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Het station van Detmold werd
in 1880 geopend en beschikt
over twee perrons. Het
ontvangstgebouw is in 2007
uitgebreid gerenoveerd. Met
de RB72 “Ostwestfalen-Bahn”
kunt u eenmaal per uur naar
Herford of Paderborn, de RE
82 “Leineweber” brengt u met
een uurdienst naar Bielefeld.
Treinkaartjes koopt u bij de
automaten of de balie van DB.
Openingstijden
ma – vr 08.00 – 18.00 uur

Het plein wordt gekenmerkt
door de van 1905 – 1908
gebouwde gereformeerde
Christuskerk. Deze heeft
een nieuw-gotische stijl. De
vorstelijke grafkelder onder
het koor toont neo-Romaanse
vormen. Het eenvoudige en
tegelijk plechtige interieur nodigt uit tot rust en bezinning.
Openingstijden
Pasen tot eind september
di – zo 09.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur

In 1835 opgericht als Natuurhistorisch Museum ontwikkelt
het Lippische Landesmuseum zich tot op de dag van
vandaag als een geweldige
collectie van Lippische en
niet-Lippische cultuurgoederen. De collectie omvat
natuurkunde, oer- en vroege
geschiedenis, regionale geschiedenis en volkskunde.
Openingstijden
di – vr 10.00 – 18.00 uur
za – zo 11.00 – 18.00 uur

In opdracht van vorst Leopold
II vond daar in 1827 de eerste
opvoering plaats. Het Landestheater werd in de jaren 1914
- 1919 gebouwd op de plek
van het in 1912 door brand
vernielde oude Hoftheater.
Vandaag de dag is het theater
de grootste reisbühne van
Duitsland en het heeft er toe
bijgedragen dat Detmold een
cultureel centrum werd.

De Stadthalle, de voormalige
vorstelijke manege, dient
tegenwoordig als ruimte voor
talrijke culturele evenementen. Bij de hoofdingang, met
uitzicht op het Landestheater, staat het monument
voor graaf-regent Ernst, die
regeerde in Detmold van 1897
– 1904. Bij de ingang van het
kasteelpark bevindt zich een
gedenksteen van Hölbe, een
meester uit Dresden, ter ere
van Albert Lortzing.
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Al meer dan 40 jaar hebben
Detmold en de Belgische stad
Hasselt een partnerschap. Het
naar deze stad vernoemde
Hasselter Platz wordt gesierd
door een beeld van het
‘borrelmanneke’, hét kenmerk
van de jeneverstad Hasselt.
Naast dit partnerschap heeft
Detmold nog vier andere
stadspartnerschappen en één
stadsvriendschapsband.

Het rond 1550 gebouwde
Weserrenaissancegebouw
behoort met de toren tot de
kenmerken van de stad. In
1949 stierf Leopold IV, de
laatste vorst die tot 1918 regeerde. Het kasteel, dat door
de familie zur Lippe bewoond
wordt, kan met een rondleiding worden bezichtigd.
Tijden rondleiding
dagelijks 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 u
van okt – mrt niet om 17.00 u

Tussen 1828 en 1830 werd
het raadhuis herbouwd. In
1902 is het gebouw naar het
noordwesten uitgebreid en
ontstond de huidige vierkante vorm. Op het marktplein
voor het raadhuis vindt u de
zogenaamde Donopfontein.
Deze werd in 1902 als geschenk van de familie Donop
gebouwd in romantische stijl
en toont een fonteinnymf met
reeën.

De gereformeerde Erlöserkirche is naast de kasteeltoren het enig overgebleven
gebouw uit de middeleeuwen,
dat de stadsbrand van 1547
overleefde. Het huidige
gebouw stamt uit de 14de en
15de eeuw.

De Krumme Straße biedt een
prachtig aangezicht en talrijke
vakwerkhuizen uit de 16de en
17de eeuw. Rijke snijwerken
met zegeningen en bijbelspreuken sieren de gevels.
Een echte bezienswaardigheid is het huis op nummer 42
met zijn rijke versieringen. In
de naar links afbuigende kleine straat “Unter der Wehme”
staat het huis waar Grabbe is
overleden (nr. 7).

Unieke gerechten, een cursus
bierbrouwen of een wereldreis
omtrent bier? Voor groepen,
die Detmold bezoeken biedt
de Stratosphäre bijzondere
culinaire hoogtepunten. Met
aanmelding vooraf krijgen de
gasten een rondleiding door
de wereld van bier en leren
ze alles over de kunst van het
brouwen.
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In de “Gartenstraße” treffen
we het nieuwe paleis, dat in
de jaren 1706 – 1718 door
graaf Friedrich Adolf als
weduwehuis voor zijn vrouw
Amalie werd gebouwd. Rond
1850 werd het in klassieke
stijl uitgerust. Tegenwoordig is
de Hogeschool voor Muziek
er gevestigd. Erachter ligt
de paleistuin, een voormalige barokke tuin die later is
veranderd in een Engelse
landschapstuin.

Het van 1701 tot 1704 op
bevel van de Lippische
graaf Friedrich Adolf aangelegde kanaal was voor het
residentiekasteel de verbinding met het nu niet meer
bestaande barokke landhuis
‘Friedrichstal’ ten zuiden van
Detmold. Het kanaal werd
uitsluitend gebruikt voor
pleziervaart van de koninklijke
gezelschappen met gondels.

Via een klein straatje bereiken
we het in 1988 opgerichte monument voor de slachtoffers
van het Nazi-regime. Hierin
zijn kopieën verwerkt van de
herontdekte portaalzuilen van
de in 1938 in brand gestoken
synagoge in de “Lortzingstraße”. De originele staan in het
Lippische Landesmuseum.

In de drukbezochte Adolfstraße in Detmold staan acht
huizen samen die in de tweede helft van de 17de eeuw
door gebrek aan ruimte en
geld tegen de binnenkant van
de stadsmuur zijn gebouwd.
Enkele daarvan zijn in 1968
na afbraak opnieuw gebouwd,
andere zijn gerenoveerd. In
het verloop van de “Adolfstraße” komen we in de “Meierstraße” waar u een aantal
rustieke horecazaken vindt.

De Evangelisch-Lutherse
Martin-Luther-kerk is ingewijd
in 1898. In de 20ste eeuw
vonden diverse renovaties
plaats. Tot de meest opmerkelijke bezienswaardigheden
behoren het kruisbeeld, de
preekstoel met houtsnijwerk
en het doopvont.
Openingstijden
ma
08.00 – 12.00 uur
di – vr 08.00 – 16.00 uur
za
11.00 – 14.00 uur

Openingstijden
Pasen tot eind oktober
di – vr 09.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur
za
14.00 – 15.00 uur

