
 
 
Welkom in Weeze – Stad met vele facetten 
 
Geachte gasten, 
Geachte lezers, 
 
Wij heten u allereerst van harte welkom. Of u nu op doorreis bent of uw vakantie bij 
ons doorbrengt, wij zullen er alles aan doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken. 
 
De gemeente Weeze ligt middenin Kreis Kleve en heeft u veel te bieden. Op deze 
internetsite vindt u impressies van deze mooie streek in woord en beeld. In Weeze 
kunt u wonen, werken en genieten van uw vrije tijd – dat willen wij u 
als burger of als gast van onze opbloeiende gemeente laten zien. 
 
Airport Weeze dat op het grondgebied van de gemeente Weeze ligt creëert 
verbindingen met vele regio’s in Europa. Airport Weeze biedt vandaag de dag en 
voor de toekomst goede perspectieven voor werk, economie en toerisme. Onze 
gemeente is een bestemming voor veel vakantiegangers en gasten, die hier in het 
mooie landschap met vele weilanden en bossen kunnen ontspannen – tijdens een 
kanotocht, op de fiets, bij een bezoekje aan de dierentuin, tijdens een wandeling over 
het belevenissenpad of een van de andere wandelroutes. 
 
Laat u meeslepen en verwennen door de gastvrijheid van de inwoners van de 
Niederrhein en graag tot ziens. 
 

 
Ulrich Francken 
Burgemeester 
 

 
De idyllische plaats Weeze, gelegen in het 
onderste gedeelte van de Niederrhein en 
vlak aan de Nederlandse grens, heeft zijn 
aantrekkingskracht te danken aan de 
prachtige natuur, de Niers, de centrale 
ligging in Kreis Kleve, de goede 
infrastructuur, de afwisselende 
geschiedenis, de openheid van de 
bevolking en hun liefde voor de streek. 
 
Schilderachtige kastelen, 
bezienswaardige bouw-, bodemen 

natuurmonumenten, een uitgebreid vrijetijdsaanbod, cultuur, ontspanning en een 
actief verenigingsleven onderstrepen de aantrekkelijkheid van de gemeente 



Weeze. Jong en oud, gezinnen met kinderen en gasten van heinde en verre weten 
de gezelligheid en de gezinsvriendelijkheid te waarderen die ze overal in Weeze 
tegenkomen – of ze nu hier wonen, werken of hun vrije tijd doorbrengen. 
 
Weeze is een landelijke gemeente die de uitdagingen van de 21e eeuw en de 
globalisering niet uit de weg gaat maar aanpakt. Ze heeft zichzelf ten doel gesteld 
om haar aantrekkelijkheid te verhogen, haar open karakter te onderstrepen, haar 
gezinsvriendelijkheid waar te maken en de titel van een opbloeiende gemeente in het 
hart van Kreis Kleve te verdienen. Door middel van marketingmaatregelen die in het 
kader van een marketingproces zijn genomen en de start van een groot aantal 
stedenbouwkundige projecten komt het doel steeds een stukje dichterbij. 
 
De geschiedenis van Weeze leeft 
De eerste vermelding in een oorkonde die betrekking heeft op een deel van het 
huidige gemeentegebied, dateert uit het jaar 855 na Christus, toen koning Lothar II 
het hofcomplex “Villa Geizefurt” ten oosten van de Niers, grotendeels in het gebied 
van de huidige plattelandsgemeente Kalbeck, schonk aan Paltsgraaf Ansfried. 

 
Hoewel Weeze al eerder werd bewoond, wordt de 
plaatsnaam voor het eerst in 1226 in een 
oorkonde vermeld, toen de heer van Alpen, 
Heinrich III, het cisterciënzerklooster Kamp een 
boerderij in het Weezer gehucht Vornick schonk. 
 
De nederzetting met de schrijfwijzen “Wezese”, 
“Wise” of “Veze” kwam in 1229 in handen van de 
graaf van Geldern en in 1299 in handen van de 
graaf van Kleve. In 1815 werd Weeze toebedeeld 

aan Kreis Geldern. In 1928 ontwikkelde Weeze zich uit de zelfstandige districten 
Weeze, Wissen en Kalbeck tot gemeente Weeze. Sinds 1975 maakt de gemeente 
deel uit van Kreis Kleve. 
 
Tot halverwege de 19e eeuw leefden de burgers bijna uitsluitend van de landbouw, 
daarna ontstond een bescheiden schoenmakersindustrie. Pas toen de gemeente 
Weeze zich ontwikkelde tot ‘meubelmakersdorp’ kwam er enige welvaart en 
zekerheid voor de burgers. 
 
Lees meer over de geschiedenis 
Begin 1945 werd in de Niederrhein en dus ook in de 
gemeente Weeze tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zwaar gevochten. Aan het eind van de oorlog was 
Weeze voor 80 procent verwoest. Hoewel de 
bevolking zwaar te lijden had gehad, staken de 
burgers de handen uit de mouwen en bouwden, 
met liefde voor de streek, de plaats weer op. 
 
Ook de oorlogsslachtoffers uit de gemeente Weeze 
die in de Tweede Wereldoorlog ver weg van hun 
vaderland zijn gesneuveld, werden bij de aanleg 
van de erebegraafplaats aan de rand van Weeze 
herdacht. Rechts en links van de weg naar de 



“Hochkreuzgruppe”, de machtige stenen kruizen van basaltlava, staan de namen van 
deze slachtoffers vermeld op eikenhouten zuilen. De erebegraafplaats van Weeze, 
waar 2.000 gesneuvelde soldaten uit de Tweede Wereldoorlog hun laatste rustplaats 
hebben gevonden, ligt in een bosgebied in de buurt van het sportveld en kan het hele 
jaar bezocht worden. 
 
In de buurt van Schloss Wissen werd in 1945 een kamp gebouwd voor vrijgelaten 
krijgsgevangenen. Hier werden tot 1948 ca. 230.000 krijgsgevangenen vrijgelaten. 
Een gedenkplaats met gedenkplaat herinnert tegenwoordig nog aan deze tijd van 
lijden maar herinnert tegelijkertijd ook aan een tijd van opmars naar vrijheid en vrede. 
 
Wetenswaardigheden over Weeze 

Weeze ligt in het centrum van Kreis Kleve 
in de laagvlakte van de Niers. De 
gemeente grenst aan Nederland en heeft 
daarnaast gemeenschappelijke grenzen 
met andere gemeentes binnen de Kreis: 
Goch in het noordwesten, Kevelaer in het 
zuidoosten en Uedem in het noordoosten. 
De gemeente Weeze bestaat uit de 
bebouwde kom, het stadsdeel Wemb, het 
gebied rondom Airport Weeze (voormalige 
luchthaven Royal Air Force Laarbruch) en 
16 buurtschappen. 

Het gemeentegebied strekt zich uit over een oppervlak van ca. 79 km². Het hoogste 
punt in de gemeente is het Petrusheim in Baal met 33 meter boven zeeniveau, het 
laagste punt ligt in de laagvlakte van de Niers bij de Höst-Vornicker-Weg met 15 
meter boven zeeniveau. 
 
De snelweg A57 doorkruist het noordelijke gemeentegebied en verbindt Weeze met 
Krefeld, Duisburg, Düsseldorf en Nijmegen. De rijksweg B9 vormt de verbinding met 
Goch, Kevelaer en Geldern. Het station ligt aan de route Düsseldorf-Kleve. 
 
Van de 10.500 inwoners is 72% katholiek, 17% evangelisch en is 11% lid van een 
andere of geen enkele geloofsgemeenschap. 
  
Het wapen van de gemeente bestaat uit de beschermheilige van de plaats, St. 
Cyriacus met boek en palm, een zwarte drakenkop en een groene tak met vijf rozen 
en vijf bladeren. 
 
Partnerschap met Watton (GB) 
De partnergemeente van Weeze is 
Watton. Dit partnerschap tussen de 
gemeente 
Weeze uit Kreis Kleve en de stad 
Watton uit het graafschap Norfolk in 
Groot-Brittannië werd met de 
ondertekening en uitwisseling van 
oorkondes op 14 maart 1987 officieel 
bekrachtigd. Het doel van het 
partnerschap is om een 



vriendschappelijke relatie op te bouwen en deze verder te ontwikkelen. Daarbij 
moeten alle maatschappelijke groepen, maar metname de jeugd uit Watton en 
Weeze, worden aangemoedigd om elkaar te bezoeken, zodat de menselijke, 
culturele en sportieve relaties onderhouden worden. En zodat er uiteindelijk een 
gemeenschappelijk vaderland in een verenigd Europa kan worden gecreëerd.  
 
Vele officiële en private ontmoetingen in Watton en Weeze, ook op cultureel en 
sportief gebied, hebben het doel van het partnerschap meermaals onderstreept. Uit 
de partnerschappen zijn door de jaren heen veel vriendschappen ontstaan. Ter 
gelegenheid van het 20- jarig jubileum van het partnerschap tussen Weeze en 
Watton werd het plein voor de Petrus-Canisius-school (hoek Kardinal-Galen-
Str./Kevelaerer Str./Wasserstr.) officieel omgedoopt tot “Watton-Platz” en feestelijk 
overgedragen. 
 
Meer informatie over de gemeente Weeze is te vinden via het internet op 
www.weeze.de  
 
Van oude smederij tot pronkstuk 

De inwoners van Weeze weten, 
wat ze op eigen kracht kunnen 
volbrengen; dat hebben ze na de 
Tweede Wereldoorlog al bewezen. 
Met vakmanschap en grote inzet 
heeft de bevolking de stad toen 
opnieuw weten op te bouwen. Bijna 
60 jaar later hebben de inwoners 
nog eens laten zien, hoe 
geëngageerd ze zijn. In de loop 
van de jaren 2004 en 2005 werd 
met daadkrachtige ondersteuning 
van talrijke vrijwillige burgers uit 
Weeze en vele giften in de vorm 
van geld en goederen van 

particulieren en bedrijven de “Alte Schmiede” (oude smederij) weer opgebouwd. 
Naast aambeeld, rookvang en blaasbalk is er smeedgereedschap zoals tangen of 
hamers te zien.Gelegen op een mooie plek in het centrum, kan de “Alte Schmiede” 
als pronkstuk van de gemeente ook worden gebruikt voor verenigingsbijeenkomsten, 
wisseltentoonstellingen, kleine concerten, lezingen en huwelijksplechtigheden. 
Het gezicht van het centrum wordt bepaald door oude en nieuwe gebouwen en 
gevels. Na de wederopbouw van de verwoeste 
huizen in de jaren 1950 en 1960 
volgde de sanering van het dorpscentrum die 
het centrum een modern gezicht gaf en het tot 
een centraal forum voor het gemeenteleven 
maakte. Tegenwoordig worden in het centrum 
de meest uiteenlopende evenementen 
georganiseerd zoals de kermis, de kerstmarkt 
en het straatfeest. 
 
In de diverse gezellige cafés, ijssalons en restaurants in en rondom het centrum 
kunnen gasten en inwoners onder het genot van een kopje koffie, een coupe ijs 



of een van de lekkere Niederrheinische specialiteiten even ontspannen. 
 
Een tijd van ingrijpende verandering, afbraak en opbouw 
De militaire luchthaven van de 
Britse Royal Air Force vormde 
vroeger een belangrijke 
economische factor voor de 
gemeente. Na de sluiting van het 
vliegveld en het vertrek 
van de Britten daalde het 
inwonersaantal van 
oorspronkelijk ca. 14.000 naar 
9.200. 
Niet alleen de ondernemers 
kregen te maken met 
economische teruggang, ook 
op de woningmarkt stonden 
plotseling 1.000 van de in totaal 
3.200 huizen in het 
centrum leeg. Derhalve was de herstructurering van woonruimten net als de 
herbestemming van de luchthaven voor civiel gebruik voor Weeze van existentieel 
belang. Politiek en bestuur gingen samen met de Kreis en het land deze uitdaging 
aan. Voor Weeze brak een tijd van ingrijpende verandering, afbraak en opbouw aan. 
 
De gemeente Weeze 
streeft er voortdurend 
naar om de 
stedenbouwkundige 
structuur aan te passen 
aan de landelijke regio. 
Gebouwen van 
meerdere verdiepingen 
werden afgebroken en 
de bouw van vrijstaande 
huizen en twee-
ondereen- kap werd 
gestimuleerd, zodat er 
een structuur zou 
ontstaan die overheerst 
wordt door eigendom en 
eigen gebruik, in het bijzonder voor jonge gezinnen. De nieuwe woongebieden in 
Weeze zoals bijvoorbeeld rondom de Grafscherweg, 
Marienwasserstraße, Kapellenweg, Buchenweg, Nachtigallenweg, de Kullweg in 
Wemb en ook de Hoogeweg zijn succesvolle voorbeelden van dit beleid voor 
eigendom en eigen gebruik voor jonge gezinnen. Het inwonertal is sinds 1999 

continu gestegen en momenteel heeft Weeze 10.600 
inwoners. Het doel om 12.000 inwoners te bereiken, is 
hiermee een stukje dichterbij gekomen.  
 



Tegenwoordig presenteert de gemeente zich met moderne onderwijs- en 
zorginstellingen voor jong en oud als toekomstgericht en gezinsvriendelijk. 
 
Gezinsvriendelijk aanbod 

Het gezinsvriendelijke 
karakter van de 
gemeente wordt niet 
alleen onderstreept 
door de vele 
onderwijsinstellingen 
en het aanbod van 
bouwgrond voor 
woningen, maar ook 
door de dierentuin met 
een educatief bospad 
en de dierentuin bij 
kasteelruïne 
“Hertefeld” alsmede 
het aangrenzende 
natuurbelevenispad en 

de grote speeltuin “Am Fährsteg” met zijn uitgestrekte groene park. Op zonnige 
dagen zijn de dierentuin en de speeltuin een echte trekpleister voor gasten van 
heinde en verre. Het dierenpark met inheemse diersoorten is het hele jaar door 
geopend. De entree is gratis. 
 
De Nierswandelroute (die in het kader van een 
project ook als grensoverschrijdende fietsroute 
wordt bewegwijzerd), de peddeltochten op de Niers, 
de nabijgelegen caravanstaanplaats, het August-
Janssen-Sportcentrum, de manage en het 2 km 
lange natuurbelevenispad met zijn natuur-, zintuig- 
en kunstplekken, de dierentuin en de speeltuin 
vormen alles bij elkaar een interessant en 
uitgebreid vrijetijdsaanbod ten oosten van de Niers 
voor alle leeftijdscategorieën en vooral voor 
gezinnen met kinderen. 
 
De “Weezer Wellenbrecher“, de 
jeugdontmoetingsplek van de gemeente, staat open 
voor alle jongeren en beschikt over een veelzijdig aanbod rondom spelen en leren. 
De ‘Weezer Wellenbrecher’ is een plek waar aandacht wordt besteed aan de 
interesses en behoeften van kinderen en jongeren en daarom wordt er vanalles 
aangeboden van voetbal tot huiswerkbegeleiding. 

 
Mooi wonen 
Gezinnen moeten in Weeze prettig kunnen 
wonen en zich goed voelen. Vooral jonge 
mensen moeten door het aantrekkelijke 
aanbod, bijvoorbeeld in de woningbouw, maar 
ook door de noodzakelijke infrastructuur op 
het gebied van onderwijs en recreatie er toe 



worden aangezet om Weeze als woonplaats te kiezen. 
 
De goede infrastructurele verbindingen met de arbeidsmarktregio Düsseldorf, het 
Ruhrgebied, Nederland en de goedkope bouwgrond in de gemeente maken van 
Weeze een aantrekkelijke woonplaats met perspectief. Het gemeentegebied wordt 
doorkruist door de snelweg A57 en Rijksweg B9. Ook de spoorlijn Kleve-Düsseldorf 
vormt een snelle verbinding met de agglomeratie Rijn-Ruhr. 

 
Oppervlakken die vroeger voor de 
landbouw werden gebruikt, worden nu 
geschikt gemaakt voor woningbouw. Op 
het terrein van de voormalige 
“Engländersiedlung” in het zuidwesten 
Weeze realiseert de gemeente Weeze in 
het kader van de door de deelstaat 
ondersteunde ontwikkelingsmaatregel 
“Magdeburger Straße” meer dan 120 
nieuwe wooneenheden voor de bouw 
van koopwoningen. Kenmerkend voor 
deze woonwijk is de verfijnde 
bouwstructuur die karakteristiek is voor 

de gemeente en de regio. Aangevuld door sociale infrastructuur (basisschool) 
geïntegreerd in nieuw aangelegde straten en groenstroken, zal dit ook voor jonge 
gezinnen een impuls vormen, om in Weeze te gaan wonen. 
 
Deze en ook de andere woongebieden in Weeze liggen op slechts enkele minuten 
afstand van de snelweg A57. 
 
De actuele nieuwbouwgebieden en de te koop staande woningen zijn te vinden op 
de websites van de gemeente Weeze op www.weeze.de  
 
Museum Royal Air Force Laarbruch – Weeze 
De meer dan 45 jaar durende aanwezigheid van de Royal Air Force op Laarbruch- 
Weeze heeft in de gemeente Weeze, in Kreis Kleve en de regio Niederrhein sporen 

achtergelaten. Van 
1954 tot 1999 
woonden ca. 4.000 tot 
6.000 Britse soldaten 
en hun gezinnen 
tijdelijk in de regio. Zij 
hebben mede een 
gezicht gegeven aan 
het leven in Weeze en 
omgeving. 
Partnerschappen, 
sportevenementen, 
diverse andere 
evenementen zoals 
de “Freedom of the 
Town Parade” (het 
recht om op luide 



muziek, met wapperende vlaggen, getrokken degen en opgezet bajonet door de 
plaats te marcheren) ter gelegenheid van de kermis in Weeze en vriendschappen 

tussen Britten en inwoners van de 
Niederrhein behoorden, tot het 
definitieve vertrek van de Britse gasten, 
tot het dagelijks beeld in de regio. 
 
Een museum dat in 2006 werd geopend 
heeft het zich ten doel gesteld, de 
geschiedenis van de Royal Air Force in 
Weeze en de regio te documenteren en 
voor de komende generaties te 
categoriseren en te presenteren. Het 
museumgebouw is te vinden op het 

terrein van de huidige Airport Weeze. Website: www.laarbruch-museum.net. 
 
Euregionaal Centrum voor Luchtverkeer, Logistiek en Industrie 
De militaire luchthaven van de Royal Air Force “Laarbruch” speelde vroeger een 
belangrijke economische en maatschappelijke rol in de gemeente. Hier werkten meer 
dan 400 medewerkers. Daarbij kwamen nog ca. 1.500 arbeidskrachten die in dienst 
waren bij de bedrijven die continu onderhouds- en bouwwerkzaamheden op het 
vliegveld uitvoerden. 
 

Het vertrek van de Britse 
strijdkrachten in november 
1999 bracht grote 
economische 
problemen met zich mee. Om 
deze reden streefde de 
gemeente naar behoud en 
verder civiel gebruik van het 
620 ha grote vliegveld 
Laarbruch. 
 
In juni 2001 verleende de 
Düsseldorfse 
regeringspresident de 

luchtvaartrechtelijke vergunning voor de civiele exploitatie van de luchthaven en gaf 
daarmee groen licht voor de ontwikkeling van het hier ontstaande “Euregionale 
Centrum voor Luchtverkeer, Logistiek en Industrie”. Men verwacht hiermee ca. 2.000 
nieuwe arbeidsplaatsen te creëren en een economische opleving voor Weeze, de 
gehele Kreis Kleve en het Duits-Nederlandse grensgebied te bewerkstelligen. 
 
Wanneer vakantiegangers, zakenreizigers en 
stadstoeristen vanaf Airport Weeze 
vertrekken kunnen zij tot wel meer dan 50 
bestemmingen in Europa bereiken. In 2010 
lag het aantal passagiers dat vanuit Weeze 
vertrok rond 2,9 miljoen. Een 
doelstelling, die op grond van de snelle 
bereikbaarheid van de Airport door 35,5 



miljoen Nederlanders en Duitsers, die op maximaal 2 uur afstand van Weeze wonen, 
goed is. 
 
De stationering van vliegtuigen van diverse luchtvaartmaatschappijen die Weeze tot 
hun thuisbasis maakten, logistieke vluchten, plannen voor een futuristisch pretpark 
en nieuwe industrie beloven een positieve toekomst voor het Euregionale Centrum 
voor Luchtverkeer, Logistiek en Industrie op de Airport. 
 
Ook de organisatie van diverse evenementen heeft een positieve bijdrage geleverd 
aan deze ontwikkeling. Met bijzondere festivals (Q-Base,Parookaville etc.) 
sportevenementen als de Mud Masters Run en Airport-feesten is het de luchthaven 
gelukt, naam te maken. Voor Weeze en de regio kan dit alleen maar goed zijn. 
 

Op de 620 hectare staat het “Euregionale 
Centrum voor Luchtverkeer, Logistiek 
en Industrie”. Het parkachtige terrein rondom de 
“Airport-kern” biedt bedrijven uit de 
handel, industrie, productie, logistiek, 
dienstverlening en recreatie een aantrekkelijk 
werkgebied. In totaal staat meer dan 250 hectare 
oppervlak voor 
luchthavengerelateerd gebruik ter beschikking. Op 
www.airport-weeze.de kunt u de 

reis- en vestigingsmogelijkheden op de Airport bekijken. 
 
 
 
Economische standplaats met toekomst 
Lange tijd bepaalden de landbouw en de houtverwerkende industrie de economische 
structuur van de gemeente. Weeze heeft zich in de afgelopen jaren losgemaakt van 

deze monostructuur. 
Tegenwoordig zijn er een groot 
aantal economische sectoren die 
Weeze gebruiken als 
vestigingsplaats met toekomst. 
Kunststofproductie, 
computertechnologie, chemische 
industrie, elektro-industrie, 
houtverwerking, voertuigbouw, 
metaalverwerking, de productie 
van precisieapparatuur, land- en 
bosbouw, 
(diepvries)voedingsmiddelen, 
apparatenbouw en 
hogedruksystemen, 

machinebouw, druk- en papierverwerking, bouwindustrie, toerisme, horeca en 
detailhandel hebben zich in de afgelopen jaren in Weeze gevestigd. Verder staat er 
voor geïnteresseerde bedrijven richting “Schloss Wissen” nog een 11,5 hectare groot 
industriegebied ter beschikking. Dit nieuwe gebied “Herrlichkeitsfeld- Süd” biedt 
uiterst gunstig gelegen locaties, direct aan de sterk gefrequenteerde B9. 
 



Stadsdeel Wemb 
Wie een bezoek brengt aan het Weezer 
stadsdeel Wemb in het grensgebied met 
Nederland en de chique huizen, uitgestrekte 
velden en weilanden ziet, kan zich nauwelijks 
voorstellen dat het hier niet al te lang geleden 
nog kaal en moerassig was. 
Maar Wemb met zijn ca. 1.000 inwoners is 
een aantrekkelijk stadsdeel  binnen de 
gemeente Weeze geworden. Het karakter 
van het stadsdeel wordt nog steeds bepaald 
door de landbouw. Men zou wel kunnen 
spreken van een landelijke idylle in Wemb. 
 
Kern- en middelpunt van het rustige 
stadsdeel Wemb is de tussen 1889 en 1893 
gebouwde driescheepse parochiekerk “Heilig 
Kreuz”, een kunstzinnig bakstenen gebouw. 
Hier zijn waardevolle kunstobjecten te vinden 
die afkomstig zijn uit het 
oude Weezer klooster “Marienwater”, dat in 

1802 geseculariseerd werd door de Fransen. 
 
Verleden en heden zijn in Wemb overal zichtbaar. Het nieuwe clubhuis op het 
gemeentelijke sportcomplex staat in de schaduw van de windmolen uit de eerste helft 
van de 19e eeuw. 
 
Het verenigingsleven speelt in Wemb een belangrijke rol. De “Gesellige Vereine 
Wemb” organiseren meerdere 
evenementen, zoals bijvoorbeeld de 
jaarlijkse kermis. 
De evenementen zijn zo veelzijdig dat er 
een nieuw “Bürgerhaus”, een 
evenementengebouw, gebouwd moest 
worden. De bouwwerkzaamheden 
werden in 
1992 afgerond. Het “Bürgerhaus”, dat met 
behulp van de verenigingsleden in Wemb 
werd gebouwd, is tegenwoordig erg 
populair bij verenigingen en groepen 
jongeren 
van dichtbij en verder weg. Misschien zijn 
het de decoratieve hangende 
bloempotten, 
de schietbaan, de bocciaplaats, de pergola, de zitgelegenheden en de speeltuin 
rondom het “Bürgerhaus”, die bezoekers van heinde en verre aantrekken? Één ding 
is zeker, de inwoners van Wemb zijn trots op hun stadsdeel. 
 
Bezienswaardige en historische kastelen 
Met “Schloss Hertefeld” (in het centrumgebied van Weeze), “Schloss Wissen” en 
“Schloss Kalbeck” kan de gemeente pronken met maar liefst drie bezienswaardige 



kastelencomplexen die de geschiedenis van de gemeente mede hebben bepaald. 
 
Kasteelruïne “Hertefeld” 
“Schloss Hertefeld” 
ligt verscholen achter 
de oude bomen van 
een uitgestrekt park. 
Het historisch 
belangrijke 
riddergoed (in 1317 
voor het eerst 
vermeld) en het 
latere barokkasteel 
“Hertefeld” is al bijna 
700 jaar in bezit van 
de familie zu 
Eulenburg und 
Hertefeld. Het 
kasteel is gedurende 
zijn afwisselde 
geschiedenis vooral 
omstreeks de jaren 1700 en 1900 vaak verbouwd. In 1945 brandde het tot de grond 
toe af. In 1998 werd de ruïne versterkt en geconserveerd. Tussen 2004 en 2005 
werd het complex gedeeltelijk weer opgebouwd met een hoofdtoren. In de nieuwe 
middenvleugel, de 
wachtershuizen en in enkele ruimtes in het bijgebouw uit de 14e eeuw kunnen 
cultureel geïnteresseerde bezoekers overnachten. In het kader van het project 
“Culture & Castles” werden hier stijlvolle overnachtingsmogelijkheden gecreëerd. 
Internet: www.schlossruine-hertefeld.de  
 
“Schloss Wissen” 
“Schloss Wissen”, dat in de 14e eeuw voor het eerst in de boeken werd vermeld, ligt 
in het zuiden van het gemeentegebied. Van de schilderachtige waterburcht wordt 
voor het eerst in 1372 melding gemaakt. Sinds 1461 is het kasteel in handen van de 
familie van Loë en wordt het als een van de belangrijkste aan de Niederrhein 
beschouwd. In de 19e eeuw werd het – toentertijd laatbarokke – kasteel omgetoverd 

in neogotieke stijl. De 
belangrijke neogotieke 
kapel (1876-1886 
gebouwd) heeft de beide 
Wereldoorlogen 
onbeschadigd doorstaan. 
Het park met de oranjerie, 
de voormalige graanmolen 
uit 1545 die in het kader 
van “Culture & Castles” 
samen met andere 
gebouwen van de “Boye” 
(het vroegere 
bediendencomplex) voor 
overnachtingen en 



vergaderingen werd gerestaureerd en verbouwd, maken het schilderachtige beeld 
van kasteel “Wissen” compleet. 
Internet: www.schlosswissen.de  
 
“Schloss Kalbeck“ 
Het huidige kasteelgebouw in het bos van Kalbeck werd in de stijl van het historisme 
tussen 1906 en 1910 gebouwd door Friedrich Freiherr von Vittinghoff-Schell. Het 
oorspronkelijke gebouw 
lag op ca. een kilometer 
van het huidige en werd in 
1326 voor het eerst 
schriftelijk vermeld. Hij 
werd door twee branden 
volledig verwoest. Ook het 
nieuw gebouwde kasteel 
raakte door een brand in 
februari 1945 zwaar 
beschadigd, maar werd na 
de oorlog deels weer 
herbouwd. Sinds 
halverwege 2001 woont 
de huidige eigenaresse, 
Antoinette Freifrau von 
Elverfeldt-Ulm met haar 
jonge gezin op “Haus Kalbeck”. Haar moeder, MJ. Freifrau Spies von Büllesheim, 
met meisjesnaam Freiherrin von Vittinghoff-Schell, had Kalbeck overgenomen van 
haar oom, Dr. Felix Freiherr von Vittinghoff-Schell (burgemeester van Weeze 1949-
1969). In de jaren 2001/2002 werd het hoofdgebouw uitgebreid gerenoveerd. De 
overige delen van het gebouw zullen in de toekomst worden gerenoveerd en 
verhuurd. 
Internet: www.haus-kalbeck.de  
 
Culture & Castles - stijlvolle overnachtingen in een historische omgeving 
De schilderachtige kastelen “Wissen” en “Hertefeld” liggen op ca. 5 km afstand van 

elkaar aan de Niers. Deze kastelen bieden 
stijlvolle overnachtingsmogelijkheden aan, 
in een historische omgeving en met een 
persoonlijke ambiance aan. Gasten 
kunnen overnachten in de opnieuw 
opgebouwde baroktoren, de “Rentei” 
(rekenkamer) en het wachtershuis van 
kasteelruïne “Hertefeld”, in de torensuite 
van de “Boye” (het vroegere 
bediendencomplex) of genieten van een 
ontbijt in de voormalige graanmolen met 

uitzicht op het kasteelcomplex van “Wissen”. In de twee kastelen kunnen besloten 
feesten en bruiloften worden gevierd en er kunnen exclusieve bedrijfsuitstapjes 
worden gehouden. Daarnaast kunnen bezoekers in de exclusieve 
overnachtingsgelegenheden heerlijk dromen en wegdommelen. 
 
Appartement “Edmond” in Schloss “Wissen” en de voormalige wachtershuisjes “Erich 



en Erika” in de tuin van “Schlossruine 
Hertefeld” garanderen u een ontspannen 
pauze op het platteland vol belevenissen. 
 
Meer informatie over het “Culture & 
Castles”-aanbod vindt u op 
www.schlosswissen.de of www.schloss-
hertefeld.de  
 
De kastelen in de gemeente Weeze 
bieden een uitstekende ambiance voor 
jong en 
oud, voor kenners en nieuwelingen en 
voor iedereen, die zich door de unieke sfeer 
van de kastelen wil laten inspireren. Ze vormen een schitterend decor voor culturele 
evenementen, een unieke ambiance voor feesten en een onvergetelijke belevenis 
voor overnachtingen. 
 
Uitgebreide recreatiemogelijkheden garanderen belevenissen voor jong en oud 

Het dierenpark met educatief bospad en 
kinderboerderij voor de kleintjes en het 
aangrenzende nieuwe 
natuurbelevenispad is bijzonder populair 
bij gezinnen uit 
Weeze en de regio. Het dierenpark ligt 
in de schaduw van de bomen bij 
kasteelruïne 
“Hertefeld” en is het hele jaar door gratis 
toegankelijk. Het dierenpark is een 
geliefde 
bestemming voor kortere en langere 
wandelingen over de Jakobsweg of de 

Nierswandelroute. Een ontmoeting met een eendenfamilie, zwanen en met een 
beetje geluk een reiger is bijna gegarandeerd. Hier in de gemeente Weeze aan de 
Niederrhein kan men heerlijk genieten van de rust en de idyllische natuur. 
 
Weeze is altijd weer een interessante bestemming voor dagjesmensen of een korte 
vakantie. Het prachtige Niederrheinische landschap, de grenzeloze 
vrijetijdsmogelijkheden, de veelzijdige 
evenementen en de mensen aan de 
Niederrhein zorgen voor de populariteit 
van de gemeente Weeze en Kreis Kleve 
onder de gasten. Hier kan de bezoeker 
zich zorgeloos ontspannen en tot rust 
komen. 
 
Fietsen over de grensoverschrijdende 
“Herrensitz-Route” langs de Maas en de 
Niers, peddelen op de Niers, wandelen 
over de pelgrimsroute Jakobsweg en de 
Nierswandelroute, paardrijden, karten 



op de indoor-kartbaan en voetbalwedstrijden in de Soccer-Arena zijn aantrekkelijke 
recreatieactiviteiten, niet alleen voor individuele reizigers, maar ook voor 
schoolklassen, bedrijfs- en groepsuitjes. Gecombineerd met overnachtingen in het 
hooi en in het “Gruppenhaus Weeze” worden deze activiteiten voor alle deelnemers 
meerdaagse belevenistochten. Het typisch Niederrheinische landschap biedt rust en 
ontspanning, maar ook een heleboel afwisseling. 
 
Ook campertoeristen komen aan hun trekken als ze op 
weg gaan naar de in 2007 aangelegde 
camperstaanplaats bij het dierenpark. Van hieruit zijn 
alle attracties en bezienswaardigheden in de 
gemeente eenvoudig bereikbaar. Speeltuin, 
dierenpark, centrum of peddelen op de Niers, de weg 
ernaartoe is kort en alles is gemakkelijk te 
voet te bereiken. 
 
“Peddelen op de Niers” is bij ontspanningszoekers aan de Niederrhein populairder 

dan ooit te voren. Op de Niers worden 
diverse routes van verschillende 
lengte aangeboden. U hoeft alleen 
maar in de boot te stappen en er op 
los te roeien. De 
bootverhuur brengt de boten naar de 
afgesproken aanlegplaats en laat ze 
te water. Na de tocht wordt u weer 
opgehaald. Als u op huurfietsen wilt 
terugfietsen door het Niederrheinische 
bos- en weidelandschap, worden deze 
voor u meegebracht. Onderweg kunt u 
ontbijten, barbecueën of uw 
dagprogramma op een andere manier 

zelf invullen. De toeristische bedrijven in Weeze stellen graag een passend 
programma voor u samen. 
 
Verenigingen en evenementen voor het hele gezin 

In en rondom Weeze valt er veel te vieren. Al vroeg in het jaar begint het met de 
kindercarnavalsoptocht en het jaar eindigt meestal met de kerstmarkt. Alle overige 
evenementen zijn opgenomen in de jaarlijkse kalender van de Heemkundevereniging 
en VVV die gratis onder alle huishoudens wordt verspreid. 
 
Straatfeest 
De Heemkunde- en Verkeersvereniging zorgt in samenwerking met het Bureau voor 
Cultuur en Vreemdelingenverkeer elk jaar in de vakantie (altijd het derde weekend 



van juli) voor zomers plezier in het centrum. Livebands, 
spel- en informatiestands van 
de verenigingen, antiekkraampjes, draaimolens en 
eettentjes zorgen op de oude 
markt tijdens het jaarlijkse straatfeest voor een 
uitgelaten stemming. 
 
 
 

Kermis 
Het hoogtepunt van het jaar is zonder twijfel de 4-
daagse kermis 
die meestal in het eerste weekend van september 
wordt gehouden en 
wordt georganiseerd door de Heemkunde- en 
Verkeersvereniging. Bijna alle verenigingen uit 
Weeze nemen deel aan de traditionele feestelijke 
optochten en de evenementen in de speciaal 
hiervoor opgezette feesttent. De organiserende 
vereniging die de eer heeft de feestketting te dragen, presenteert zich tijdens de 
kermis altijd met gepaste trots. Meestal met prachtig weer geniet men van deze korte 
vakantie van het alledaagse leven en het voortbestaan van een meer dan 60 jaar 
oude traditie in Weeze. 
 
Kerstmarkt 

Kerststemming, een veelzijdig exposantenaanbod 
en muzikaal vermaak lokken 
bezoekers van heinde en verre op de zaterdag voor 
de eerste advent naar Weeze. 
De Weezer Werbering en de Weezer verenigingen 
zorgen tijdens de kerstmarkt 
samen met exposanten uit de stad en daarbuiten 
voor een veelzijdig kerstaanbod. 
De adventstijd begint in Weeze met versierde 
kerstbomen, Glühweinkraampjes,kerstlekkernijen, 

muziek en optredens van de plaatselijke muziekverenigingen, scholen en 
kinderdagverblijven. 
 
Het verenigingsleven staat in Weeze hoog in het 
vaandel 
Meer dan 70 verenigingen zorgen in Weeze voor een 
veelzijdig evenementenaanbod. De Heemkunde- en 
Verkeersvereniging, als overkoepelende 
organisatie voor meer dan 40 verenigingen, en het Bureau 
voor Cultuur en Vreemdelingenverkeer van de gemeente 
gaan “hand in hand”, als het gaat om sportieve, culturele 
en overige activiteiten. Schutters, carnavalsvierders, 
dialectliefhebbers, sporters, historici en vele anderen 
verheugen zich in 
Weeze op geslaagde feesten en evenementen. 
 



De verenigingen bieden veel vrijetijdsmogelijkheden: het maakt niet uit of het gaat 
om lichamelijke inspanning of gewoon het uitoefenen van een hobby. In het 
verenigingsaanbod van de werkgroep Weezer Heemkundegeschiedenis, de DLRG 
(Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft), de TSV Weeze en de seniorenraad zullen 
jong en oud vast iets passends vinden. Alle wetenswaardigheden zijn te vinden in 
een aparte brochure waarin het veelzijdige aanbod is opgenomen. 
 
Gemeenschappelijke interesses, interessante activiteiten en vriendschappelijke 
verbondenheid in de gemeenschap: het lidmaatschap van een vereniging is in 
Weeze populair en leuk! 
 
Facts & Figures 
Adres: Gemeinde Weeze, Cyriakusplatz 13 – 14, Weeze 
Postcode: 47652 
Netnummer: +49 (0) 28 37 
Inwoners: 10.617 
Gemeenteoppervlak: 79 km² 
 
Kerklidmaatschap: 
72% rooms-katholiek 
17% evangelisch 
11% overige gemeenschappen 
 
Grondgebruik: 
Agrarisch oppervlak: 4.533 ha 
Bosoppervlak: 1.904 ha 
Overig oppervlak: 1.508 ha 
 
Industriële en economische structuur: 
67 klusbedrijven 
14 industriële bedrijven 
161 verschillende handelsbedrijven 
2 geldinstellingen 
27 horecagelegenheden 
154 overige bedrijven (verzekeringen etc.) 
 
Bereikbaarheid: 
De gemeente Weeze ligt in het hart van Kreis Kleve, tussen Goch en Kevelaer, direct 
aan de Nederlandse grens Treinverbinding Düsseldorf-Krefeld- Kleve, snelweg A 57 
(met aansluitingen in het gemeentegebied), B9, Airport Weeze. 
 
Vanuit het Rijnland 
Düsseldorf via de A 57, 
afrit Uedem/Weeze 
 
Vanuit het 
Ruhrgebied/Westfalen 
Snelweg A 40 of A 42 
op de A 57 richting 
Nijmegen tot afrit 
Uedem/Weeze 



Vanuit Nederland 
Eindhoven via de A 67 
naar Venlo tot de A 73 
richting Nijmegen, 
verder over de A 77 en 
A57 richting Keulen tot 
afrit Goch/Weeze 
Vanuit Noord-Holland via 
Nijmegen A 73 en A 77 op de A 
57 tot afrit Goch/Weeze. 
 
Overnachtingsmogelijkheden in 
Weeze: 
Hotel Jägerhof 
117 bedden 
Prijzen: 1-PK: 40,00 €, 2-PK: 
65,00 € (incl. ontbijt) 
Tel. 0049-2837-664955 
Internet: www.jagerhofweeze.de  
 
Bed & Breakfast Kevin‘s Pub 
12 bedden 
Prijzen: 1-PK: 35,00 €, 2-PK: 
65,00 €, 3-PK 90€ (incl. ontbijt) 
Tel. 0049-2837-8570 
Internet: www.kevins-pub.de  
 
Gästehaus Alt Weeze 
6 bedden 
Prijzen: 1-PK: 35,00 €, 2-PK: 
65,00 €, 3-PK: 90,00 € (incl. 
ontbijt) 
Tel. 0049-2837-2030 
E-mail: alt-weeze@web.de  
 
Vakantiewoning Macherey 
2 tot 4 personen 
Prijzen: 25,00 tot 35,00 € per nacht 
Tel. 0049-2837-1382 
Internet: www.familie-macherey.de  
 
Vakantiewoning am Bruch 
1 tot 7 personen 
Prijzen: vanaf 20€ per nacht 
Tel. 0049-2801-987300 
E-Mail: info@wanderreiten-niederrhein.de  
 
Vakantiewoning Bioland-Hof Neubauer 
1 tot 4 personen 
Prijzen: op aanvraag 
Tel. 0049-2825-535428 



Internet: www.bio-neubauer.de 
 
Vakantiewoning “Am kleinen Graf” 
1 tot 2 personen 
Prijzen: 50,00 € per nacht 
Tel. 0049-2837-664467 
Internet: www.viersterne-ferienwohnung.de  
 
Vakantiewoning “Isermannshof” familie Francken 
1 tot 4 personen 
Prijzen: 1 persoon 40€ p.n., 2 personen 55€ p.n., iedere persoon extra 15€ p.n. 
Tel. 0049 (0) 2837 7146 
Internet: www.fewo-niederrhein-weeze.de  
 
Vakantiewoning “Ferienwohnung-Weeze” familie Schmalz 
4 bedden 
Prijzen: vanaf 45€ 
Tel. 0162-6145011 
Internet: www.ferienwohnung-weeze.de  
 
Gastenverblijf Bed & Breakfast Derksen  
2 bedden 
Prijzen: 1-PK 40€, 2-PK 65€ (incl. ontbijt) 
Tel. 028378771, Mob. 01712060652 
Internet: www.uebernachtung-weeze.de  
 
Pension „Heideweg“ familie Vaughan 
2 bedden 
Prijzen: 1-PK 35€, 2-PK 65€ (incl. ontbijt) 
Tel. 02837/664733, Mob. 0171/9265917 
Internet: www.pensionheideweg.de  
 
Vakantiewoning „Inge“ familie Krebber 
2 bedden 
Prijzen: vanaf 55€ 
Tel. 02837/6630889 
Internet: www.ferienwohnung-inge.eu  
 
Groepsaccomodatie “Begegnungsstätte Baal” 
Geschikt voor groepen, jeugdgroepen, schoolklassen, schoolexcursies, 
schoolwandelingen, jeugd- en verenigingsevenementen. 
60 bedden 
Prijzen: 9,90 p.p.p.n. 
Tel. 0173/6717654 
www.gruppenhaus-weeze.de  
Eigen proviand meenemen. 
 
Culture & Castles, Bed & Breakfast in een luxe, historische ambiance: 
Schloss Wissen 
15 appartementen met 53 bedden 
Prijzen: vanaf 109,50€ 



Tel. 0049 (0) 28 37 / 91 31-0 
Internet: www.schloss-wissen.de  
 
Kasteelruïne Hertefeld 
24 kamers met 60 bedden 
Prijzen: vanaf 112€ 
Tel. 0049-2837-2035 
Internet: www.hertefeld.com  
 
Voor verdere overnachtingsmogelijkheden in de regio: www.niederrhein-tourismus.de 
 
Meer informatie: 
Gemeinde Weeze 
Fachbereich 1: Zentrale Dienste 
- Kultur und Fremdenverkehr -  
Cyriakusplatz 13 – 14 
47652 Weeze 
Deutschland 
Tel.: 0049-2837-910116 
E-mail: tourinfo@weeze.de 
Internet: www.weeze.de  


