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Van harte welkom in de Rhein-Kreis Neuss

Een aangenaam leefklimaat en een toppositie in economische groei –
dat vindt men zelden op één plaats. Toch is dit in de Rhein-Kreis Neuss
het geval. Hoe dat komt?

Enerzijds beschikt het district door zijn ligging over heel wat uitsteken-
de vestigingsplaatsfactoren. Anderzijds onderhouden wij, diep verbon-
den met onze streek, goede relaties met onze buren en met de hele
wereld. Wat de leefomstandigheden voor ons en de hele regio aanzien-
lijk verbetert.

Wij zien de Rijn niet als een grens, maar als een verbindend element.
De vele bruggen naar Düsseldorf, de hoofdstad van de deelstaat Nord-
rhein-Westfalen, getuigen hiervan. Ook met de andere omliggende
steden en districten behartigen wij gezamenlijke belangen. Met elkaar
hebben wij een unieke Europese leef- en economische ruimte
gecreëerd.

2.000 jaar geleden al kwamen de Romeinen zich hier vestigen. Nu
leven zo’n 450.000 inwoners in de Rhein-Kreis Neuss. Waarom zij en
onze gasten het hier zo naar hun zin hebben, wil deze brochure uitleg-
gen. Maar natuurlijk kan men het bijzondere karakter van deze Rijn-
streek het beste zelf komen ervaren. Heel persoonlijk, van mens tot
mens. Want dat is de maatstaf die ons denken en doen bepaalt.

Eén district voor allen en allen voor één district. U wordt welkom
geheten door – in alfabetische volgorde – de steden Dormagen,
Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch, Neuss en de
gemeenten Jüchen en Rommerskirchen. Wij wensen u veel plezier bij
het lezen en hopen in de toekomst nog meer vrienden te vinden, hier
en elders.

En daarom: van harte welkom in de Rhein-Kreis Neuss!

Dieter Patt
Landrat

Rhein-Kreis Neuss: waar men houdt van zijn streek en van de wereld.

Menselijke  
maatstaven

Dieter Patt: sinds 1996 Land-
rat (districtscommissaris)
van de Rhein-Kreis Neuss.

Schloss Dyck in Jüchen: een
centrum voor tuinarchitec-
tuur en landschapscultuur.

De luchthaven Düsseldorf
International: het grootste
knooppunt van luchtverkeer
in Nordrhein-Westfalen.

De Rijn bij Meerbusch:
levensader van een oeroud
cultuurlandschap.

Hans-Jürgen Petrauschke: sinds 
2009 Landrat (districtscommissaris)
van de Rhein-Kreis Neuss.

Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat
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Ständehaus in Grevenbroich:
zetel van de Landrat, ervoor
een sculptuur van Heinz
Mack.

De Ilvericher Schlinge in
Meerbusch: een typische
uiterwaard van de Rijn in
beschermd natuurgebied.

De raketbasis Hombroich in
Neuss:“Begiari”, sculptuur
van Eduardo Chillida.
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Een schaapherder in Rom-
merskirchen: altijd weer een
idyllisch beeld, maar nog
altijd een hard beroep.

Tulpenvelden in Korschen-
broich: behalve de tuinbouw
vindt men hier traditioneel
ook uitgestrekte velden met
tulpen en andere bloemen.

Een winterlandschap in
Grevenbroich: er valt niet zo
vaak sneeuw in Nederrijn, en
zelden blijft de witte pracht
lang liggen.

Vakwerkhuizen in Korschen-
broich-Liedberg: en overal
komt men die goede oude
tijd weer tegen.

De Ilvericher Schlinge in
Meerbusch: het grootste
samenhangende beschermd
natuurgebied in de Rhein-
Kreis Neuss.

Daarom is het in Linker Niederrhein zo mooi

Vader Rijn is in de hele wereld bekend als de
grote stroom in West-Europa. Met de Rijn zijn
oeroude sagen en romantische mythen ver-
bonden. De Rijn is meer dan alleen maar een
rivier, hij is een levensader: voor de natuur en
voor de cultuur van de mensen die zich in de
loop der eeuwen hier zijn komen vestigen.

Elk Rijnlandschap heeft zijn eigen charmes –
zo ook Linker Niederrhein, hier in de Rhein-
Kreis Neuss. Wat hier op de meeste bezoekers
een blijvende indruk maakt, is het karakter
van de mensen, dat ook op het landschap zijn
stempel heeft gedrukt. De vriendelijkheid en
levenslustige aard van de Rijnlanders zijn
spreekwoordelijk. Het land en het volk zijn
samen een en al gastvrijheid.



5

Rhein-Kreis Neuss: waar het goed leven is en graag geleefd wordt.

Aangename  
landschappen

De Erft bij Neuss: vanaf zijn
bron in de Eifel doorstroomt
deze zijrivier van de Rijn het
district van het zuidwesten
naar het noordoosten.

Graanoogst in Grevenbroich:
de vruchtbare lössbodem en
het zachte klimaat met het
hele jaar door neerslag zijn
zeer gunstig voor de akker-
bouw.

Bloeiende fruitbomen in
Jüchen: ongeveer 60% van
de oppervlakte in het district
wordt nog altijd agrarisch
gebruikt.

Een laan bij Dormagen: vele
provinciale wegen leiden tot
spannende ontdekkingtoch-
ten.

Rhein-Kreis Neuss = stad + platteland + rivier 

De dichtheid van de grote steden en de ruimte van de vele groene
gebieden in en rond het district: uit dit spanningsveld put de Rhein-
Kreis Neuss kracht – voor de grootste economische groei van alle ste-
den en districten in Nordrhein-Westfalen en voor de hoge kwaliteit van
het leefklimaat met een ruim cultuur-, recreatie- en sportaanbod.

De Rhein-Kreis Neuss heeft zich vanouds als een cultuurlandschap ont-
wikkeld. De zeer vruchtbare bodem, het overwegend vlakke land en het
milde klimaat zorgden in eerste instantie voor een intensieve land-
bouw. Tegenwoordig zijn de akkers en weiden natuurlijk nog altijd een
bron van inkomsten. Maar met de talrijke plantsoenen en tuinen, uiter-
waarden en lanen is de natuurlijke omgeving bovendien ook een leef-
ruimte geworden, waarin de mens rust en ontspanning vindt.



Historische  
hoogtepunten
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Novesia,“de nieuwe”: Romeinse stad, hanzestad en tegenwoordig
Duitslands grootste Kreisstadt

Toen keizer Augustus het Romeinse imperium regeerde, sloegen zijn
soldaten ten zuiden van de huidige oude stad van Neuss een militair
kamp op. Het behoort tot de drie oudste Romeinse nederzettingen in
Duitsland. Behalve Novesia heeft de Rhein-Kreis Neuss nog ettelijke
getuigen van deze meer dan tweeduizend jaar oude vestigingen.

In de loop van de tijd hebben hier onder andere ook de Noormannen en
Spanjaarden, de Karolingers en Merovingers, de Fransen en de Pruisen
hun sporen achtergelaten. Wat velen niet weten: Neuss is een hanze-
stad en is vandaag met haar 150.000 inwoners de grootste Kreisstadt
(districtshoofdstad) van Duitsland.

Zollfeste Zons: de middeleeuwen als in een sprookje

In het begin van de 12e eeuw werden de eerste versterkingen gebouwd.
De beroemdste in de Rhein-Kreis Neuss is de Zollfeste Zons, die tot Dor-
magen behoort. Dit “Rothenburg van de Nederrijn” is een middeleeuws
kleinood. De vroegere Landesburg van het keurvorstendom Keulen
trekt met zijn intact gebleven historisch stadsbeeld talrijke bezoekers
uit de omgeving aan. En van overal komen internationale toeristen om
te genieten van de indrukwekkende atmosfeer of om een bezoek te
brengen aan een van de wisselende tentoonstellingen in het, eveneens
hier gelegen, cultureel centrum van de Rhein-Kreis Neuss.

Romeins grafmonument in
Neuss: gewijd aan de sol-
daat Oclatius, tentoonge-
steld in het Clemens-Sels-
Museum.

De Obertor in Neuss:
een unieke, bewaarde stads-
poort van de middeleeuwse
versterkingen.

Kloster Knechtsteden in
Dormagen: een indrukwek-
kend Romeins bouwcomplex
uit de 12e eeuw.

Rhein-Kreis Neuss: waar veel tradities toekomst hebben.
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Kloosters, kerken, sloten, landhuizen:
een uitstapje als reis door de tijd

Neuss en Zons zijn slechts twee bestemmin-
gen voor de liefhebber van historische bouw-
cultuur. Talrijke burchten en sloten, grote
landhuizen en boerderijen bevinden zich in de
Rhein-Kreis Neuss. En zo vertelt een trip door
het district de geschiedenis van het leven.
Want veel monumenten zijn goed onderhou-
den en nodigen uit voor een bezoek.

Veel belangrijke plaatsen zijn als museum
ingericht, om zo inzicht in de traditie te geven.
Bovendien wordt geschiedenis hier ook tot
leven gewekt en cultuur live beleefd  – zoals
bijvoorbeeld tijdens de “Feestelijke Dagen van
de Oude Muziek” in het Kloster Knechtsteden.

Zollfeste Zons in Dormagen:
het ideale voorbeeld van een
middeleeuws stadscomplex
– en een toeristische trek-
pleister.

Het Schloss Myllendonk in
Korschenbroich: het in 1166
voor het eerst vermelde
complex was de verblijf-
plaats van een van de
belangrijkste Nederrijnse
adellijke geslachten.

Het Schloss Hülchrath in
Grevenbroich: rond 1120
gebouwd, typisch Nederrijns
burchtcomplex.

Het Schloss Dyck in Jüchen:
meer dan 900 jaar lang het
bezit van de graven en vor-
sten van Salm-Reiffer-
scheidt-Dyck, vandaag als
stichting een centrum voor
tuinarchitectuur en land-
schapscultuur.

Quirinus-Münster in Neuss:
een laat-romaanse vestiging
met een typisch barokke
koepel.
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Een voorbeeld: twee variaties op het thema
“totaalkunstwerk”

Het is niet zo vreemd dat een district met zo’n
450.000 inwoners een aantal culturele attrac-
ties heeft. Wel verwonderlijk is hoe men er op
twee plaatsen in geslaagd is om cultuur met
natuur te verbinden, en historische waarden
in een moderne samenhang te integreren.

De direct naast elkaar gelegen “decors”
Hombroich en Dyck zijn internationaal voor-
aanstaande schouwtonelen van innovatieve
tentoonstellingsconcepten.

Het museum Insel Hombroich: kunst parallel
aan natuur – en een voormalige raketbasis als
avant-gardistisch lanceerplatform voor cul-
tuur en architectuur

Het museum Insel Hombroich is enerzijds
uniek en anderzijds karakteristiek voor het
culturele klimaat in de Rhein-Kreis Neuss.

Uniek, omdat nergens anders een zo’n per-
soonlijk project bestaat voor de presentatie
van een al even belangrijke als eigenzinnige
collectie moderne, avant-gardistische en oude
Aziatische kunst.

Maar tegelijk ook karakteristiek, omdat het
precies hier mogelijk was om een dergelijke
enscenering te realiseren: in het typische
Nederrijnse landschap van de uiterwaarden
van de Erft, die hier bij Holzheim in hun oor-
spronkelijke toestand werden teruggebracht,
in een vereniging van particuliere initiatieven
en ondernemerszin, cultuurpolitieke wil en
vooral artistieke energie.

Schloss Dyck in Jüchen: een
op vier “eilanden” gevestig-
de waterburcht met gran-
dioze park- en tuincom-
plexen.

Kreismuseum Zons in Dor-
magen: deel van het cultu-
reel centrum, met een
belangrijke collectie jugend-
stiltin.

Schloss Dyck in Jüchen:
“Tien Variaties op een Blok”,
sculptuur van Ulrich Rück-
riem in de Neue Gärten op
het Dycker Feld.

Clemens-Sels-Museum in
Neuss: met een kostbare
verzameling symbolistische
schilderijen en talrijke over-
blijfselen uit de 2000-jarige
geschiedenis van de stad.

Het cultureel centrum Sin-
steden in Rommerskirchen:
in een oude boerderij pre-
senteert het Kreislandwirt-
schaftsmuseum wisselende
tentoonstellingen – op het-
zelfde terrein staan ook de
Skulpturen-Hallen van de
Duitse beeldhouwer Ulrich
Rückriem.

Raketbasis Hombroich in
Neuss: het museum van de
Langen Foundation in een
gebouw van de beroemde
Japanse architect Tadao
Ando.
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De visie van een leef- en werkgemeenschap van kunstenaarspersoon-
lijkheden ontwikkelt zich verder in het kader van een vroegere raket-
basis, waar in een open sfeer onderzocht wordt en waar projecten van
letterkundigen, fotografen, architecten en beeldende kunstenaars van
diverse disciplines vorm krijgen.

Stiftung Schloss Dyck: een centrum voor tuinarchitectuur en land-
schapscultuur

De imposante waterburcht Dyck geldt als een van de belangrijkste cul-
tuurhistorische monumenten aan de Nederrijn. Ze kan op een bijna
1.000-jarige geschiedenis terugblikken en is het middelpunt van het
ongeveer 70 hectare grote park- en tuincomplex.

De Stiftung Schloss Dyck dient vandaag een uniek doel: het is een cen-
trum voor tuinarchitectuur en landschapscultuur. De tentoonstellingen
rond verschillende themavelden en de individuele ensceneringen van
internationaal gerenommeerde kunstenaars fascineren jaarlijks tien-
duizenden bezoekers. En de Neue Gärten presenteren hedendaagse
thematuinen, ingebed in een “zee van Chinees riet”.

Bovendien worden op het gastvrije Schloss Dyck ook de smaakpapillen
niet vergeten. Het stijlvolle gastronomische aanbod en de fantastische
expositieruimten laten niets te wensen over.

Het Rheinische Landes-
theater in Neuss: in hetzelf-
de gebouw als het districts-
bestuur.

De raketbasis Hombroich in
Neuss: een begaanbare
sculptuur van Katsuhito
Nishikawa.

Museum Insel Hombroich in
Neuss:“De Wachters”, een
beeldengroep van de hier
werkende kunstenaar
Anatol Herzfeld.

Culturele  
schouwtonelen

Rhein-Kreis Neuss: waar zien belangrijker is dan gezien worden.
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Rijnse feestvreugde – typisch in het hele district, bekend in de hele
wereld

In het Rijnland heeft men niet vier, maar vijf jaargetijden: als extra sei-
zoen geldt hier het carnaval. Deze uiting van feestvreugde wordt niet
zomaar opgezet, ze is hier niet minder dan een basisrecht. Daarvan
worden elk jaar opnieuw de talrijke gasten overtuigd die deelnemen
aan de vele feesten tussen “Hoppeditz-Erwachen” en Aswoensdag.

Elke carnavalsvierder is anders – iedereen viert feest op zijn manier

Omdat carnavallen de Rijnlanders in het bloed zit, vieren ze gewoon
het hele jaar door feest. Daartoe vinden ze in de Rhein-Kreis Neuss aan-
leidingen genoeg.

Bijzonder populair is het oude gebruik van de schuttersfeesten. Een
groter regiment dan in Neuss zal men elders niet vinden. En de grote
optocht van het schuttersfeest is een attractie die tot ver buiten de
grenzen van de stad en het district reikt. Jaar na jaar trekt de kermis
van Neuss zo’n half miljoen toeschouwers.

Vier jeugdmuziekscholen in
het district: de muzikale ont-
wikkeling wordt hier van
jongs af aan gestimuleerd.

Schutterfeest in Neuss: meer
dan 6.000 figuranten treden
elk jaar op in de grote
koningsparade.

Shakespeare-festival in
Neuss: jaarlijks georgani-
seerd in de “Globe”, een per-
fecte replica van het Londen-
se theater van 1559.



Feestelijke  
gebeurtenissen

Rhein-Kreis Neuss: waar men weet wat feesten is.
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Schuttersfeest of orgelconcert, rock, rave of
Shakespeare: zoals u zelf wilt

Wat vroeger een feest was, is nu een event.
Hoe dan ook: gezelligheid wordt in de Rhein-
Kreis Neuss met een hoofdletter geschreven.
Er zijn evenementen in alle toonaarden. Naast
de volksfeesten krijgt ook de “hogere cultuur”
een plaats: klassieke concerten bijvoorbeeld,
of theatervoorstellingen.

Beroemd is het Globe-theater van Neuss, een
getrouwe kopie van de Londense schouwburg,
speciaal voor het populaire Shakespeare-festi-
val. En een titel van de grootmeester zou als
motto van de cultuurpolitiek in de Rhein-Kreis
Neuss kunnen gelden: As You Like It, zoals
u wilt.

Kermis in Grevenbroich:
lol voor jong en oud, van de
lente tot de herfst wekelijks
op een andere plaats in het
hele district.

Carnaval in Neuss: Rijnse
feestvreugde, ten voeten uit.

De “Feestelijke Dagen van de
Oude Muziek” in Dormagen:
het Kloster Knechtsteden
vormt in de herfst het fees-
telijke decor voor deze con-
certreeks.

Het Open-Air-Festival in
Meerbusch: rockacts voor
een jaarlijks groeiende
schare fans.

Internationale dansweken in
Neuss: een jaarlijks hoogte-
punt voor liefhebbers van
ballet en modern dans-
theater.



Ontspannende  
activiteiten

Rhein-Kreis Neuss: waar men veel variatie in recreatie heeft.
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Fietsen of paardrijden, skaten of boarden: de
weg naar vermaak en ontspanning ligt open

Het beste aan de Rhein-Kreis Neuss is zonder
twijfel het mooie landschap, waarin men
zoveel kan doen. In het groen of misschien
ook eens in het blauw – hier vindt iedereen
wel een plekje voor ontspanning.

Het vlakke Nederrijnlandschap leent zich
natuurlijk optimaal voor verre wandelingen
en lange fietstochten. De Rhein-Kreis Neuss
werd in 2004 dan ook onderscheiden als
“fietsvriendelijk district” in Nordrhein-
Westfalen. Ook ruiters komen hier helemaal
aan hun trekken. Verder zijn hier goed uitge-
bouwde pistes voor rollerskaters te vinden. En
alle soorten watersport behoren traditioneel
tot de klassieke disciplines in de Rhein-Kreis
Neuss.

De dichtheid van openbare en privé-golfterrei-
nen volgt de trend naar meer lichamelijke
ontspanning, die door steeds meer mensen in
harmonie met de natuur wordt gezocht.

Sedert korte tijd kan men hier ook meer exoti-
sche sporten beoefenen. Zo is er bijvoorbeeld
een kunstsneeuwhal voor skiërs en snowboar-
ders, die in korte tijd is uitgegroeid tot een
enorme publiekstrekker met inmiddels al
meer dan een miljoen bezoekers.

Paardrijden in Meerbusch:
meer dan 7.000 paarden –
de ruitersport en paarden-
fokkerij worden steeds
belangrijker in het district.

Wielersport in Kaarst: de
wielerbaan in Büttgen is net
zo beroemd als de vele suc-
cesvolle renners die hier
komen trainen.

Kanosport in Grevenbroich:
zo gemoedelijk de Erft
meestal stroomt, zo wild
wordt ze op sommige ande-
re plaatsen.

Handbal in Dormagen: eer-
steklas prestaties worden
geleverd door het Bayer-
Bundesligateam TSV.

Zeilen in Kaarst: de voorma-
lige grindgroeven zijn popu-
laire zwem- en watersport-
meren.

Golfen in Korschenbroich:
meer en meer terreinen
worden voor de golfsport
aangelegd.
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Sporten, alleen, met z’n tweeën of met het hele gezin:
levensvreugde is de hoofdzaak

Sport is een belangrijk deel van het menselijk leven. Aan het groeiende
belang ervan wordt in de Rhein-Kreis Neuss veel aandacht besteedt.
Vooral voor kinderen en jongeren is er een overvloedig aanbod van acti-
viteiten, die men naar believen of in een van de vele verenigingen kan
beoefenen.

De basis van het aanbod vormt de breedtesport. Dit neemt evenwel
niet weg dat ook ettelijke topsporters binnen het district uitstekende
trainings- en leefomstandigheden vinden. Het zogenoemde 4-deuren-
model van een geïntegreerde sportstimulering heeft intussen wereld-
wijd navolging gekregen.

Een recreatieaanbod voor het hele gezin en in toenemende mate ook
voor bejaarden is een essentiële factor voor de kwaliteit van het
leven, die in de Rhein-Kreis Neuss een zo belangrijke plaats inneemt.

Wintersport in Neuss: skiën
en snowboarden in Europa’s
grootste indoorhal beleven
365 dagen per jaar een
hoogconjunctuur.

Skihal in Neuss: binnen met
een lange piste, buiten met
een hoge klimmuur.

Inlineskaten in Rommerskir-
chen: het vlakke landschap
is ideaal voor deze jonge
breedtesport.

Basketball-Bundesliga in
Grevenbroich: de Elephants
zijn een van de vaste waar-
den voor de topsport in de
Rhein-Kreis Neuss.



welcome

bienvenue

welkom

witamy

Rhein-Kreis Neuss: waar het goed leven is en graag geleefd wordt.

Rhein-Kreis Neuss: waar zien belangrijker is dan gezien worden.

Rhein-Kreis Neuss: waar vele wegen naar het doel leiden.

Rhein-Kreis Neuss: waar sterke krachten aan één lijn trekken.

Rhein-Kreis Neuss: waar iedereen van harte welkom is.

Rhein-Kreis Neuss: waar men houdt van zijn streek en van de wereld.



willkommen

bienvenidos

Rhein-Kreis Neuss: waar veel tradities toekomst hebben.

Rhein-Kreis Neuss: waar stroom niet alleen uit het stopcontact komt.

Rhein-Kreis Neuss: waar men weet wat feesten is.

Rhein-Kreis Neuss: waar men veel variatie in recreatie heeft.

Rhein-Kreis Neuss: waar de komende generatie vlijtig wordt gesteund.

Rhein-Kreis Neuss: waar goede dingen altijd binnen handbereik liggen.
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De economische mogendheid aan de Rijn: toppositie in Nordrhein-
Westfalen

Sinds 1991 voert de Rhein-Kreis Neuss op het gebied van economische
groei de ranglijst aan in de dichtstbevolkte Duitse deelstaat Nordrhein-
Westfalen. Talrijke factoren dragen hiertoe bij: de kleine afstand tot
Düsseldorf, Keulen en andere grote steden, maar ook de hoge kwaliteit
van het leven, waarvoor deze vestigingsplaats al meermaals officieel
werd onderscheiden.

De uitstekende verkeersverbindingen bieden de bedrijven in de Rhein-
Kreis Neuss logistieke voordelen. Maar het grootste pluspunt, de
gekwalificeerde arbeidskracht, garandeert de grote aantrekkelijkheid
van de zogenoemde “soft factors”. De mensen leven hier goed en graag.
Want ze vinden hier naast een baan ook een familievriendelijke omge-
ving en een attractief leefklimaat.

Landbouw en horeca, industrie en handwerk, service en prestatie – 
en vooral: middenbedrijf in plaats van middelmaat

Ongeveer 28.000 bedrijven van alle soorten, grootten en branches
hebben tegenwoordig hun hoofdkantoor in de Rhein-Kreis Neuss.
Daartoe behoren naast de industriegiganten, zoals Bayer in Dormagen
of RWE in Jüchen en Grevenbroich, ook de twee wereldwijd grootste
aluminiumwalserijen van Hydro Aluminium.

De evolutie van een industriële naar een dienstverlenende en informa-
tiemaatschappij is in volle gang. Een sterk middenbedrijf vormt de rug-
gengraat van de succesvolle ontwikkeling in de Rhein-Kreis Neuss. En
de gezamenlijke economische stimulering van het district en zijn acht
steden en gemeenten draagt bij tot het scheppen van een onderne-
mersvriendelijk klimaat.

De haven van Neuss: de zui-
delijkste Duitse zeehaven
aan de Rijn en belangrijke
plaats voor containerover-
slag.

Productie en verkoop in
Neuss: net zoals 3M maken
veel internationale bedrijven
gebruik van de uitstekende
economische infrastructuur.

Onderzoek en ontwikkeling
in Dormagen: internationaal
heeft Bayer industriege-
schiedenis geschreven –
lokaal stadgeschiedenis.

Aluminiumproductie in
Grevenbroich en Neuss:
de grootste smelterij en de
grootste walserij van Duits-
land profiteren van de plaat-
selijke energiebron bruin-
kool.

Dorint-Novotel in Neuss:
multifunctioneel en tech-
nisch up-to-date zijn de ver-
gader- en congreshotels in
de Rhein-Kreis Neuss.

Het industrieterrein Hamm-
feld in Neuss: veel interna-
tionale ondernemingen
benutten de voordelen van
deze vestigingsplaats, niet
ver van Düsseldorf.



Succesvolle  
vestigingsplaatsen

Rhein-Kreis Neuss: waar sterke krachten aan één lijn trekken.
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Handel en verkeer tussen Düsseldorf en 
Keulen, Brussel en Amsterdam, Tokyo en 
New York

Het district stelt zich open – voor steeds meer
ondernemingen van overal ter wereld. De
import en export kennen hier een lange tradi-
tie. Tegenwoordig hebben veel internationale
concerns hun Duitse of Europese centrale in
de Rhein-Kreis Neuss, en de tendens is stij-
gend.

Ook voor congressen en festiviteiten bieden
comfortabele hotels en speciale lokaties met
mogelijkheden voor de meest uiteenlopende
gelegenheden hun diensten aan. First class of
hightech, historisch-feestelijk of artistiek-
creatief: in de Rhein-Kreis Neuss vindt men
voor bijna elk evenement de ideale lokatie
met een individuele service in een gastvrije
omgeving.

Science Center in Neuss:
innovatief vastgoed trekt
innovatieve branches aan.

De stadshal van Neuss: de
Industrie- und Handelskam-
mer Mittlerer Niederrhein
viert in 2004 haar 200-jarig
jubileum.

Mexx in Korschenbroich:
jonge modebedrijven ont-
sluiten onbekend gebied in
een regio met een grote
textieltraditie.

Het Kreishaus in Neuss:
het districtsbestuur treedt
op als een moderne dienst-
verlener voor ondernemin-
gen en burgers.



Onderwijs- 
perspectieven

Rhein-Kreis Neuss: waar de komende generatie vlijtig wordt gesteund.
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De komende generatie opleiden, school
maken: van kleins af aan

In de Rhein-Kreis Neuss bestaat een dicht
onderwijsnet. Er is tevens een groot aantal sti-
muleringsmaatregelen voorhanden, die de
elementaire behoefte van een systematische
opleiding overstijgen en zowel op de individu-
ele schoolse ontwikkeling als op een profes-
sionele carrière gericht zijn.

Concurrentie met vakbekwaamheid:
de beroepsopleidingscentra

Moderne vormen van beroepsopleiding en 
-specialisatie zorgen ervoor dat de jonge
krachten al snel in het arbeidsleven worden
opgenomen.

De door miljoeneninvesteringen uitstekend
uitgeruste beroepsopleidingscentra van het
district verbinden de theoretische en prakti-
sche opleiding met de geboden mogelijkhe-
den van de florerende economische ruimte.
Zo concentreert men zich in Dormagen vooral
op cursussen rond scheikunde, in Neuss wor-
den onder andere nieuwe IT-opleidingen aan-
geboden en in Grevenbroich zijn er bijvoor-
beeld eersteklas industriële opleidingen.

Beroepsopleidingscentrum
Rhein-Kreis Neuss in Dorma-
gen: wie carrière wil maken
in de scheikunde, vindt in de
Bayervestiging de beste
omstandigheden.

Beroepsopleidingscentrum
Rhein-Kreis Neuss in Neuss:
de vier beroepsopleidings-
centra van het district in
Neuss, Grevenbroich en
Dormagen werden uitge-
bouwd tot innovatie- en
competentiecentra.

Internationale Schule am
Rhein in Neuss: de multicul-
turele vorming ontwikkelt
zich voor de Rhein-Kreis
Neuss tot een middelpunt
van de wereld.

Beroepsopleidingscentrum
Rhein-Kreis Neuss in Neuss:
op de vestiging in Neuss-
Hammfeld zijn veel institu-
ten voor opleiding en specia-
lisatie onder één dak samen-
gebracht.

Beroepsopleidingscentrum
Rhein-Kreis Neuss in Neuss:
toekomstige schilders en
lakwerkers leren in Neuss
natuurlijk ook de artistieke
beginselen van hun vak.
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Leren zonder grenzen: nieuwe vormen van opleiding en specialisatie

De Internationale Schule am Rhein (ISR) werd opgericht in 2003, op ini-
tiatief van het district, de stad Neuss en de IHK Mittlerer Niederrhein.
Reeds in het eerste jaar waren hier in Neuss 16 nationaliteiten onder
één dak verenigd. Al vanaf de kleuterschool bereidt het meertalige
onderwijs voor op een wereld waarin het multiculturele aspect steeds
belangrijker wordt.

Ook het technologiecentrum in Korschenbroich-Glehn, de Junior
Management School in het Kloster Knechtsteden of de Planet Life Aca-
demy op de voormalige raketbasis in het cultuurgebied Hombroich in
Neuss slaan nieuwe wegen in op het gebied van opleiding en speciali-
satie.

Studeren gaat niet zonder proberen: hbo-opleiding op maat

De Fachhochschule für Ökonomie & Management (FOM) in Neuss biedt
in totaal 15 studierichtingen en internationaal erkende diploma’s aan.
De Stiftung Schloss Dyck bouwt een onderzoeks- en opleidingsinstituut
op het gebied van tuinarchitectuur en landschapscultuur op. De hoger-
onderwijsruimte laat geen studiewens onvervuld. Het Rijn-Ruhrgebied
bezit met 45 universiteiten en hbo-scholen, waaraan meer dan
300.000 studenten worden opgeleid, het dichtste hogeschoolland-
schap van Duitsland.

Fachhochschule für Ökono-
mie & Management in
Neuss: de modernste leer-
methoden zorgen voor korte
studietijden met volwaardi-
ge diploma’s in economie en
informatica, ook voor werk-
nemers en leerlingen in het
leerlingwezen.

Joseph-Beuys-Schule für
Erziehungshilfe in Neuss:
ook kansarme kinderen en
jongeren worden goede
randvoorwaarden voor een
schoolopleiding geboden,
zoals in de in 2004 nieuw
opgerichte Kreisschule.

Internationale Schule am
Rhein in Neuss: het concept
van de meertalige vorming,
gebaseerd op een wereld-
wijd beproefd pedagogisch
programma.

Beroepsopleidingscentrum
Rhein-Kreis in Neuss: het
centrum van het instituut in
Neuss-Hammfeld is het
Berufskolleg für Technik und
Informatik met zijn bijna
2.000 studenten.

Stiftung Schloss Dyck in
Jüchen: in samenwerking
met gerenommeerde hoge-
scholen groeit hier een stu-
diemodel voor tuinarchitec-
tuur en landschapscultuur,
dat zich geen passender
omgeving had kunnen
wensen.



Natuurlijke  
energiebronnen

Rhein-Kreis Neuss: waar stroom niet alleen uit het stopcontact komt.
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Aarde, wind, water en vuur – elementaire
krachten voor existentiële behoeften

De bruinkoolontginning rondom Garzweiler
gebeurt in de grootste samenhangende vind-
plaats van Europa. De reusachtige scheprad-
graafmachines in de enorme dagbouw zijn
zelfs de grootste ter wereld.

Maar in de Rhein-Kreis Neuss wordt niet
alleen uit bruinkool energie gewonnen. De
stroom voor de vele miljoenen mensen in de
regio wordt door alle elementen geleverd.
Daarbij vormt de traditionele waterkracht
natuurlijk geen volwaardige bron meer.

Aan de Neurather See bij Grevenbroich produ-
ceert een van de grootste fotovoltaïsche sys-
temen van Europa milieuvriendelijke zonne-
stroom. Het windpark op de Vollrather Höhe
behoort tot de grootste installaties van Nord-
rhein-Westfalen. En op de Frimmersdorfer
Höhe is een testveld voor het testen en onder-
zoeken van windenergie ontstaan.

Zonnestroomproductie in
Grevenbroich: een van de
grootste fotovoltaïsche sys-
temen van Europa staat aan
de Neurather See.

Windmolenpark in
Grevenbroich: in elkaars
directe nabijheid liggen een
park en een testveld voor
het onderzoek en de ontwik-
keling van windenergie.

Bruinkoolcentrale in
Grevenbroich-Frimmersdorf:
hier wordt energie opge-
wekt uit een van de grootste
ontginningsgebieden van
Europa.

Bruinkoolwinning in
Garzweiler bij Jüchen:
hier wordt de modernste
technologie voor het delven
ingezet.
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Mijnbouw, ombouw, uitbouw, opbouw: resources gebruiken,
leefruimte creëren

Voorbij is de tijd van de oude windmolens met hun vredig draaiende
wieken. Men ziet ze weliswaar nog op talrijke plaatsen in de Rhein-
Kreis Neuss als historische getuigen van de energiewinning, maar het
zijn nog slechts monumenten van onze culturele en economische
geschiedenis.

De cultivering van het landschap behoort tot de belangrijkste thema’s
in de Rhein-Kreis Neuss. En dat heeft niet in het laatst te maken met de
energiewinning. Duurzaamheid behoort tegenwoordig tot de sleutel-
begrippen van een verantwoordelijke economie.

Ecologische aspecten zoals het zuinig omgaan met natuurlijke hulp-
bronnen, recycling, recultivering en milieubescherming staan in de
Rhein-Kreis Neuss helemaal bovenaan de agenda, als het om de toe-
komstige inrichting van onze leefruimte gaat. Hier werd in samenwer-
king met de economie een vakbekwaamheid ontwikkeld, waar inmid-
dels wereldwijd een beroep op wordt gedaan.

De Erprather Mühle in
Neuss: voorbij is de tijd
waarin de waterkracht een
grote bijdrage leverde in de
industriële exploitatie.

Bruinkoolcentrale in
Grevenbroich-Neurath: de
fabrieken van RWE Power
dekken meer dan 15% van de
Duitse stroombehoefte.

Zonne-energiecentrale: ook
de privé-energieopwekking
wordt in heel het district
gesteund.

De Braunsmühle in Kaarst:
voor de invoering van de
stoommachine behoorde
ook de wind tot de essentië-
le industriële aandrijfkrach-
ten.

Elektriciteitsmasten in
Grevenbroich: een stad die – 
letterlijk – vol energie zit.
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Gemakkelijk vervoer over het land, water, spoor en door de lucht

Ook al heeft de Rhein-Kreis Neuss heel wat beschikbare ruimte: de
regio behoort in zijn geheel – samen met het Rijngebied tussen Bonn
en Duisburg (de zgn. Rheinschiene), het Ruhrgebied en de regio rond
het Duits-Nederlands-Belgisch drielandenpunt – tot de dichtstbevolkte
gebieden van Europa. Een sterk en gedifferentieerd verkeersaanbod is
dan ook belangrijk.

De Rijn is van oudsher een van de belangrijkste verkeerswegen tussen
de Alpen en de Noordzee. Zijn belang voor de scheepvaart is nog altijd
even groot, en ook als toeristische route is zijn populariteit nooit
gedaald.

De haven van Neuss behoort, in economische samenwerking met de
haven van de deelstaathoofdstad Düsseldorf, tot de grootste Duitse
binnenhavens en is de zuidelijkste Rijnhaven die met kustvaarders kan
worden bereikt. Van groeiend belang is de containeroverslag. Het zoge-
noemde gecombineerde vervoer vindt hier buitengewoon goede voor-
waarden, want de haven beschikt over een eigen spoorweg en een aan-
sluiting op de autosnelweg.

Spoorbrug in Neuss: een van
de vele verbindingen met de
hoofdstad van de deelstaat.

Bus en tram: de Rheinbahn
onderhoudt niet alleen ver-
bindingen binnen de Rhein-
Kreis, maar ook met Düssel-
dorf en Krefeld.

Klaverblad in Kaarst: het
belangrijke verkeersknoop-
punt verbindt de noord-
zuidverbinding A57 met de
oost-westverbinding A52.

De Erft bij Neuss: de Rhein-
Kreis Neuss werd in 2004 als
fietsvriendelijk district
onderscheiden – niet in het
laatst voor zijn 1.200 km
lang fietswegennet.

De Regiobahn Kaarst-
Mettmann: met het open-
baar streekvervoer wordt de
toegankelijkheid niet alleen
binnen het district, maar in
de hele regio verzekerd.



Veelsoortige  
verbindingen

Rhein-Kreis Neuss: waar vele wegen naar het doel leiden.
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Vlot verkeer naar alle windstreken

Talrijke autosnelwegen, spoorwegen en Rijn-
bruggen zorgen voor een vlotte verkeers-
stroom. Alle acht de steden en gemeenten van
het district zijn per spoor bereikbaar en heb-
ben een aansluiting op een van de vijf auto-
snelwegen. In de Rhein-Kreis Neuss is de weg
daadwerkelijk het doel. De excellente infra-
structuur is de belangrijkste vestigingsplaats-
factor voor de uiterst succesvolle economische
ontwikkeling.

Belangrijk voor de verkeersstroom zijn echter
niet alleen de verbindingen binnen de Rhein-
Kreis Neuss, maar ook de aansluitingen naar
buiten.

Economie en toerisme profiteren van de lucht-
verbindingen: de internationale luchthavens
van Düsseldorf en Keulen liggen als het ware
voor de deur. Al even snel bereikbaar zijn de
handelsbeurzen in Düsseldorf en Keulen. En
ook het Ruhrgebied en Nederland zijn via
korte wegen te bereiken.

Goed uitgebouwd is bovendien de infrastruc-
tuur voor fietsers en voetgangers, voor wan-
delaars, joggers, skaters, ruiters en alle ande-
ren die graag in beweging zijn.

De haven van Neuss: door de
fusie met de haven van Düs-
seldorf een van de grootste
binnenhavens van Duitsland
en belangrijke overslagha-
ven in de internationale
handel.

De luchthaven Düsseldorf
International: een belangrij-
ke factor voor toerisme en
economische ontwikkeling.

De Flughafenbrücke in
Meerbusch: met de jongste
Rijnbrug worden de han-
delsbeurs en luchthaven van
Düsseldorf nog dichter bij de
ondernemingen in de Rhein-
Kreis Neuss gebracht.

De Fleher Brücke in Neuss:
de zuidelijkste van in totaal
zeven bruggen die de Rhein-
Kreis-Neuss en Düsseldorf
met elkaar verbinden.



Stad, platteland, rivier: het district stelt zich open

Het cultuurlandschap van het Rijnland, dat zich in de loop der eeuwen
heeft gevormd, is vandaag gekenmerkt door een vriendschappelijk
samenleven als goede buren. Wat zouden de grote steden ook zijn zon-
der de ontspannende groene gebieden? En omgekeerd profiteren ook
de landelijke gebieden van het urbane aanbod in de directe omgeving.

Aan de Rijn ligt een van de oudste en nog altijd levendigste cultuur-
regio’s van Europa. Düsseldorf, Keulen, Mönchengladbach, Krefeld,
Duisburg, Kreis Mettmann, Kreis Viersen, Kreis Heinsberg, Kreis Düren
en de Rhein-Erft-Kreis zijn de directe buren van de Rhein-Kreis Neuss.

In zijn geheel biedt de regio een omgeving waarin ontspanning en
recreatie op de meest aangename wijze met het zakelijke verbonden
kunnen worden. Kunst en cultuur op wereldniveau, spectaculaire con-
certen en muziekevenementen, operahuizen, musea, galerieën en
theaters laten niets te wensen over. Hier gaat men graag uit, amuseert
men zich en kan men exclusief winkelen.

Landschaftspark 
Duisburg-Nord:
Duisburg
www.duisburg.de

Medienhafen:
Düsseldorf
www.duesseldorf.de

Schloss Wickrath:
Mönchengladbach 
www.moenchengladbach.de

Schloss Krickenbeck:
Kreis Viersen
www.kreis-viersen.de

Burg Linn:
Krefeld
www.krefeld.de

Windmolen/Museum 
in Breberen:
Kreis Heinsberg
www.kreis-heinsberg.de
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Vriendelijke  
buren

Rhein-Kreis Neuss: waar goede dingen altijd binnen handbereik liggen.

Romaans, Rijns, Bergisch: of gewoon Europees

De Germanen aan de Nederrijn hebben al veel
volkeren zien komen en weer zien gaan.
Romeinen of Spanjaarden, Karolingers of
Merovingers, Fransen of Pruisen, er is in elk
geval iets van overgebleven: de tolerantie die
zich in de spreekwoordelijke Rijnse aard uit.

Een vreedzaam Europa was In de Rhein-Kreis
Neuss nooit alleen maar een idee. De multi-
culturele leefgemeenschappen hebben de
mensen hier integendeel voor altijd geken-
merkt. Waar er vroeger grenzen waren, bou-
wen ze nu bruggen. En ze voelen zich vanzelf-
sprekend een deel van de nieuwe continentale
gemeenschap.

Erftlauf:
Rhein-Erft-Kreis
www.rhein-erft-kreis.de

Rursee:
Kreis Düren
www.kreis-dueren.de

Neanderthal Museum:
Kreis Mettmann
www.kreis-mettmann.de

Dom van Keulen:
Köln
www.koeln.de
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De beste 
relaties

Rhein-Kreis Neuss: waar iedereen van harte welkom is.
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Stad Dormagen
Kölner Straße 84
D-41539 Dormagen
Tel.: +49 (0)2133 / 257 - 0
Fax: +49 (0)2133 / 257 - 219
stadtverwaltung@stadt-dormagen.de
www.dormagen.de

Partners:
Saint André/Frankrijk
Toro/Spanje
Kiryat Ono/Israël

Stad Grevenbroich
Am Markt 1
D-41515 Grevenbroich
Tel.: +49 (0)2181 / 608 - 0
Fax: +49 (0)2181 / 608 - 212
presseamt@grevenbroich.de
www.grevenbroich.de

Partners:
St. Chamond/Frankrijk
Celje/Slovenië
Auerbach

Gemeente Jüchen
Am Rathaus 5
D-41363 Jüchen
Tel.: +49 (0)2165 / 915 - 0 
Fax: +49 (0)2165 / 915 - 118 
gemeinde@juechen.de
www.juechen.de

Partners:
Leers/Frankrijk
Rebesgrün/Sachsen

Stad Kaarst
Am Neumarkt 2
D-41564 Kaarst
Tel.: +49 (0)2131 / 987 - 0
Fax: +49 (0)2131 / 987 - 100
presse@kaarst.de
www.kaarst.de

Partners:
La Madeleine/Frankrijk
Perleberg/Brandenburg

Stad Korschenbroich
Sebastianusstraße 1
D-41352 Korschenbroich
Tel.: +49 (0)2161 / 613 - 0
Fax: +49 (0)2161 / 613 - 108
stadt@korschenbroich.de
www.korschenbroich.de

Partners:
Carbonne/Frankrijk
Finowfurt/Brandenburg

Stad Meerbusch
Postfach 1664
D-40641 Meerbusch
Tel.: +49 (0)2132 / 916 - 0
Fax: +49 (0)2132 / 916 - 321
buergerbuero@meerbusch.de
www.meerbusch.de

Partner:
Canton de Fouesnant/Frankrijk

Stad Neuss
Markt 2
D-41460 Neuss
Tel.: +49 (0)2131 / 90 - 01
Fax: +49 (0)2131 / 90 - 2488
presseamt@neuss.de
www.neuss.de

Partners:
Châlons-en-Champagne/Frankrijk
Rijeka/Kroatië
Pskow/Rusland
St. Paul/VS

Gemeente Rommerskirchen
Bahnstraße 52
D-41569 Rommerskirchen
Tel.: +49 (0)2183 / 800 - 0
Fax: +49 (0)2183 / 800 - 27
info@rommerskirchen.de
www.rommerskirchen.de

Partners:
Mouilleron le Captif/Frankrijk
Karstädt/Brandenburg

De steden en gemeenten in de Rhein-Kreis Neuss met hun Duitse en 
internationale partners
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Rhein-Kreis Neuss
Oberstraße 91
D-41460 Neuss
Tel.: +49 (0)2131 / 928 - 0
Fax: +49 (0)2131 / 928 - 1198
presse@rhein-kreis-neuss.de
www.rhein-kreis-neuss.de

Partners:
Kreis Mikolow/Polen
Kreis Prignitz/Brandenburg

Allrounder Winter World,
Bayer AG, Helmut Coenen, 
Düsseldorf Marketing & Tou-
rismus GmbH, Duisburg-Mar-
keting, Hermann Fahlenbrach, 
gettyimages, Museum Insel 
Hombroich, Hydro Aluminum, 
Golfclub Schloss Myllendonk 
e.V., Internationale Schule am 
Rhein, Köln Tourismus, Krefeld, 
Kreis Düren, Kreis Heinsberg, 
Kreis Viersen, Michael Lübke, 
Mönchengladbach, Alois 
Müller, Neanderthal Museum, 
Regio-Bahn, Rheinbahn AG,



Rhein-Kreis Neuss
Der Landrat
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Oberstraße 91
D-41460 Neuss
Tel.: +49 (0)2131 / 928 - 1301
Fax: +49 (0)2131 / 928 - 1399
presse@rhein-kreis-neuss.de
www.rhein-kreis-neuss.de

De Fleher Brücke in Neuss:
de zuidelijkste van in totaal
zeven bruggen die de Rhein-
Kreis Neuss en Düsseldorf
met elkaar verbinden 
(foto achterflap).

Het districtsbestuur in
Neuss: gelegen in het hart
van de binnenstad (foto
hierboven).




