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Gütersloh

Gütersloh…
is sterk
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Voor de eerste keer bij geschrifte Dat is Gütersloh – en er is nog
vermeld in 1184 		
veel meer te ontdekken...
Locatie: in het midden van
Duitsland, op de rand van het
Teutoburger Woud
Stadsrecht: sinds 1825
Inwoners: rond 97.700
Totale oppervlakte: rond 112 km2
Klimaat: zacht
Stichtingen: 12
Actief burgerschap: groot

Gütersloh…
is middenin
Verdere informatie vindt u hier:
Gütersloh Marketing GmbH
Berliner Straße 63
33330 Gütersloh
Telefoon: +49 (0)5241. 21136-0
Fax: +49 (0)5241. 21136-49
www.guetersloh-marketing.de
Ma. t/m vr. 10-18 uur,
za. 10-14 uur
zoals www.guetersloh.de

Landelijke voorverkoop voor
entreekaartjes:
Telefoon: +49 (0)5241. 21136-36

Centraal in Noordrijn-Westfalen, centraal in Ostwestfalen-Lippe, in het groen – maar toch dichtbij de grote
steden. Gütersloh overtuigt door zijn centrale standplaats waardoor een uitstekende bereikbaarheid wordt
gewaarborgd. Een grote bijdrage eraan levert de goede
positie tussen de voornaamste internationale en nationale verkeersaders en de nabijheid van verschillende
belangrijke luchthavens.

Snelweg: A2/A33
Trein: Intercitystop;
directe verbindingen naar Keulen,
Hannover, Berlijn, Leipzig

Luchthaven:
Paderborn/Lippstadt
(rond 60 km)
Münster/Osnabrück
(rond 80 km)
Dortmund
(rond 60 km)
Düsseldorf Internationaal (rond 150 km)
Hannover-Langenhagen (rond 120 km)
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Gütersloh…
is traditie
Stadtmuseum
Kökerstraße 7-11a
Telefo0n: +49 (0)5241. 26685
www.stadtmuseum-guetersloh.de
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Miele Museum
Carl-Miele-Straße 29
Telefoon: +49 (0)5241. 89-0
www.miele-technikgeschichte.de

Westfälisches Kleinbahn und
Dampflok Museum
Postdamm 166
Telefoon: +49 (0)5241. 68466
www.dampfkleinbahn.de

Gemeentearchief Gütersloh
Hohenzollernstraße 30a
Telefoon: +49 (0)5241. 82-2302
www.stadtarchiv.guetersloh.de

Het oude kerkplein met de Apostelkerk vormt de oude dorpskern, die tegenwoordig centraal in Gütersloh ligt, en is met zijn vakwerkhuizen en zijn originele charme één van de mooiste kerkpleinen in Westfalen. Deze mooie plaats was de oorsprong van de stad in
wording: hier vanuit ontwikkelde het kleine dorpje zich in de heide tot het met de verlening van de stadsrechten een succesvolle vestigingsplaats voor industrieën werd, gevormd door protestants ondernemerschap en het bewustzijn van de ondernemers wat betreft de
sociale verantwoordelijkheid. De internationale bedrijven Bertelsmann en Miele, opgericht in de 19de eeuw, hebben hier ook tegenwoordig nog hun hoofdkantoren. Ook vele andere bedrijfstakken zijn er in Gütersloh te vinden. Wie meer wil weten over de geschiedenis van Gütersloh, vindt in het gemeentearchief of het stadmuseum veel informatie.Vele oude tradities verschijnen trouwens ook in het
dagelijkse leven van de Gütersloher: het grote aantal aan stichtingen, de Michaelis-kermis en de melodieën die regelmatig ’s nachts in
Gütersloh opklinken, de zangen ’s morgens tijdens de advent en het »Turmblasen« dat plaatsvindt op kerstavond.
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Gütersloh…
is ontspanning
Stadspark, botanische tuin
(het hele jaar door geopend)
Parkstraße

6

Informatie vindt u bij het
vakgebied Grünflächen van de
stad Gütersloh
www.guetersloh.de
Telefoon: +49 (0)5241. 822423
www.stadtpark-guetersloh.de

Rondleidingen door de
Apothekerstuin en de
stadspark organiseert de
Gütersloh Marketing GmbH
Telefoon: +49 (0)5241. 21136-0

Recreatief complex
»Mohns Park«
Yorckstraße 8
Telefoon: +49 (0)5241. 3299

Stad en natuur zijn hier in Gütersloh nauw met elkaar verbonden. Het bekroonde stadspark vlakbij het centrum van de stad nodigt uit
tot een rustige en gezellige wandeling. Zowel families als hondenbezitters genieten van de natuur in het »groene hart« van Gütersloh.
Het is niet alleen benoemd tot »Duitslands mooiste park«, maar heeft ook de »Green Flag Award« gewonnen.
Bijzonder zijn de botanische tuin – een juweeltje van tuinmanskunst – en de Apothekerstuin, beide geïntegreerd in de stadspark.
Maar ook de fietsers en trekkers komen in en rond Gütersloh aan hun trekken. Zowel de talrijke regionale en nationale fietsrouten als
meer dan 10 kilometer natuur langs de rivier de Dalke, romantische tuinen, historische »Pättkes« (het Westfaalse woord voor kleine
kronkelpaden) nodigen uit tot wandelingen of fietstochten.
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Gütersloh…
is sportief
Fachbereich Sport van de
stad Gütersloh
Friedrichstraße 10
Telefoon: +49 (0)5241. 822772
www.sport.guetersloh.de
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Stadtsportverband Gütersloh
Wilhelm-Baumann-Straße 17
33330 Gütersloh
Telefoon: +49 (0)172. 7859352
www.ssv-guetersloh.de

Zwembaden in Gütersloh
Die Welle
Recreatiebad en JärveSauna
Stadtring Sundern 10
Telefoon: +49 (0)5241. 822165
www.welle-guetersloh.de
Overdekt zwembad
Kahlertstraße 70
Telefoon: +49 (0)5241. 822165
www.hallenbad-guetersloh.de

Nordbad (mei t/m september)
Kahlertstraße 70
Telefoon: +49 (0)5241. 822165
www.nordbad-guetersloh.de

Gütersloh heeft altijd grote waarde gehecht aan sport en sportieve activiteiten en vele verenigingen dragen er zorg voor dat deze
traditie ook bewaard wordt. Wist u bijvoorbeeld dat de oudste voetbalclub van Noordrijn-Westfalen in Gütersloh is opgericht?
Voetbal is ook tegenwoordig nog heel belangrijk voor de regio. In 2012 vierde de vrouwenvoetbalclub FSV zijn promotie naar de 1e
divisie. Ook vele andere takken van sport worden in Gütersloh uitgeoefend – met turnen, handbal en worsteling zijn hier sommige
voorbeelden genoemd. Bovendien kan iedereen deelnemen aan lopen in de regio zoals de loop tijdens de Isselhorster Nacht of de
traditionele loop op oudejaarsdag. Drie mooie plaatsen rond Gütersloh nodigen uit tot golfen. Wie geen lid wil worden van een
vereniging, om te sporten, vindt in Gütersloh talrijke andere mogelijkheden om in goede conditie te blijven. In het zwembad
»Die Welle« bijvoorbeeld kan het hele gezin zich samen op de 85 meter lange waterglijbaan of in de door een machine geproduceerde
golven uitleven.
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Gütersloh…
is kunstrijk
Kunstvereniging Gütersloh
Am Alten Kirchplatz 2
Telefoon: +49 (0)5241. 13466
www.kunstverein-gt.de
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Kunsthandel
Siedenhans & Simon
Kökerstaße 13
Telefoon: +49 (0)5241. 29450
www.siedenhans-simon.de

Woldemar-Winkler-Stiftung
c/o Sparkasse Gütersloh
Konrad-Adenauer-Platz 1
Telefoon: +49 (0)5241. 1011

Lange Nacht der Kunst
www.langenachtderkunst.de

Ruimte voor kunst is er in Gütersloh steeds voorhanden. De galerieën van Gütersloh nodigen uit tot uitgelezen kunsttentoonstellingen.
Het traditionele Veerhoffhuis, residentie van de kunstvereniging, is van tijd tot tijd ontmoetingsplaats voor actieve kunst en
videokunst. De Woldemar-Winkler-stichting van de Sparkasse Gütersloh bewaart het artistieke levenswerk van Winkler en steunt
bovendien jonge artistieke talenten. Maar kunst blijft in Gütersloh niet binnen. Eenmaal per jaar brengt de »langenachtderkunst«
schilderijen, sculpturen, muziek enzovoorts naar buiten, midden in de stad op de straat. Ook tijdens het wandelen naast de Dalke
ontmoet je kunst en cultuur. Hier kan je namelijk de sprookjesachtige fabelpad met sculpturen van de beeldhouwer Manfred Billinger
vinden, die elk jaar – dankzij de steun van sponsoren – met nieuwe mythische figuurtjes bevolkt wordt. Kunst en natuur komen ook in
de botanische tuin bij elkaar. Hier heeft de kunstenaar Olafur Eliasson, bekend voor zijn spectaculaire ensceneringen,
een aromatunnel geïnstalleerd en nodigt daarmee uit tot een ervaring voor alle zintuigen.
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Gütersloh…
is speelbaar
Kulturräume Gütersloh
Friedrichstraße 10
www.kulturraeume.de
Theater van de stad Gütersloh
Barkeystraße 15
www.theater-gt.de
Voorverkoop: ServiceCenter van
de Gütersloh Marketing GmbH
Berliner Straße 63
12

Telefoon: +49 (0)5241. 2113636
www.theater-konzerte-gt.de
Openingsuren:
Ma. t/m vr. 10-18 uur,
za. 10-14 uur
Die Weberei
Bogenstraße 1-8
Telefoon: +49 (0)5241. 234780
www.die-weberei.de

Bioscoop voor filmkunst
»Bambi + Löwenherz«
Bogenstraße 3
Telefoon: +49 (0)5241. 237700
www.bambikino.de

Openluchttheater in het
»Mohns Park«
Arndtstraße
Telefoon: +49 (0)5241. 3299
Hier vinden vele evenementen
uit het program van de
»Gütersloher Sommer« plaats.
Kulturgemeinschaft
Dreiecksplatz e. V.
www.dreiecksplatz-gt.de

Gütersloh biedt talrijke cultureel hoogwaardige highlights. Denk bijvoorbeeld aan het in 2010 gebouwde theater, dat ook door zijn
fascineerende architectuur overtuigt. Dit is de adequate ramen voor toneelstukken en muziektheater voor volwassenen en kinderen
en ook voor concerten. In het theater en in de evenementenhal van Gütersloh kunnen jazz-liefhebber genieten van de supraregionaal
bekende serie »Jazz in Gütersloh«. In de evenementenhal vindt je bovendien met cabarets en musicals nog evenementen voor het
lichte amusement. Een verdere interessante bijdrage tot het culturele leven van Gütersloh levert de »Kulturgemeinschaft Dreiecksplatz«: ze organiseert het hele jaar door verschillende openluchtevenementen. Daarnaast vinden in de openluchttheater in het
»Mohns Park« in de zomer ook talrijke gratis concerten plaats. Een highlight in het cultuurprogramma is steeds de van de Bertelsmann
stichting georganiseerde wedstrijd »Neue Stimmen«, waar men wereldwijd naar jonge zangstemmen met buitengewone talent zoekt.
Meesterstukjes uit de wereld van film en televisie kan je in het bioscoop voor filmkunst in Gütersloh, het »Bambi & Löwenherz«, zien.
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Gütersloh…
is diversiteit
Wie in Gütersloh woont, kan genieten van een afwisselende centruum met vele leuke winkels en de levendige bedrijvigheid van een
grotere stad. In de stadsdelen Avenwedde, Ebbesloh, Friedrichsdorf, Hollen, Isselhorst, Niehorst en Spexard, Blankenhagen, Kattenstroth, Nordhorn, Pavenstädt en Sundern kan men nog het echte dorpsleven en landelijke idylle beleven. Wie waarde hecht aan een
goede verhouding met de buren, woont graag hier, want hier kan iedereen nog de ware ‘ons kent ons cultuur’ beleven. De sfeer van
een stad is in Gütersloh dus nauw met de sfeer van een dorp verbonden – wie in Gütersloh woont, krijgt allebei mee.
< Gütersloh en de verschillende stadsdelen
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Gütersloh…
is samenkomst
Kantoor van de burgemeester
Stadhuis
Vakgebied Städtepartnerschaft
Karin Delbrügge
Telefoon: +49 (0)5241. 822372
www.guetersloh.de
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Jeugdzorg
Vakgebied Jugend
Roland Thiesbrummel
Eickhoffstraße 38
Telefoon: +49 (0)5241. 822289
www.guetersloh.de

Regeringscommissaris voor
senioren van de stad Gütersloh
Wolfgang Lakämper
Telefoon: +49 (0)5241. 822336
www.guetersloh.de

Regeringscommissaris voor
integratie van de stad Gütersloh
Eckard Sander
Telefoon: +49 (0)5241. 822442
www.guetersloh.de
Volkshogeschool Gütersloh
Hohenzollernstraße 43
Telefoon: +49 (0)5241. 822925
www.vhs-gt.de

Gütersloh staat garant voor ontmoetingen vol afwisseling: tussen de generaties, met de politici of prominente personen en natuurlijk
internationaal. We bieden niet alleen de mensen uit Oostwestfalen een thuis! Meer dan 100 talen en dialecten worden hier
gesproken – een voortdurende uitwisseling met elkaar, zij het op het werk, op school, in de verenigingen of thuis met de buren.
En natuurlijk ook in onze internationale kinderdagverblijven en het centruum van Gütersloh voor kunst, cultuur en communicatie,
de »Weberei«! Integratie van en gelijke kansen voor de nieuwe inwoners van Gütersloh zijn voor ons geen holle woorden.
Gewoon maar doen – even typisch Gütersloh. Ook met onze partnergemeenten onderhouden we goede betrekkingen: met Broxtowe
in Groot-Brittannië (sinds 1978), Chateauroux in Frankrijk (sinds 1977), Falun in Zweden (sinds 1994), Grudziadz in Polen (sinds 1989)
en Rzhev in Rusland (sinds 2008) staan we constant in nauw contact.
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Informatiepunten
Gütersloh Marketing GmbH
ServiceCenter
Service
Busstation (ZOB)
Fietsverhuur bij het treinstation
Kaartjesloket (ZOB)
Treinstation
Hoofdpostkantoor
Secretariaat voor cultuur
Politie Gütersloh – Stadswacht
Stedelijk ziekenhuis
Evenementenlocatie
Berliner Platz
Die Weberei
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Mohns Park / Openluchttheater
Gemeentebibliotheek
Stadshal Gütersloh
Dreiecksplatz
Theater
Volkshogeschool
Zwembaden
Overdekt zwembad
Nordbad
Parkbad
Die Welle
Wapelbad
Parken
Apothekerstuin
Botanische tuin

Bezienswaardigheden rondom Gütersloh
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Mohns Park / Minigolf
Stadpark
Minigolf in het stadpark
Musea
Miele Museum
Stadmuseum
Gemeentearchief Gütersloh
Kunst
Fabelpad langs de Dalke
Kunsthandel Siedenhans & Simon
Kunstvereniging Gütersloh
Kerken
Ev. Martin-Luther-kerk
Kath. St.-Pankratius-kerk
Ev. Apostelkerk

Zisterzienserkloster Marienfeld, Gerry-Weber-Stadion in
Halle, historische stadskern en vakwerkhuizen in RhedaWiedenbrück, het vorstelijke slot in Rheda, Sparrenburg in
Bielefeld, Kaiserpfalz en Dom in Paderborn, Weserrenaissance-slot Schloss Neuhaus, Hermannsdenkmal, LWL-openluchtmuseum Detmold, Externsteine – Horn Bad Meinberg,
Safari- en Freizeitpark Stukenbrock en veel meer...
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