Hartelijk welkom

Het district Osnabrück ligt in het zuidwesten van Neder-Saksen. Met zijn lieftallig landschap
ter grootte van 2.121 km² is het grondgebied het op één na grootste district en bijna even
groot als het Saarland. 21 gemeenten en (stads)districten - vormen het grondgebied. Hier
leven in totaal zo'n 350.000 inwoners.
Sterke economie
Deze vormt de fundering voor een sterke economie met industrie, ambacht, handel en
landbouw. Een uitstekende infrastructuur met voortreffelijke verkeersverbindingen en goede
opleidings- en kwalificatiemogelijkheden maken het gebied tot een attractieve vestigingsplaats.
Het verleden ontdekken
Eminente gebeurtenissen in het verleden lieten in het Osnabrücker land sporen na, zoals
bijvoorbeeld de legendarische Varus-veldslag. In het kleine plaatsje Bramsche-Kalkriese
herinneren museum en park aan de nederlaag van de Romeinse veldheer tegen de veldheer
Arminius van de Cherusken in het jaar 9 n.C.
Historische gebouwen en vele kastelen nodigen bezoekers uit het verleden te ontdekken - ca.
3000 gebouwen zijn op de monumentenlijst geplaatst. Liefelijke wind- en watermolens en
schilderachtige plaatsjes nodigen evenwel tot een verblijf uit als de nog geheel intacte natuur.
Gezondheid genieten

In het Osnabrücker land gunt men zich nog de tijd. Vooral voor de gasten. Dit zou een reden
kunnen zijn, waarom geneeskundige badtuinen een zo grote populariteit genieten. Maar ook
de modernste behandelingsmogelijkheden in klinieken en revalidatiecentra spreken voor zich.
Vrije tijd actief genieten
U kunt vrije tijd in het Osnabrücker land natuurlijk ook actief invullen: zeilen en surfen, golfen
en vooral de vele wandel-, kano- en fietsroutes bieden veel afwisseling en nog meer
beweging voor al degenen, die van activiteit houden. Kijk om u heen. Beleef de voordelen van
onze regio.

Toerisme/bezienswaardigheden
Uniek landschap
In Osnabrück heb je een van grootste natuurparken van Duitsland met een unieke
verscheidenheid van het landschap. Meer dan 70% van het natuurgebied bestaat uit bossen
en sommige delen is ook nog eens de zeldzame flora aanwezig. Een uitstekend klimaat laat u
op adem komen!
Het verleden ontdekken
Historische gebouwen en vele kastelen nodigen bezoekers uit het verleden te ontdekken - ca.
3000 gebouwen zijn op de monumentenlijst geplaatst. De gebeurtenissen in het verleden
lieten in het Osnabrücker land veel sporen na, zoals bijvoorbeeld de legendarische Varusveldslag, toen de Germanen de Romeinse bewoners in de Varus-veldslag versloegen. Het
museum van de Varus-veldslag in Bramsche-Kalkriese is dan ook één van de grootste
attracties in het Osnabrücker land.
In het kleine plaatsje Bramsche-Kalkriese herinneren museum en park aan de nederlaag van
de Romeinse veldheer tegen de veldheer Arminius van de Cherusken in het jaar 9 n.C.
Tot de meest bekende natuurmonumenten behoren de sauriërsporen bij Bad EssenBarkhausen en de bifurcatie (een uiterst zeldzame riviervertakking) bij Melle-Gesmold.

Actief genieten
U kunt uw vrije tijd in het Osnabrücker land natuurlijk ook actief invullen: zeilen en surfen,
golfen en vooral de vele wandel-, kano- en fietsroutes bieden veel afwisseling en nog meer
beweging voor al degenen, die van activiteit houden. Kijk om u heen. Beleef de voordelen van
onze regio.
Geneeskundige ontspanning
Talrijke kuuroordgasten maken gebruik van de krachten van de natuur in de Sole-,
Thermalsole- en kneippkuurbaden van het Osnabrücker land. Dit zou een reden kunnen zijn,
waarom geneeskundige badtuinen zo´n grote populariteit hebben. Maar ook de modernste
behandelingsmogelijkheden in klinieken en revalidatiecentra zijn populair.
Geologische diversiteit

Uit geologisch oogpunt gezien en wat de bodemrijkdom betreft heeft het Osnabrücker land
veel te bieden. Er bestaat eigenlijk geen gebied, waar zo dicht op elkaar zoveel bodem- en
gesteentevormen te vinden zijn.
Cultuur en recreatie
U wilt natuur en cultuur ten volle genieten? Dan bent u bij ons aan het goede adres: Wij
hebben meer dan 100 tips voor uw vrijetijdsbesteding. Zeilen, surfen, golfen, paardrijden en
vooral natuurlijk wandel- en fietstochten: In het Osnabrücker land kunt u uw vrije tijd actief
genieten. Musea met karakteristieke accenten en unieke natuurmonumenten nodigen uit om
te bekijken.

Vestigingsgebied met potentieel
Het district Osnabrück is overal vandaan gemakkelijk te bereiken - vanuit het noorden en
zuiden, vanuit het oosten en westen. Daarvoor zorgen twee grote grensoverschrijdende
autosnelwegen, de A 1/E 37 en de A 30/E 30, die elkaar hier kruisen. Ook de Duitse
autosnelweg maakt dit gebied goed toegankelijk. Internationale treinverbindingen en het
Mittellandkanal zorgen voor een goede aansluiting per trein of binnenschip.
Daarnaast beschikt Osnabrück over de International Airport Münster/Osnabrück luchthaven,
een van de snelst groeiende verkeersluchthaven in Duitsland - voortreffelijke verbindingen
voor elke sector.
Gekwalificeerde werknemers
Uitstekende opleidingsmogelijkheden, goede sociale voorzieningen en een rijk cultureel
aanbod propageren het Osnabrücker land. Opleiding en verdere (bij)scholing hebben prioriteit
in het Osnabrücker "leerland". Een goed netwerk van scholen en vakscholen, de universiteit
en twee HBO-instellingen in Osnabrück als ook veel instellingen voor de
volwasseneneducatie zorgen voor gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers.
50 industrieterreinen voor het kiezen
Het district Osnabrück heeft voor u op dit moment 50 industrieterreinen beschikbaar. Bij ons
op het internet vindt u hierover omvangrijke en actuele informatie, bijvoorbeeld over het
gebruiksrecht, de infrastructuur en de prijzen.
Sectoren en ondernemingen
Het district Osnabrück heeft een grote verscheidenheid aan bedrijvigheid. De producerende
bedrijfstak neemt hierbij dan weer de belangrijkste plaats in. Naast de voedingsindustrie en de
metaalverwerkende industrie zijn de houtverwerkende industrie en de landbouwsector van
grote betekenis.
Er zijn leveranciers voor de automobielindustrie, producenten van edelstaal, papier en
behang, meubelen, barnsteensieraden en torenklokken.
Bedrijfstakken zonder grenzen
U vindt bij ons het modernste Europese slachthuis, de grootste delicatessen-saladefabricage

van Europa, de grootste siervisvoerfabriek ter wereld - en dit zijn slechts een paar
voorbeelden van niet te overtreffen ondernemingen. Andere sectoren doen hier in
bekwaamheid niet voor onder: een bedrijfsstructuur zonder grenzen.

Service
Het district Osnabrück is met veel verschillende zaken belast zoals met de bouw en het
onderhoud van onze verkeerswegen, het verlenen van bouwvergunningen en de afhandeling
van aanvragen van opvoedingstoelagen.
Van overheidsorgaan tot modern dienstverleningsbedrijf
Klantgerichte openingstijden, korte wachttijden en snelle service in het district Osnabrück zijn
het resultaat van veranderingen van overheidsorgaan tot een modern dienstverleningsbedrijf.
Online bieden wij u onze diensten natuurlijk ook aan.
Sinds het midden van de jaren 90 bevindt de administratie zich in een voortdurend
hervormingsproces, het zich richten op burgers en medewerkers en de mate van rendabiliteit
staan daarbij centraal. Om de administratie snel en flexibel te kunnen dirigeren, worden
hiërarchieën geleidelijk opgeheven, eenheden met een groot prestatievermogen gevormd en
krijgt de medewerker meer eigenverantwoording.
Service online
Klantgerichte openingstijden, korte wachttijden en snelle service in het district Osnabrück zijn
het resultaat van veranderingen van overheidsorgaan tot modern dienstverleningsbedrijf.
Online bieden wij u onze diensten natuurlijk ook aan.

Samenwerking in Europa
Door de historische verbondenheid en met het oog op de toetreding van Polen tot de
Europese Unie levert het district Osnabrück zijn bijzondere bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van de Duits-Poolse vriendschapsbanden.
Samenwerking met het Poolse district Olsztyn

Sinds 1999 bestaat er een samenwerkingsverband met het district Olsztyn (Allenstein).
Tijdens ontmoetingen van de jeugd en sportfeesten, tentoonstellingen en concerten, seminars
en werkbezoeken hebben de mensen uit beide landen elkaar leren kennen en waarderen. Dit
heeft geleid tot een nauw netwerk van relaties tussen groeperingen zoals brandweermannen,
sporters, leraren, scholieren, bestuurders en experts op het gebied van toerisme.
Het district Olsztyn is met zijn talrijke bossen, 155 schilderachtige meren en zijn interessant
historisch verleden, het bekijken waard. Het district Olsztyn ligt in het noordoosten van Polen
in het gebied Ermland - Mazoerische Meervlakte.
Samenwerking met Walcz en Gryfino
De afgelopen jaren zijn onze samenwerkingen met de Poolse bevolking verder uitgegroeid.
Wij zetten ons in voor vriendschappelijke betrekkingen tussen steden en gemeenten van de
districten in Polen en Duitsland. Zo ondertekende het district en de gemeente Bad Essen in
het jaar 2002 een plechtige verklaring over de samenwerking met het district Walcz (Duitse
Orde), met het district Gryfino (Greifenhagen).

Hoe kom je in Osnabrück?
Auto, trein, vliegtuig - met (vrijwel) alle verkeersmiddelen en uit alle windstreken is het
Osnabrücker land gemakkelijk en snel te bereiken.

Met het vliegtuig
Vanuit de internationale luchthaven Münster/Osnabrück [1](FMO) zijn er snelle en directe
verbindingen naar de meeste Duitse en veel andere Europese luchthavens. De pendeltaxi
(FlughafenAnrufSammelTaxi (FAST)) brengt u vanuit de luchthaven naar het centraalstation
van Osnabrück en vice versa.
Met de trein
De Deutsche Bahn [2] onderhoudt uitstekende verbindingen vanuit Hamburg/Bremen, het
Roergebied en het Rijn-Main-gebied, vanuit Berlijn/Hannover en vanuit Nederland naar
Osnabrück - het eindpunt per trein is het centraalstation Osnabrück. De regionale
NordWestbahn (trein) zorgt voor verdere verbindingen in het land tussen Weser en Ems.
Vanuit het centraalstation Osnabrück is het gemeentehuis snel per bus of taxi te bereiken.
Met de Auto
Naar het Osnabrücker land [3] leiden de autosnelwegen A1, A30 en A33. Andere belangrijke
verkeersaders zijn de rijkswegen Bundesstraßen 51, 68, 214 en 218.
Zo bereikt u ons met de auto:
Vanuit Hamburg-Bremen via de autosnelweg A 1 tot het knooppunt "Autobahnkreuz"

Osnabrück/Lotte, vanaf hier verder over de autosnelweg A 30 in richting Hannover tot
de afrit Osnabrück-Nahne.
Vanuit het Roergebied via de autosnelweg A 1 tot het knooppunt "Autobahnkreuz"
Osnabrück/Lotte, vanaf hier verder over de autosnelweg A 30 in richting Hannover tot
de afrit Osnabrück-Nahne
Vanuit Bad Bentheim (Nederland) via de autosnelweg A 30 tot de afrit OsnabrückNahne.
Vanaf Berlijn-Hannover via de autosnelweg A 2 tot de afrit Bad Oeynhausen, vanaf hier
verder over de snelweg A 30 en verder tot de afrit Osnabrück-Nahne.
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