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De plaats aan de Lippe werd voor het eerst in de oorkonden
vermeld in 1017 en in 1289 kreeg hij stadsrechten. In 1554
sloten de kooplieden van Haltern zich aan bij het Hanzeverbond (tot 1611) en bouwden tussen 1575 en 1577 hun
eerste stadhuis (waarin nu o.a. de VVV is gevestigd). In de 19e
eeuw groeide het stadje langzaamaan uit zijn middeleeuwse
fortificatie, waarvan de ‘Siebenteufelsturm‘ (1502) bewaard
gebleven is. Na de secularisatie en het eind van de Napoleontische oorlogen werd Haltern deel van de Pruisische provincie
Westfalen en kreeg met de bouw van de waterzuiveringsinstallatie (1908) en het stuwmeer (1930) ook een regionale
betekenis. Zelfs de Romeinen lieten in Haltern hun sporen
al na tijdens de Germaanse veldslagen. Op de plek van een
voormalig legerkamp bieden het LWL-Römermuseum en het
Römerpark Aliso aanschouwelijke informatie over het leven
van de veroveraars in het Lippegebied. Rondleidingen zijn er
desgewenst ook in het Engels en het Nederlands.
www.lwl-roemermuseum-haltern.de

weekend-tip

Overnachten
In comfortabele hotels, gezellige pensions, goed ingerichte vakantiewoningen of in de moderne jeugdherberg - wie in Haltern
am See vakantie viert, kan op veel manieren in slaap vallen. Van
de hogere categorie met ontbijtbuffet, internationale keuken en
wellness via bed&bike-bedrijven tot aan een voordelig verblijf
met zelfcatering - het aanbod aan overnachtingsmogelijkheden
sluit precies aan op ieders wensen.
Wie liever in de open lucht slaapt, slaat zijn tentje op bij een van
de fraai gelegen campings. En individualisten, die onderweg zijn
met een eigen dak boven hun hoofd, maken een tussenstop bij
de deels het hele jaar geopende camperplaatsen. Alle accommodaties kunnen online rechtstreeks via de homepage van de
stad worden geboekt.

Informationen
Stadt Haltern am See/Tourist-Information
Markt 1 · 45721 Haltern am See
Telefon: 00(+)49 2364 933 365/-366
Fax:
00(+)49 2364 933 364
stadtagentur@haltern.de
www.haltern-am-see.de
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Geschiedenis, waar je ook gaat

HALTERN AM SEE
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Hartelijk welkom
in Haltern am See

Shopping belevenis
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Het hoeft toch niet altijd die overvolle shoppingmall te zijn met
zijn dertien-in-een-dozijn-winkels. Gelegen op niet meer dan
een uurtje met de auto vanaf Winterswijk, biedt Haltern am See
je een gezellige winkelervaring met een historisch tintje. Tot op
de dag van vandaag heeft het centrum rond de St. Sixtuskerk
zijn charme van een oude, kleinschalige stad weten te behouden. Daarbij bieden de fraaie zakenpanden met hun sierlijke
gevels die ooit trots de welstand van de burgerij van Haltern
tentoonspreidden, een assortiment met een grote variatie en
kwaliteit. Persoonlijk en vakkundig advies natuurlijk inclusief.
Zelfs een weekendtrip loont de moeite: gedurende het hele
jaar lokken seizoensmarkten, festivals van oude gebruiken en
ambachten, maar ook koopzondagen (deels met beperkt aanbod) vele gasten van heinde en verre om rond te kijken, mee te
vieren of te shoppen in deze stad aan het meer. De kosten voor
parkeren zijn bescheiden en de busparkings bij de ingang van
het centrum zijn zelfs gratis.
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Vrijetijdsparadijs

Eten en drinken

De meren van Haltern zijn een echt paradijs voor outdooractiviteiten in en op het water. Hengelsport, zeilen, peddelen, surfen, zwemmen of aan boord van een rondvaartboot rustig over
het meer varen - het aanbod is enorm. Op warme dagen vermaken soms wel 20.000 badgasten zich op de fijne zandstranden.
Voor wie rust zoekt: natuurpark Hohe Mark Westmünsterland, dat zich uitstrekt tot aan de Nederrijn, is ideaal om in te
wandelen, struinen en fietsen. Idyllische heide- en waterrijke
landschappen worden afgewisseld met bossen, weiden en
velden - je kunt nauwelijks op meer manieren zuurstof ‘tanken‘.
Mensen met een handicap vinden rust en ontspanning op de
Westruper Heide, zonder hindernissen en met bewegwijzering
geschikt voor blinden. In het natuurwildpark ‘Granat‘ kan
inheems wild van dichtbij geobserveerd worden, ook al zullen
de kangoeroes en emoes hier wel van buitenaf gekomen zijn...
www.naturwildpark.de
Spel, plezier en avontuur voor de kleintjes bieden de diverse recreatieparken, het ‘Ketteler Hof‘ met zijn nieuwe indoorspeelplaats
zelfs bij slecht weer. www.kettelerhof.de En, last but not least,
een tip voor liefhebbers van de middeleeuwen: nergens tref je
zo veel kastelen en waterburchten als in het Münsterland.

Asperges uit het Münsterland smelten op de tong. Voor de
Pompernickel, een Westfaalse broodspecialiteit gemaakt van
volkorenrogge, heb je daarentegen wel iets krachtiger kaken
nodig. En wie een traditioneel gerecht als Pfefferpothast
(Westfaalse goulash) bestelt, moet maar niet teveel op de
calorieën letten. Maar of je nu kleine of grote honger hebt: in
de horeca van Haltern is voor ieders smaak en portemonnee
iets te vinden, van stevig en eenvoudig tot sterrenmenu,
regionale of internationale keuken, binnen in een authentieke
gelagkamer of buiten op een zonneterras of onder schaduw
biedende bomen.
Wie op een zomerse dag graag een lekker ijsje lust, komt in de
grootste openlucht-ijssalon van Duitsland bij het oude stadhuis vast aan zijn trekken. Nog een tip: proeven in kleine porties van alles, wat Haltern op culinair gebied te bieden heeft,
kan in augustus, tijdens het ´Haltern zu Tisch‘-evenement.
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