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VAN NAZI-ELITESCHOOL TOT
INTERNATIONALE PLEK
Met zo’n 100 hectare oppervlak is de
vroegere Nazi-Ordensburg Vogelsang in
de noordelijke Eifel één van de grootste
gebouwde ensembles uit de tijd van het
Nationaalsocialisme. In zijn dimensies is
het vergelijkbaar met het terrein van de
vroegere Reichsparteitag in Neurenberg of
met het zeebad Prora op het eiland Rügen.
Net als de meeste grote bouwprojecten
van de nazi’s is ook deze Ordensburg nooit
afgebouwd. Maar ook is duidelijk te zien
dat dit complex net als de Ordensburgen
in Krössinsee en Sonthofen een politiek
bouwwerk was: tot op de dag van vandaag
is de vroegere architectuur in dienst van
de nazi-heerschappij er aan af te lezen.
Die diende voor de presentatie van het
Nationaalsocialisme en onderstreept de
aanspraak van de nazi’s op macht over
mens en natuur.
Zodoende is de vroegere Ordensburg een
monument dat irritatie oproept. Om te
beginnen gaat het niet over de slachtoffers
van de nazidictatuur maar over actieve
nazi’s, meelopers en daders – dus een
plek die aanleiding is voor ongemakkelijke
vragen.
Gezien het feit Vogelsang een plek was
waar het verachten van de mens gangbaar
was, begrijpt zich de Internationale Platz
Vogelsang IP als plek van herinneringscultuur en als forum voor vragen van heden
en toekomst. Vogelsang IP is een plaats
voor discussie en ontmoeting: een buitenschoolse leerplek, een tentoonstellings- en
opleidingscentrum en tegelijk een plek voor
culturele evenementen en bijeenkomsten.
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Een podium om zichzelf
te presenteren.
De aanspraak op macht over
mens en natuur.

DE
HERINNERINGSPLEK

Ansichtkaart, jaren dertig van de vorige eeuw
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DE NAZI-ORDENSBURG
VOGELSANG
De Nazi-Ordensburg Vogelsang is van 1934 tot 1941 opgezet
als één van de drie Ordensburgen voor de toekomstige elite
van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
door een afdeling daarvan, de Deutsche Arbeitsfront (DAF). Het
lesprogramma begon in 1936. Behalve de ideologische scholing
was sport een wezenlijk element van de opleiding. De cursisten
moesten tenslotte voldoen aan het Ideale beeld van de „nieuwe
Duitse mens“ en optreden als Herrenmensch.
Met het begin van de Tweede Wereldoorlog werden de cursussen stopgezet. De mannen van de Ordensburgen trokken om te
beginnen als soldaten ten oorlog. Later zijn honderden van hen
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in de bezette gebieden - Polen, de Baltische staten, Wit-Rusland
en de Oekraïne - ingezet bij het Duitse burgerlijke bestuur. Daar
traden velen van hen op als daders, en ze faciliteerden de Duitse
oorlogsmisdaden.
Van 1942 tot 1944 diende Vogelsang o.a. als uitwijkmogelijkheid
voor drie “Adolf-Hitler-scholen”. Eind 1944 verwoesten of beschadigden bombardementen van de Geallieerden een aantal onderdelen van het complex. Toen was de periode van het Nationaalsocialisme op die plek ten einde.
In 1946 richtte het Britse leger rondom het complex een militair
terrein in. “Kamp Vogelsang” werd vanaf 1950 overgenomen door
het Belgische leger. Zodoende weerspiegelt Vogelsang niet alleen
de geschiedenis van het Nationaalsocialisme maar ook de decennia
van de “Koude Oorlog” tussen Oost en West in de tweede helft van
de twintigste eeuw.
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TERREIN EN
TENTOONSTELLINGSRUIMTES
Het terrein van de vroegere Nazi-Ordensburg Vogelsang is sinds
1 januari 2006 vrij toegankelijk, en inmiddels valt het hele gebied
Vogelsang onder monumentenzorg. Voor een individuele verkenning zijn er twee op het terrein uitgezette wandelingen.
Zegaan uit van het bezoekerscentrum Forum Vogelsang IP (de
vroegere Adlerhof) en keren daar ook weer terug. Alle voor de
geschiedenis van de plek belangrijke punten en gebouwen zijn
erin opgenomen. Aangebrachte borden geven wezenlijke informatie over architectuur, over wat er is gebeurd en de historischer
betekenis daarvan.
In het kader van rondleidingen kunnen ook gebouwen worden bezichtigd (zie blz. 20 en 22), o.a. de tentoonstellingsruimtes van de
Burgschänke, het Kameradschaftshaus nr. 5 en het torenbereich
met de vroegere collegezaal en de Ehrenhalle. De Burgschänke is
het enige nationaalsocialistische bouwwerk in Vogelsang dat zowel
van buiten als van binnen voor het grootste deel in de originele
toestand bewaard is gebleven.

RONDLEIDING OP HET PLATEAU
(2,2 KM, OOK VOOR ROLSTOELERS)

01 De poort en het toegangsgebouw | Malakoff
02 Zicht op Wollseifen
03	De bioscoop voor de troepen, de Krypte | Kulturkino
Vogelsang IP
04 Haus des Wissens | De Belgische kazerne “Van Dooren”
05 De Burgschänke
06 Zicht op de Urftsee
07 De vroegere Adlerhof | Bezoekerscentrum
08 Huis voor vrouwelijke medewerkers | Redoute
09 Belgisch tankstation
RONDLEIDING OP DE HELLING
(1,3 KM, MET STEILE HELLINGEN EN TRAPPEN)

10
11
12
13
14
15
8

Toren met Ehrenhalle
Kameradschaftshäuser
Fakkeldragerreliëf en de Sonnwendplatz
Sportcomplexen
Openluchtpodium als Thingstätte
Hundertschaftshäuser

Rondleiding op 1,3 km
de helling
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09
Rondleiding op 2,2 km
het plateau

300 m
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01

Bezoekerscentrum
Permanente tentoonstelling
„Bestemming: Herrenmensch. ...“
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VOGELSANG – EEN KORT
HISTORISCH OVERZICHT
Er liggen maar 80 jaar tussen het leggen van de eerste
steen voor de Nazi-Ordensburg Vogelsang en de huidige
Internationale Plek in het Nationaalpark Eifel.

1934

begin van de bouw in
Vogelsang als een van de
drie Ordensburgen van
de Duitse Nationaalsocialistische Partij NSDAP
voor de opleiding van de
toekomstige nazi-elite.

1936

begin van de lessen

stopzetten van de cursussen bij het
begin van de Tweede Wereldoorlog

1939

1942

gebruik door de
“Adolf Hitler scholen”

1945

bezetting door het
Amerikaanse leger

opzetten van “Kamp Vogelsang”
van het Britse leger, ontruiming
van het dorp Wollseifen

1946
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militair oefenterrein
“Kamp Vogelsang” van
het Belgische leger, in
gebruik tot 2005

1950

openstelling van het
Nationaalpark Eifel

2004

2006

opening van Vogelsang
als internationale plek
voor bezoekers
oprichting van de Vogelsang IP
als instelling van algemeen nut

2008

2009

Opening van de
Victor-Neels-brug

2012

Opening van het Kulturkino
Vogelsang IP, begin van de ombouw
voor het Forum Vogelsang IP

Opening van het nieuwe Forum
Vogelsang IP met NS-Dokumentation
en Nationaalpark centrum Eifel

2016
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DE NS-DOKUMENTATION
VOGELSANG
De NS-Dokumentation Vogelsang heeft tot taak de geschiedenis
van de Nazi-Ordensburgen te onderzoeken, bronnen te ontsluiten, te archiveren en te verzamelen, en die voor het publiek
toegankelijk te maken. Behalve het concept met wisselende tentoonstellingen en het uitgeven van eigen publicaties behoren ook
interviews met tijdgetuigen over hun leven en met latere generaties tot hun werkterrein. De belangrijkste objecten van NS-Dokumentation Vogelsang die te zien zijn: het terrein, dat onder
monumentenzorg valt, en de gebouwen met gedeeltelijk toegankelijke ruimtes zoals de Burgschänke, het Kameradschaftshaus
of de Ehrenhalle in de toren. Die zijn uitgangspunt van het
historisch-politieke vormingswerk met jongeren en volwassenen.
De permanente tentoonstelling “Bestemming: Herrenmensch.
Nazi-Ordensburgen tussen fascinatie en misdaad” opent met talrijke objecten en materiaal in beeld, geluid en op schrift nieuwe
perspectieven en een wetenschappelijk gefundeerde aanzet.
Een ruimte voor wisselende tentoonstellingen biedt de mogelijkheid om in de permanente tentoonstelling aangesproken onderwerpen uit te diepen, de naoorlogse geschiedenis van Vogelsang
te onderzoeken en te presenteren alsmede reizende tentoonstellingen van andere instellingen te laten zien. In ons archief
en de bibliotheek worden zowel documenten uit de Nazitijd als
ook uit de periode na de oorlog verzameld, gedocumenteerd
en voor onderzoek toegankelijk gemaakt. Mocht u ons eigen
documenten, foto‘s of herinneringsobjecten met betrekking tot
de NS-Ordensburgen ter beschikking willen stellen, spreek ons
dan a.u.b. vertrouwelijk aan (zie blz. 26).
www.ns-dokumentation-vogelsang.de
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DE PERMANENTE
TENTOONSTELLING

En wat heeft dat met mij te maken?
Hoe had ik destijds misschien gedacht en
gehandeld? Zijn er in de wereld tegenwoordig vergelijkbare situaties te vinden?
Wat betekenen democratie en pluralisme
in onze maatschappij nog voor ons?

Ordensjunker tijdens een pauze voor hun
onderkomen op de hellingen van Vogelsang
14

BESTEMMING:
HERRENMENSCH
NS-ORDENSBURGEN TUSSEN
FASCINATIE EN MISDAAD
Waarin lag de aantrekkingskracht van een plek
als Vogelsang tijdens de nazitijd? Welke beloften
kregen de jonge mannen hier van de partijleiding
te horen ten aanzien van hun toekomst? Waar
hoopten ze op en droomden ze over het klimmen op de sociale ladder? Waren ze door dril en
scholing voorbestemd om mee te werken aan oorlogsmisdaden of konden ze daar ook nee tegen
zeggen? Zagen ze zichzelf als Herrenmenschen
en handelden ze overeenkomstig?
De permanente tentoonstelling “Bestemming:
Herrenmensch” heeft op die vragen geen
makkelijke antwoorden paraat. Het gaat er om
te beginnen om dat er vragen worden gesteld,
zoals de vraag die aan het begin als voorbeeld is
gesteld bij de bezoekers te laten opkomen. Meer
nog: die te kunnen accepteren, ook al lijkt dat bij
zo’n thema uit de nazi-geschiedenis op het eerste
gezicht eigenaardig.
Als we beter willen begrijpen hoe het tot de grootste oorlogsmisdaden in de Europese geschiedenis
heeft kunnen komen moeten we kijken naar de
mensen in hun tijd, hun overtuigingen, de manier
waarop ze zijn opgegroeid en wat ze precies
hebben gedaan. We hebben inmiddels begrepen
dat met name het zicht op de mogelijkheden om
te handelen en daarnaast het concrete handelen
van het individu ons deuren naar inzicht kan
openen naar dat wat er toen is gebeurd.
De permanente tentoonstelling van NS-Dokumentation Vogelsang richt de blik dus op de jonge
mannen die waren uitverkoren om zich in de
Ordensburgen te laten opleiden tot de toekomstige elite van de nazi-heerschappij.
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HET NARRATIEF VAN DE
TENTOONSTELLING
Een plek met een fatale aantrekkingskracht?
De NS-Ordensburgen waren altijd zowel opleidingsplek als podium
voor de nazileiders van de NSDAP om zichzelf te presenteren.
En tegelijk hadden ze ook iets voorlopigs en leken ze overhaast te
zijn bedacht: veel dingen maakten de indruk geïmproviseerd te
zijn, en tot stand gekomen door een soort rusteloosheid. Dat geldt
vooral ook voor wat er tijdens de opleiding werd gedoceerd – de
plannen werden permanent veranderd en uit de partij kwam de
nodige interne kritiek. Maar toch werden de Ordensjunker, zoals
ze zichzelf noemden, aan de Volksgemeinschaft gepresenteerd als
nieuwe elite van de partij; velen van hen zagen dat zelf ook zo. Ze
waren ervan overtuigd dat ze met hun toelating tot de Ordensburg
een manier hadden gevonden om carrière te maken. De mannenmaatschappij waarin ze waren opgenomen bood hun veiligheid en
geborgenheid bij kameraadschap van gelijkgezinden.
Zagen ze zichzelf inderdaad als Herrenmenschen?
De ideologische scholing baseerde op lezingen en seminars, maar
ook op lichamelijke training met militaire dril en een groot aantal
sporten. Met name via het vak “rassenleer” werd de indruk van
de eigen superioriteit continu versterkt. Een soort nationaalsocialistische religie met rituelen en pathetische feesten liet de Ordensjunker geloven dat ze aandeel hadden aan de wording van de
“Nieuwe Mens” van de toekomst.
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Normvervaging en geweld
Met deze ideologische bagage trokken de mannen von de Ordensburg aanvankelijk als soldaten ten oorlog, die vervolgens met name
in het Oosten uitaardde in een rassen- en vernietigingsoorlog.
In Polen, de Baltische Staten, Wit-Rusland en de Oekraïne zijn
enkele honderden dan ingezet als moderne kolonisatoren; velen
van hen namen er deel aan nationalsocialistische oorlogsmisdaden.
Het heeft erg lang geduurd voor de naoorlogse maatschappij en
tenslotte justitie interesse kregen voor de afzonderlijke daders.
Aan het eind van de tentoonstelling blijven er vragen over die
bewust verder gaan dan het nazi-verleden: hoe zouden we zelf
gedacht en gehandeld hebben als we in een vergelijkbare tijd met
dit soort dilemma’s waren geconfronteerd? Zijn er op het ogenblik
ergens ter wereld vergelijkbare situaties? Wat hebben democratie
en pluralisme in onze huidige maatschappij nog te betekenen?
TENTOONSTELLING “BESTEMMING: HERRENMENSCH”
Openingstijden

Dagelijks van 10 tot 17 uur

Prijzen

Volwassenen: 8 €
Met korting: 4 €
Gezin: 18 €

Leeftijdsniveau

Het bezoek van de tentoonstelling wordt
aanbevolen voor personen vanaf 12 jaar

Informatie

Dieren mogen niet in de tentoonstelling
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RONDLEIDING

Trappenhuis
Lift
7

Marcheren en 7
studeren
Naast fascinatie 6
veel routine

6

5

Verlangen naar vooruit- 5
gang en verbondenheid
Elitevorming en 4
gehoorzaamheid
Improvisatie en 3
hektiek
Opleidingsinstituut 2
en podium
Leiders voor de 1
Führerstaat
Voorbestemd om te heersen
Intro

4

3

2

1

Intro

Ingang
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Bovenste niveau

De permanente tentoonstelling is verdeeld over twee niveaus en
ingedeeld in 11 aparte onderdelen – daarbij gaat het om afzonderlijke thema’s. De afdelingen 1-7 is te vinden op het bovenste
niveau, 8-11 op het onderste niveau.

Onderste niveau

Trappenhuis
Lift
8

8 Verering van
mannelijkheid
9
9 Nieuwe mens en
heilsbeloften

10
10 Normvervaging
en geweld
11

11 Breuk en
verbinding

Outro
WISSELENDE
TENTOONSTELLING

Outro

Uitgang

Trappenhuis

Lift

Voor rolstoelers, in verschillende talen
Voor blinden of slechtzienden is een eigen rondleiding uitgezet
die via een speciale luisterrondleiding gevolgd kan worden in het
Duits. Door een mediaguide is de tentoonstelling ook in het Engels,
Frans en Nederlands leesbaar en hoorbaar.
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PROGRAMMA VOOR
BEZOEKERS
Het programma van de Akademie biedt de bezoekers van
Vogelsang een groot aantal mogelijkheden om zich intensiever
bezig te houden met de geschiedenis van de plek. Daartoe
behoren zowel rond-leidingen over het terrein, in de toren en
de tentoonstelling als ook een uitgebreid programma met workshops, lezingen, studie- of projectdagen.

OPEN PROGRAMMAONDERDELEN
Het programma waar je aan mee kunt doen start in
het bezoekerscentrum van het Forum Vogelsang IP, dat dagelijks
van 10 tot 17 uur is geopend.
OPEN RONDLEIDING DOOR DE TENTOONSTELLING
(ook voor rolstoelers, met headset)

Begin

Zaterdag, zondag en feestdagen: 11 en 14 uur

Duur

90 minuten

Prijs (entree incl. rondleiding in de tentoonstelling)

Normale prijs: 12 €
Met korting: 6 €

Aantal deelnemers

Max. 15 personen

Leeftijdsniveau

Het bezoek van de tentoonstelling wordt
aanbevolen voor personen vanaf 12 jaar.

RONDLEIDING OVER HET OPEN TERREIN
(Wandeling over het terrein met bezoek van gebouwen, voor rolstoelers mogelijk)

Begin

Dagelijks om 14 uur,
Zaterdag, zondag en feestdagen: 11 en 14 uur

Duur

90 minuten

Prijs

Normale prijs: 8 €
Met korting: 6 €
Kinder beneden de 13 jaar gratis

Opwaardering

Een deelname aan een geleide rondleiding over
het plateau biedt een reductie van 50 % aan
voor een bezoek aan een tentoonstelling op
dezelfde dag.
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TE BOEKEN
ARRANGEMENTEN
VOOR GROEPEN
Hieronder een aantal voorbeelden uit de bij ons te boeken
arrangementen die we in verschillende talen aanbieden.
Let a.u.b. ook op ons programma voor jongeren, daar kunnen
we u graag over informeren.
Contact:
Tel.: +49 (0)2444 91579-11
buchung@vogelsang-ip.de
RONDLEIDING IN DE TENTOONSTELLING
(ook voor rolstoelers; met headset)

Duur

90 minuten, start om de 30 minuten

Aantal deelnemers

Tot max. 15 personen

Prijs (incl. entree)

150 €/groep

RONDLEIDING PLATEAU
(Wandeling over het terrein bezoek van gebouwen, ook voor rolstoelers)

Duur

90 minuten

Aantal deelnemers

Tot max. 25 personen

Prijs

150 €/groep

RONDLEIDING HELLING
(Wandeling over het terrein met bezoek van gebouwen, niet voor rolstoelers)

Duur

90 minuten

Aantal deelnemers

Tot max. 25 personen

Prijs

150 €/groep

SPECIALE RONDLEIDING | OOSTVLEUGEL EN TOREN
(vroegere collegezaal, Ehrenhalle, torenbestijging met een groot aantal treden; niet voor rolstoelers)

Duur

90 minuten, start om de 45 minuten

Aantal deelnemers

Tot max. 15 personen

Prijs

150 €/groep

SPECIALE RONDLEIDING | TERREIN
(Wandeling over het terrein met bezoek van gebouwen; niet voor rolstoelers)

Duur

135 minuten

Aantal deelnemers

Tot max. 25 personen

Prijs

180 €/groep
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UITGEBREID PROGRAMMA
VAN DE AKADEMIE
VOGELSANG IP
Het programma van de Akademie Vogelsang IP maken conversaties mogelijk over geschiedenis, tegenwoordigheid en toekomst.
Daarbij staat de handelende mens in het middelpunt, het gaat
vooral om diens speelruimte om zelfstandig te handelen. Zo wordt
het mogelijk om de herinneringscultuur te beleven en is er sprake
van culturele vorming. Daardoor wordt de sociale compententie
gestimuleerd en is er ruimte voor perspectieven op het leven met
elkaar in een pluralistische, democratische maatschappij.
Alle thema‘s en formats houden rekening met verschillen in belangstelling, doelstellingen, leeftijds-categoriëen, schoolsoorten,
leerniveaus en voorkennis van de deelnemers. Ons programma
voor klassen en jeugdgroepen maken Vogelsang tot uitgangspunt
van leerervaringen en is naar keuze meer gericht op het onderzoeken en ontdekken van historische thema’s of op het zelf nadenken
en handelen op basis van vragen die op het heden zijn gericht.
De Akademie Vogelsang IP staat voor wetenschappelijk gefundeerd historisch-politiek vormingswerk dat aanleiding is voor
discussie en participatie. De Akademie wil – voor alle deelnemers
– actieve mogelijkheden bieden om van gedachten te wisselen,
na te denken en zelf te handelen.
We bieden u een op uw groep afgestemd aanbod en informeren
u graag over vragen ten aanzien van de bereikbaarheid met
rolstoelen. Individuele programma’s in verschillende talen voor
uw groep zijn het hele jaar te boeken. Gedetailleerde informatie
over jeugd- en volwassenenwerk, over korting bij het boeken van
meerdere programmaonderdelen of over subsidies voor klassen
en jongerengroepen vindt u in onze flyers Jugendbildung en
Erwachsenenbildung. Ons boekingsteam adviseert u graag.
Contact:
Tel.: +49 (0)2444 91579-11
buchung@vogelsang-ip.de

De flyer over jeugdwerk in het Duits krijgt u in het
bezoekerscentrum, via onze boekingshotline of is
te downloaden via www.vogelsang-ip.de

VOGELSANG
FÜR JUGEND
LICH
JUNGE ERWACH E UND
SENE

BILDUNGSANGEB

OTE FÜR GRUPPE
N
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AANBEVOLEN
LITERATUUR
Wetenschappelijk handboek

Bestimmung: Herrenmensch.
NS-Ordensburgen zwischen
Faszination und Verbrechen
Het wetenschappelijke boek dat bij de permanente tentoonstelling hoort stelt u in staat om de de geschiedenis achter de
tentoonstelling nog eens na te lezen. Behalve alle teksten in
de verschillende onderafdelingen van de tentoonstelling en de
meer op afzonderlijke thema’s gerichte teksten bij de tentoonstelling biedt het boek bovendien biografische schetsen en
aparte toelichtingen.
18 essays van wetenschappers, die afkomstig zijn uit verschillende vakdisciplines, verdiepen afzonderlijke thema’s van de
tentoonstelling en stellen ze in een meer algemene contekst.
Dat het hierbij gaat om een handboek wordt onderstreept door
de rond 300 afbeeldingen van historische foto‘s, documenten
en objecten uit de permanente tentoonstelling, aangevuld door
illustraties uit het inmiddels meerdere duizen foto’s omvattende beeldarchief van de NS-Dokumentation Vogelsang.

Informatieboekje

De Nationaalsocialistische
Ordensburg Vogelsang
Het informatieboekje biedt op 80 bladzijden een
gecomprimeerd overzicht van de geschiedenis van
deze plek, met een groot aantal afbeeldingen. Het is
een kort maar krachtige, goed te lezen historische
presentatie; het handzame boek begeleidt u bij uw
individuele verkenning van het terrein.
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Teksten van Cord Arendes,
Dieter Bartetzko (†),
Eckhard Bolenz, Gudrun
Brockhaus, Frank
Engehausen, Gerhard
Hirschfeld, Alfons Kenkmann, Markus Krause,
Kiran Klaus Patel,
Jürgen Reulecke, Klaus Ring, Julia Schaadt,
Daniel Schmidt, Hans-Ulrich Thamer, Silke Wenk,
Michael Wildt, Edgar Wolfrum en Stefan Wunsch.
Sandstein Verlag, Dresden 2016, 384 blz.,
museumuitgave ISBN 978-3-95498-244-8,
pocketboek, 29,90 €;
uitgave boekhandel ISBN 978-3-95498-220-2,
gebonden, 38 €.

Verkrijgbaar in het Duits
(ISBN 978-3-95498-245-5),
Engels (ISBN 978-3-95498246-2), Frans (ISBN 978-395498-248-6) en Nederlands
(ISBN 978-3-95498-247-9).
Sandstein Verlag,
Dresden 2016, 80 blz.,
6,95 €.
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AANSPREEKPARTNERS
Boekingsteam:
Tel.: +49 (0)2444 91579–11 | buchung@vogelsang-ip.de
Stefan Wunsch | wetenschappelijk leider
Tel.: +49 (0)2444 91579-282 | stefan.wunsch@vogelsang-ip.de
Anja Krudwig | secretariaat
Tel.: +49 (0)2444 91579-289 | sekretariat@vogelsang-ip.de
Jennifer Farber | educatief medewerker
Tel.: +49 (0)2444 91579-194 | jennifer.farber@vogelsang-ip.de
Gabriele Harzheim | wetenschappelijk medewerker
Tel.: +49 (0)2444 91579-121 | gabriele.harzheim@vogelsang-ip.de
Eva-Maria Krane | pedagogisch medewerker
Tel.: +49 (0)2444 91579-194 | eva.krane@vogelsang-ip.de
Bodo Lamp | wetenschappelijk leider (plaatsverwanger)
Tel.: +49 (0)2444 91579-124 | bodo.lamp@vogelsang-ip.de
Andrea Nepomuck | docente in buitenschoolse dienst
Tel.: +49 (0)2444 91579-194 | andrea.nepomuck@vogelsang-ip.de
Christoph Steyer | docent in buitenschoolse dienst
Tel.: +49 (0)2444 91579-194 | christoph.steyer@vogelsang-ip.de
Martina Strümpfel | pedagogisch medewerker
Tel.: +49 (0)2444 91579-191 | martina.struempfel@vogelsang-ip.de
Sabine Weber | educatief medewerker
Tel.: +49 (0)2444 91579-213 | sabine.weber@vogelsang-ip.de
Katharina Wonnemann | pedagogisch medewerker
Tel.: +49 (0)2444 91579-196 | katharina.wonnemann@vogelsang-ip.de
Archief
Tel.: +49 (0)2444-91579-124 | archiv@vogelsang-ip.de
Partners van de ANBI Vogelsang IP gemeinnützige GmbH:
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ROUTE

-

Regionale busverbinding
naar de halte Vogelsang IP Forum
- Dagelijks van station Kall met de Nationaalpark-Shuttle SB 82
(via Gemünd). Info: www.vrsinfo.de, www.rheinlandbus.de
- Dagelijks van busstation en centraal station Aken met SB 63
naar Simmerath, daar overstappen/instappen op de Nationaalpark-Linie 63 (via Einruhr). Info: www.avv.de
Auto- en reisbustraject naar Vogelsang IP
Navigatieadres: Vogelsang IP, 53937 Schleiden
Parkeren: 5 € / per voertuig, 30 minuten vrij, reisbussen gratis
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De NS-Dokumentation Vogelsang wordt
ondersteund door:

... voor de deelstaat Nordrhein Westfalen, NRW-Ziel 2 2007-2013
“Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (EFRE)”

... op basis van een besluit van het Duitse parlement

Contact / colofon
NS-Dokumentation Vogelsang/Akademie Vogelsang IP
c/o Vogelsang IP gemeinnützige GmbH
Vogelsang 70, 53937 Schleiden, GERMANY
Tel.: +49 (0)2444 91579-289
sekretariat@vogelsang-ip.de, www.vogelsang-ip.de
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