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Şehir Portresi 

Kamp-Lintfort: 

 Geniş yerleşim merkezi 

 İkamet, Alışveriş, Çalısma ve Tahsil Şehri  

 Rahatı sağlayan şehir 

 40.000´in üzerinde nüfusa sahip, halkı için refah, sağlıklı bir yaşam ve gelecek 
vadeden bir şehir 

 

Kamp-Lintfort, bu ölçüdeki modern bir şehirden beklenen herşeyi ve daha fazlasını sunuyor. 

Günümüzdeki Kamp-Lintfort 
şehrinin köklerinden biri 
ekonomik ve kültürel 
geçerliliğiyle Kamp 
sistersiyan manastırıdır. 
Sistersiyan manastırı 1123 
yılında Lothring Morimond 
manastırından gelen oniki 
keşiş tarafından (latincesi 
“alan” olan) „Camp“´ta inşa 
edilmiştir. Kamp Manastırı, 
Almanya`daki ilk sistersiyan 
manastırı olup aynı zamanda 
Kamp semtinin kurulmasına 
vesile olmuştur. Sadece 
Almanya`da değil, pek çok 

yerde, Baltık bölgesinden Riga´ya kadar yeni manastırların kurulmasında örnek alınan 
manastır, o zamanlar henüz hristiyanlaşmamış doğu için batıda örnek bir kurum niteliğini 
taşımıştır. Kamp Manastırı zamanla Aşağı Ren yöresinin en önemli sanat ve kültür 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. 

700 yıllık tarihi süresince bir çok değişikliğe uğramış olan Kamp-Lintfort şehri, asıl canlılığını 
20. yüzyılda kömür madeninin keşfiyle kazandı. Bu dönemde, 3.700 nüfuslu kasabanın 
kaderi, 20. yüzyılın başlangıcında değişti. İki kuyulu maden ocağının kurulması 20. yüzyılda 
yeni bir endüstri merkezinin temeli oldu. Kısa bir zamanda „düz arazinin ortasında“ tuğla 
harmanları, iş hanları, yeni okullar, dini yapılar, caddeler, sokaklar ve meydanlar 
kuruldu.1912 yılında Alman-Fransız işbirliğiyle Friedrich-Heinrich AG Taş Kömür Maden 
Ocağı faaliyete geçmiştir. 

Günümüzdeki Bergwerk West 
Maden Ocağı İşletmesi, 
merkezi Friedrich-Heinrich 
olan ve kendisine dahil olan 
Rossenray ocaklarıyla, 2001 
yılından bu yana Aşağı Ren 
yöresinin sol geçesindeki son 
faal maden ocağıdır. İşletme 
sahibinin planlaması kömür 
çıkarımının Kamp-Lintfortta 
31.12.2012 tarihinde 
durdurulmasını ve işletmenin 
kapatılmasını öngörüyor. 
Maden ocağı, yüz yılı aşan bir 
süreden beri Kamp-
Lintfort´taki iş hayatının 
önemli bir unsuru olmakla 
birlikte aynı zamanda şehrin 
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yerel merkezi konumundadır. Kamp-Lintfort Belediyesi, maden ocağının kapatılacağını göz 
önünde bulundurarak yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanı şehrin mahalli yapısına 
entegre etmek üzere önlemlerini almaktadır. 

1934 yılında altı kasaba birleştirilip, Kamp-Lintfort kasabası kurulmuştur. Hızla gelişen şehir, 
1950 yılında 28.200 nüfusa ulaşmıştır ve bu sayı  bu güne dek yaklaşık 40.000´e 
yükselmiştir. 1975 yılında Kamp-Lintfort Belediyesi, Wesel ilçesine dahil olmuştur. 
Yüzölçümü 63,12 km² olan şehir, 741 kişi kapasiteli bir kültür merkezine, her türden okullara, 
biri açık biri kapalı iki yüzme havuzuna ve kent sakinlerinin boş zamanlarını en iyi şekilde 
geçirebilmeleri için pek çok tesise sahiptir. Şehirde uluslararası müsabakalar için spor 
salonları, at binici salonları ve çok sayıda spor tesisleri ve kulüpleri mevcuttur. Kamp-Lintfort, 
ayrıca  300 yataklı modern bir hastane ve dört huzurevi ve bakımevine sahiptir. Yeni kurulan 
Rhein-Waal Yüksekokulu, Kamp-Lintfort´ta 2009 yılında faaliyete geçmiştir. 

Kamp-Lintfort, cazip konumu 
ve yeşilliğin korunabildiği 
modern yaşam alanlarıyla, 
uygun fiyata , çeşitli, zengin 
perakende alışveriş 
imkanlarıyla ve sevilen 
gastronomisiyle meşhurdur. 
Keyifli zaman geçirmeye 
davet eden çok sayıda Café 
ve Restoranları şehir 
merkezinde, Prinzenplatz 
meydanında bulabilirsiniz. 

Yerli halk ve yakın Ruhr 
havzası sakinleri Kamp-
Lintfortta temiz orman 

havasını teneffüs ederken aynı zamanda Aşağı Ren manzarasının tadınını çıkarma imkanı 
buluyorlar. Yaya, bisikletliler ve biniciler için şehrin kuzey ve batısındaki orman arazileri, 
bakımlı yürüyüş yolları ve 20 km boyunca işaretli binici yolları oluşturulmuştur. 

Ulaşım ve Trafik 

Kamp-Lintfort, devlet 
otoyolları A 57 ve A 42 ve 
devlet karayolları B 510, B 
528 ve diğer karayol 
baglantılarıyla ulaşılması 
kolay bir şehir. Toplu 
taşıma araçları kullanımı 
için, Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR , Rhein-
Ruhr Taşımacılık Birliği) ve 
Deutsche Bahn (DB, 
Alman Demir Yollarının) 
internette sunduğu 
bilgilerden faydalanmanızı 
tavsiye ederiz. 

Ayrıca Kuzey Ren 
Vesfalya Eyaleti 
Verkehrsinfo NRW, 
Internet sitesinde eyalete 
ilişkin trafik bilgilerini 
ücretsiz olarak sunuyor. 
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Toplu Taşıma ile Ulaşım: 

 Geldern şehrinden: SB 30 numaralı hızlı otobüsle direkt bağlantı  
 Wesel şehrinden: 68 numaralı hat ile Rathaus Moers-Utfort üzeri, 911 numaralı hat ile 
 Rheinberg şehrinden 1 numaralı hat ile direkt bağlantı 
 Duisburg şehrinden: Moers şehri üzeri SB 30 hızlı otobüs ile 

Otomobille Ulaşım 

 Kuzeyden ve Güneyden: A 57,  8 numaralı bağlantı Kamp-Lintfort otoban kavşağı  
 Batıdan: A 40, 7 numaralı bağlantı Neukirchen-Vluyn  
 Doğudan: A 42, 1 numaralı bağlantı Kamp-Lintfort otoban kavşağı 

Farklı ulaşım ağlarına bağlantılar (Yol, Ray, Uçuş Trafiği, Su yolları) 

Ulaşım  
araçları 

Șehir yaklaşık 
mesafe,  
km olarak  

Not 

Otoyollar  Duisburg 20 A 40 veya A 42 

Düsseldorf 40 A 57 

Krefeld 20 A 57 

Venlo, Hollanda 30 A 40 

Nijmegen, Hollanda 80 A 57 

Hava Alanları Düsseldorf 40   

Köln 80   

    Saalhoff´ta küçük uçak iniş yeri ,  
Telefon +49  28 42 / 4 10 10,  
GPS: N 51°31'47 - E 6°32'33 

Limanlar Orsoy 10   

Duisburg-Ruhrort 20   

Rotterdam, Hollanda 200   

Tren    
İstasyonları 

Rheinberg, Moers, 
Aldekerk, Geldern 

10 ile15 
arası 

Yakın- / Çevre Trafiği, Yük istasyonu,  
Demir yolu Ekspres 

Duisburg 20 IC, EC, ICE 

Duisburg-Ruhrort 20 Konteyner istasyonu, Serbest Liman 

Kardeş şehirler 

Kardeş şehirler, yabancı şehirler arasındaki dostane ilişkileri destekleyip güçlendirmektedir.           
Kardeş şehirlere ilişkin kapsamlı bilgileri partnerschaftsverein-kamp-lintfort.de adlı İnternet 
sitesinde bulabilirsiniz. 

Chester-le-Street – Büyük Britanya 

1981 yılından bu yana Kamp-Lintfort Chester-le-Street şehri ile şehir kardeşliğini sürdürüyor. 

Șehir, İngilterenin kuzeydoğusunda, Durham kontluğunda ve M1 (Edinburgh-Londra) otoyolu 
yakınındadır. Önceleri madenci şehri olan Chester-le-Street, 60 km² alanda kurulu ve 52.000 
nüfusa sahiptir. Roma İmparatorluğu kampından şehire dönüşen Chester-le-Street, ayrıca 
orta çağda piskoposhaneydi. 
 
2009 yılında, Chester-le-Street, şehirden Durham kontluğuna dahil ilçeye (yerel yönetim 
bölgesine) dönüştürülmüştür. 
 
İnternet www.durham.gov.uk 
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Cambrai - Fransa 

1989 yılından bu yana, Kamp-Lintfort, Cambrai şehri ile şehir kardeşliğini sürdürüyor. 
Fransanın kuzeyinde eskiden başpiskoposhanelik yapan şehir, A 2 Paris-Brüssel ve A 26 
Calais-Reims otoyol bağlantılı ve 32 belediyeli bir ilçe merkezi. 40.000 nüfuslu şehirde Dom 
kilisesi, Cizvit Kilisesi, Patrizier evleri, „İspanyol ev“ ve şehrin güney girişi olan kale yapısı 
,„Paris kapısı“ gibi birçok tarihi yapı mevcuttur.  

İnternet www.villedecambrai.com 

Żory - Polonya 

Żory ile kardeş şehir ilişkisi 2004 yılında başladı. 1272 yılında kurulmuş olan Żory, 
Polonyanın güneyindeki üst Silezya bölgesinde, Çek cumhuriyetinin sınırında, Kattowitz´e 
yakın konumdadır. Bölge, taş kömür madenciliğiyle tanınmaktadır. İçinde 14.yüzyıldan kalma 
katolik kilise barındıran şehir merkezinin neredeyse tümü korunabilmiştir. Żory´nin şu anki 
nüfusu yaklaşık 65.000dir. 

İnternet www.zory.pl 

Edremit - Türkiye 

2010 yılında Kamp-Lintfort ile kardeş şehir olan Edremit, Türkiye´nin batı kıyısında, Balıkesir 
İl sınırları içerisinde Ege bölgesinde bulunan 50.000´i şehir merkezinde, 114.000 nufüsa 
sahip bir ilçe merkezidir. Şehir, milattan önce 1443´te kurulmuştur. Yakın çevresinde Truva 
ve Bergama gibi antik kentler bulunan Edremit, sınırları içinde yunan mitolojisinden efsane 
dağı olarak bilinen Ida Dağını (Kaz Dağını) barındırmaktadır. Bölgenin ekonomisi zeytincilik, 
tarım ve turizme dayanır. 

Internet: www.edremit.bel.tr 

Sosyal Altyapı 

Hochschule Rhein-Waal (Rhein-Waal Yüksekokulu) 

1 Mayıs 2009 tarihinde 
Kamp-Lintfort ve Kleve 
şehirlerinde kurulan Rhein-
Waal Yüksekokulu, yenilikçi 
ve uluslararası bir yüksekokul 
olma hedefiyle, yoğun bir 
tempoda gelişmektedir. 
Kamp-Lintfort`ta şu an geçici 
olarak Südstraße´de faaliyet 
gösteren yüksekokul, inşa 
edilen şehir merkezinin 
güneybatısında, ABC-arazisi 
üzerindeki konumda 2013 
yılında hizmet verecektir. 
Aynı bölgede EK3 Alışveriş 
Merkezi inşa edilmektedir. 

Kamp-Lintfort, üniversite öğrencilerine Bilişim, Dizayn, Çevre, Teknoloji, Lojistik, Psikoloji ve 
İktisat dallarında disiplinlerarası öğrenim görme fırsatını sunmaktadır. 
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Hochschule Rhein-Waal 
Südstraße 8 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon:  +49 28 42 / 9 08 25 - 0 
Telefaks: +49 28 21 / 8 06 73 - 160 
E-Posta: info@hochschule-rhein-waal.de 
İnternet: www.hochschule-rhein-waal.de 

St. Bernhard Hospital (St. Bernhard Hastanesi) 

10 uzman klinik ile hizmet 
veren 310 yataklı hastane, 
Kamp-Lintfortluların tıbbi 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
2009 yılında hastane 3´üncü 
kez başarı belgesine layık 
görülmüştür. Alınan kalite 
belgeleri, hastalara ve 
hastalarını sevk eden 
hekimlere klinik seçiminde 
güvence vermektedir. St. 
Bernhard hastanesine dahil 
olan sağlık merkezi, her 
yaştan hastaya sağlk kursları 
sunmaktadır. 

 

St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort GmbH 
Bürgermeister-Schmelzing-Straße 90 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon:    0 28 42 / 708 - 0 (servis santrali) 
Telefaks:  0 28 42 / 708 - 352 
E-Posta: info@st-bernhard-hospital.de 
İnternet: www.st-bernhard-hospital.de 

Stadtbücherei Kamp-Lintfort (Şehir kütüphanesi) 

Şehir kütüphanesi, Kamp-
Lintfortt´a kültürel buluşma 
noktası ve öğrenim yeri 
olarak hizmet vermektedir. 
Kütüphanede 75.000 den 
fazla kitabın yanısıra, 
dinleme kitapları, gazeteler, 
dergiler, müzik CDleri, 
DVDler, dijital materyaller ve 
oyunlar ödünç almak üzere 
sunulmaktadır. Sakin bir 
ortamda kitap okumak 
isteyenler için okuma 
köşeleri, bilgisayar ve internet 
kullanımı, adeta çalışmaya ve 
kitaplara dalmaya davet 
ediyor. 
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Sanal Kütüphane (Web-OPAC) 

Web-OPAC internet servisimiz sayesinde, sizlere yayınlarla ilgili bilgiye internet üzerinden 
ulaşma imkanı sunuyoruz. Kütüphanedeki yayınların mevcudiyeti hakkında bilgi edinip, 
istediğiniz yayını online olarak ayırttırabilirsiniz, kullanıcı hesabınızla ilgili bilgi alıp, 
materyallerin ödünç sürelerini kendiniz uzatabilirsiniz. 

Wir4-Onleihe (www.onleihe.de/wir4onleihe) 

Biz4  (Wir4) şehirlerinin birlikte olusturduğu internet şubesinde eBooklar, aBooklar, ePaperlar 
ve eVideoları indirebilir ve belirli bir süre kullanabilirsiniz. 

Stadtbücherei Kamp-Lintfort 
Am Rathaus 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon:    +49 28 42 / 912-385 
Telefaks:  +49 28 42 / 912-486 
E-Posta: stadtbuecherei@kamp-lintfort.de 
İnternet: www.kamp-lintfort.de/stadtbuecherei 

Kültür 

Şehrin kültürel kökleri 12. 
yüzyıla dayanmaktadır. Kamp 
dağında, 1123 yılında 
Almanyanın ilk sistersiyan 
manastırı kurulmuştur. 
Manastırın çevresinde 
bulunan Dini ve Kültürel 
Merkez Derneği, Kamp 
Manastırı Müzesi, manastır 
meydanı ve teras bahçesi 
günümüzde de önem 
taşımaktadır. Aynı zamanda 
her sene çok sayıda turist 
tarafından ziyaret edilen bu 
yer, birçok kültür aktivitesine, 
sergi açılışlarına, konserlere 

ve açık hava  tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapmaktadır.  

Museum Kloster Kamp (Kamp Manastırı Müzesinde) yüzyıllar öncesine dayanan tarihi ve 
sistersiyan gelenekleri sergileniyor. Geologisches Museum (Jeologik Müze), yer altındaki 
bulunan değerleri, ve 1000 adeti aşkın taş, mineral ve çevreye ait fosilleri sergiliyor.  

Günümüzde maden ocağındaki Lohnhalle, ABC-Keller gibi eski sınai binalarda koro 
konserleri, tiyatro gösterileri, rock müzik konserleri ve müzikal kabareler gibi değişken 
kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. 

Belediyenin sunduğu pek çok tiyatro gösterisi ve çeşitli şenlikler, ayrıca Şehir Kültür 
Merkezinde tertiplenmektedir. 

Kültür etkinliklerinin coğu ve bazı sergiler, şehirdeki girişimciler tarafından maddi olarak 
desteklenmektedir.  

Museum Kloster Kamp 
Abteiplatz 24 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 40 62  
Açılış saatleri: Salı-Perşembe saat 14-18, pazar ve tatil günleri saat 11-18 
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Geologisches Museum 
Schulzentrum Moerser Straße 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 60 44 34 
Açılış saatleri: Salı günleri saat 10-12 arası, ve randevu alınabilir 

Turistik yerler 

Kloster Kamp (Kamp Manastırı) 

Abteiplatz 13 

Almanca konuşulan ülkelerde kurulan 
ilk Sistersiyan manastırı, şehrin Kamp 
semtinin oluşmasına vesile olmuştur. 
Manastır, 31 Ocak 1123 tarihinde 
Lothring Morimond manastırından 
gelen oniki keşiş tarafından 
kurulmuştur. 

Kuruluşundan yüz yıl sonra, manastır 
altın çağını yaşamıştır. Manastır 
alanına dahil olan avlular ilk yıllarda 
kiralanmıştır. Kiralayan kişiler, 
keşişlerin çiftcilik ve hayvancılıktaki 
üstün tecrübelerinden 
faydalanmışlardır. Hollanda´da bile 
hiç yokken, manastıra yakın olan 
Dachsberg ´de keşişler tarafından bir 

yel değirmeni kurulmuştur. Çok rağbet gören manastır, başka ülkeler ve şehirlerce örnek 
alınıp, yavru manastırların kurulmasında örnek olmuştur. 

Truchsess-Kölnisch-Savaşları sırasında (1582-1589) gördüğü hasarlardan sonra, manastır 
ancak 1648 yılında, Vesfalya Antlaşmasıyla birlikte, yeniden kurulup, eski parlak günlerine 
kavuşmuştur. Hatta kendi yargı mercisini  bile kurma imkanı bulmuştur. Mahkeme binası ve 
son bir Dokunulmazlık Haçı günümüze kadar korunabildiler. Bu haçlar manastırın etrafına 
yerleştirilirdi. Polisten kaçan suçlular, bu haçların birine ulaştıklarında artık keşişler 
tarafından, daha insaflıca yargılanırlardı. 

Manastır, Napolyon iktidarı sırasında yapılan laikleştirme çalışmaları çerçevesinde 1802 
yılında dağıtılmıştır. Kalan binalar da harap olunca, artık sadece kilise ve şifahane 
korunabilmiş, kilisedeki hazineler dağıtılıp, keşişler sürülmüştür. Manastırda kalan son keşiş, 
Friedrich Michels, Kamp´a papaz olarak atanıp, ömrünün sonuna kadar kilisede hizmette 
bulunmuştur. Michels´in kabri, manastırın girişindeki mezarlıkta ziyaret edilebilir. 

1823 yılında piskoposluk sınırlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda manastır, Münster 
Başpiskoposluğuna dahil olmuştur. Ancak, manastır hayatının burada yeniden yaşatılması 
130 yıldan fazla zaman almıştır. 1954 yılında, manastıra Münster Piskoposluğunun 
atamasıyla, törenle Karmeliter-Keşişleri yerleştirilmiştir. Keşişler 2003 yılının başına kadar 
manastırı ayakta tutsalar da, keşişlik gençlerden rağbet görmediği için, pes ettiler. Ancak, 
Kampta son bir keşiş, Pater Georg, kalmıştır. Kendisi, piskopos tarafından atanıp, manastırı 
belediyenin ve katolik cemaatinin desteği ile, günümüzdeki hristiyan buluşma merkezine 
dönüştürmekle görevlendirilmiştir. 

Eski manastıra ait kilisede, kapsamlı bilgiler içeren broşürler bulabilirsiniz. Ayrıca Sistersiyan 
Tarikatine mensup Keşişlerinin hayatları ve manastırdaki etkileri ilginizi çektiyse, kilisenin 
karşısında bulunan Kamp Manastırı Müzesinde bilgi edinebilirsiniz. 
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Kräutergarten am Kloster Kamp (Kamp Manastırı Bitki Bahçesi) 

Sistersiyan geleneğine uygun, manastırın yanında bir bitki bahçesi bulunmaktadır. Bahçeyi 
angaje eden, burada muayenehanesi olan Sn. Doktor Brigitte Weller hanımefendidir. İç 
hastalıkları uzmanı olan Weller'in hobisi büyük bir tutkuyla yaptığı bahçıvanlıktır. 

Bahçede küçük çitlerin içinde 400 kadar bitki vardır. Bitkiler, faydalı oldukları vücut 
bölgelerine göre, baştan ayağa, kalpten mideye on kategoriye ayrılmıştır.  

Terrassengarten am Kloster Kamp (Kamp Manastırı Teras Bahçesi) 

Kamp-Lintfort Belediyesi, 1986 ile 
1990 yılları arasında Kamp Dağının 
güneyinde, eski sistersiyan 
manastırına dahil olan, ancak zamanla 
harap olan Teras Bahçesini Devletin 
ve Kuzey Ren Vesfalya Eyaletinin 
belirgin katkılarıyla gelecek kuşaklara 
armağan olarak yeniden inşa etmiştir. 
1700 yılında baş rahip Edmundus von 
Richterich´in oluşturduğu ve daha 
sonraki görevlilerin güzelleştirdiği 
bahçenin o zamanki hali 1750 yılında 
Jeometr Adam tarafından bir kadastro 
haritasında belgelenmiştir. 

Teras bahçesinin yeniden oluşturulması, Kamp-Lintfort ve çevresine kültürel bir zenginlik 
katmıştır. 1990 yılından bu yana, Teras Bahçesinin batısındaki Limonlukta Mayıs ile Eylül 
ayları arası çağdaş sanat eserleri sergilenmektedir. Ayrıca 1992 yılından bu yana bahçenin 
doğusundaki Limonlukta Emerita Pansowova´ya ait ait „Çömelen“ isimli kum heykeli ve 
başka bir köşede Sabine Grzimek´e ait „Tomski“ isimli eser sergilenmektedir. 

Açılış saatleri: 
Kamp Manastırı Teras Bahçesine 1 Nisan ile 30 Eylül arası, saat 8´den itibaren ve 1 Ekim ile 
31 Mart arası saat 9´dan itibaren karanlık çökene kadar gidilebilir. 

www.kloster-kamp-lintfort.de 

Restore edilmiş teras bahçesi, webcam aracılığıyla izlenilebilir. Güncel görüntünün yanısıra, 
24 saat önceki görüntülere, aktüel hava durumu bilgisine, etklinlik takvimine ve interaktif 
gözlemci servisine erişebilirsiniz. 

Altsiedlung (Eski Mahalle) 

Moerser, Ring, August ve Franzstraße arası 

Maden ocağının doğusunda, 1909 yılında 
birkaç aşamada madenciler ve ailelerine 
mahsus bir yaşam alanı inşa edilmiştir. 2.300 
konut ve merkezi konumda bir Pazar yeri ile, 
Ruhr havzasının en büyük toplu madenci 
yerleşim alanı kurulmuştur. Planlamada her 
evin önüne bir ağaç, arkasına bahçe ve ahır 
gibi ince detaylar düşünülmüştür. 1930 yılında 
mahallenin inşası tamamlanmıştır. Ilk bakışta 
bu evler birbirine çok benzemeseler de, 
dikkatle bakıldığında mimari olarak aynı 
çizgide inşa edildiği gözlemlenebilir. 
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Günümüzdeki Eski Mahalle büyük bir yatırımla restore edilmiştir. Mahalle ve evleri şekilleriyle 
(yolların düzenlenmesi, kiremitlerin renkleri, dış cephe görüntüsü gibi özellikleri) koruma 
altındadır. Evlerin cepheleri eski halleriyle muhafaza edilip günümüz koşullarına uygun olarak 
ev sahipleri tarafından genişletilip modern, konutlar haline getirilmiştir. Yerleşim alanında 
bulunan eski belediye binası, kiliseler ve okulların olmasından dolayı, Kamp-Lintfortlular 
tarafından „Eski Mahalle“ veya koloni diye adlandırılmıştır. 

Maden ocağının batısında, maden ocağı işletmesinde çalışan yöneticilere mahsus bir  
mahalle oluşturulmuştur.  

Haus des Bergmanns (Madenci Evi Müzesi) 
Ebertstraße 88, Ecke Antonstraße 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon +49 28 42 / 4 17 84, Bay Stratenhoff, Telefon + 49 28 42 / 64 24 
Açılış saatleri: Çarşamba ve Pazar 14:00-17:00, ve randevu alınabilir 

Wandelweg – Bir yolun hikayesi 

Wandelweg Değişim yolu, şehrin tarihini 
takip eden, Kamp ve Lintfort semtlerini 
birleştiren, özel olarak tasarlanmış bir 
yaya ve bisiklet yoludur. Bu iki coğrafi 
ve tarihi semtleri birleştiren öğe, Kamp 
´a doğru akan Büyük Goorley 
kanalından, İspanya – Hollanda savaşı 
sırasında toprak tesisi olarak kullanılan 
çok sayıda toprak tabyası olan Ren ve 
Maas nehirleri arasında tamamlanmış 
kanal bağlantısı, „Fossa Eugeniana“dır. 
2,3 kilometrelik yolun bir ucunda Kamp 
Manastırına dahil olan tarihi, yemyeşil 
bahçeler, diğer ucunda ise 
Stephanswäldchen Korusu vardır. 

Proje 2004 yılında başlatılıp, büyük çaplı 3 yapım aşaması sonucunda gerçekleştirilmiştir. 
Wandelweg Değişim yolu, ziyaretcilere Kamp-Lintfortun tarihine tanıklık eden birçok görülesi 
yeri. 

Kamp-Lintfort´ta Spor 

Kamp-Lintfort şehri, spor 
severlerin isteklerini 
karşılamaktadır. Pappelsee 
açık ve kapalı yüzme havuzu, 
birçok Futbol sahası, Tenis 
kortları, Fitnes kulüpleri, bir 
Skoş ve Badminton merkezi, 
Rossenrayer See´de Yelken 
ve Sörf olanakları ve yaklaşık 
50 Spor Kulübü, neredeyse 
her spor dalından aktiviteler 
gerçekleştirme imkanı 
sunuluyor. 

Kuzeydeki geniş orman 
alanları, Nordic Walking, 

Walking ve yürüyüş için çok elverişli alanlar. Yolların krokilerini gösteren bildiriyi buradan 
indirebilirsiniz. 
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Kamp Dağının çevresinde, 18 delikli bir Golf Sahası (Par 72, 6095 m) kurulmuştur. Golf alanı  
Golfclub am Kloster Kamp e.V. Derneğinin yetkisi altındadır. Golf sahası, farklı tasarımıyla 
dikkat çekiyor. İlginç su engelleri, alıştırma sahaları ve geniş Putting Green´i ile 15 açık ve 10 
kapalı vuruş yeri lisansli golf öğretmenleri ile golf okulu kapsamlı bir idman programı 
sunmaktadır. 

Doğayı at veya at arabasıyla 
keşfetmek ayrı bir keyif. 20 
kilometrelik levhalı binici 
yolları, 
iki binici holü ve çocuklar icin 
midilli parkuru, biniciler için 
kullanıma hazırdır. Aşağı Ren 
yöresindeki Binici yollarını bir 
rehberde toplayan 

„Reitwanderatlas 
Niederrhein“, kitabevlerinden 
temin edilebilir. 

 

 

Boş zaman geçirme ve dinlenme 

Kamp-Lintforttaki boş zamanları değerlendirme imkanları, Aşağı Ren yöresinin dışında da 
biliniyor. Pappelsee yüzme havuzu, Spiel-Dschungel oyun parkı veya Golf yerinde birçok 
aktivite sizi bekliyor. Bisikletle, ev arabasıyla veya küçük uçakla gelin, eğleneceğinizi garanti 
edebiliriz! 

Spaßbad Pappelsee (Pappelsee Yüzme Havuzu) 

Pappelsee Yüzme Havuzu, açık ve kapalı 
yüzme havuzlarıyla ve kafeteryasıyla Kamp-
Lintfort ve çevresi için özel bir atraksiyon 
merkezi özelliğindedir. 

 

Bertastraße 74 
Telefon: +49 28 42 / 8 16 40 
İnternet: www.spassbad-pappelsee.de 

 

 

Saalhoff Uçuş yeri 

Haftasonunu farklı ve etkileyici bir deneyim ile 
değerlendirmek isterseniz Saalhoff Uçuş 
yerini ziyaret etmenizi öneririz. Burada çeşitli 
uçaklarla veya hidrojen / sıcak hava 
balonlarıyla havada tur atmak için, Yerel 
Havasporu birliğine başvurabilirsiniz. 

Alpener Straße 39 
GPS: N 51°31'47 - E 6°32'33 
Telefon: +49 28 42 / 4 10 10 
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Kamperbrück Sauna Parkı 

Dokuz farklı sauna tipleri ve lüks ve iyi gelen serinleme ve soğutma donatımı, ayrıca yeni bir 
Wellness-Center, sağlığınıza iyi gelecektir. 

Hoerstgener Str. 132 
Telefon: +49 28 42 / 4 24 12 

Carrera Erlebniswelt (Carrera Serüven Dünyası) 

Çocuksanız veya çocuk ruhluysanız, hergün büyük bir Carrera hattında küçük Carrera 
otomobillerinin kıyasıya mücadelelerini izleyebilir, hatta oynayabilirsiniz.  
 
Oststraße 31 
Telefon: +49 28 42 / 9 17 71 

Spiel-Dschungel (Oyun Parkı) 

Kapalı Oyun Parkı, 12 yaş altındaki çocuklar için farklı, yaratıcı oyun imkanları sunmaktadır. 

Oststraße 15 
Telefon: +49 28 42 / 90 30 55 

Kamp arabaları için Park yeri 

Şehir merkezine bisiklet ile beş dakika mesafede, bir kamp arabası park yeri bulunuyor.  
Park yerinde birkaç gün durmak mümkün. Asfalt park yeri büyük bir alana sahip, park yeri 
bulmakta zorlanan büyük araçlar da bu alandan faydalanabilirler. Spaßbad Pappelsee yüzme 
havuzunun Açılış saatlerinde tesisin tuvaletleri bedava olarak kullanılabilir. Grup halinde 
gelirseniz ve gelen araç sayısı 10´dan fazla ise, önceden bildirmeniz rica olunur. En önemli 
bilgileri sizler için bir bildiride sunmaktayız..  

Bisiklet gezileri 

Aşağı Ren Bölgesi, bisiklet tutkunları 
için adeta bir cennet. Bölge, birkaç 
istisna dışında son derece düz bir 
araziye sahip. Böylece aileler 
çocuklarıyla birlikte rahatlıkla tüm 
gün boyunca bisiklet gezileri 
düzenleyebilirler. Görülesi yerler, 
çiftçi cafeleri ve tabiat anıtlari gezi 
esnasında mola verme imkanı 
sunuyorlar. 

Bisikletli misafirlerimize özel, 3 gezi 
güzergahı oluşturulmuştur. Konuya 
göre ayrılan „Entlang historischer 
Verkehrswege" (53 kilometre), 
„Brauen, Brennen und Keltern" (21 

kilometre) ve „Rund um Kamp-Lintfort" (45 kilometre) isimli resimli rotaları, Şehir 
Enformasyon Ofisinden 7,50 € fiyatına temin edebilirsiniz. 

Bunların dışında, bölgeler üstü bisiklet rotaları da şehrimizden geçiyor. Bunların en tanınanı, 
„Niederrhein-Rotası“ ve başka rehberler de  Şehir Enformasyon Ofisinden  temin edilebilir. 
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Yürüyüş 

Kamp-Lintfort Belediyesi, Walking, Nordic Walking ve yürüyüş yapmak için şehirde ve aşağı 
ren yöresinde birçok imkan oluşturdu.  

Aşağı Ren derneği tarafından yapılan K harfi ile işaretlenmiş yol ,şehrin etrafını tanıma 
fırsatını sunuyor. 

Aşağı ren dağcı ve yürüyüşcüler derneği tarafından oluşturulan Aşağı Ren yolu „NW“ 
levhalarıyla tanınabilir. Toplam 132 kilometrede aşağı renden 8 şehirdeki yürüyüş yollarını 
birleştiriyor.  

Tüm yürüyüş şekilleri ve güzergahlarıyla ilgili Şehir Enformasyon Ofisinden bilgi alabilirsiniz. 

Bowling Salonları 

Kamp-Lintfortta birçok lokal ve spor salonundaki oyun hatlarında veya özel bir salonu 
(www.vsk-kamp-lintfort1962.de) Bowling imkanı sunuyor. 

Moerser Str. 167 
Telefon +49 28 42 / 5 06 46 veya +49 2842 34 31 

Kamp-Lintfortta Konaklama 

Özel suitlerden, fiyatı uygun 
odalara, Kamp-Lintfort birçok 
konaklama olanağını birlikte 
sunuyor. Spaßbad Pappelsee 
yüzme havuzuna, golf yerine 
uğradıktan veya bisiklet turu 
yaptıktan sonra, yedi otel, üç 
pansiyon ve üç özel odadan oluşan 
zengin alternatifler sayesinde 
dinlenme imkanı bulabilirsiniz. 
 

Oteller 

Hoerstgener Landhotel "Zur Post"  
Dorfstraße 29  
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 92 14 98 – 0 
Telefaks: +49 28 42 / 92 14 98 - 33  
E-Posta: info@hotelrestaurant-zur-post.de  
İnternet: www.hotelrestaurant-zur-post.de 
 
Hotel am Prinzenplatz "Zur Post"  
Friedrich-Heinrich-Allee 1 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 22 11 
Telefaks: +49 28 42 / 23 33 
E-Posta: info@hotelzurpost-kamp-lintfort.de  
İnternet: www.hotelzurpost-kamp-lintfort.de 
 
Hotel "Casablanca"  
Moerser Straße 455 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 5 06 20  
Telefaks: +49 28 42 / 9 17 02 
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Hotel "Casino im Park"  
Friedrich-Heinrich-Allee 54 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 9 63 40  
Telefaks: +49 28 42 / 6 06 61  
E-Posta: casino@nk-hotels.de  
İnternet: www.nk-hotels.de 
 
Hotel "Laguna"  
Moerser Straße 116 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 9 21 39 50  
E-Posta: hotel-restaurant-laguna@gmx.de 
 
Hotel "Lintforter Hof"  
Moerser Straße 325 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 92 91 - 104  
Telefaks: +49 28 42 / 92 91 - 105  
E-Posta: info@lintforterhof.de  
İnternet: www.lintforterhof.de 
 
Wellings Parkhotel  
Neuendickstraße 96 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 21 04-0  
Telefaks: +49 28 42 / 21 09  
E-Posta: info@wellings-parkhotel.de  
İnternet: www.wellings-parkhotel.de 

Pansiyonlar 

Gästehaus Bauernhof Ermen  
Altfelder Straße 248 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 4 21 44  
Telefaks: +49 28 42 / 9 28 11 49  
İnternet: www.gaestehaus-ermen.de 
 
Gasthaus "Zur Linde"  
Hoerstgener Straße 153 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 4 13 80  
Telefaks: +49 28 42 / 4 13 80 
 
Pension "Zum Klosterblick"  
Moerser Straße 31 b 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 5 56 09  
Telefaks: +49 28 42 / 5 56 06  
E-Posta: Pension-Klosterblick@t-online.de  
İnternet: www.pension-klosterblick.de 

Özel odalar  

Privatzimmer Dalschen  
Prinzenstraße 17 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 177 / 6 23 24 91  
E-Posta: dalschen@t-online.de 

Kamp-Lintfort  www.kamp-lintfort.de   info@kamp-lintfort.de   +49 2842 9120

mailto:casino@nk-hotels.de
http://www.nk-hotels.de/
mailto:hotel-restaurant-laguna@gmx.de
mailto:info@lintforterhof.de
http://www.lintforterhof.de/
mailto:info@wellings-parkhotel.de
http://www.wellings-parkhotel.de/
http://www.gaestehaus-ermen.de/
mailto:Pension-Klosterblick@t-online.de
http://www.pension-klosterblick.de/
mailto:dalschen@t-online.de


14 

Privatzimmer Jahn  
Niersenbruchstraße 24 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 4 20 56  
E-Posta: privatzimmerjahn@aol.com  
İnternet: www.privatzimmer-jahn.de 
 
Privatzimmer Streup  
Krähenweg 15 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 / 4 13 15  
E-Posta: gisela.streup@gmx.de 

Kamp-Lintfort´ta Ekonomi 

Ekonomik ve kentçilik 
alanlarında taş kömürü 
madenciliğinin izlerini taşıyan 
ve bugün Ruhr Bölgesi ve 
Benelüks Ülkeleri’nin çoğrafik 
yerleşim konumundan 
yararlanan Kamp-Lintfort 
şehri, başarılı bir şekilde 
başlatılan yapı değişikliği 
sayesinde şimdiden geleceğe 
yönelik bir teknoloji, lojistik ve 
yüksek öğrenim merkezi 
haline gelmiştir. 

Avrupanın en büyük iç 
limanının bulunduğu Duisburg 

şehrine yakınlığıyla ve özellikle mükemmel  otoyol bağlantıları (A 42 ve A 57) ile Kamp-
Lintfort, ulaşımı kolay ve önemli bir yerleşim bölgesidir. Ayrıca şehirde cazip koşullarda 
sunulan geniş ve çeşitli ticari alanlar bulunuyor. Nüfusu yoğun olan Ruhr Havzasının, kırsal 
bir yapıya sahip Aşağı Ren yöresi ile birleştiği konumdaki şehir, çalışmak ve yaşamak için 
çok cazip olanaklar sunmaktadır. 

Kamp-Lintfort `ta Şehir Pazarlaması 

Değişimdeki Şehir Merkezi 

Șehir pazarlaması, kent gelişiminin 
uzun vadeye yayılmış ortak bir 
biçimi olup şehrimizin ve 
hizmetlerinin çekici bir şekilde 
sunulması hedefini taşımaktadır. 
StadtUmBau GmbH (StadtUmBau 
Ltd. Şti.) tarafından üretilen planın 
gerçekleştirilmesinde vatandaşlar, 
işletmeler, esnaflar ve müesseseler 
aktif olarak katkıda bulunmuşlardır. 
Oluşturulan proje grupları ve sivil 
platformlar sayesinde, katılımcılar 
aktif olarak görüşte bulunup yoğun 
bir şekilde calışmışlardır. Sonraki 
aşamada projelerin hayata 
geçirilmesinde, şehir merkezi 

büyük bir değişim yaşamıştır. Prinzenplatz meydanının, Moerser Straße alışveriş bölgesi ve 
merkezi otogarın yeniden şekillendirilmesi, 2008-2010 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 

Kamp-Lintfort  www.kamp-lintfort.de   info@kamp-lintfort.de   +49 2842 9120

mailto:privatzimmerjahn@aol.com
http://www.privatzimmer-jahn.de/
mailto:gisela.streup@gmx.de


15 

Büyük bir proje kapsamında yürütülen bir çalışma ile, „3 Beyaz Devler“ diye adlandırılan 
şehir merkezindeki üç büyük apartman yıkılıp, yerine EK3 adında bir Alışveriş merkezi inşa 
edilecektir. Projenin 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniliyor. Proje yapım 
aşamaları ve inşa çalışmaları özel bir Internet sitesinde Webcam aracılığıyla takip edilebilir. 

Pratikte Şehir Pazarlaması  

Kamp-Lintfort, ticarette etkin bir şehir. Şehir esnafının oluşturduğu Ticari Birlik, her yıl düzenli 
olarak Bahar Pazarı, Şehir şenliği ve Noel Baba Pazarı gibi etkinlikler düzenliyor. Buna 
rağmen bazı dükkanların boş kalması önlenemiyor. Belediyenin Ticareti Destekleme 
Müdürlüğü, Ticari birlikle beraber, boş kalan dükkanların bir an önce değerlendirilmesi için 
Leerstandsmanagement İnternet sayfasında, emlak sahipleri ve İlgilenenleri biraraya 
getiriyor. 

Vatandaş Hizmetleri 

Artık birçok işlemi İnternet 
üzerinden yapabilirsiniz. Bu 
hizmet size Belediye 
işlemlerini Belediye Binasına 
gelmeden yapabilme imkanını 
sağlıyor, böylelikle daha 
önemli şeylere vakit 
ayırabilirsiniz. 
 
Yapılacak işlem için hangi 
daireye başvurmanız 
gerektiğini bilmiyorsanız, size 
yardımcı olmaktan 
memnuniyet duyarız. 

İlk irtibat için Belediye 
binamızdaki resepsiyonistlere 

+49 2842 / 912-0 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. 

Bürgerbüro (Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Dairesi) 

Birçok hizmetle ilgili Belediye binasının zemin katında bulunan Vatandaşlık ve Nüfus İşleri 
Dairesinden bilgi alabilirsiniz. Görüşme saatleri: 

Gün Açılış saatleri 

Pazartesi   8:00-16:00 

Salı   8:00-16:00 

Çarsamba   8:00-12:30 

Perşembe   8:00-18:00 

Cuma   8:00-12:30 

Cumartesi 10:00-12:00  

 
Telefon +49 28 42 / 912 – 203- Dahili hatlar 203-207 (5 hat) 
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Başvurabileceğiniz diğer birimler 

 Şehir Enformasyonu 
Telefon +49  28 42 / 912-444 
E-Posta: stadtinformation@kamp-lintfort.de 
 

 Kültür Dairesi 
Telefon +49 28 42 / 912-400 
E-Posta: kulturbuero@kamp-lintfort.de 
 

 Okul, Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
Telefon +49 28 42 / 912-274 
E-Posta: sjs@kamp-lintfort.de 
 

 Ticareti Destekleme ve Halkla Ilişkiler Müdürlüğü 
Telefon +49 28 42 / 912-222 
E-Posta: wifoe@kamp-lintfort.de 

Görüşme Saatleri 

Pazartesi – Cuma  08:00 - 12:00 
Salı   14:00 - 16:00 
Perşembe  14:00 – 18:00 

Pendlernetz (Yolculuk ağı) 

Yolculuk ağı diye adlandırılan yeni vatandaşlık hizmetimizin parolası „Akıllca, toplu yolculuk 
ederek - birlikte tasarruf etmek“. 

Bu bedava hizmet, özel araç kullanıcılarının ulaşacakları yere yolculuk ederken, başka 
kişileri de dahil etme imkanını sunuyor. Vatandaşların katılımıyla gerçekleşen Internet 
hizmeti sayesinde yolcu da araç sahibi de tasarruf etmiş olur. 

 

 

Künye 

 

Stadt Kamp-Lintfort / Kamp-Lintfort Belediyesi 
Am Rathaus 2 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 912 - 0 (Santral) 
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