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Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima zijn van
12 tot en met 15 april op staatsbezoek in Duitsland. In Berlijn is het
thema het nieuwe, verenigde Duitsland, in Dresden gaat het om
duurzame energie en in Noordrijn-Westfalen over
grensoverschrijdende samenwerking en de nieuwe culturele industrie
van het Ruhrgebied. In dit factsheet achtergronden bij het
programma.
Berlijn:
Dinsdag 12 april
Begroeting door Bondspresident Christian Wulﬀ in Schloss Bellevue
Portret Christian Wulﬀ >>
Wulﬀs chaotische verkiezing tot bondspresident >>
Wulﬀ en het Duitse integratiedebat >>
Cabaretier Kerkeling als Beatrix in Bellevue >>
Ontvangst en lunch door Bondskanselier Merkel
Merkels werkbezoek aan Nederland in maart 2010 >>
Opinie: Merkel breekt met Europapolitieke tradities >>
Merkels coalitiecrisis (2010) >>
Kranslegging bij de Neue Wache op Unter den Linden
Informatie over de Neue Wache >>
Het Holocaustmonument >>
Duits-Nederlandse Conferentie: debat tussen Nederlandse en Duitse scholieren op
de Nederlandse ambassade in Berlijn. Dit debat is een vervolg op NDC 2010
'Democratie op drift'
Verslag debat: Nederlandse en Duitse scholieren fascineren koningin >>
NDC 2010: Wat ging er mis met het politieke bedrijf? >>
Rondgang met Koolhaas door de ambassade in Berlijn (2003) >>
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Rondetafelconferentie met bedrijfsleven, met o.m. de ministers van Economische
Zaken Brüderle (FDP) en Verhagen (CDA) en VNO-NCW voorzitter Wientjes.
Economisch proﬁel Duitsland voor Nederlandse ondernemers van de NederlandsDuitse Kamer van Koophandel >>
De FDP in crisis >>
Brüderle onder vuur om uitspraak: 'Stilleggen kerncentrales is verkiezingstactiek'
>>
Staatsbanket
Woensdag 13 april
Bezoek Brandenburger Tor onder begeleiding van burgemeester Klaus Wowereit
Augmented reality: de Muur voor de Brandenburger Tor op je IPhone >>
Populaire Wowereit krijgt bij verkiezingen concurrentie van Groene Künast >>
Bezoek aan de Fernsehturm: het nieuwe Berlijn en het nieuwe Duitsland in
vogelvlucht. Gesprekken over stadsontwikkeling, het integratieproces tussen
Oost- en West-Berlijn en de ontwikkeling van het Museumsinsel.
Berlijn Geschiedenis op Straat: de Fernsehturm
Duitsers zijn één, oordeel over DDR blijft probleem >>
Dossier: Duitsland 20 jaar na de val van de Muur >>
Neues Museum voltooit Berlijns museumeiland (2009) >>
Vaartocht over de Spree voor koningin Beatrix en prins Willem-Alexander.
Aandacht voor het belang van de creatieve sector voor Berlijn. Aansluitend rondetafel-gesprek met vertegenwoordigers van projecten langs de Spree.
Berlijn bouwt Mediaspree op beladen niemandsland (2008) >>
Prinses Máxima bezoekt met mevrouw Wulﬀ de Friedensburg Oberschule en praat
met scholieren over ﬁnanciële bewustwording.
Bettina Wulﬀ opent Keukenhof >>
Themalunch met jongeren van de generatie ‘90, geboren na de val van de Muur
Dossier: Duitsland 20 jaar na de val van de Muur >>
Generatie '89 ﬁetst met Frans Timmermans langs de Muur (2009) >>
Bezoek aan ‘Mitmachzirkus’ in de probleemwijk Neukölln, een integratieproject
voor allochtone kinderen. Ontvangst door Heinz Buschkowsky,
stadsdeelburgemeester van Neukölln
Buschkowsky en het Duitse integratiedebat >>
Interview Buschkowsky: 'In Neukölln regelt multiculti helemaal niets' (2006) >>
Ontmoeting met de Nederlandse Gemeenschap in Duitsland
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Contraprestatie: Koninklijk Concertgebouworkest met Janine Jansen
Saksen
Donderdag 14 april
Begroeting en welkom door de minister-president van Saksen Tillich
Bezoek aan de Frauenkirche
Frauenkirche in Dresden opnieuw ingewijd (2005) >>
Frauenkirche: Duits-Engelse verzoening (2004) >>
Naslagwerk: Bombardementen op Duitse steden >>
Wandeling door Dresden en bezoek aan het Historisches Grünes Gewölbe
Bezoek aan SolarWatt en seminar ‘Innovatie voor schone energie’, waar prins
Willem-Alexander de afsluitende speech houdt.
Silicon Saxony: het Oost-Duitse Wirtschaftswunder >>
Bezoek dansschool Palucca
Noordrijn-Westfalen
Vrijdag 15 april
Ontmoeting met minister-president van Noordrijn-Westfalen Hannelore Kraft
Rechter deelt klap uit aan regering NRW >>
NRW krijgt minderheidsregering >>
Bezoek Zeche Zollverein en Ruhrmuseum
Ruhrgebied culturele hoofdstad van Europa >>
Rotterdam ontdekt buurmeisje Ruhr opnieuw >>
Seminar ‘Bouwen aan het water’, met een toespraak van prins Willem-Alexander
Bezoek aan Eurode Business Center in Herzogenrath.Thema's:
grensoverschrijdende samenwerking, o.a. bij de politie en de wetenschap
Dossier Nederlands-Duitse samenwerking >>
Dossier: Nederlandse emigranten in het Duitse grensgebied (2008) >>
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