISSEN

De pinguïn-
      fluisteraars

WERELDEN VOL KENNIS EN BELEVENISSEN

In de Zoo am Meer in #bremer-
haven zorgt elke dierenverzor-
ger voor zijn eigen dieren. Dat 
is belangrijk, want de mede-

werkers moeten hun dieren goed 
kennen. Alleen zo kunnen ze op tijd 
zien of een dier zwanger of ziek is. 

In de Zoo am Meer leven ongeveer 
20 pinguïns. Voor de bezoekers 
van de dierentuin zien ze er op het 
eerste oog allemaal hetzelfde uit.
Maar de dierenverzorgers Pam en 
Carmen kunnen al hun bescher-
melingen uit elkaar houden. Aan de 
ene kant vanwege de verschillende 
tekening op hun verenkleed, aan de 
andere kant vanwege hun karak-
ters, waardoor de dieren ook aan 
hun naam gekomen zijn. Zo heb je 
bijvoorbeeld brutale Alfred. Hij is 
vernomend naar Alfred Tetzlaff, de 
slechterik uit een Duitse televisie-
serie.

Hoe lief de schattige zwartwitte vo-
gels ook op hun verzorgers reage-
ren, één ding moet u nooit vergeten. 
Het zijn wilde dieren, geen knuffel-
dieren. Het werken met de dieren 
geeft veel plezier, maar ze worden 
ook met respect en voorzichtig be-
handeld. Dat begint al bij de berei-

ding van hun voedsel. Pam en Car-
men weten precies welke lekker- 
nijen hun beschermelingen graag 
eten. Omdat geen enkele pingu-
ïn uit zichzelf een vitaminepil slikt, 
worden die in de vissen gestopt 
waarmee de pinguïns worden ge-
voerd. De pinguïns waggelen snel 
naar hun verzorgers toe en vreten 
de vis direct uit hun handen op. Het 
is belangrijk om ze dichtbij te laten 
komen. Op die manier kan bijvoor-
beeld een dier uit de groep worden 
gehaald en worden onderzocht. 

In de Zoo am Meer wordt veel waar-
de gehecht aan het welzijn van de 
dieren. Hun verblijven zijn uitgerust 
met in de bodem geplaatste glazen 
wanden in plaats van tralies. Bij de 
vormgeving is erop gelet dat het 
verblijf van de dieren lijkt op hun 
natuurlijke leefomgeving. In het 
wild moeten de dieren op zoek naar 
voedsel en zich verweren tegen 
vraatzuchtige vijanden. Dat is in de 
dierentuin natuurlijk niet het geval.
De verzorgers bieden steeds weer 
nieuwe mogelijkheden om de dieren 

bezig te houden en voor een wel-
kome afwisseling te zorgen, zodat 
de dieren beweeglijk en nieuws- 
gierig blijven. Een dierentuin is 
meer dan alleen een verblijfplaats 
voor dieren. 

De Zoo am Meer wil ook een in-
formatiecentrum voor de bescher-
ming van de natuur en diersoorten 
zijn. Hier kunnen met uitsterven 
bedreigde diersoorten voor uitzet-
projecten worden gefokt en kan ook 
aan noodzakelijk onderzoek wor-
den gedaan. De bezoekers kunnen 
vooral één ding heel goed: ijsbe-
ren, pinguïns, zeehonden, chim-
pansees, poolvossen, kea‘s, schild- 
padden, vissen en nog veel meer 
ongestoord bekijken.

www. zoo-am-meer-bremerhaven.de

Een dierentuin is meer dan 
alleen een verblijfplaats voor 

dieren.

In de dierentuin werken, dicht bij wilde dieren zijn, ze mogen voeren – het lijkt allemaal zo 
eenvoudig. Maar het beroep dierenverzorger bestaat uit nog veel meer werkvelden.
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Ice, Ice, Baby 
WERELDEN VOL KENNIS EN BELEVENISSEN WISSENS- UND ERLEBNISWELTEN

Vroeger werd ijs gewon-
nen uit bevroren beek-
jes en meren. Dat was 
erg omslachtig en de op-

slag was moeilijk. Bovendien kon 
het water en dus het ijs verontrei-
nigd zijn, wat schadelijk kon zijn 
voor de gezondheid als het gegeten 
werd. In Bremerhaven had men bo-
vendien meer ijs nodig dan in veel 
andere steden. De vangst van de 
vissersvloot moest aan boord wor-

den gekoeld, 
maar ook de 
kisten met vis 
op de veiling en 

de bakken in de viswinkels. Fried-
rich Busse liet in 1888 het eerste  
ijshuis in Bremerhaven bouwen. De 
productie van ijs was zwaar werk.

De eerste ijsplaten waren 2,5 bij 
3,5 meter groot. Ze werden om-
hooggetrokken tot aan het plafond 
van de ijshal, waarna men ze naar 
beneden liet vallen, zodat ze bra-
ken.

Van 1929 tot 1986 werd er een 
koudemachine voor de productie 
van plaatijs gebruikt, die vandaag 
de dag nog altijd werkt en in het 
Historisches Museum Bremer-
haven kan worden bezichtigd. 
Alleen al het vliegwiel, dat de twee 
compressors aandreef, heeft een 
doorsnede van vijf meter. Met be-
hulp van deze machine konden zes 
meter lange, drie meter hoge en 
17 centimeter dikke platen worden 
gemaakt. Het duurde zes dagen 

totdat de platen bevroren waren. 
Daarna werden ze met breekijzers 
in stukjes gebroken. Zwaar werk, 
waarbij het ondanks de koud flink 
zweten was.

In het Historisches Museum Bre-
merhaven wordt de geschiedenis 
van Bremerhaven met zulke gro-
te stukken tentoongesteld. Alle- 
daagse scènes komen in de ten-
toonstellingen over zeevisserij, 
viswinkel, havenkroeg, toneelzol-
der en smederij tot leven. Maar ook 
schatten uit de Elbe-Weser-drie-
hoek zijn te zien, zoals de schilde- 
rijengalerij en nog vele meer.

www.historisches-museum-
bremerhaven.de

Ijs is voor ons vandaag de dag vanzelfsprekend. Huishoudens 
beschikken over diepvriezers en de levensmiddelenindustrie 
ontwikkelt steeds weer nieuwe bakjes voor ijsblokjes in 
de gekste vormen. Maar hoe werd ijs vroeger gemaakt? In 
#bremerhaven bevindt zich de Eiswerke Bremerhaven en in 
het Historisches Museum kan een koudemachine op stoom 
van vroeger worden bewonderd.

Het vliegwiel heeft
een doorsnede
van vijf meter.

In 1975 werd het Deutsches 
Schifffahrtsmuseum midden 
in de stad geopend, in 2000 
werd het flink uitgebreid.In het 

door de architect Hans Scharoun 
ontworpen gebouw direct aan de 
dijk worden sindsdien maritieme 
museumstukken getoond. Aan de 
hand van deze ‚getuigen‘ kunt u de 
geschiedenis van de zeevaart van-
af het begin tot het heden volgen. 
Achter de schermen is een groot 
team werkzaam, zodat de unieke-
museumstukken behouden kunnen 
blijven. 

Een hoogtepunt in het museum is 
de getijdenklok uit 1915. Het gaat 
daarbij om één van de eerste com-
puters van Duitsland. Er werden 
slechts ongeveer 30 exemplaren van 
gemaakt. Met behulp van twee res-

taurateurs is het Deutsches Schiff-
fahrtsmuseum erin geslaagd, deze 
historische getuige weer in werk-
ing te stellen. De klok moest wor-
den geregistreerd, onderzocht, ge-
catalogiseerd, gemeten, gekeurd 
en gereinigd. De volledige compu-
ter werd gedemonteerd en diep-
gaand gereinigd. Elk nog zo klein 
tandje van de kleine tot en met de  

grote tandwielen moest worden 
schoongemaakt en exact worden 
onderzocht, voordat alles weer in 
elkaar kon worden gezet. De tech-
niek die nodig is om de gevoelige 
stelschroeven in te stellen, moest 
worden onderzocht, gekeurd en be- 
grepen. Welke inkt en welk papier 
werd er in die tijd gebruikt om iets 
af te drukken? Te grof papier of te 
dikke inkt kunnen de fijne afdruk, 
waarbij het op de millimeter aan-
komt, vervalsen. Na bijna ander-
half jaar is het de restaurateurs, 
waarbij de bezoekers tijdens de-
werkzaamheden over hun schou-
ders konden meekijken, gelukt de 
getijdenklok weer in werking te 
stellen en zo voor het nageslacht 
te behouden.

www.dsm.museum

Midden in #bremerhaven bevindt zich 
het Deutsches Schifffahrtsmuseum met 
honderden maritieme museumstukken.
Elk stuk is uniek en heeft een eigen 
geschiedenis die bewaard moet blijven.

Ze blazen dingen leven in

Eén van de eerste
computers van Duitsland.

WERELDEN VOL KENNIS EN BELEVENISSEN
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Bremerhaven is  

  meer dan alleen
   maar blauw

Bürgerpark
 SpeckenbüttelerPark
    ThielesGarten
                Luneplate

Onze zeestad wordt omringd door water en ook in de stad komt u steeds weer haven- 
bassins en meertjes tegen. Het zal u daarom verbazen hoe groen #bremerhaven desondanks 
is. Groene oases nodigen uit tot ontspannen, relaxen of tot actief zijn.

In het Bürgerpark, op slechts enke-
le minuten lopen van het centraal 
station, vinden rustzoekers loofbos-
sen, vijvers, beekjes en een wildpark. 

Terwijl sommigen de kleurrijke perken 
vol bloemen en vaste planten en de deels 
exotische bomen bekijken, wandelen of 
hardlopen anderen over de Finnbahn. Op 
het fitnessparcours kunnen sporters zich 
uitleven of kunnen gezinnen hun kunsten 
laten zien en plezier hebben. De kleintjes 
veroveren de speeltuin en genieten van 
de pony‘s, geiten en schapen in hun ver-
blijven. Wie daar zin in heeft, maakt een 
rondje over de bootvijver op een water-
fiets. De lange takken van de treurwilgen 
reiken tot aan het water en vormen een 

groen gordijn, waar je onderdoor kunt 
varen. Af en toen zijn er ook gekleurde 
frisbees te zien die door de lucht vlie-
gen. Dan zijn de kundige discgolfers 
niet ver weg en laten op het parcours 
met 20 banen zien wat ze kunnen. 

In het noorden van de stad bevindt zich 
het recreatieterrein Gesundheitspark 
Speckenbüttel met een grootte van 70 
hectare, waar u veel vrijetijdsmogelijk- 
heden vindt. Verder vindt u hier nog de 
laan met heilzame bomen, die direct 
naar de bootvijver met de waterfontein 
loopt. Direct daarnaast ligt de draken-
speeltuin. De barrièrevrije boomhut 
die daar staat, kan zelfs door kinde-
ren in een rolstoel worden veroverd. 
In het motoriekpark kunt u uw behen-
digheid bewijzen. ‚Schoenen uit‘ is het 
devies op het blotevoetenpad en in het 
Kneippbad. Op de BMX-baan worden 
hoge snelheden behaald, maar op de 
boules-baan is het rustiger. Net zoals 
in het Bürgerpark vindt u ook hier bar-
becueplaatsen voor iedereen. Aan de 
rand van het Gesundheitspark Spe-
ckenbüttel staan de culturele boeren-
monumenten Marschenhaus, Bock-
windmühle en Geesthofanlage.

NATUURBELEVENIS

De barrièrevrije
boomhut kan zelfs

door kinderen in een 
rolstoel worden 

veroverd.

NATUURBELEVENIS

wordt met een heerlijk uitzicht 
beloond.

De kilometerslange groene dijken 
zijn niet weg te denken uit de 
 zeestad. Ze lopen vanuit het zui- 
den van de stad met zicht op de 
skyline van Bremerhaven langs 
de Weser over sluizen en bruggen 
tot ver in het noorden richting het 
stadsdeel Weddewarden.

www.bremerhaven.de/freizeit-                    
im-gruenen

De inwoners van Bremerhaven 
kunnen niet zonder hun Thieles 
Garten en ook bezoekers aan de 
zeestad komen snel in de ban 
van de sprookjesachtige park-
idylle. De kunsttuin is aange-
legd door het kunstenaarstrio 
Thiele, die hier hun woorden in 
daden hebben omgezet. Talloze 
sculpturen, een huis in Moorse 
stijl en een typische ‚Moorkate‘ 
(veenboerderij) maken het prach- 
tige park af.

Op het eerste oog lijkt het uitge-
strekte plateau van de ‚Luneplate‘ 
in het zuiden van de stad minder 
spectaculair. Maar dit is wel het 
grootste beschermde natuurge-
bied in de deelstaat van Bremen. 
Groene weiden, wadden en getij-
depolders zijn kenmerkend voor 
dit gebied. De overstromingsge-
bieden die lager liggen dan het 
hoogwater van de Weser, lopen 
twee keer per dag onder. Water- 
buffels houden het gras kort, 
dat duizenden broed- en rust- 
vogels aantrekt. Die kunnen vanuit 
de schuilhut goed worden beke-
ken. Wie de uitkijktoren beklimt, 
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Veel mensen willen hun 
eigen tweewieler ook 
op vakantie niet mis-
sen en nemen hem 

mee. Wie liever een fiets huurt, 
heeft bij de RadStations in de Ha-
venwelten en in het Schaufenster 
Fischereihafen de keuze uit ver-
schillende modellen en forma-
ten. Bezoekers kunnen kiezen 
uit kinderfietsen, toerfietsen en 
comfortabele e-bikes. Hier zijn 
ook nuttige accessoires verkrijg- 
baar, is er een reparatieservice 
en kunt u uw bagage opslaan. 
Natuurlijk krijgt u ook diverse 
tips voor uw individuele fiets-
tocht. 

Om de weg in de stad te vinden, 
adviseren we de Bike Citizens 
App. Wie het te moeilijk vindt om 
een route door onbekend gebied 
te bedenken, kan gewoon de bor-
den van de verschillende fiets-
routes volgen. U hoeft alleen nog 
maar te kiezen tussen kortere of 
langere routes.Wie wil, kan zich 
op het populaire Weser-fietspad 
begeven of het platteland ontdek-
ken op de route ‚Vom Teufelsmoor 

zum Wattenmeer‘. Wie ‚iets meer‘ 
tijd heeft, kan over de fietsroute 
langs de Noordzeekust fietsen. 
De 6.000 kilometer lange lange- 
afstandsfietsroute loopt door 
acht Europese landen rondom de 
Noordzee.

Op de historische ‚Alter Post-
weg‘ kunt u diverse natuurlijke 
ruimtes en landschapsstructuren 
van dichtbij beleven. De ‘Wasser, 
Wind & Wiesen‘ -Route loopt naar 
het beschermde natuurgebied 
Luneplate met de groene weiden, 
de wadden en de getijdepolders. 
Hier komen zeldzame planten 
voor en grazen waterbuffels. Het 
gebied is populair bij broedende 
trekvogels, die hier vanuit een 
speciale schuilhut goed kunnen 
worden bekeken. Vanaf de uit-
kijktoren hebben de natuurlief-
hebbers een geweldig uitzicht op 
het 1.400 hectare grote gebied.
 
www.logbuch-bremerhaven.de/
tag/barrierefreiheit

Op de fiets!Fietsen is leuk! Gezellig 
door de stad, langs het water 
of over het platte land. Het 
uitgestrekte vlakke land-
schap biedt voor elk wat 
wils, van ontspannen fietsen 
tot flink op de pedalen in en  
rondom #bremerhaven.

B remerhaven is nauw met het water 
verbonden, want de stad strekt zich 
uit langs de Weser die 
iets verder noordelijk 

in de Noordzee uitmondt. De 
Geeste, een zijrivier van de We-
ser, kronkelt door de stad en op 
het wandelpad langs de oever kunt u heer-
lijk wandelen, joggen en fietsen. In het hart 
van de stad kunt u zonnebaden op het Weser-
strand.

De aantrekkelijke omgeving nodigt uit tot 
afwisselende uitstapjes. Zwemplezier voor 
het hele gezin is in de omliggende meren, 
zoals de Spadener See, Sieverner See en 
Stoteler See, gegarandeerd. Wie liever vóór 
het verfrissende nat zit en graag naar aal, 
snoekbaars, snoek etc. vist, kan gastenkaar-
ten voor drie wateren krijgen.
 
In het zuiden van Bremerhaven ligt het grote 
beschermde natuurgebied Luneplate, waar- 
op de waterbuffels grazen en het grasland 
voor trek- en rustvogels kort houden. In de 
omgeving wisselen marsch, geest en Wad-
denzee elkaar af. De naam ´Marsch´ is de 

regionale benaming voor weide en betekent 
in het Engels zoveel als ´moeras´ of ´veen´. 

Het moeras is een zeer vrucht-
bare landschapsvorm vol voe-
dingsstoffen. Geest daaren- 
tegen is afgeleid van het Friese 
woord ´güst´, wat zoveel 

betekent als ´onvruchtbaar´ en ´dor´, een 
kenmerking van de voedingsarme bodem.
 
De Nedersaksische Waddenzee, sinds 1986 
een beschermd nationaal park, staat sinds 
1992 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. 
Wat er op het eerste oog uitziet als een 
onvruchtbare modderbodem, is de leefom- 
geving van vele dieren- en plantensoorten.
 
Het wad is doortrokken van prielen (geultjes), 
waarin het water bij eb verdwijnt en bij 
vloed de bodem van het wad overspoeld. 
Het is een bijzonder natuurverschijnsel. 
Tijdens een begeleide wadwandeling door 
het Cuxland en in Cuxhaven kunnen 
waddengidsen veel vertellen over de flora 
en fauna. Hun geschoolde ogen kunnen 
de zeebodem ´lezen´ en ontdekken daarin 
zelfs de kleinste bewoners. 

NATURERLEBNIS

Hoewel #bremerhaven de grootste stad aan de Duitse Noordzeekust is, ademt u hier veel frisse 
zeelucht in en is de stad niet verstopt met verkeer en uitlaatgassen. De ligging direct aan het
water, omgeven door het vlakke Noord-Duitse landschap, zorgt voor een weldadig gevoel.

Er zit

Zwemplezier en
natuurbeleving naast 

elkaar.

NATUURBELEVENIS NATUURBELEVENIS
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zout in de lucht
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           Zelfstandig 
  en toch samen

Direct aan het water gele-
gen biedt #bremerhaven 
een veelzijdig aanbod voor 
iedereen. Gezinnen met 

kinderwagens, rolstoelers of fietsers, 
bezoekers met een tijdelijke beper-
king zoals bijvoorbeeld een gipsbeen 
of mensen met een rollator: voor ie-
dereen is er een passend aanbod.

Wie zijn reis goed gepland wil hebben, 
vindt op de homepage bremerhaven.de 
en reisen-fuer-alle.de handige infor-
matie voor mensen met een beper-
king. Bremerhaven is de eerste Duitse 

plaats die geclassificeerd is als 
´Tourismusort Barrierefreiheit ge- 
prüft´ (rolstoelvriendelijke toeristische 
locatie). Ongeveer 30 accommoda-
ties, attracties en eetgelegenheden 
werden hiervoor door onafhan-
kelijke keurmeesters volgens het 
Duitse uniforme systeem ´Reisen 
für Alle´ gecertificeerd. Bezoekers 
ontvangen hier betrouwbare informa-
tie die past bij de eisen die ze hebben, 
zodat niets een individuele en door 
hen bepaalde vakantie meer in de 
weg staat. Bovendien helpt de VVV u 
graag verder.

     De vakantie is één van de mooiste tijden van het jaar. 
Net zo divers als de mens zelf, zo divers zijn ook zijn wensen en eisen.

De zeestad Bremerhaven in het 
hoge noorden is niet alleen een 
aantrekkelijke bestemming waar- 
in stedelijke diversiteit en recrea-
tiegebieden dicht bij elkaar liggen, 
maar waar u ook kunt profiteren 
van vlakke wegen en de gezonde 
zeelucht. Dat is goed voor u, want u 
kunt hier bij een licht briesje lekker 
op adem komen. De vlakke routes 
zijn perfect voor gehandicapten en 
rolstoelers, maar ook voor bezoe-
kers met rolkoffers, gezinnen met 
kinderwagens en fietsers. Via hel-
lingen kom je op de dijk uit waar 
u van het weidse uitzicht op het 
water kunt genieten. Dankzij een 
houten steiger en een barrièrevrije 
strandstoel hebben ook rolstoelers 
toegang tot het strand.

Dienstregelingen kunnen op de 
centrale bushaltes van het open-
baar vervoer ook akoestisch wor-
den opgevraagd, zodat mensen 
met een visuele handicap zon-
der verdere hulp hun weg kunnen 
vinden. De VVV heeft leeshulpmid-
delen klaar staan, zodat ook be-
zoekers met een visuele handicap 
de flyers goed kunnen lezen.
 
Dit en andere voordelen zijn erkend 
door de Europese Unie. In 
december werd de zeestad tijdens 

de Access City Award met de 
tweede plaats bekroond. Bij deze 
award selecteert de Europese 
Commissie steden die succesvol 
zijn in de barrièrevrije inrichting 
en de gelijkgerechtigde toegang 
tot het stedelijke leven door men-
sen met een handicap. Bremerha-
ven wist vooral te overtuigen met 
het kwalitatief hoogwaardige en di-
verse aanbod in de toeristische en 
vrijetijdssector.

De volgens nationaal uniforme 
richtlijnen gecertificeerde bedrijven 
hebben voor gasten drie inspire-
rende vakanties met verschillende 
zwaartepunten samengesteld. Bij 
de ́ Wissens- und Erlebniswelten´ 
(werelden vol kennis en beleve-
nissen) zijn bijvoorbeeld naast 
de overnachting met ontbijt ook 
nog de toegang tot het Klimahaus 
Bremerhaven 8° Ost en tot het 
Deutsches Auswandererhaus inbe- 
grepen. ´Tierisch Gut´ (beestach-
tig goed) wordt de vakantie met 
een bezoek aan de Zoo am Meer 
met het Noordzee-aquarium en 
bij ´Fischers Fritz´ (visser Fritz) 
komen alle smulpapen aan hun 
trekken.
 
www.logbuch-bremerhaven.de/
tag/barrierefreiheit

ROLSTOELVRIENDELIJK

Zoekwedstrijd terrarium voor iedereen!
Wie ontdekt de goed gecamoufleerde 
groene slang als eerst?

Dankzij hindernisvrije routes en brede 
gangen hebben ook rolstoelers toegang 
tot het Deutsches Auswandererhaus.

http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/barrierefreiheit
http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/barrierefreiheit
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We are SAILing

De scheepsbouw in Bremerhaven kent een 
lange traditie. Vroeger lagen vele werven 
naast elkaar aan de oevers van de Geeste, 
een zijrivier van de Weser. Deze verbonden- 

heid met de zee is één van de redenen waarom in de 
zeestad Bremerhaven regelmatig de zogenaamde 
internationale ́ Windjammertreffen´ plaatsvinden. Zeil- 
schepen, bijzondere schepen, grote en kleine boten 
van over de hele wereld zetten koers naar Bremer- 
haven. Eén van de bekendste zeilschepen is misschien 
wel de ´grüne Lady´, de ´Alexander von Humboldt II´, 
die Bremerhaven als thuishaven heeft. De schepen 
verwelkomen ‘zeelui‘ graag aan boord voor een open-

ship. Wie op de planken staand over het water wil 
glijden, heeft daartoe tijdens één- of meerdaagse boot-
tochten de gelegenheid.

Fascinerende grote zeilschepen – het succesverhaal 
begon met de ´SAIL BREMERHAVEN 1986´. Daarna 
volgden 1990, 1992, 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015. 
Van 11 tot 15 augustus 2021 komt daar de zogenaam-
de ´lütte Sail´met een ´Windjammertreffen´ bij. Vele 
schepen uit meerdere landen liggen dan langs de ka-
des van de stad en heten bezoekers van harte welkom.

www.bremerhaven.de/luettesail

Het maritieme feest voor jong en oud. Van 11 tot 15 augustus 2021 zullen vele schepen van dichtbij 
en ver weg weer langs de kades van #bremerhaven liggen om bezichtigd te worden. Van 11 tot en met 15 augustus liggen zeilsche-

pen, motorboten en windjammers langs de 
kades van de zeestad #bremerhaven. Echte 
zeelui heten landrotten welkom aan boord en 

op het water, aan land en in de lucht zorgt een kleurrijk 
programma voor maritieme veelzijdigheid. Naast Open 
Ship nodigen de versierde zeilschepen grote en kleine 
bezoekers uit tot een onvergetelijke tocht waarvan ze 
van en tot aan Bremerhaven aan boord kunnen genie-
ten. Op zee liggen de driemastschoeners ´Hendrika 
Bartelds´ en ´Swaensborgh´ en de tweemastschoe-
ners ´Twister´, ´Zephyr´ en ´Zuiderzee´.
 
De ´Hendrika Bartelds´ is 49 meter lang en werd in 
1918 als haringlogger in Nederland gebouwd. Toen 
het belang van de visvangst afnam, werd ze in de jaren 
90 liefdevol omgebouwd. Slechts twee meter korter is 
de ´Swaensborgh´, die al in 1907 in dienst werd ge-
nomen en in haar bestaan twee keer werd verlengd. 
De 34,8 meter lange ´Twister´ werd in 1902 volledig 
van hout gemaakt, voordat ze 55 jaar later een stalen 
romp kreeg. De 35 meter lange ´Zephyr´ liep in 1931 
als motorgaljoen ´Bente´ van stapel en leverde in 

1992 nog stukgoed aan de Noorse fjörden, voordat het 
tot passagiersschip werd omgebouwd. In 1909 liep de 
´Zuiderzee´ met een lengte van 38 meter van stapel en 
voer als vrachtzeilschip over de wereldzeeën, voordat 
ze sinds 1991 passagiers aan boord mag verwelkomen.

www.bremerhaven.de/luettesail

pure romantiek  
           voor zeelui

Sail-In boottocht 
 Wo, 11-08, 12:30 uur     4 uur  € 60 volw.  € 42 kind
Halfdaagse boottochten
 Wo, 11-08, 19:00 uur    3 uur € 50 volw.  € 35 kind
 Do, 12-08, 11:00; 15:00; 19:00 uur  3 uur  € 50 volw.  € 35 kind
 Vr, 13-08, 11:00; 15:00; 19:00 uur  3 uur  € 60 volw.  € 42 kind
 Za, 14-08, 11:00; 15:00 uur    3 uur  € 70 volw.  € 49 kind
 Zo, 15-08, 11:00; 15:00 uur    3 uur  € 50 volw.  € 35 kind 
Boottocht tijdens het vuurwerk 
 Za, 14-08, 19:30 uur    4 uur,  € 80 volw.  € 56 kind

Welkom aan boord

Voor alle boottochten geldt: kinderprijs voor 4 tot 17 jaar, eten en drinken 
kan aan boord worden gekocht, een geldig identiteitsbewijs of paspoort is 
verplicht, minderjarigen enkel onder begeleiding van een volwassene, de 
bemanning behoudt zich het recht voor om bij slechte wind- of weersom- 
standigheden op de motor te varen. 
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My home 
     is my castle
Dat begrijpen we, want de 

mobiele huizen op wielen 
zijn voorzien van elk mo-
gelijk comfort en bieden 

zo de mogelijkheid nieuwe werel-
den te leren kennen en daarbij van 
de behaaglijkheid binnen de vier 
wanden in #bremerhaven te ge-
nieten.

Om te zorgen voor een individue-
le vakantie van camperbezitters, 
beschikt de zeestad over drie ver-
schillende camperplaatsen. Eén 
daarvan is zelfs onderscheiden als 
 ́ TopPlatz‘. De beheerders van 
de camperplaatsen vinden het ge-
weldig om u van tips voor een ge- 
slaagde vakantie te voorzien. Op de 
parkeerplaats bij de dubbele sluis, 
met een door de dijk beschermde 

ligging, kunnen schepen van heel 
dichtbij worden bekeken. De par-
keerplaats aan de viskade geeft in 
het seizoen een onbeperkt zicht di-
rect op de visserijhaven. Het Schau-
fenster Fischereihafen met mari-
tieme winkels en geweldige vis-
restaurants ligt vanaf hier op een 
steenworp afstand. Vanaf de par-
keerplaats Havencamp ten noorden 

van het centrum zijn de zeeha-
vens met de havendrukte goed 
bereikbaar.

Het is bekend dat camperbezitters 
de omgeving graag op de fiets ont-
dekken. Door en rond Bremerhaven 
lopen meerdere bewegwijzerde 
fietsroutes met verschillende 
zwaartepunten. De vlakke routes 
lopen bijvoorbeeld over de dijk en 
bieden een geweldig uitzicht over 
het water en de andere  oever van 
de Weser of door de zeehavens met 
de fascinerende container- en auto- 
overslag of door het rustige be-
schermde natuurgebied en over het 
groene platteland.

Het motto van veel camperaars is: ´Thuis is nog altijd de beste plek´.

De etalages in de shopping malls, winkelcentra en speciaalzaken in #bremerhaven nodig uit tot
rondkijken en shoppen. Van een souvenirtje uit Bremerhaven  voor uw geliefden thuis via een voordelig 
koopje tot aan exclusieve designerkleding vindt u hier alles wat u zoekt.

Voetgangerszone ´Bürger´
Het centrum van de shoppingwe-
reld is de duizend meter lange en 
weerbestendige overdekte voet-
gangerszone in de binnenstad. 250 
speciaalzaken en gastronomische 
bedrijven liggen hier dicht naast 
elkaar. Blikvangers zijn de inte- 
ressante waterspelen, fonteinen, 
sculpturen en monumenten, die 
u vanaf de vele rustbanken goed 
kunt bekijken.  

Columbus Shopping Center
Hier komen shopaholics aan hun 
trekken! Op 30.000 vierkante meter 
naar hartenlust door 75 winkels slen-
teren en tussendoor genieten van wat 
lekkers in één van de gezellige res-
taurants en cafés. Van dames- en 
herenmode via parfumerie, modieu-
ze tasjes,  moderne brillenmode en 
struinen in de boekhandel tot aan 
technische hoogstandjes wordt hier 
alles aangeboden.

Mein Outlet & Shopping-Center
Midden in de Havenwelten vinden 
koopjesjagers merkkleding voor 
dames en heren tegen outletprijzen. 
Innovatieve en natuurlijke produc- 
ten voor welzijn en gezondheid 
zorgen samen met lekkernijen van 
chocolade voor een volledig assor-
timent. De plaza onder de grote 
glazen koepel nodigt uit tot een pau-
ze onder het genot van een kopje 
koffie, een snack of een menu.

...en nog veel meer
In het Schaufenster Fischereihafen vinden modelief-
hebbers functionele en maritieme outdoorkleding. 
In de stad van noord tot zuid vindt u speciaalzaken, 
die deels door families worden gerund. Het aanbod 
omvat duurzame producten, maar ook liefdevol 
gemaakte unieke voorwerpen.

www.logbuch-bremerhaven.de/tag/shopping
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wohnmobilstellplaetze
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I n elk van de unieke theaters in 
Bremerhaven nemen kunste- 
naars hun toeschouwers mee 
op reis. Toneelspel, fascinerend 

ballet, uitstekende zangkunsten in 
het stadstheater, kamertheater in het 
piccolo teatro haventheater, comedy 

in het Capitol, dans 
in het theater in de 
Fischereihafen, con-
certen in de paarden 
stal, moderne optre-
dens in het Jungen 
Theater Bremerha-
ven, figurentheater 

en plat-Duits theater zijn slechts 
enkele van de voorbeelden van het 
veelzijdige aanbod in de zeestad. 
 
Kunstliefhebbers van elk genre vin-
den in de havenstad Bremerhaven 
het aanbod dat bij hen past. In het ku-
bistische gebouw aan het begin van 
de voetgangerszone bevindt zich het 
Kunstmuseum. Op een oppervlakte 

van 700 vierkante meter worden 
wisselende exposities uit de verzamel-
geschiedenis van meer dan 100 jaar 
getoond. Met de Kunsthalle aan de 
overkant beschikt de Kunstverein Bre-
merhaven over nog een gebouw voor 
tijdelijke exposities.

De vele kleine galerieën zijn absoluut 
bezienswaardig. U kunt hier vaak mee-
kijken tijdens de werkzaamheden van 
de kunstenaars. Ze vertellen u graag 
wat ze doen. Van het zuiden van de stad 
tot ver in de noordelijke stadsdelen lig-
gen de ateliers vaak net iets buiten de 
gebruikelijke looproutes. Maar wie er 
gericht heengaat, wordt beloond met 
prachtige kunstwerken. Van elegante 
etsen via beeldhouwerij en fijnzinnig 
viltwerk tot aan schilderkunst en druk-
techniek vindt u hier alles waar u van 
houdt.

www.logbuch-bremerhaven.de/tag/
kunst

Betoverende kleuren, kleurrijke kostuums die uw enthousiasme opwekken, geweldige 
ensceneringen die u raken en moderne kunst die u meeneemt: in #bremerhaven  kunt u 
het heden even vergeten.

Maritiem vergaderen aan de poort 
tot de Noordzee. De zeestad Bre- 
merhaven scoort met innova- 
tieve activiteitenprogramma`s, 

moderne vergaderruimtes en bijzondere 
locations aan het water.   

Individueel advies, uitstekende service en 
een geweldige MICE-infrastructuur die 
grotendeels barrièrevrij is, maken van 
evenementen tot 1.700 personen echte 
ervaringen met een maritiem tintje. Veel-
bezochte en bekroonde werelden vol kennis 
zoals het Deutsches Auswandererhaus en 
het Klimahaus Bremerhaven 8° Ost trekken 
elk jaar honderdduizenden toeristen en ook 
steeds meer congresdeelnemers van over 
de hele wereld aan.
 
Klassiek of bijzonder, individueel samen-
gesteld of als compleet pakket, Conference 
Center of Co-working Space: Bremerha-
ven biedt ruimte voor elk idee. Naast de 
bekende conferentieruimtes worden er 
ook innovatieve locations zoals Fischbahn-

hof, vuurtoren, schip, skyloft, paardenstal, 
bioscoop, New York-zaal en nog veel meer 
aangeboden. Programmaformaten zoals 
Barcamp, Elevator Pitches, beweegpauzes, 
ideeënparcours en meer zijn mogelijk.
 
Exotische gerechten ontmoeten de veelzij- 
digheid van vis. Regionale gerechten met 
seizoensgebonden producten staan op de 
kaart, maar ook zelfbereide gegrilde 
insecten en zorgen voor de innerlijke 
mens. Wilt u een keer onder water eten? 
Ook dat kan in het Klimahaus Bremerhaven 
8° Ost of in het Noordzee-aquarium.

www.mice-bremerhaven.de

 Een rivier aan tijd
Duurzame
belevenissen

De zeestad 
Bremerhaven 

scoort met 
innovatieve 

kader-
programma‘s.

Bijzondere locations
maken van evenementen
in #bremerhaven  
een bijzondere ervaring. 

Het actuele aanbod
vindt u eenvoudig 
in de evenementen-
kalender op 
www.bremerhaven.de

Hier kunt u ook 
toegangskaartjes
boeken.

De

KUNSThavens

http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/kunst
http://www.logbuch-bremerhaven.de/tag/kunst
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H et hoogtepunt van 2021 is zonder twijfel de 
´lütte Sail´. Van 11 tot 15 augustus liggen er 
talrijke schepen langs de kades van de zee- 
stad. Open Ship, een kleurrijk evenemen-

tenprogramma met muziek, markten en acties maken 
van deze dagen een onvergetelijke 
ervaring. In het Schaufenster 
Fischereihafen kunnen bezoekers 
en bewoners nu al uitkijken naar de 
populaire boerenmarkten met hun seizoensgebonden 
aanbod. Maar ook oldtimerrally‘s, fietsbeurzen en 
meer staan hier zoals altijd op het programma. De 
meest diverse bloemen en planten zorgen voor 

Geschiedenis of actuele politiek, 
natuurfenomenen, geschiedenis 
van de scheepvaart, techniek, 
kunst, biologie of muziek: de 

museumspedagogen stemmen de leerstof 
af met de docenten.    

Bezoekjes aan de diverse werelden vol 
kennis maken scholieren op een compleet 
andere manier vertrouwd met de lesstof. 
Door middel van actief ontdekken en pro- 
beren worden zelfs ingewikkelde onder-
werpen begrijpelijk. Zo‘n uitstapje is daar-
naast ook goed voor de onderlinge omgang 
en de eenheid in de klas.

Onderwijs ahoi! Weg uit het klaslokaal en op naar #bremerhaven. Leren hoeft niet
saai te zijn. De leslocaties in de zeestad nodigen scholieren van alle leeftijden uit om 
te ´begrijpen´ en ´vast te houden´.

Door actief 
te ontdekken

en te 
proberen 

worden zelfs 
ingewikkelde 
onderwerpen 

begrijpelijk.

Plezier      is een must  

Het noorden
weet wel hoe je moet 

feesten! De 
evenementenkalender 

in #bremerhaven  is 
helemaal gevuld en

biedt voor elk wat wils.

Veel ruimte zorgt voor 
veiligheid en gezondheid.

Kennis

De elf instellingen Deutsches Aus- 
wandererhaus, Deutsches Schiff-
fahrtsmuseum, Historisches Mu-
seum Bremerhaven, Hochschule 
Bremerhaven, Klimahaus Bremer- 
haven 8° Ost, Kunsthalle und Kunst-
museum, Phänomenta, Plane- 
tarium, Stadtarchiv, Stadttheater 
und Philharmonisches Orchester 
alsmede de Zoo am Meer maken deel 
uit van het netwerk Wetenschappe-
lijke pier (Pier der Wissenschaft) en 
bieden een aanbod op maat.

www.bremerhaven.de/bildungahoi

met
hygiëne 
concept

om de      wereld te redden

prachtige kleuren op de voorjaars- en herfst-
markt. Aan het einde van het jaar wordt het op de 
Bremerhavener kerstmarkt zeer sfeervol. Een 
prachtig verlichtingssysteem tovert de binnenstad 
om tot een fonkelende zee van lampjes.

Een omvangrijk hygiëne con- 
cept en veel ruimte zorgen voor 
veiligheid en gezondheid van 

de bezoekers, zodat voor iedereen onbezorgd plezier 
mogelijk is.

www.logbuch-bremerhaven.de/tag/veranstaltung
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Smullen en genieten
In alle opzichten een genot!
Geniet van de culinaire veelzijdigheid 
uit Neptunus‘ rijk, van de frisse lucht 
en de uitgestrekte hemel.

Inbegrepen:
• Twee overnachtingen met ontbijt
• ´Nordischer Fischteller´ in restaurant    

Fiedler of vergelijkbaar
• Visschotel in restaurant Natusch of         

vergelijkbaar
• IJs met slagroom en een kopje koffie/thee 

in de ‚Speisesaal‘ of vergelijkbaar

vanaf € 151,-
 p. p. *

Fascinerende droomschepen
Dichterbij kan niet! Geniet met
de HafenBus van spectaculaire
inkijkjes in de zeehavens. 
U daalt af in de onderzeeër
´ Wilhelm Bauer´, maakt een tocht 
met het MS ‚Geestemünde‘ door 
de sluis en vaart over de Weser. 

Misschien ontdekt u ook wel een 
paar zeehonden.
Inbegrepen:
• Eén overnachting met ontbijt
• ´Dicke Pötte Tour´ op de Weser
• Tocht met de HafenBus
• Toegang: Onderzeeër ´Wilhelm Bauer´

Gangway
Ontdek de zeehavens aan boord 
van de HafenBus en ontdek de 
Havenwelten Bremerhaven.

Inbegrepen:
• Twee overnachtingen met ontbijt
• Twee keer diner
• Tocht met de HafenBus
• Toegang: Deutsches Schifffahrtsmuseum 

en Zoo am Meer

Helgoland – Trossen los
Een zeereis is geweldig, een 
zeereis is mooi...! 
Tijdens deze vakantie leert u zowel 
de zeestad Bremerhaven als oog het 
eiland Helgoland kennen.

Inbegrepen:
• Drie overnachtingen met ontbijt
• Dagretourkaart Helgoland
• Toegang: MS ‚Gera‘ en Klimahaus          

Bremerhaven 8° Ost
• Diner in het Schaufenster Fischereihafen  

of vergelijkbaar

IJsbeer
Verkennen, ontdekken, uitvinden, 
spelen, verbazen – deze bijzondere 
gezinsvakantie laat niet alleen
kinderogen stralen. Een belevenis 
voor het hele gezin!
(vanaf 2 volwassenen en 1 kind tot 12 jaar oud)

* Meer informatie en een uitgebreider aanbod vindt u ook op onze website www.bremerhaven.de of neem telefonisch contact met ons op: VVV: +49 (0)471 41 41 41

ARRANGEMENTEN

… en ook hier vindt u ons:

Via de Social Mediakanalen bent 
u altijd op de hoogte van de 
nieuwtjes. Foto‘s, video‘s en clips 
brengen de maritieme indrukken 

en ervaringen dicht bij degenen die thuis 
achterbleven. Een enthousiast team legt 
huidige, unieke en onvergetelijke gebeur-
tenissen vast en zet ze met leuke weetjes 
op mobiele apparaten. Aantrekkelijke 

Dankzij de Social Media-kanalen bent u altijd op de laatste stand
van zaken en mist u geen enkel nieuwtje. En #bremerhaven  is er nu ook 
voor uw oren.

Er is
nu wat

voor uw 
oren!

Instagram:
instagram.com/bremerhaven_erleben
instagram.com/luettesail_official
instagram.com/sailbremerhaven_official

Facebook:
facebook.com/bremerhavenerleben
facebook.com/luettesail
facebook.com/sailbhv

Twitter:
twitter.com/BremerhavenInfo

Blog:
logbuch-bremerhaven.de

wedstrijden ronden het aanbod af. Nieuw 
in het aanbod is de gratis podcast 
´Bremerhaven funkt´ met verhalen waar-
door u zin krijgt de zeestad te bezoeken. 
U vindt de afleveringen overal waar u 
normaal gesproken podcasts kunt be-
luisteren. Bewegende beelden zijn op 
www.youtube.com/erlebnisbremerhaven 
te zien.

vanaf € 74,-
 p. p. *

vanaf € 199,-
 p. p. *

vanaf € 139,-
 p. p. *

Inbegrepen:
· Twee overnachtingen met ontbijt
· Toegang: Klimahaus Bremerhaven 8° Ost           
 of Deutsches Auswandererhaus en             
 Zoo am Meer en Phänomenta 
 (experimenteren voor kinderen)
· IJs met slagroom en een kopje koffie/thee  
 in de ´Speisesaal´ of vergelijkbaar
· 1 knuffeldier (ijsbeer) per kind (indien          
 beschikbaar)

vanaf € 299,-
 p. p. *

De I N TERNET
S U R F E R S

http://instagram.com/bremerhaven_erleben
http://instagram.com/luettesail_official
http://instagram.com/sailbremerhaven_official
http://facebook.com/bremerhavenerleben
http://facebook.com/luettesail
http://facebook.com/sailbhv
http://twitter.com/BremerhavenInfo
http://logbuch-bremerhaven.de
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Wereldreizigers
Volg de sporen van Christoffel 
Columbus en verover de ´nieuwe
wereld´ in het Deutsches Auswande-
rerhaus. In het Klimahaus Bremer-
haven 8° Ost reist u over de hele 
wereld en doorkruist u verschillende 
klimaatzones!

Werelden vol kennis
Met veel plezier beleeft en ontdekt u 
de hoogtepunten van Bremerhaven.
U zult versteld staan van wat er hier 
allemaal te ontdekken valt!

Verse vis
De vis in Bremerhaven is gezond en 
lekker. Het Schaufenster Fischerei-
hafen biedt een veelzijdige maritieme 
ervaring. Geniet van de dag aan zee!

* Meer informatie en een uitgebreider aanbod vindt u ook op onze website www.bremerhaven.de of neem telefonisch contact met ons op: VVV: +49 (0)471 41 41 41

Golfen in de zeestad
De golfbaan met 18 holes midden in 
Bremerhaven laat de harten van
beginners en experts sneller kloppen.
Tijdens een diner in de golfclub kunt
u het spel nog eens nabespreken.

Dubbele sluis
In de camper stappen, vertrekken en
de afslag naar Bremerhaven nemen.
Hier staat een gereserveerde camper-
plaats voor u klaar, waar u onder het 
genot van een potje honing en nog 
veel meer van kunt genieten.

* Meer informatie en een uitgebreider aanbod vindt u ook op onze website www.bremerhaven.de of neem telefonisch contact met ons op: VVV: +49 (0)471 41 41 41

Fiets door de stad en door de havens.
Geniet van lekker eten in de traditionele 
kroeg ‘Treffpunkt Kaiserhafen‘ en in het 
Schaufenster Fischereihafen.
Een bezoek aan het Klimahaus Bremer-
haven 8° Ost of aan het Deutsches Aus-
wandererhaus alsmede een tocht met de 
HafenBus ronden het programma af.

Fiets en zee

ARRANGEMENTENARRANGEMENTEN

Dunky en Kralli
IJsberen en pinguïns vindt u niet alleen in
de Zoo am Meer, maar ook als top sport-
evenementen. De zeestad heeft naast 
dunkings en penalty‘s nog meer te bieden. 
Ontdek de spannende werelden vol beleve-
nissen en de fascinerende overslag in 
de haven. 

Boekbaar vanaf september 2021

Pinguïn
Plezier voor het hele gezin! Stap aan 
boord voor de grote havenrondvaart 
en bewonder de Noordse dieren op en 
onder water in de Zoo am Meer!

(vanaf 2 volwassenen en 1 kind tot 12 jaar oud)

Inbegrepen:
· Eén overnachting met ontbijt
· Havenrondvaart met een barkas 
 (april – oktober)
· Toegang: Zoo am Meer
· 1 knuffeldier (pinguïn) per kind (indien 
 beschikbaar)

vanaf € 174,-
 p. p. *

Inbegrepen:
· Eén overnachting met ontbijt
· Toegang: Klimahaus Bremerhaven 8° Ost
 of Deutsches Auswandererhaus

vanaf € 78,-
 p. p. *

Inbegrepen:
· Eén overnachting met ontbijt
· Toegang: Klimahaus Bremerhaven 8° Ost of  
 Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven  
 en Zoo am Meer of Deutsches Schifffahrts- 
 museum
· Diner in het Schaufenster Fischereihafen of  
 vergelijkbaar

vanaf € 89,-
 p. p. *

vanaf € 49,-
 p. p. *

Inbegrepen:
· Kookshow in de kookstudio voor zeevis
· Koud-warm visbuffet
· Rondleiding door het Schaufenster 
 Fischereihafen
· Havenrondvaart met een barkas

Minimaal aantal deelnemers: 12 personen
(prijzen voor een exclusieve kookshow op aanvraag)

Inbegrepen:
· Twee overnachtingen met ontbijt in het     
 Havenhostel of in de jeugdherberg
· Toegang: Klimahaus Bremerhaven 8° Ost    of  
 Deutsches Auswandererhaus
· Tocht met de HafenBus
· Eten in Treffpunkt Kaiserhafen
· Eten naar keuze op MS ‚Hansa‘ of 
 in de viskotter
· Naar keuze huurfiets  € 8,- p.p.p.d 

vanaf 

€ 105,80
 p. p. *

Inbegrepen:
· Eén overnachting met ontbijt
· Toegangskaart basketbal ´Eisbären´
 of ijshockey ´Fischtown Pinguins´
· Tocht met de HafenBus
· Toegang: Klimahaus Bremerhaven 8° Ost           
 of Deutsches Auswandererhaus
 

vanaf € 111,-
 p. p. *

Inbegrepen:
· Twee overnachtingen met ontbijt
· 1 x greenfee inclusief gebruik golfclubs
· Diner in de golfclub
· Tocht met de HafenBus
· Toegang: Klimahaus Bremerhaven 8° Ost           
 of Deutsches Auswandererhaus
 

vanaf € 236,-
 p. p. *

Inbegrepen (2 personen):
· 2 overnachtingen
· 1 fles wijn als welkomstcadeau
· 1 potje Bremerhavener honing
· Broodjesservice
· Tocht met de HafenBus
· Toegang: Klimahaus Bremerhaven 8° Ost           
 of Deutsches Auswandererhaus

vanaf € 54,-
 p. p. *
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Deutsches 
Auswandererhaus
Columbusstraße 65 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 902200 | dah-bremerhaven.de

Een museum dat u raakt met biografieën van 
immigranten en emigranten. Beleef afscheid, 
hoop, overtocht en aankomst van dichtbij.

Volwassenen vanaf € 15,80 
Kinderen (5 - 16 jaar) vanaf € 9,00
verdere prijzen beschikbaar

Klimahaus Bremerhaven 
8° Ost
Am Längengrad 8 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 9020300 | klimahaus-bremerhaven.de

Een reis door de woestijn, over het ijs en 
door de Zuidzee. Duik in de geschiedenis 
van het klimaat, kijk naar de toekomst, 
naar de perspectieven en kansen van onze 
planeet.

Volwassenen vanaf € 17,50 
Met korting vanaf  € 13,00
verdere prijzen beschikbaar

Stadttheater Bremerhaven
Theodor-Heuss-Platz 1 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 49001 | stadttheaterbremerhaven.de

Sinds 1911 biedt het theater met het     
Großes Haus, het Kleines Haus en het  
Junges Theater Bremerhaven opera,        
operette, musical, theater en danstheater 
in het centrum van de stad.
Actuele informatie en de evenementenkalender vindt u 
op de website

Theater in de Fischereihafen
Am Schaufenster 6 | 27572 Bremerhaven 
T +49 (0)471 9313136 | tif-bremerhaven.de

Het ´TiF´ bevindt zich sinds 1996 in een 
liefdevol gerestaureerde vishal en is een 
vast onderdeel van het cultureel landschap 
in Bremerhaven.
Actuele informatie en de evenementenkalender vindt u 
op de website

piccolo teatro
Bgm.-Smidt-Straße 200 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 41830671 | hafentheater.de

Het piccolo teatro Haventheater heeft       
zich ontwikkeld tot een ware schatkamer       
voor het culturele leven in de populaire  
wijk ´Alte Bürger´.  
Actuele informatie en de evenementenkalender vindt u 
op de website

Bremerhaven
  in een oogopslag 
WERELDEN VOL BELEVENISSEN EN MUSEA  |   ETEN EN DRINKEN     
PLEZIER EN VRIJE TIJD  |   BOOTTOCHTEN EN SHOPPING

Kunsthal Bremerhaven
Karlsburg 4 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 9586106 | kunstverein-bremerhaven.de

Wisselende exposities van de schilder-
kunst van de late 19e eeuw tot en met de 
moderne kunst.

Volwassenen vanaf € 4,00 
Met korting vanaf € 2,00
verdere prijzen beschikbaar

Kunstmuseum Bremerhaven
Karlsburg 1 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 46838 | kunstverein-bremerhaven.de

De expositie toont onder andere de lange 
en intensieve verbondenheid van vele 
tegenwoordig bekende kunstenaars met  
de zeestad.

Volwassenen vanaf € 6,00 
Met korting vanaf € 4,00
verdere prijzen beschikbaar

Museum van de jaren ´50
Amerikaring 9 | 27580 Bremerhaven 
T +49 (0)471 83305 | museum-der-50er-jahre.de

Midden in de jaren van de economische 
vooruitgang! Een ontmoeting met de   
´Roaring Fifties´.

Volwassenen vanaf € 4,50 
Met korting vanaf € 4,00
verdere prijzen beschikbaar

THEATERS  WERELDEN VOL BELEVENISSEN en MUSEA

Deutsches 
Schifffahrtsmuseum
Hans-Scharoun-Platz 1 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 482070 | dsm.museum

Bekijk de ´Bremer Kogge´ uit 1380 en ont-
dek de expositie ´Kogge, Mensch & Meer´. 

Volwassenen vanaf € 6,00 
Met korting vanaf € 3,00
verdere prijzen beschikbaar

Techniekmuseum onder-
zeeër ´Wilhelm Bauer´
Hans-Scharoun-Platz 1 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 4820710 | u-boot-wilhelm-bauer.de

Ontdek de onderzeeër ´Wilhelm Bauer‘      
in de museumhaven.

Volwassenen vanaf € 3,50 
Met korting vanaf € 2,50
verdere prijzen beschikbaar

Zoo am Meer
H.-H.-Meier-Straße 7 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 308410 | zoo-am-meer-bremerhaven.de

Maak op en onder water kennis met 
ijsbeer, pinguïn en meer. En ontdek in het 
Noordzee-aquarium vissen, zeepaardjes  
en andere zeedieren.

Volwassenen vanaf € 9,50 
Kinderen (4 - 14 jaar) vanaf € 6,00
verdere prijzen beschikbaar

Historisches Museum 
Bremerhaven
An der Geeste | 27570 Bremerhaven 
T +49 (0)471 308160 | historisches-museum-bremerhaven.de

Een spannende tijdreis door 120.000 jaar 
leven en werken aan de kust. Met een 
stoom- en koudemachine die nog werkt.
Gratis toegang (donaties gewenst)  

Museumschip                     
FMS ´Gera‘
Fischkai | 27572 Bremerhaven 
T +49 (0)471 308160 | museumsschiff-gera.de

De ‚Gera‘ is het enige Duitse drijvende 
zeevisserijmuseum en is uitgerust met de 
volledige uitrusting van een trawler.

Volwassenen vanaf € 3,50 
Met korting vanaf € 2,30
verdere prijzen beschikbaar

Erlebnisausstellung 
´Phänomenta´
Hoebelstraße 24 | 27572 Bremerhaven 
T +49 (0)471 413081 | phaenomenta-bremerhaven.de

Proberen en meedoen! Natuurweten-
schappen, techniek en wiskunde als  
uitstapje voor het hele gezin en/of voor 
schoolklassen!

Volwassenen vanaf € 7,00 
Met korting vanaf € 3,50
verdere prijzen beschikbaar

Openluchtmuseum in              
het Gesundheitspark        
Speckenbüttel
Geesthofanlage | Parkstraße 9 | 27580 Bremerhaven 
T +49 (0)471 85039 | bauernhausmuseum-bremerhaven.de

Hoe leefden en werkten onze voorouders? 
Openluchtmuseum met typische boeren-
huizen en standerdmolen.

Volwassenen vanaf € 2,00 
Kinderen (tot 14 jaar) vanaf ab € 1,00
verdere prijzen beschikbaar

ETEN en DRINKEN

Kookstudio voor zeevis    
Kooklessen
Am Schaufenster 6 | 27572 Bremerhaven 
T +49 (0)471 9323321 | seefischkochstudio.de

Welkom bij een gezellig evenement achter 
het fornuis! Een professionele kok helpt u 
bij de uiteenlopende bereidingen. Daarna  
is het met elkaar genieten.

Per persoon vanaf  € 79,00
verdere prijzen beschikbaar

  WERELDEN VOL BELEVENISSEN en MUSEA

http://dah-bremerhaven.de
http://klimahaus-bremerhaven.de
http://stadttheaterbremerhaven.de
http://tif-bremerhaven.de
http://hafentheater.de
http://kunstverein-bremerhaven.de
http://kunstverein-bremerhaven.de
http://museum-der-50er-jahre.de
http://dsm.museum
http://u-boot-wilhelm-bauer.de
http://zoo-am-meer-bremerhaven.de
https://www.historisches-museum-bremerhaven.de
http://www.museumsschiff-gera.de
http://phaenomenta-bremerhaven.de
http://bauernhausmuseum-bremerhaven.de
http://seefischkochstudio.de
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Uitkijkplatform SAIL City
Am Strom 1 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 309900 | bremerhaven.de/aussicht-sail-city

Panorama vanaf het hoogste gebouw 
van Bremerhaven over de Weser en de 
omgeving.

Volwassenen vanaf € 4,00 
Kinderen (tot 12 jaar) vanaf € 3,00
verdere prijzen beschikbaar

Radartoren
Am Alten Vorhafen 1 | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 48350 | bremerhaven.de/radarturm

Geniet op 65 meter hoogte op het weer- 
bestendige uitkijkplatform van een 
fantastisch uitzicht over Bremerhaven      
en de omgeving.

Volwassenen vanaf € 1,00 
Kinderen (6 - 17 jaar) vanaf € 0,50
verdere prijzen beschikbaar

Container-uitkijktoren
An der Nordschleuse | 27568 Bremerhaven 
bremerhaven.de/container-aussicht
Het uitkijkpunt bestaat uit containers en 
bevindt zich tussen de noordelijke sluis en 
de verbindingshaven. Het biedt uitzicht op 
de zeehavens, sluizen en de cruiseterminal.

Gratis toegang

Havenrondvaart door de 
vissershaven
Geniet van het leven in de haven met de 
reusachtige koelgebouwen, docks en 
werven tijdens de rondvaart van 80 minuten 
met de MS ´Dorsch´ en kapitein Geerdes.

Volwassenen vanaf € 10,00 
Kinderen (4 - 13 jaar) vanaf € 5,00
verdere prijzen beschikbaar

Havenrondvaart door de 
zeehavens
Pas vanuit dit perspectief kunt u de enorme 
afmetingen van de vrachtschepen van over 
de hele wereld bevatten. Rondvaart van één 
uur door de zeehavens.

Volwassenen vanaf € 12,00 
Kinderen (4 - 17 jaar) vanaf € 7,00
verdere prijzen beschikbaar

BOOTTOCHTEN

BOOTTOCHTEN

UITKIJKPUNTEN SHOPPING

Voetgangerszone ´Bürger´
Bürgermeister-Smidt-Straße | 27568 Bremerhaven

Shop naar hartenlust over een lengte van 
bijna één kilometer vanaf de Theodor-Heuss-
Platz tot aan de Lloydstraße onder de glazen 
bogen van de voetgangerszone.

Columbus Shopping Center
Obere Bürger | 27568 Bremerhaven 
columbus-center.de

Mooier winkelen, flaneren en genieten in 
één van de populairste winkelstraten in het 
noordwesten.

Schaufenster 
Fischereihafen
An der Packhalle IV | 27572 Bremerhaven 
schaufenster-fischereihafen.de

Flaneren en genieten in een maritieme 
sfeer in het hart van het Schaufenster 
Fischereihafen.

Mein Outlet & Shopping- 
Center
Am Längengrad 12 | 27568 Bremerhaven 
mein-outlet-bremerhaven.de

Shoppen met een goede kop koffie onder 
de imposante glazen koepel.

Vlooienmarkt Rotersand
Rudloffstr. 113 | 27568 Bremerhaven 
Contakt: Klaus Jochimsem, T +49 (0)471 46 986
bremerhaven.de/flohmarkt-rotersand 

Markttijden:
Elke za/zo van 6:00 uur tot 13:00 uur

Vlooienmarkthal Engelbert - 
Am Schaufenster
Nansenstraße 6 | 27570 Bremerhaven 
Organisatie: Roman Engelbert, M +49 (0)160 98311884
flohmarkthalle-engelbert.business.site

Vlooien-, rommel- en antiekmarkt 
Markttijden: Za 09:00 – 15:00 uur, 
Zo 09:00 – 15:00 uur

Rondvaart over de Weser 
met het MS ´Geestemünde´
De rondvaart over de Weser duurt twee 
uur en brengt u eerst door de sluizen, 
vervolgens langs de langste kade van 
Europa met de docks en tenslotte naar de 
zeehondenbanken.

Volwassenen vanaf € 12,00 
Met korting vanaf € 6,00
verdere prijzen beschikbaar

Rondvaart over de Weser 
met het MS ´Oceana´
In 1,5 uur langs de Zoo am Meer, de 
Kaisersluis, langs station Columbus waar 
Elvis Presley aan land kwam, langs de 
cruise- en containerterminal tot aan de 
zeehondenbanken.

Volwassenen vanaf € 14,00 
Kinderen (4 - 14 jaar) vanaf € 9,50
verdere prijzen beschikbaar

Rondvaart over de Weser 
met het MS ´Oceana´          
vanaf/tot Bremerhaven
Rondvaart van 3,5 uur met het MS ´Oceana´. 
Er zijn veel tussenstops van Bremen naar 
Bremerhaven en/of terug.

Volwassenen (enkele reis) vanaf € 20,00 
Kinderen (4 - 14 jaar, enkele reis)              
vanaf € 10,00
verdere prijzen beschikbaar

Met het MS ´Fair Lady´ 
naar Helgoland
Trossen los en op naar het enige Duitse 
eiland ver op volle zee!

Volwassenen vanaf € 49,90 
Kinderen (4 - 14 jaar) vanaf € 24,00
verdere prijzen beschikbaar

De HafenBus
Dichterbij kan niet! Geniet van specta-
culaire inkijkjes in de zeehavens bij de 
containeroverslag en aan de langste kade 
van Europa.

Volwassenen vanaf € 14,00 
Met korting vanaf € 11,50
verdere prijzen beschikbaar

Tour de vis
Ontdek waarom Bremerhaven de ´grootste 
diepvries van Europa´ wordt genoemd, 
waar de eerste Duitse trawler werd         
gebouwd en waar dagelijks bijna 9 miljoen 
vissticks worden geproduceerd.

Volwassenen vanaf € 14,00 
Met korting vanaf € 11,50
verdere prijzen beschikbaar

Rondleiding Schaufenster 
Fischereihafen
In het historische deel van de vissershaven 
is het ´Schaufenster Fischereihafen´ zeer 
aantrekkelijk. Duur: 1,5 uur of 2 uur.

Per groep zonder ´Gera´ vanaf € 99,00 
Per groep met ´Gera´ vanaf € 159,00
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen

Rondleidingen Havenwelten
Weetjes over het verleden, het heden en 
de toekomst van de zeestad Bremerhaven. 
Duur: 1,5 uur of 2 uur.

Per groep zonder ´uitkijkplatform´            
vanaf € 99,00 
Per groep met ‚uitkijkplatform‘                 
vanaf € 159,00 
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
verdere prijzen beschikbaar

Bijgeloof, legendes en de 
zee
Ongebruikelijke, spannende en soms ook 
angstaanjagende verhalen over de zeestad 
Bremerhaven.

Per persoon vanaf € 14,95
Minimaal aantal deelnemers: 10 personen
Ook boekbaar als exclusieve toer

  RONDLEIDINGEN en RONDVAARTEN PLEZIER en VRIJE TIJD

RadStation Bremerhaven
H.-H.-Meier-Straße 6 | 27568 Bremerhaven 
Am Schaufenster 5 | 27572 Bremerhaven 
T +49 (0)471 80936123 | M +49 (0)172 4410938
mietrad-bremerhaven.de

Fietsen, e-bikes, segways, reparatieservice 
en tips.

Fiets per dag/per persoon vanaf € 10,00 
E-bike per dag/per persoon vanaf  € 25,00
verdere prijzen beschikbaar

Buitenzwembad Grünhöfe
Marschbrookweg 135 | 27574 Bremerhaven 
T +49 (0)471 3003950 | baeder-bhv.de

Verwarmd wedstrijdbad, bad voor          
nietzwemmers, ligweide, barbecue-       
mogelijkheid.

Volwassenen vanaf € 3,00
Kinderen (4 - 15 jaar) vanaf € 1,00
verdere prijzen beschikbaar

BAD 1
Kurt-Schumacher-Str. 14 | 27578 Bremerhaven 
T +49 (0)471 3003940 | baeder-bhv.de

Glijbaan van 72 meter lang, bubbelbad, 
waterval, stoombad: voor elk wat wils!

Volwassenen vanaf € 3,50
Kinderen (4 - 15 jaar) vanaf € 2,00
verdere prijzen beschikbaar

BAD 2
Schillerstr. 144 | 27570 Bremerhaven 
T +49 (0)471 3003920 | baeder-bhv.de

Genieten van de rust in het saunaland-
schap of nieuwe energie opdoen tijdens 
het zwemmen en relaxen in één van de 
vele baden.

Volwassenen vanaf € 3,50
Kinderen (4 - 15 jaar) vanaf € 2,00
verdere prijzen beschikbaar

Weser-Strandbad
Am Alten Vorhafen | 27568 Bremerhaven 
T +49 (0)471 3003940 | baeder-bhv.de

Midden in de stad, direct langs de 
Weserdijk en met zicht op de voorbij- 
varende schepen en de Außenweser.

Volwassenen vanaf € 3,00
Kinderen (4 - 15 jaar) vanaf € 1,00
verdere prijzen beschikbaar

Over de oorsprong van de 
stad
De rondwandeling rond de Oude Haven 
en langs de Geeste loopt van het verleden 
naar de toekomst. Het bezoek aan het 
Historisches Museum is inbegrepen. 
Per persoon vanaf € 14,95
Ook boekbaar als exclusieve toer

Stadsrondrit met gids
Met de eigen bus door de zeestad tot aan 
de zeehavens.
In de eigen bus vanaf € 90,00
verdere prijzen beschikbaar

Bremerhaven
     in een oogopslag  

Bremerhaven
     in een oogopslag  

http://bremerhaven.de/aussicht-sail-city
http://bremerhaven.de/radarturm
http://bremerhaven.de/container-aussicht
http://columbus-center.de
http://schaufenster-fischereihafen.de
http://mein-outlet-bremerhaven.de
http://bremerhaven.de/flohmarkt-rotersand
http://flohmarkthalle-engelbert.business.site
http://mietrad-bremerhaven.de
http://baeder-bhv.de
http://baeder-bhv.de
http://baeder-bhv.de
http://baeder-bhv.de
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Het belevenis-cadeau!
Wilt u iets moois doen voor iemand van wie u 
houdt en wilt u een korte vakantie voor een 
welverdiende time-out of een culinair geschenk 
voor fijnproevers en hobbykoks weggeven?

Dat kan vanaf nu ook gewoon vanuit huis:

Met onze tegoedbonnen die u zelf kunt printen 

www.bremerhaven.de/reisegutscheine

Colofon:
Erlebnis Bremerhaven GmbH
H.-H.-Meier-Straße 6
27568 Bremerhaven

Tel: +49 (0)471 80936 100
Fax: +49 (0)471 80936 190
info@erlebnis-bremerhaven.de

Geen aansprakelijkheid voor 
zet- en drukfouten.
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Heeft u de smaak te pakken gekregen en wilt u 
meer informatie?
Als toeristische dienstverlener van onze stad 
adviseren wij u graag.
Naast uitgebreide informatie stellen wij uw 
vakantie volgens uw wensen en rekening houdend 
met afstand en tijden samen en maken wij de 
boeking voor u in orde, zodat u alles bij één 
aanbieder kunt onderbrengen.
Ons team kent Bremerhaven van binnen en van 
buiten en kijkt terug op jarenlange ervaring, die 
we graag ook voor u inzetten.
Wij staan altijd voor u klaar!
Erlebnis Bremerhaven GmbH
H.-H.-Meier-Straße 6
27568 Bremerhaven                                                 
www.bremerhaven.de
touristik@erlebnis-bremerhaven.de
Tel: 49 (0)471 80936 100
Fax: +49 (0)471 80936 190

INFORMATIE



»lütte sail« BREMERHAVEN
VOM 11. BIS 15. AUGUST 2021
SCHIFFTÖRNS HAUTNAH ERLEBEN MIT 
HALBTAGES- UND TAGESTÖRNS. 

DAS MARITIME ABENTEUER IST BUCHBAR 
UNTER TELEFON 0471 80 936 100.

touristik@erlebnis-bremerhaven.de
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