
KLOSTER  
LEHNIN
PARTNERGEMEENTE TERVUREN



Kloster Lehnin bevindt zich in Duitsland, zo’n zevenhonderd kilometer 
van Tervuren. Het ligt 57 km ten zuidwesten van Berlijn in het Branden-
burgerland, in het voormalige Oost-Duitsland. De veertien deelgemeenten 
(Damsdorf, Emstal, Grebs, Krahne, Lehnin, Nahmitz, Netzen, Prützke, Rädel, 
Reckahn, Michelsdorf, Trechwitz, Göhlsdorf en Rietz) tellen een 12.000-tal 
inwoners.

Kloster Lehnin ligt in een bosrijke streek waar ook een overvloed aan me-
ren is. Het is er ideaal om te fietsen (bijna vlak) en te wandelen. Met een 
plezierboot kan je ook een daguitstap maken langsheen de mooiste plekjes 
van de streek.

Vlakbij Kloster Lehnin bevinden zich talrijke toeristische trekpleisters.  
In minder dan een uur sta je in het centrum van Berlijn. Ook Potsdam, Bran-
denburg en Lutherstad Wittenberg zijn aanraders.

HOE BEREIKEN?

E40 richting Leuven, nadien de  E314 tot knooppunt Kerensheide volg dan de 
E25. Vervolgens de A3 richting Hannover, nadien A2 tot uitrit 80 Lehnin.

Waarom verbroederd met Kloster Lehnin?
De verbroedering kwam in 2003 tot stand via de pompoenenclub van Duisburg, 
met Marc Trappeniers als pleitbezorger voor de jumelage.

Kloster Lehnin ligt ingebed tus-
sen het Havelland en Fläming en 
kent een uitzonderlijke natuurlijke 
diversiteit. Bijna 3.000 hectare on-
gerepte natuur zijn onderdeel van 
verschillende beschermde gebie-
den. Niet voor niets kunnen twee 
deelgemeenten zich “natuurdorp” 
noemen. Trechwitz ligt direct in het 
Europese vogelreservaat “Rietzer 
See”. Met bijna 270 verschillende 
soorten vogels en de prachtige ver-
scheidenheid aan planten, is het een 
bezoek waard. In het voorjaar en 
in de late zomer maken duizenden 
trekvogels gebruik van het water 
van het meer. Om de vogels beter 
te kunnen observeren bouwde men 
een uitkijktoren. Informatieborden 
vertellen over de flora en fauna in 
het vogelreservaat.

Het tweede natuurdorp Rädel 
is de thuisbasis van een van de 
grootste orchideeënpopulaties 
van Brandenburg. Maar ook 
de zeer zeldzame trolbloemen 
bloeien hier in het natuurgebied 
“Lehniner Mittelheide und 
Quellgebiet der Emster”.  
In natuurreservaat “Krahner 
Busch” vind je vele ooievaars.
 
De mogelijkheid bestaat om met 
de boot van Lehnin naar Berlijn 
te varen en zo in een van de 
mooiste waterregio’s van Duits-
land - de Potsdamer en de Bran-
denburger Havelmeren - aan te 
komen. Meer info op www.pots-
damer-Brandenburg-havelseen.
de.  

De Klostersee biedt tal van 
recreatieve mogelijkheden. Een 
reis meer dan waard - niet alleen 
om te zwemmen - is het Lehni-
ner Strandbad. Na een brand in 
de jaren ‘90 werd het herbouwd 
in de oorspronkelijke stijl uit de 
jaren ‘30. Een grote speeltuin 
voor kinderen, een volleybalveld, 
tafeltennis en mini-voetbal zijn 
beschikbaar (http://strandbad-
lehnin.jimdo.com). Het jaarlijkse 
hoogtepunt op het meer is het 
vlottenfeest in de maand augus-
tus. 

Indien je wil ontspannen in de 
natuur, dan ben je in Weiden-
palast Damsdorf op de juiste 
plek. Het 450 m² grote rieten 
vlechtwerk biedt veel schaduw-
rijke zitplaatsen en is de ideale 
plek voor een rustmoment. Tip: 
Je kan hier ook picknicken of 
barbecueën in de natuur.

Toeristische dienst Kloster Lehnin
Christin Behrendt
Markgrafenplatz 1 
14797 Kloster Lehnin OT Lehnin
Tel  (03382) 704480
touristinfo@agentur-behrendt.de    
www.agentur-behrendt.de  

Openingsuren:
Ma - vr: 09.00 - 17.00 uur

WAT ZIEN?



Infozentrum für Natur und Tou-
rismus: Het informatiecentrum is 
het startpunt voor wandelingen met 
een gids in natuurreservaat “Rietzer 
See”. Hier vind je allerlei informatie 
over het vogelreservaat met zeld-
zame soorten vogels, meren, planten 
en inheemse dieren. Er worden ook 
uitstapjes speciaal voor kinderen 
georganiseerd. Voor verjaardagen, 
jubilea, bruiloften, … is er een ruimte 
voorzien voor maximaal 60 personen 
(+ 50 plaatsen buiten) met volledige 
faciliteiten alsook mogelijkheid voor 
een hapje en een drankje. Er kan ook 
gebruik gemaakt worden van een 
“mobiele houtoven” voor knapperig 
boerenbrood, Gallisch geroosterd 
speenvarken, pittig gerookt varkens-
gebraad met zuurkool, geroosterd 
everzwijn en ribbekes à la Asterix. 

Cisterciënzerklooster in Lehnin 
(www.klosterkirche-lehnin.de): Het 
klooster, opgericht in 1180 en ge-
seculariseerd tijdens de Reformatie 
in 1542, herbergt sinds 1911 de 
Luise-Henriettestichting. Het klooster 
is gelegen in het centrum in een bos- 
en waterrijke omgeving op ongeveer 
700 meter van de Klostersee. Het 
speelde een belangrijke rol in de ont-
wikkeling van Brandenburg. De kerk 
is een van de belangrijkste romaans- 
gotische bakstenen gebouwen in 
de regio Brandenburg. In de ba-
rokke ambtswoning bevindt zich een  
museum waar je de permanente ten-
toonstelling “Waar hemel en aarde 
elkaar ontmoeten” kan bewonderen. 

Backofen-Museum in Emstal 
(www.backofen-emstal.de): 
In het centrum van de deelgemeente 
Emstal staan nog historische Lehm-
backöfen (ovens uit leem), waarvan 
er twee nog steeds in werking zijn 
en worden onderhouden. Ze wor-
den nog gebruikt op Goede Vrijdag, 
Hemelvaartsdag (met Eisbein uit 
de oven), Pinksteren, op 3 oktober  
(nationale feestdag) en 23 decem-
ber. Aan de overkant van de straat 
bevindt zich het ovenmuseum met 
zijn oude historische apparatuur en 
bakbenodigdheden. Hier krijg je een 
inzicht in de tradities van het platte-
land, zoals er eeuwen geleden werd 
gebakken en over het werk van de 
ovengemeenschap vandaag.

Museum “Historischer 
Dreiseitenhof” in Grebs 
(www.dreiseitenhof-grebs.com): 
Ontdek hier de geschiedenis van het 
leven op het platteland. Onderwerp 
van de presentatie ‘leven van onze 
grootouders’ is de voorstelling van de 
agrarische cultuur en het leven tussen 
1870 en 1950. De tentoonstelling 
omvat landbouwmachines, produc-
tietechnieken en objecten van het 
boerenleven. Ook wordt de productie 
van houten klompen, een specialiteit 
van Grebs, gepresenteerd. Daarnaast 
kan je verschillende fietsmodellen 
met hulpmotor bewonderen.

Schloss und Rochow-Museum in 
Reckahn 
(www.rochow-museum.de): Sinds augustus 2001 
bevindt zich in dit kasteel  het Rochow Museum 
met zijn permanente tentoonstelling “Vernunft 
fürs Volk”. De zeldzame originele, audio- en vi-
deoproducties op het gelijkvloers verbinden het 
werk van Friedrich Eberhard von Rochow met de 
problematiek van de bewustwording, tolerantie, 
onderwijs en economie. Op de bovenverdieping 
vinden tijdelijke tentoonstellingen, concerten, eve-
nementen en burgerlijke plechtigheden plaats.

Schulmuseum in Reckahn
(http://reckahner-museen.byseum.de/de/schulmu-
seum) 
De beroemde dorpsschool trok al meer dan 200 
jaar geleden meer dan duizend bezoekers uit heel 
Europa. F. E. von Rochow liet het in 1773 op ei-
gen kosten bouwen. De onderwijsvernieuwing 
en filantropische lessen van Julius Heinrich Bruns 
(1746-1794) maakte deze school tot voorbeeld  
van alle basisscholen. Het schoolgebouw was 
in de 19e eeuw model voor de landscholen met 
twee klassen in Pruisen. Het schoolmuseum (sinds 
1992) toont de Rochowsche modelschool en geeft 
inzicht in de regionale scholengeschiedenis tot 
1945. Het middelpunt is het volledig uitgeruste 
klaslokaal met 21 zitplaatsen, de lessenaar van de 
leraar en didactisch materiaal uit de periode rond 
1915. Hier worden historische lessen aangeboden. 

Skulpturenpark am Klostersee 
(www.lehniner-institut-fur-kunst.de):  
Ligt direct aan de Klostersee en is de thuisba-
sis van moderne hedendaagse kunstenaars.  
Je vindt er werken van onder andere George Rickey,  
Armando, Emil Cimiotti, Karl Menzen, Robert 
Schad, Frank Lipka, Stefan Spenker, Amador, 
Raphael  Rheinberg, Stefan Pietryga, Michael  
Schreiber en Stefan Sprenker. De permanente ten-
toonstelling wordt afgewisseld met tijdelijke ten-
toonstellingen. Ook gaan er regelmatig concerten, 
lezingen, openluchtbioscoop, festivals en theater-
voorstellingen door op het podium aan het meer. 
Met behulp van een Kanaletto - een gemotoriseer-
de boot met ruimte voor 20 personen - kan je ook 
naar de overzijde van het meer waar momenteel 
een tweede beeldenpark wordt gebouwd.



Stellmachermuseum 
Damsdorf: 
Leer tijdens een rondleiding door 
het museum de geschiedenis van 
het wagenmakerambacht en de 
belangrijkste houtvernietigende 
schimmels en insecten kennen. 
De bijna 100 jaar oude voorwer-
pen  voor houtbewerking alsook 
landbouwmachines worden voor-
gesteld. Tijdens een individuele 
rondleiding leer je meer over de 
productie van wagenwielen en 
houten harken, maar ook over de 
oorsprong van houtzwam. 

Alte Brennerei Golzow: 
Tijdens een rondleiding door het 
museum kom je meer te weten 
over de kunst van het distilleren 
en de geschiedenis van de land-
bouw van 1945 tot 1989. In de 
historische kamers vind je een 
rustiek restaurant (Duitse keu-
ken), een winkel en een mooi ter-
ras. 

Lehniner Koigarten: 
Slechts 500 meter van het kloos-
ter verwijderd, bevindt zich de 
Koigarten. Op vijftien jaar tijd 
werd er op een braakliggend ter-
rein  een bijna  4.000 m2 groot 
park gerealiseerd. In meer dan 20 
tuinvijvers kan je niet enkel koi’s 
en goudvissen bewonderen maar 
ook tot 1,5 m grote steuren. In de 
grote vijver wonen al enkele jaren 
verschillende schildpadden. Na-
tuurlijk kan je de dieren niet en-
kel bewonderen maar ook kopen.  
Meer info: 
www.lehninerkoigarten.de.  

Krokodilstation Golzow: 
Momenteel leven er 13 kaaiman-
nen, 1 Chinese alligator en 18 
schildpadden op het station. Be-
leef hoe krokodillen gevoederd 
worden in een junglesfeer. Voel 
de huid van de krokodillen. Zo 
dichtbij kun je nooit een krokodil 
in de ogen kijken. Leer alles over 
het leven en de bescherming van 
deze diersoorten. Een kleine bota-
nische tuin presenteert tropische 
gewassen. 

WAT DOEN?

WANDELEN & FIETSEN

Willibald Alexis Wanderweg (7,4 km)
Drei-Ecken-Wanderweg (8,4 km)
Rochow-Wanderweg (9,5 km)
Rundweg Klostersee (7,9 km)
Emsterquellweg (10,5 km)
Rundweg Netzener See (10,3 km)
Rundweg Schamp- und Kolpinsee (8,5 km)
Rundweg um das Damsdorfer Fenn (1,8 km)

Info: Toeristische dienst Kloster Lehnin (zie pagina 2)

FEESTEN

Karnaval (november-februari)
Vogelverschrikkerfeest Rädel en 825 Jaar Rädel (1ste weekend juli)
Bakovenfeesten Emstal (zaterdag na Pinksteren)
Vlottenfeesten (1ste zaterdag augustus)
Zomerconcerten in het klooster (mei-september)
Halloweenwandeling Damsdorf (eind oktober)



WAAR ETEN EN DRINKEN?

Zillestube, Kurfürstenstr. 4 in Lehnin - (03382) 704267

Gasthof “zum Seeblick”, Rietzer Dorfstr. 24 in Rietz - (03381) 225017-  
seeblick.maier@t-online.de 

Gaststätte “zum Landlord”, Damsdorfer Hauptstr. 21 a in Damsdorf - (03382) 700152

Konnis Stübchen, Gartenstr. 45 in Netzen - (03382) 810

Ufercafé am Klostersee, Am Klostersee 12 b in Lehnin - (03382) 734118 -  
info@ufercafe.de - www.ufercafe.de 

Café am Strandbad Am Klostersee 13 b in Lehnin - (0163) 6057797 -
info@strandleben-lehnin.de - www.strandbad-lehnin.jimdo.com

Landhof am Kloster - (033835) 39303 - cs-party@gmx.de

Kloster-Café Fiedler, Belziger Str. 15 in Lehnin - (03382) 333 - kloster-cafe@t-online.de -  
www.klostercafe-lehnin.de

Bäckerei-Konditorei Schmidt, Görnseestr. 32 in Grebs - (03382) 812 -  
schmidts@grebser-baecker.com - www.grebser-baecker.com 

Hollis Imbiss und Line Dance Saloon, Lehniner Str. 9 in Damsdorf - (03382) 707840  
mielenz.10@freenet.de – hollis-imbiss-saloon.de.tl 

Sportlerklause Lehnin, Potsdamer Str. 2 in Lehnin – (03382) 701307

PROEVEN

Als je hier in de streek bent, moet je zeker eens de asperges proeven. Buurgemeente Beelitz staat 
er bekend om (www.buschmann-winkelmann.de).
Elk jaar vindt er het eerste weekend van juni ook een aspergefeest plaats. 
Naast asperges teelt men er ook aardbeien, bosbessen (Heidelbeeren) en pompoenen.

WAAR LOGEREN?

HOTELS
Hotel-Restaurant Markgraf, Friedensstr. 13  in Lehnin (03382) 7650
Hotel-Restaurant Seehof Netzen, Am See 51 in Netzen (03382) 767-0

PENSIONS
Gästehaus am Klostersee, Am Klostersee 12 in Lehnin (03382) 734100
Gästehaus Kloster Lehnin, Klosterkirchplatz 1 in Lehnin (03382) 768409
Gaststätte “Zum Seeblick”, Rietzer Dorfstr. 24 in Rietz (03381) 225017
Gut Quovadis, Von-Knobelsdorff-Str. 40 in Trechwitz (03382) 706945 / 
GSM (0176) 39144181
Pension Dechow, Potsdamer Str. 3 in Lehnin (03382) 654 / GSM (0176) 55431040
Pension Wiese, Hauptstr. 27 in Rädel (03382) 702201

VAKANTIEWONINGEN
Familie Gutschmidt, Belziger Str. 25 in Lehnin (03382) 626 / GSM (0162) 4104322
Ferienwohnung “Am Rietzer See”, Neuer Weg 5 in Rietz GSM (0175) 5670093
Ferienwohnung am Mühlenteich, Kurfürstenstr. 12 a in Lehnin GSM (0176) 510 45 343
Ferienwohnung Gödemann, Am Klostersee 10d in Lehnin (03382) 704699 / 
GSM (0176) 61677692
Ferienwohnung Tino Suffner, Klostertrift 38 in Netzen GSM (0177) 7982278
Ferienwohnung Wils, Bahnhofstr. 13 a in Lehnin (03382) 453
Ferienwohnung „Am Pilz“, Rädeler Str. 37  in Michelsdorf  (03382) 700496 / 
GSM (0177) 2736666
Werner Preuß, Kaltenhausen 4 in Lehnin Telefon (03382) 703111

GASTENKAMERS

Carmen Schure, Reckahner Dorfstr. 70 in Reckahn (033835) 40542
Fam. R. & R. Andersen, Lehniner Str. 47 in Damsdorf (03382) 703399
Familie Förster, Wiesenweg 12 in Lehnin (03382) 558
Ferienwohnung Fuchs, Beethovenstr. 11 in Lehnin (03382) 700420
Ferienzimmer Angelika Becker, Emstaler Landstr. 8 in Lehnin (03382) 695 / 
GSM (0162) 3147694
Jugendstilvilla Familie Hinke, Mühlenstraße 24 in Damsdorf (0162) 8011470 / 
GSM (0176) 63889362
Renate Dörnbrack, Lindenstr. 8 b in Lehnin (03382) 700541

VAKANTIEHUISJES
Blockhaus Familie Hinke, Mühlenstraße 24 in Damsdorf  (0162) 8011470 / 
GSM (0176) 63889362 
Fereinhaus am Rietzer See, Rietzer Dorfstr. 30 in Rietz GSM (0178) 6528694
Ferienhaus “Rietzer See”, Prützker Str. 31 in Rietz (03381) 227381 / 
GSM (0177) 2160411
Ferienhaus am Netzener See, Zum Trechwitzer Berg 70 in Trechwitz GSM (0178) 6528644
Ferienhaus am See in Netzen GSM (0176 ) 20913599
Ferienhaus Refugium am Klostersee, Heidehof 2  in Nahmitz (03382) 7040307 / 
(0171) 9322055
Finnhütte Familie Klaßen, Prützker Str. 14  in Rietz GSM (0162) 2177361
Helmut Wernitz, Kaltenhausen 91 in Lehnin (03382) 417

CAMPINGS
Campingplatz Seeblick, An der  Reiherheide 2 in Lehnin 033 82 700 442
Campingplatz Klause am See, Zum Trechwitzer Berg 68 in Trechwitz 03382 7103



IN DE OMGEVING

Berlijn (60 km)
www.visitberlin.de 

De hoofdstad van Duitsland heeft een rijke geschiedenis die zijn sporen 
heeft nagelaten. Die kan je ervaren in de vele musea en monumenten 
en natuurlijk de restanten van de beroemde Berlijnse Muur. Maar tege-
lijkertijd is het ook een moderne, bruisende stad waar veel te beleven 
valt. 

Dit mag je zeker niet missen:
• Reichstag
• Berlin Mitte (Brandenburger Tor, Unter den Linden, Gendarmen-

markt, Mariënkirche, Alexanderplatz,…)
• Potsdammerplatz, checkpoint Charlie
• East-side Gallery
• Museuminsel (Pergamon, Egyptisch museum,…)
• Kurfürstendam, KaDeWe
• Gedenkstätte Berliner Mauer (Bernauerstrasse)
• Fernsehturm

Brandenburg (20 km)
www.brandenburg-tourism.com

In Brandenburg an der Havel is er niet een, maar zijn er drie histori-
sche stadskernen. Oude Stad, Nieuwe Stad en het kathedraaleiland 
imponeren met indrukwekkende religieuze en seculiere gebouwen en 
een fascinerend wisselspel tussen middeleeuwse stad, grote parken en 
Haveloevers. Wat Brandenburg zo fascinerend maakt, is de rijkdom aan 
water. Het centrum bestaat uit meerdere eilanden omgeven door de 
Havel.

Werder (20 km)
www.werder-havel.de

Ook het schilderachtige stadje Werder mag je niet missen. 
Het is gekend voor zijn Bloesemfestival dat elk jaar 500.000 bezoekers 
lokt.

Potsdam (25 km) 
www.potsdam-tourism.com

Potsdam ligt midden in het schilderachtige rivier- en merenlandschap 
van de Havel. Deze stad met zijn historische stadswijken en drie grote 
historische paleizen en landschapsparken die zijn aangewezen als 
UNESCO-werelderfgoed, is een ideaal uitgangspunt voor kleine en 
grote tochten over het water en een locatie waar je schitterende stads-
wandelingen kunt maken. Aanraders zijn:
• Park Sanssouci met daarin o.a. het Neue Palais, Belvédère,...
• Biosphäre
• Filmpark Babelspark
• Neuer Garten, met Marmorpalais en Cecilienhof
• De Russische kolonie Alexandrowka met de Alexander-Newski-

Gedächtniskirche
• Babelsberg, het zomerpaleis van Keizer 

Wilhelm I naar ontwerp van K. F. Schin-
kel

• Het Holländisches Viertel met Neder-
landse gevelhuisjes

Lutherstadt Wittenberg (70 km)
www.lutherstadt-wittenberg.de

Lutherstadt Wittenberg is de geboortestad van de grote hervor-
mer Martin Luther en staat bekend als de “Wieg van de Reforma-
tie”. Breng zeker een bezoek aan het Lutherhuis, de kasteelkerk, het  
Melanchthonhuis en de Mariakerk die op de UNESCO-werelderfgoed-
lijst prijken.



Meer info op:
www.klosterlehnin.de

V.U.: Gemeente Tervuren, Markt 7a bus 2, 3080 Tervuren


