Neanderthal-Stadt

Mettmann

www.neanderthalstadt.me
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Onze erfenis is wereldcultuur.

Komen, kijken,
bewonderen, terugkomen!

Het Neanderthalmuseum is in
ieder geval een must bij uw bezoek aan Mettmann. Hier kunnen
zowel kinderen als volwassenen
in een permanente multimediale
tentoonstelling de evolutie van
de mens ontdekken. Wisselende
tentoonstellingen vullen het programma aan.

Vindplaats
Op enkele minuten lopen van het museum is de vindplaats van de Neandertaler. Een audioguide vertelt u alles
over het grootse verleden van de vallei
en de bewogen geschiedenis van de
research.
De werkplaats van het stenen tijdperk
Naaien met een naald uit echte beenderen, een werktuig om vuur te maken
uit die tijd leren kennen of met pijl en
boog op namaakdieren schieten? Ontdek de ambachten uit het stenen tijdperk en maak een werkstuk uit natuurlijke materialen.
Hier verblijven dieren uit de ijstijd
In grote omheinde gebieden midden in
de natuurlijke omgeving van het Neandertal grazen oerrunderen, tarpanen
en Europese bizons, allemaal dieren
waarop de Neandertalers jaagden. De
rondgang duurt ongeveer 60-80 minuten.

Voor meer info:
www.neanderthal.de

Evolutiepad
Op weg van het stadscentrum van
Mettmann naar het Neanderthal Museum (ongeveer 5 km) vindt u installaties,
skulpturen en industriële monumenten
met betrekking tot de evolutie van de
mensheid.

Levende geschiedenis
ontdekken.

Mettmann biedt veelzijdige culturele en
vrijetijdsmogelijkheden van traditioneel tot modern.

Maak een wandeling door de historische bovenstad met haar
doolhof van kleine straatjes en
leistenen huisjes in de stijl van het
Bergische Land.
Kleine cafeetjes en bistro’s nodigen u uit om een pauze in te
lassen en hier vindt u tevens een
van de oudste bioscopen van
Duitsland.

Op het oude pittoreske marktplein
staan de middeleeuwse huizen geschaard rond de St.-Lambertus-Kerk
uit de 12de eeuw. Men vindt er niet
alleen vele eethuisjes met buitenterras
en typische kroegen, maar het is ook de
locatie voor de vele stadsfeesten.
Vlakbij het historische marktplein bevindt zich ook de „Alte Bürgermeisterei“ uit 1584. Tegenwoordig is in dit
onder Duitse monumentenzorg staande gebouw het Stadtgeschichtshaus
ondergebracht. Op drie verdiepingen
komt u alles te weten over de meer dan
1100-jarige geschiedenis van de stad.
Daarna kunt u, mits reservering, bij de
„Aule Mettmanner“ (de vereniging die
zich bezighoudt met de bescherming
van het culturele erfgoed) genieten van
een echte „bergische Kaffeetafel“, een
lokaal culinair hoogtepunt.
Mettmann ontdekken – met een echte
stadsgids of op eigen houtje met een
brochure? Allemaal geen probleem.
Wat u vooral niet mag missen zijn Mettmanns Erinneringe op het Lavalplein –
wellicht het eerste en het enige groeiende monument ter wereld.
Meer info:
www.neanderthalstadt.me

Nog meer tips voor ontdekkingsreizigers: beleef geschiedenis, cultuur en natuur.
Orgelliefhebbers zullen genieten
van de individuele bezichtiging
met gids van de „koningin van de SintLambertus-kerk“, een meer dan 100
jaar oud romantisch orgel.

Een van de oudste gebouwen van
Mettmann – de Goldberger Mühle
in het Stadtwald, vlakbij de Goldberger
Teich – kan op aanvraag bezichtigd
worden. Kijk toe hoe de gerestaureerde
molen werkt of bak uw eigen brood in
een oude oven.
Bijzonder geliefd is de tot ver buiten Mettmann bekende kerstmarkt
met zijn sfeervolle verlichting – de
Blotschenmarkt. Ieder jaar vanaf het
laatste weekend in november gedurende 2 weken.

Meer info: www.neanderthalstadt.me

Geniet van de prachtige natuur rondom Mettmann: vredig kabbelende
beekjes door het Neandertal. Dankzij een uitgebreid net van gemarkeerde
wandelwegen valt er in elk seizoen wat te beleven.
De Urtour is een alternatieve wandelroute door het Neandertal. U
leert er niet alleen de natuur, maar ook
de geschiedenis van de vallei kennen.
Voor groepen van 5 tot max.15 personen is een Duits- of Engelstalige gids
beschikbaar. Desgewenst kan voor een
maaltijd gezorgd worden.
Vergeet vooral ook niet het kunstpad „MenschenSpuren“ te ontdekken – met werken van tien internationaal bekende kunstenaars. Audioguide te verkrijgen in het museum.

U houdt van zwemmen? Dan is er
voor u midden in het Stadtwald
het Naturfreibad, een ruim openluchtbad zonder chemie met zandstrand en
springtorens.
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Hier leven ze „ne-anders“.

Het Ruhrgebiet met grote steden als Dortmund, Essen,
Bochum, Duisburg, Oberhausen enz. vanaf 35 km
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Düsseldorf, de hoofdstad
van de deelstaat Noordrijn-Westfalen: 16 km
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stoptrein) van Mettmann
naar Düsseldorf en Kaarst
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Keulen, de grote stad aan
de Rijn met meer dan een
miljoen inwoners: 45 km
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Autosnelwegen:
A3: Uitrit
61 Düsseldorf/Mettmann, B7 richting Mettmann, ca. 5 km
A 46: Sonnborner Kreuz, uitrit Mettmann,
B7 richting Mettmann, ca. 9 km
A 44: Düsseldorf, Velbert via L 239,
uitrit Ratingen-Schwarzbach, ca. 8 km
Met de trein: Tot het CS Düsseldorf (Hbf).
Daar heeft u directe aansluiting met de
Regiobahn (alle 20 minuten).
Uitgever:
Kreisstadt Mettmann
Der Bürgermeister
Neanderstraße 85
40822 Mettmann

Met het vliegtuig: Van Düsseldorf-International Airport met de auto ongeveer
een kwartier, met het openbaar vervoer
ca. 45 minuten. Ook de luchthaven
van Keulen is maar 53 km.

Tel.: 0 21 04 / 980-0
info@neanderthalstadt.me

www.neanderthalstadt.me
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Nederland, ongeveer
een uur met auto

