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De appel- en kersenbloesems van het Alte Land, de havenverjaardag van de Hamburgse 

Speicherstadt en wadlopen aan de Noordzee tot Cuxhaven – Buxtehude is een opti-

maal uitgangspunt om de veelzijdigheid van de vakantieregio Altes Land aan de oever 

van de Elbe te leren kennen. Camperplaatsen vindt u ook bij ons in Buxtehude. 
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aan de este

bruisend 
buxtehude

Dat er meer 
is dan het 
overgele-
verde volks-
sprookje 
van de wed-

strijd tussen haas en egel, bewijzen 
de kleine culturele instellingen van 
deze Hanzestad. Het zijn ontmoe-
tingsplaatsen die zichzelf  met een 
select programma op hun podia 
presenteren als trefpunt tussen 
kunst en leven. Theaters, concerten 
en kleinkunst 
behoren tot 
de culturele 
attracties van 
de Hanzestad 
Buxtehude, 

evenals de muzikale highlights 'in-
ternational music festival' en 'rock 
meets classic'.  De uitreiking van de 
gerenommeer-
de kinderli-
teratuurprijs 
'De stier van 
Buxtehude' is 
in de Han-
zestad een 
jaarlijks hoogtepunt in de literaire 
scene.
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hanze ahoi:  
in juni naar het 
stadsFeest
roCK meets ClassiC:
in oktober
internationaal
sprooKjesFestival:
om de twee jaar 
in oktober

sleeswijk-holstein

nedersaksen



welKom
in buxtehude!

leven, winKelen, 
genieten

Kinderen, sport,  
en meer

oude Centrum en
bezienswaardigheden
Het historische centrum met de vele 
vakwerkhuizen ademt een mari-
tieme flair. Het hart van de stad 
en een plaats van ontmoeting is de 
Fleth, de voormalige haven van het 

oude centrum en 
het belangrijkste 
monument van de 
stad. Niet ver daar 
vandaan bevindt 

zich nog een historisch bouwwerk: 
de St.-Petrikerk, een imposante, go-
tische baksteenbasiliek, die echt een 
bezoek waard is. Stadsrondleidingen 
zijn een goede 
manier om de 
bezienswaar-
digheden van 
de Hanzestad 

te leren kennen. Vanuit de haven is 
de pittoreske rivier de Este met een 
barkas of  een vlot 
te ontdekken. De 
omgeving biedt 
echter ook voor 
wandelaars en 
fietsers veelzijdi-
ge natuurlandschappen. Wie tussen 
de rivier de Elbe en de Este aan-
komt, kan de haas-en-egelfietsroute 
doen, of  direct grenzend aan het 
oude centrum een netwerk van wan-
delwegen vinden met diverse routes 

door het afwisse-
lende landschap.

De slimme zegt in het charmante Plattdüütsch dia-

lect „Ick bün al dor!“. Dat roept de egel 
naar de haas tijdens de wedstrijd in 
het sprookje, opgeschreven door Wilhelm 

Schröder. Buxtehude – bekend als 
sprookjes- en Hanzestad – ligt in de 

vakantieregio 'Altes Land aan de 
Elbe'.  
We nodigen u hartelijk uit voor een  

ontspannende vakantie, afwisselend  
lang weekend of interessant uitstapje.  

Ontdek ons historische oude centrum met vak-
werkhuizen, bezichtig de St.-Petrikerk uit de 
Hanzetijd en slenter door smalle steegjes 
langs de romantische grachten waar het oude 
vrachtschip Ewer Margareta met zijn platte  
bodem ligt.

De speeltuinen, een skateplek, recrea-
tiecentrum, Stieglitzhaus, Fabiz, kunst-
school en stadsbibliotheek zijn ontmoe-

tings- en leerplekken 
voor jong en oud. 
Het KinderKUNST-
feest in de zomer 
biedt een groot 
aanbod van muziek, 

theater, sport en dans. Gezinnen met 
kinderen, zwemmers, sporters en ver-
enigingen vinden in het heidebad of in 
het overdekte zwembad 'Aquarella' een 
veelzijdig vrijetijds- en sportaanbod. 
De handbalsters van BSV Buxtehude 
spelen 
in de 
hoogste 
prof-

klasse en garanderen 
topsport voor altijd 
goed gevulde zalen 
en publiek met een 

uitgelaten stemming. De Estering 
Buxtehude is een gelicenseerd racepar-
cours voor rallycross, waar internati-
onale rallycross-evenementen worden 
gehouden. Recreatieve sport wordt in 
Buxtehude grootschalig aangeboden. 
Er zijn talrijke sportverenigingen met 
een aanbod 
van A tot Z: 
van aerobic tot 
zendo-karate. 
De jaarlijkse 
hardloopwed-
strijd Altstadtlauf is bovendien een niet 
meer weg te denken highlight.

De flair van deze Noord-Duitse klei-
ne stad met een meer dan 1000-jarige 

geschiede-
nis trekt 
niet alleen 
bezoekers 
in zijn 
ban, maar 
ook de 
bewoners 

zelf. Grenzend aan het Alte Land 
ligt Buxtehude midden in het land-
schap van zomerdijken, moeras en 
geestgronden en de uiterwaarden van 
de Este.
De binnenstad met de kleine gevels 
van de huizen biedt een prachtige 
coulisse voor stedelijk leven, win-
kelplezier en culinaire hoogstandjes. 

Een gezinsvriendelijke infrastruc-
tuur met een zeer goed en veelzijdig 
schoolaanbod, aantrekkelijke sport- 
en cultuurfaciliteiten en veel natuur 
met fiets- en wandelwegen, evenals 
de exclusieve nabijheid van Ham-
burg met een directe treinverbinding, 
zorgen voor de hoogste levenskwa-
liteit, niet alleen voor gezinnen.  
De charme van de oude Hanze- en 
sprookjesstad is behouden en overal 
te merken.


