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Film- en
    mediastad

De filmstudio‘s, rijk aan traditie, hebben
zich ontwikkeld tot een modern media- 
en hightechcentrum. Waar ooit film-
sterren als Marlene Dietrich draaiden, 
worden vandaag nationale en inter-
nationale speelfilms geproduceerd 
– vaak bekroond in Berlijn, Cannes en 
Hollywood. Aantrekkingspunt voor 
bezoekers is het FILMPARK BABELS-
BERG met vulkaan-stuntshow, action-
films, filmnachten en altijd nieuwe 
spannende attracties. Het imposante 
gebouw van de Hogeschool voor Film 
en Televisie op het studioterrein is 
richtinggevend voor de toekomst van 
de mediastandplaats Potsdam. In de 
historische Marstall (vorstelijke stallen) 
stelt het Filmmuseum Potsdam met 
interessante tentoonstellingen vooral de 
geschiedenis van de Duitse film voor.

Marlene Dietrich en regisseur Volker Schlöndorff

Filmmuseum Potsdam

Hogeschool voor Film en Televisie “Konrad Wolf“

Metropolishal en filmpark Babelsberg



Stad van 
   wetenschap

Hogeschool voor Film en Televisie “Konrad Wolf“

Sinds de 19e eeuw wordt in Potsdam 
wetenschapsgeschiedenis geschreven. 
Hogescholen en buitenuniversitaire in-
stellingen bepalen het profiel van de 
wetenschapsstad Potsdam. Hier werken 
wetenschap, technologie/hightech, 
onderzoek, onderwijs en cultuur coöpera-
tief samen. 
De onderzoeksatelliet “Champ“ van het 
DeutschesGeoForschungsZentrum 
Potsdam, verbreidt zijn wetenschappelijke 
gegevens over de hele wereld. Grote 
toeloop van studenten kennen de univer-
siteit, de Hogeschool voor Film en 
Televisie en de school voor hoger 
beroepsonderwijs.
Ook bezoekers kunnen wetenschap bele-
ven, bv. in het wetenschapspark met de 
Einsteintoren, de biosfeer, het planetarium 
of het exploratorium Potsdam voor de 
jongsten.

De onderzoeksatelliet “Champ“

De aarde als “Potsdamse aardappel“

Wetenschapspark “Albert Einstein“

De Einsteintoren

Wetenschapspark Golm

Exploratorium Potsdam



Potsdamse
           arcadia

Potsdam is een ideale stad voor confe-
renties en congressen. Talrijke moderne 
hotels in een aantrekkelijke omgeving 
staan ter keuze. Stadensembles van 
historisch belang en de kastelen en tui-
nen zijn een bezoek waard. De muziek-
festivals van Potsdam Sanssouci, de 
Potsdamse hofconcerten, het slottheater 
of de openluchtuitvoeringen voor histo-
rische achtergrond horen tot de hoogte-
punten van het seizoen. Nikolaizaal, 
cabaret en de Schiffbauergasse met het 
nieuwe Hans Otto Theater alsook de 
veelsoortige alternatieve theatervormen 
bepalen het culturele spectrum. Kasteel- 
en filmnachten, salsa-, dans-, muziek- of 
lichtfeesten – er zijn genoeg mogelijkhe-
den om uw “Potsdamconferentie“ een 
onderhoudend tintje te geven.

Kasteel Cecilienhof – historische
plaatsen van de Conferentie van Potsdam

Lezing in de Raffaelzaal van de Orangerie
(Foto: Potsdamse hofconcerten Sanssouci / Reiche)

Nikolaizaal - plaats voor concerten en andere  
evenementen (Foto: PNN / Manfred Thomas)

Kameropera in het kasteeltheater
(Foto: ZB Fotoagentur / Muziekfestivals Potsdam Sanssouci)

Kasteeltheater in het Neue Palais (Nieuwe Paleis)
(Foto: Michael Trippel Muziekfestivals Potsdam Sanssouci)

“Don Juan“ aan het Hans Otto Theater (foto Hans-Ludwig Böhmer)



Stad van 
       de sport

Onze stad wordt gekenmerkt door veel 
geestdrift voor de sport. In meer dan 
140 sportverenigingen wordt een grote 
variëteit van senioren- tot competitiesport 
aangeboden. Onder de vertegenwoordi-
gers van de hoofdstad van de deelstaat 
zijn olympische kampioenen, Europese 
en wereldkampioenen te vinden. Roeien, 
kano, atletiek, zwemmen, triatlon, 
damesvoetbal en zelfs bobsleerijden  
kennen internationaal en nationaal groot 
succes. Evenementen zoals de jaarlijkse 
kastelenmarathon, de Pruisische mijl of 
de kanaalsprint trekken sportieve bezoe-
kers aan. 
Met een nieuwe multifunctionele hal voor 
2.000 bezoekers wordt het 20 hectaren 
grote sportpark Luftschiffhafen voor de 
wedstrijd- en recreatiesport nog 
attractiever.

Nikolaizaal - plaats voor concerten en andere  
evenementen (Foto: PNN / Manfred Thomas)

Kasteeltheater in het Neue Palais (Nieuwe Paleis)
(Foto: Michael Trippel Muziekfestivals Potsdam Sanssouci)

Sportpark Luftschiffhafen aan het Templiner meer



Brandenburgse
            impressies

Van Potsdam uit ontsluit zich de Mark 
Brandenburg in haar grote verscheiden-
heid. De dynamisch groeiende hoofd-
stad van de deelstaat met haar meer dan 
150.000 inwoners is het geestelijk-cultu-
reel en politiek centrum. Tegelijkertijd zijn 
Potsdam en de deelstaat Brandenburg 
op de gebieden economie, wetenschap, 
cultuur, onderwijs en sport nauw met 
elkaar verbonden. 
Vanuit Potsdam vertrekken scheeps- en 
fietsroutes langs een ketting van rivieren 
en meren naar kastelen en parken, idylli-
sche dorpen met oude kerken, heren-
huizen en historische gebouwen. Het 
Havellandschap biedt ideale mogelijkhe-
den voor een ontspannende vakantie 
met de boot. Achter het logo “Historische 
stadskern in de deelstaat Brandenburg“ 
gaan 31 steden schuil die een bezoek 
waard zijn.

De Heilandkerk te Potsdam-Sacrow

Uitstapje door het Brandenburgse platteland

Bomen in bloei in het Havelland

Stoomboot op de Havel



Inkopen &
        inkeren

Winkelen in de historische binnen-
stad van Potsdam heeft een speciale 
charme. De drukke straatcafés, elegante 
boetieks, de kunst- en antiquiteiten-
winkels en de originele restaurants 
maken het winkelen tot een belevenis. 
Bezoekersmagneten zijn in de lente 
het tulpenfeest en in de herfst de 
pottenbakkersmarkt in de Hollandse 
wijk. Interessante indrukken kan men 
opdoen in het Potsdammuseum en 
het Natuurkundemuseum. Vanaf het 
park van Babelsberg zijn het slechts 
enkele minuten tot het gereconstru-
eerde centrum van Babelsberg rondom 
het vroegere stadhuis. U vindt hier 
goede speciaalzaken, boetieks en een 
restaurantbedrijf rijk aan afwisseling. Op 
de Weberplatz zorgen het Boheems 
weversfeest en de Boheemse kerstmarkt 
zowel voor ontspanning als voor een 
historische terugblik. Hier wordt ook 
elke zaterdag de geliefde markt voor de 
Friedrichskerk gehouden.

Nauenpoort

Lichthal in het Stadtpalais

In het winkelcentrum van Babelsberg

Flaneren in de Brandenburger Strasse

Markt op het Bassinplein



Potsdam aan 
het Water

Residentie Heilig Geist Park aan de Havel

Glienickebrug

Potsdam ligt als schilderachtig eiland 
in het midden van het uitgestrekte 
Havellandschap vis-à-vis de hoofdstad 
Berlijn. Potsdam werd als totaal kunst-
werk met de historische binnenstad en 
de kastelen en tuinen door de UNESCO 
grotendeels opgenomen in het werelderf-
goed. De bekoorlijke ligging van de stad 
is het meest aangrijpend bij een boots-
tocht op de meren van de Havel – een 
paradijs voor watersporters.

Aan de Freundschaftsinsel (vriendschapseiland)



Ieder op
   zijn manier

In Potsdam gaat geschiedenis leven. 
Met het “Edict van Potsdam“ opende 
de Grote Keurvorst in 1685 de Mark 
Brandenburg voor mensen uit geheel 
Europa. Het „Holländische Viertel“ 
(Hollandse wijk), de Russische kolonie 
“Alexandrowka“, de Boheemse wevers-
wijk, de Zwitserse kolonistennederzetting 
Nattwerder of de kerken en villa‘s in 
Italiaanse stijl geven aan het historische 
stadsbeeld internationale flair.

De Nauenpoort in het stadscentrum

Tulpenfeest in de Hollandse wijk

Nikolaikerk en oude stadhuis aan de Alte MarkHet stoommachinehuis
als moskee in een bocht aan de Havel

Babelsbergse Friedrichskerk in de weverswijk

Russische kolonie



De historische
stadskern Historische stadskern

in de deelstaat Brandenburg

Potsdam ontwikkelde zich oorspronkelijk 
vanaf de Alte Markt, de standplaats van 
het tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gebombardeerde stadsslot dat in de 
naoorlogse periode werd gesloopt. Hier 
ontstaat het nieuwe parlementsgebouw 
van de deelstaat met een gevel volgens 
het historische model. Reeds te bezich-
tigen is het Fortunaportaal van het 
stadsslot. Ook het gedeeltelijk opnieuw 
uitgegraven stadskanaal, het “Huis van 
de Brandenburgs-Pruisische geschie-
denis“ op de gereconstrueerde Neue 
Markt en de Neue Lustgarten aan het 
havenbekken van de bootsvloot “Weisse 
Flotte“ vullen het hart van de stad met 
bruisend leven.

Fortunaportaal en Oud Stadhuis

Oud stadskanaal

Het stadskanaal ontstaat opnieuw

Voormalig stadsslot

Huis van de Brandenburgs-Pruisische geschiedenis



  Kastelen en    tuinen

Parels van een in drie eeuwen gegroeid 
cultuurlandschap zijn de beroemde 
kastelen en parken van Potsdam. De 
jaarlijkse kastelennacht en de muziekfes-
tivals zijn bijzondere hoogtepunten in de 
cultuurkalender.

Park Sanssouci
Frederik de Grote liet zich in 1745-1747 
door de bouwmeester Knobelsdorff het 
kasteel Sanssouci als zomerresidentie 
bouwen, om hier naar eigen manier te 
leven. In meer dan honderd jaar is een 
park ontstaan met steeds meer nieuwe 
uitzichten op representatieve ensembles 
zoals het Neue Palais (Nieuwe Paleis) of 
op originele kleinodiën als het Chinese 
Huis. De tuinarchitect Lenné vormde een 
gedeelte van het park tot een Engelse 
landschapstuin die met de Romeinse 
baden en het Charlottenhof, van de 
hand van de bouwmeester Schinkel, 
ook Italiaanse aanzichten overbrengt. Het 
Belvedère op de Klausberg en de antieke 
achtergrond van de Ruïneberg zijn voor 
de bezoeker na omvangrijke reconstruc-
ties opnieuw toegankelijk

Kasteel Charlottenhof

Kasteel Sanssouci

Neues Palais

Frederik de GroteChinees Huis



  Kastelen en    tuinen

Neuer Garten (Nieuwe tuin)
Aan het einde van de 18e eeuw ont-
stond onder Frederik Willem II aan de 
idyllische Heiligen See (Heiligenmeer) 
het Marmorpalais (Marmerpaleis) in vroe-
ge classicistische stijl. Keizer Willem II 
liet later voor de kroonprins de laatste 
residentie van de Hohenzollern bouwen 
– het kasteel Cecilienhof. Hier hielden 
in 1945 de staatshoofden van de gealli-
eerden hun zittingen en bepaalden in de 
Overeenkomst van Potsdam de politieke 
richting voor de Duitse en Europese 
naoorlogse ontwikkeling.

Park Babelsberg
Uitstekende landschapsarchitecten en 
architecten als Lenné, Fürst von Pückler-
Muskau, Schinkel en Persius schiepen 
een totaal kunstwerk van buitengewone 
schoonheid. De door Lenné gemodel-
leerde zichtassen in het romantisch aan 
de Havel gelegen park zijn weer hersteld. 
Van het neogotische kasteel Babelsberg, 
de voormalige zomerresidentie van keizer 
Willem I, krijgt men liefelijke uitzichten op 
de Flatowtoren en de Glienickebrug. 
Deze brug tussen Potsdam en Berlijn 
was tot de val van de muur in 1989 een 
symbool van de deling van Europa.

Marmorpalais (Marmerpaleis)

Flatowtoren

Kasteel Cecilienhof 

Kasteel Babelsberg



Impulsen voor
Potsdam

De nationale tuinbouwtentoonstelling in 
2001 gaf Potsdam een geweldige ontwik-
kelingsduw. Uit het voormalige militairter-
rein ontstond het volkspark met attractie-
ve mogelijkheden voor sport, spel, cultuur 
en de fascinerende tropische natuurbele-
veniswereld “Biosfeer“. De eertijds door 
Karl Foerster ontworpen Freundschafts-
insel (vriendschapseiland) en de nieuw 
ingerichte plaatsen aan de rivier zijn een 
uitnodiging voor lange wandelingen. 
Volgens historische modellen van de 
geniale landschapsarchitect Lenné werd 
de enk gereconstrueerd en biedt thans 
attractieve mogelijkheden voor ontspan-
ning. Ensembles zoals het Krongut 
Bornstedt zijn herrezen en maken een 
wandeling of een fietstocht tot een bele-
venis. Een hoogtepunt is het panorama 
vanaf de uitzichttorens van het Belvedère 
op de Pfingstberg. Met de nieuwbouw 
van het theater, de renovatie van de histo-
rische gebouwen voor het cultureel milieu 
en de interessante architectonische 
oplossingen van ondernemingen als 
Oracle en het VW-Designcentrum heeft 
zich de Schiffbauergasse ontwikkeld tot 
een cultureel en handelscentrum met een 
contrastrijk profiel.

Belvedère op de Pfingstberg

Het nieuwe Hans Otto Theater

Biosfeer aan het  Potsdamer Volkspark

Krongut Bornstedt



Biosfeer aan het  Potsdamer Volkspark

Krongut Bornstedt

... met de elektronische stadsgids 
van itour. Beschikbaar bij Potsdam 
Tourismus Service in het Huis 
van de Brandenburgs-Pruisische 
geschiedenis en in enkele hotels.

... met de mobiele telefoon. Informatie 
oproepen over 23 bezienswaardigheden 
per gsm of smartphone bijvoorbeeld aan 
talrijke haltes. Of voordien op de mp3-
player laden: www.potsdam.tomis-mobi
(op roamingtarieven letten!)

Potsdam opnieuw ontdekken ...

Service:

Tourist Information am Hauptbahnhof Potsdam
Tourist Information
Brandenburger Strasse 3
D-14467 Potsdam
Telefoon +49-3 31-27 55 8-0 
Telefax   +49-3 31-27 55 8-29  
e-mail: tourismus-service@potsdam.de
www.potsdam-tourism.com
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