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KREISMUSEUM WEWELSBURG

Informatie / navigatieadres
Kreismuseum Wewelsburg,
Burgwall 19, D-33142 BürenWewelsburg
Tel.: +49 (0)2955. 76 22 -0
46
info@wewelsburg.de
www.wewelsburg.deB7

Iserlohn

Hemer

Met het OV
De „snelbus“ S61 rijdt regelmatig
vanaf station Paderborn
(richting
45
B236
luchthaven) naar Büren-Wewelsburg, Drie hoeken, twee tentoonstellingen,
halte Kreismuseum.
B54
veel geschiedenis
Openingstijden / rondleidingen
Het oriëntatiepunt van het Paderborner Land werd
Di – vrij 10 – 17 uur za, zo- en feest
tussen 1603 en 1609 door bisschop Dietrich von
dagen 10 – 18 uur; maandagen, 24,
25 en 31 december, Nieuwjaarsdag Fürstenberg in de stijl van de wezerrenaissance
gesloten. Openbare rondleidingen,
gebouwd. Zijn unieke driehoekige vorm heeft de
wisselende exposities en evene
menten; veelzijdig groeps- en edu- Wewelsburg te danken aan de beperkte, rotsachcatief aanbod; voor gezinnen en
tige bouwgrond en de integratie van zijn eveneens
volwassenen.
driehoekige voorgangers. Bezoekers ontdekken hier

10 km

Toegankelijkheid
de twee afdelingen van het Kreismuseum: het
Met hulp van het museumpersoneel
historisch
museum van de stift Paderborn en het
goed toegankelijk. Uitzondering:
verlies, kelder in de zuidoost vleugel herdenkingsmonument Wewelsburg 1933 – 1945.
en de grafkelder in de Nordturm
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B229n
MUSEUM JUNKERHAUS

Informatie
Tourist Information
B515 1, D-32657 Lemgo
Kramerstraße
Tel.: +49 (0)5261. 98 870
info@lemgo-marketing.de
www.lemgo-marketing.de
www.lemgo.de

Arnsberg
B229

Navigatieadres
Hamelner Str. 36, D-32657 Lemgo

Balve

Met het OV
Station Lemgo, stadsbus
tot aan het Junkerhaus

Rondleidingen
Algemene stadsrondleidingen en
thematische rondleidingen elke
zaterdag van april t/m oktober om
14 uur vanaf het Museum Hexen
bürgermeisterhaus (particulier).
Voor groepen zijn er na aanmelding
vooraf altijd rondleidingen mogelijk.
Ook een bezoek aan het historische
centrum van Lemgo raden wij sterk
aan, o.a. met verschillende rondlei
dingen van Lemgo Marketing.

Sundern
In de(Sauerland)
hanzestad Lemgo schiep de kunstenaar

Traditioneel vakwerk en moderne kunst

Karl Junker (1850-1912) een uniek kunstwerk: een
vakwerkgebouw van twee verdiepingen met
uitvoerig snijwerk en een buitengewoon
kleurgebruik. Binnen zijn de muren met hout
bekleed, een aantal ruimten en het trappenhuis
zijn versierd met muur- en plafondschilderingen.
Ook opvallend zijn de door Karl Junker ontworpen
meubels. De tentoonstellingshal ernaast presenteert
een selectie uit zijn kunstverzameling.
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10 km

ADLERWARTE BERLEBECK
B55

Informatie / navigatieadres
Adlerwarte Berlebeck
Hangsteinstraße, parkeerplaats
Adlerwarte, D- 32760 Detmold
Tel.: +49 (0)5231. 47 171
info@adlerwarte-berlebeck.de
www.adlerwarte-berlebeck.de
Met het OV
Vanaf station Detmold lijn 701 (de
bus rijdt elke 15 resp. 30 minuten)
Openingstijden
Begin maart t/m begin nov,
dagelijks 9:30 – 17:30 uur

B7

Brilon

Meschede

In de oudste en soortenrijkste roofvogelopvang
van Europa maken bezoekers kennis met meer
dan 200 verschillende roofvogels uit de hele
Vliegshow
wereld, waaronder de imposante zeearend,
begin maart tot begin nov,
dagelijks 11 en 15 uur.
acrobaten zoals de lanner- en de sakervalken en
1 mei t/m 15 sep ook om 16:30 uur
de monniks- en de vale gier, de „recyclers” van de
Toegankelijkheid
natuur. Tijdens de vliegshows zijn de fascineVijf minuten lopen met een paar
rende roofvogels in hun element. De valkenier
drempels vanaf de parkeerplaats
vertelt
allerlei leuke weetjes. In het interactieve
(Hangsteinstr.) tot de ingang van
de Adlerwarte. Voor mensen in
museum en langs het ontdekkerspad komen
een rolstoel zijn er haal- en
bezoekers ook een hoop te weten.
brengmogelijkheden.

HERMANNSDENKMAL

Informatie
Tourist Information
bij het Hermannsdenkmal
Tel.: +49 (0)5231. 62 11 65
www.hermannsdenkmal.de
www.landesverband-lippe.de

Artistieke vluchten en leerrijke paden

Diemel

Navigatieadres B251
Grotenburg 50
D-32760 Detmold OT Hiddesen

Olsberg

Met het OV
Vanaf station Detmold
„Touristiklinie“ 792 richting
Bad Pyrmont (Pasen – 1 november:
zaterdag, zo- en feestdagen;
www.naturparkbus.de)

Zo kwam de reus naar het Teutoburgerwoud

Hermann, de Cherusk, versloeg in het jaar 9 na
Christus de romeinen – dat is alom bekend. Maar
hoe kwam het 53,46 meter grote Hermann naar
Detmold in het Teutoburgerwoud? Wie samen
Openingstijden
met een gids het Hermannsdenkmal bezoekt,
Maart t/m okt dagelijks 9 – 18 uur,
ontdekt alle ins en outs en maakt kennis met
nov t/m feb dagelijks 9:30 – 16 uur
de geschiedenis van de kunstenaar Ernst von
Rondleidingen
Bandel. Hij offerde een groot deel van zijn leven
Pasen tot 1 november:
en vermogen op voor de bouw van het standzaterdag, zo- en feestdagen
14 uur (trefpunt: Tourist Informa- beeld. In 1838 begon hij met de bouw, de
tion) en op aanvraag (Tourist
inwijding vond in 1875 plaats, vlak voor zijn dood.
Information)
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EXTERNSTEINE

Informatie
Informatiecentrum Externsteine
Tel.: +49 (0)5234. 20 29 796
www.externsteine-info.de
www.landesverband-lippe.de

Met het OV
Vanaf station Horn-Bad
Meinberg buslijn 782
richting Detmold;
Pasen – 1 november ook
„Touristiklinie“ 792, zie:
www.naturparkbus.de
Openingstijden
Dagelijks 10 – 18 uur, in de
wintermaanden beperkte
openingstijden
Rondleidingen
Pasen – 1 november: zaterdag,
zo- en feestdagen 11 uur
(trefpunt: infocentrum) en op
aanvraag (infocentrum)
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NABU BEZOEKERSCENTRUM
„MOORHUS“

Openingstijden / rondleidingen
1 april t/m 30 sep: woe – za 14 – 18 uur
1 okt t/m 31 maart: woe – za 14 – 17 uur
Zo- en feestdagen vanaf 11 uur;
In december gesloten, in januari
alleen in de weekeinden geopend,
Open voor groepen op afspraak
d 2,50 volwassenen, d 1,00 kinderen

Liebenau

44

Het „Moorhus“ is centrum voor
BNE („Opleidingscentrum voor
duurzame ontwikkeling“).

Volkmarsen

B252
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STRATOSFEER

Informatie
Brouwerij Strate
GmbH
E331 & Co. KG
Palaisstraße 1 – 13
D-32756 Detmold
Tel.: +49 (0)5231. 94 40 00
Fax.: +49 (0)5231. 94 40 010
info@brauerei-strate.de
44
www.brauerei-strate.de

B83

Zierenberg

B450

WolfhagenNavigatieadres

Natuur en cultuur, fascinerende rotsen

De Externsteine zijn zowel een uniek cultuur- als
een bijzonder natuurmonument: 40 meter meten
de hoogste markante zandstenen rotsen, die
midden in een beschermd natuurgebied liggen.
Talrijke bewerksporen bewijzen dat de Externsteine de mensheid altijd al hebben gefascineerd.
Met de gratis tentoonstelling in het informatiecentrum komen bezoekers de bijzondere verhalen
en de ontstaansgeschiedenis van de rotsformaties
te weten. De GPS-ontdekpaden werpen vooral licht
op de flora en fauna.

Hans-Hinrichs-Straße 2
D-32756 Detmold
Openingstijden
Ma t/m vrij 8 – 18 uur
za 8 – 14 uur

Samen met een mijnwerker gaat u met het
treintje omlaag de fascinerende ondergrondse
wereld in. Bezoekers ontdekken in een spookachtig
licht de reusachtige grot, machtige zuilen en
uiteindelijk de „blauwe lagune“. De tocht van 90
minuten brengt de mijnbouwgeschiedenis vanaf
1883 tot leven. Bezoekers kunnen ook de gevaren
en de last beleven, die de mijnwerkers dagelijks
ondervonden. Het museum bewaart objecten uit
de mijnbouw en onze aardgeschiedenis.

Met het OV
Vanaf Minden en Lübbecke
lijn 512 (dagelijks) of lijn 513
(Wiehenblitz, behalve zondag)
tot halte Eilhausen an der Wasser- In het grootste hoogveengebied van NRW
mühle, vanaf hier de Eichholzer
Zonnedauw en veenbessen, kleine hagedissen
Straße in noordelijke richting
en wintertalingen – het hoogveengebied tussen
volgen, ca. 2 km lopen.
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Een mijnentocht naar het afzettingsgesteente
en de blauwe lagune

Informatie / navigatieadres
NABU Besucherzentrum „Moorhus“
Frotheimer Straße 57a
D-32312 Lübbecke
Tel.: +49 (0)5741. 24 09 50 5
www.moorhus.eu

e
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Bad
Arolsen

Navigatieadres
Externsteiner Str. 35
D-32805 Horn-Bad Meinberg

Wij raden aan warme kleding en
dichte schoenen te dragen, in de
mijn schommelt de temperatuur
het hele jaar door rond de +12°
graden.

01

Bad Karlshafen

B241

MIJN KLEINENBREMEN

Openingstijden / rondleidingen
Maart t/m okt
di – do + za – zo 10 – 16 uur,
Nov t/m feb za + zo 10 – 16 uur,
Tocht door de mijn tijdens
openingsdagen om
11:30 / 13:00 / 14:30 uur.
Op feestdagen (NoordrijnWestfalen) geopend.

B241

14

Direct voor de poort van de vakwerkstad Höxter,
schilderachtig gelegen aan de boog van de
Wezer, vindt u het UNESCO-erfgoed Corvey.
Vooral het westwerk uit de tijd van Karel de
Grote, met zijn unieke 1200 jaar oude fresco’s,
zijn van ongekend cultuurhistorisch belang.
Samen met de keizerzaal, de kruisgang van het
barokke kloostercomplex en de vorstelijke
bibliotheek, vormen zij een uniek en fascinerend
ensemble.

Navigatieadres
Rintelner Straße 396
D-32457 Porta Westfalica
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Klooster, kasteel, museum

Informatie
Mijn en Museum Kleinenbremen
Rintelner Straße 396
D-32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 (0)5722. 90 223

03

Na

Afte

496

Marienmünster

04

B64

Höxter

34

Büren

 atuur en geopark: TERRA.vita
n

snelweg

44

B239

Nieheim

Bad
Driburg

12

ob

erdecke

44

B1
E331
 atuurpark:
n
Teutoburger Wald – Eggegebirge

44 bundesstraße

Holzwickede

B236n

E331

13

Eg
ald – gegeb
W
ir
b
e
r
r
e
g
t
ö
K

15

Lichtenau

33

eu
kT

E331

E331

B68

Openingstijden / rondleidingen
Van april t/m oktober dagelijks
van 10 tot 18 uur, entree tot 17 uur;
openbare rondleidingen van
april t/m oktober op za, zo- en
feestdagen; groepsrondleidingen
het hele jaar door te boeken via
tel. +49 (0)5271. 68 168
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Impressum
B236
Uitgever: OstWestfalenLippe GmbH
Vakgroep Teutoburger Wald Tourismus
Turnerstr. 5 – 9 | 33602 Bielefeld
V. i. S. d. P.: Herbert Weber, bedrijfleider

Unna

Luchthaven
Paderborn-Lippstadt

B1

Bergkamen

Informatie en routetips:
k nl.teutoburgerwald.de/wandelen

Borchen

Met het OV
Stadsbus
B240 Höxter,
vanaf het Bahnhof/Rathaus

Bodenwerder

Altenbeken

Eggegebirge

Lippe

Veel bezienswaardigheden zijn prima te voet te bereiken –
Meer informatie over vakantie en recreatie
en wel met wegen door
Teutoburger Wald Tourismus | OWL GmbH B475
B54 twee natuurparken, die door de
wandelverenigingen met veel liefde
verzorgd
en
gemarkeerd
Turnerstraße 5–9 | 33602 Bielefeld
B233
worden. Veel wandelroutes dragen het keurmerk „WanderTel.: +49 (0)521. 967 33 25
E34 info@teutoburgerwald.de
bares Deutschland“ (wandelbaar Duitsland), waaronder
B61
de Hermannsweg
en de Eggeweg, die samen de bekende
nl.teutoburgerwald.de
Hermannshöhen vormen. Naast andere lange routes, worHet slimme nummer voor het OV in de vakantieregio Teutoburgerwoud
den er ook steeds
door
B63
2 meer kortere rond- en themaroutes Bönen
(en in heel NRW): +49 (0)1806 50 40 30 (20 cent/gesprek vanuit het Duitse
de Duitse wandelbond gecertificeerd. Langs alle routes over
netwerk, mobiel max. 60 cent/gesprek). Meer informatie over reistijden:
heuvels en door rivierdalen, naar historische plaatsen en
www.teutoowl.de
Kamen
musea, bevinden zich horecagelegenheden
met de stevige
Werl
Soest
Legenda
Westfaalse keuken.
36 bezienswaardigheid
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WERELDERFGOED CORVEY

Navigatieadres
Corvey 1, D-37671 Höxter
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Dansen op de vulkaan
Met op de top een schilderachtige burchtruïne,
troont de Desenberg al van veraf boven het
vlakke landschap van de Warburger Börde uit.
Op de 150 meter hoge top van de markante
vulkaankegel loopt een korte panoramaroute.
De prachtige uitzichten tot aan het Weserberg
land en de soortenrijke dieren- en plantenwereld
langs de weg maken de beklimming zeker de
moeite waard. In de zomer is de vulkaan
misschien wel op zijn mooist: dan dansen de
vlinders hier hun huwelijksdans.

Informatie
Kasteel Corvey
Tel.: +49 (0)5271. 68 168
info@welterbe-corvey.de
www.welterbe-corvey.de
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Naturpark
Te u t ob u

In onze vakantieregio vindt u meer dan 20 geneeskrachtige
De sportieveling en de recreatiefietser – allebei vinden ze
Drensteinfurt
plaatsen en kuuroorden – wat geen toeval is; gezondheid
in het goed uitgezette routenetwerk van het Teutoburgerligt in de B58
aard van het Teutoburgerwoud. Zijn natuurlijke
woud hun lievelingsroute en het ideale uitstapje. Fietsers
B58
geneesmiddelen zoals zout, veen en bronwater vormen de
kunnen kiezen uit de uitgebreide meerdaagse routes over
basis voor een persoonlijke gezondheidsvakantie, waar gaslange-afstandswegen, spannende regionale themaroutes en
ten aangesterkt en fit van thuiskomen. In de „geneeskrachaantrekkelijke riviertochten. Wie
onderweg zo veel mogelijk
Beckum
tige tuin van Duitsland“ heeft men al eeuwenlang ervaring
bezienswaardigheden wil ontdekken,
E34 heeft wat elektrische
B63
met deze natuurlijke geneesmiddelen en hoe men deze het
ondersteuning nodig: die vindt men bij de e-bike-verhuurbeste gebruikt. Wie al eens in een van onze talrijke thermen
punten. De extra aandrijving helpt bij het beklimmen van
heeft kennisgemaakt met het thermaleen zoute water,
bergen en het afleggen van lange, avontuurlijke dagetappes.
E37
2
weet waarover we spreken.
Informatie
B61en routetips:
k nl.teutoburgerwald.de/fietsen
Informatie en aantrekkelijke arrangementen:
k nl.teutoburgerwald.de/gezondheid
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Rondleidingen
Voor groepen op afspraak:
Tourist-Info Warburg,
info@warburg-touristik.de,
Tel.: +49 (0)5641. 90 88 00
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Met het OV
Vanaf Warburg bus 535 tot
Daseburg, Rothehaus
(beperkte reistijden)
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Goed voor uw gezondheid!
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80 meter boven de rivier opent de Weser-Skywalk
indrukwekkende panorama’s tussen Bad Karlshafen en Würgassen – en is daarmee letterlijk
een hoogtepunt in Kreis Höxter. De route naar
het uitkijkplatform loopt door het beschermd
natuurgebied „Hannoversche Klippen“ bij het
drielandenpunt. Gezinnen die de „Holzweg“
bewandelen, hebben precies de goede route
gekozen; onderweg met deze avonturenroute
vertelt hertkever „Klippi“ van alles over het oerbos.
Iets pittiger: de beklimming via de „Klippensteig“.

DESENBERG

Navigatieadres
Desenbergstraße
D-34414 Warburg

Extertal

Na

Alleen in het Teutoburgerwoud
te vinden: deze bijzondere combinaties van stadscultuur
B54
en landelijk genot,
van historische bouwkunst en moderne architectuur, van
bekende
1
B475
klassiekers en insiders tips. De bijzondere bezienswaardigheden vindt u alleen bij ons.
Oelde
Op deze kaart vindt u 36 voorbeelden. Sendenhorst
Ennigerloh
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Porta 04
Westfalica

Zwevend over rots en water

Informatie
Kulturland Kreis Höxter
Erlesene Natur
Corveyer Allee 7
D-37671 Höxter
Tel.: +49 (0)5271. 97 43 -23
info@kulturland.org
www.erlesene-natur.de
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Minden

Rondleidingen
Voor groepen (18 – 30 personen)
op aanvraag: Mathias Wolff
Tel.: +49 (0)5273. 35 61 0
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Met het OV
Nabijgelegen stations:
Lauenförde en Bad Karlshafen
Buslijn 220 vanaf Beverungen,
halte Bürgermeister-Rox-Platz
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Navigatieadres
Parkeerplaats bij de „Holzweg“:
Würrigser Strasse 4, D-37688
Beverungen-Würgassen Parkeerplaats direct bij de Weser-Sykwalk
(51, 6510°N, 9, 4356°O)

E30

at

nd

Werre

lla

Große Aue

B218

ita
A.v
R
ER

Weser

i ta
tte

Stemwede

g

Mi

Rahden

e
g
eb
irg
e

E37

B51

Wunstorf

N

Bramsche

.vita

ar k T

R A .v

ER

op

e

30

dG

Rheine

Hörstel

B441

RA
ER
ar k T
eop

E30

ur
Nat - un

r- und Geopa
rk T

UITSTAPJES

Na

tu

UITSTAPJES

B70

B65

Noordelijkste punt
van Noordrijn-Westfalen

B218

Informatie
Kulturland Kreis Höxter
Erlesene Natur
Corveyer Allee 7
D-37671 Höxter
Tel.: +49 (0)5271. 97 43 -23
info@kulturland.org
www.erlesene-natur.de

Steinhuder
Meer

36 UITSTAPJES IN HET
TEUTOBURGERWOUD

36 UITSTAPJES IN HET TEUTOBURGERWOUD
KLASSIEKERS EN „GEHEIMTIPPS“
OM TE BEWONDEREN EN VAN TE GENIETEN

WESER-SKYWALK

KLASSIEKERS EN „GEHEIMTIPPS“ OM TE
BEWONDEREN EN VAN TE GENIETEN

Freren

B68

www.nl.teutoburgerwald.de
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B214

Immenhausen

Vellmar

Kassel
Aan de rand van de historische stad Detmold

staat een van de mooiste brouwerijen van Duitsland. Tijdens een rondleiding door de historische
brouwerij en met de brouwseminars komen
bezoekers van alles te weten over de traditionele
bierproductie en de diepgewortelde genietcultuur van de particuliere brouwerij Strate. De tap
en het hoogwaardige gastronomische aanbod
van Strate is trouwens ook te vinden op het
marktplein van Detmold, in het op een na oudste
vakwerkhuis van de stad.

KUURPARK BAD OEYNHAUSEN

Informatie
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
Tourist-Information, Im Kurpark
D-32545 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 (0)5731. 13 00
staatsbad@badoeynhausen.de
B3 www.staatsbad-oeynhausen.de

B251

Regionaal genot – cultuur met familietradities

06

Hille en Lübbecke is een beschermd natuurgebied van Europese rang. Het biedt een indrukwekkende natuurbelevenis: vier veen-ontdek
paden met schuilhutten en uitkijktorens
omsingelen het landschap. De tentoonstelling
in het Moorhus werpt licht op de ontstaansen gebruiksgeschiedenis. De natuurvereniging
(NABU) organiseert lezingen en rondleidingen.

Navigatieadres
Parkeergarage:
Martin-Schröder-Straße
D-32545 Bad Oeynhausen

Een kunstwerk uit bloemengeuren en
monumentale bouwwerken

Met het OV
Tot aan station Bad Oeynhausen,
Het kuurpark in Bad Oeynhausen is een volvanaf hier is het een paar minuten waardig kunstwerk, dat alle zintuigen prikkelt.
lopen naar het kuurpark.

Tijdens een wandeling genieten gasten van de

Openingstijden
schaduw van 350 jaar oude bomen, de geur en
Het kuurpark is het hele jaar door
de bloemenprachtig van prachtige perken, de
gratis toegankelijk.
Rondleidingen / toegankelijkheid
Het kuurpark ontdekken, ook met
de rolstoel, en meer over de stad
te weten komen, kan met een
rondleiding – informatie bij de
Tourist Information.

indrukwekkende kracht van grote waterfonteinen, de mooie historische baden en, niet op de
laatste plaats, het geneeskrachtige zoutwater.
Op steenworp afstand liggen het GOP VarietéTheater en de Bali Therme met hun wellnessen gezondheidsaanbod.

Een plek
om bij te komen
Echte ontspanning: tot rust komen, zichzelf terugvinden, lichaam en geest in
balans brengen. Geniet van ons unieke
saunalandschap en de prachtige saunatuin. Op ruim 5.000 m² vindt u in totaal
12 verschillende sauna’s.
h2o-herford.de

13

BEZOEKERSCENTRUM FORUM ABTEI
MARIENMÜNSTER

Informatie
Kulturland Kreis Höxter
Corveyer Allee 7, D-37671 Höxter
Tel.: +49(0)5271. 97 43 23
info@kulturland.de
www.kloster-garten-route.de
Kulturstiftung Marienmünster
FORUM Abtei, service@
kulturstiftung-marienmuenster.de

Met een touchscreen en korte filmpjes
informeert het FORUM bovendien over
de haltes langs de Kloster-Garten-Route,
waardoor u zin krijgt om te fietsen! De
route verbindt over ca 310 goed bewegwijzerde kilometer de historische abdijen,
monumenten en kloostertuinen in Kreis
Höxter. De route laat u tegelijkertijd kennismaken met het prachtige landschap en
de spiritualiteit in de groene oasen.
Gefördert durch:
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AQUADUCT MINDEN
MINDEN

Het grootste dubbele kanaalbrug ter wereld

Informatie
Minden Marketing GmbH
Tourist-Information Minden
Domstraße 2, D-32423 Minden
Tel.: +49 (0)571. 8 29 06 59
info@mindenmarketing.de
www.minden-erleben.de
Mindener Fahrgastschiffahrt
Sympherstraße 16, D-32425
Minden, Tel.: +49 (0)571. 648 08 00

Schepen, die niet onder maar over een brug
varen, vormen een uiterst zeldzaam en
fascinerend gezicht. Daarom zijn de twee
trogbruggen, die het Mittelland-kanaal over
de 13 meter dieper gelegen Wezer sluizen, de
best bezochte technische monumenten van
de regio. Sinds 1998 loopt het scheepsverkeer
over de nieuw gebouwde brug, die met bijna
400 meter iets langer, maar vooral duidelijk
breder is dan de oudere.

Met de goed bewegwijzerde rondweg, met
gegidste wandelingen en tijdens de tentoonstelling van het informatiecentrum maken
bezoekers kennis met de ruim 100 jaar oude
kanaalbrug. De tentoonstelling informeert
Navigatieadres
middels filmpjes, animaties en modellen over
Sympherstraße 12, D-32425 Minden
het Duitse waterwegennetwerk.
Met het OV
Met de bus: halte Parkhotel bij
de Marienstraße, via de Hohlweg
naar de Sympherstraße
Openingstijden
April t/m oktober dagelijks 9 – 17
uur, sluis en informatiecentrum,
zo- en feestdagen tot 18 uur;
nov t/m maart alleen de sluis.

LANDSCHAPSPARK RHEDER
STAD BRAKEL

Spiritualiteit en kloostertuinen in het
Kulturland Kreis Höxter

Het „kloosterlandschap OstwestfalenLippe“ bestaat uit rond 75 kloosterlijke
inrichtingen. In het Kulturland Kreis
Höxter kunt u dit monachale erfgoed per
fiets ontdekken tijdens de themaroute
„Kloster-Garten-Route“. Een mooi startpunt
Navigatieadres
Abtei 5, D-37696 Marienmünster is het bezoekerscentrum „FORUM Abtei” in
Marienmünster: hier wordt een overzicht
Met het OV
Bus R91 van/tot Steinheim
gegeven van de ontwikkeling en het
(Abtei Marienmünster), Bus R90 belang van de kloosters en het geestelijke
van/tot Höxter (Vörden busstation)
rendement. Originele objecten, replica’s en
vanaf halte „Vörden Busbhf.“
filmmateriaal geven inzicht in de veelca. 15 min lopen tot de abdij
zijdige kloosterlijke geschiedenis en het
Openingstijden / rondleidingen
heden in deze regio.
Geopend van half april tot half
oktober, di – vrij van 11 tot 16 uur,
za, zo- en feestdagen van 11 tot
16:30 uur. Rondleidingen op
aanvraag via info@kulturstiftungmarienmuenster.de / Het bezoekers
centrum is rolstoelvriendelijk.
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Nog spectaculairder zijn natuurlijk de boot
tochtjes met het „Mindener passagiersschip“,
waarbij de bezoekers kennismaken de sluis,
de nieuwe Wezer-sluis, het gemaal, de kanaalbrug en de kleine sluis.

Het Weidenpalais en de schitterende natuur
rondom slot Rheder

Informatie
Tourist-Information Brakel
Am Markt 5, D-33034 Brakel
Tel.: +49 (0)5272. 36 01 25 0
tourist-info@brakel.de
www.brakel.de
Navigatieadres
Nethetalstr. 10,
D-33034 Brakel-Rheder

De flanerende bezoeker ontdekt tuinenkunst
uit verschillende perioden in een rond acht
ha groot landschapspark in Rheder, een
stadsdeel van de hanzestad Brakel. Het uitgestrekte park met zijn groene bos-, weide- en
waterlandschappen omringt het slot Rheder.
Direct naast het prachtige barokke complex
ligt op een idyllisch plekje naast het riviertje
de Nethe het Weidenpalais, een „paleis” uit
takken, dat met zijn beide torens aan het
Westwerk van het klooster Corvey doet
denken. Het levende bouwwerk is circa tien
meter hoog, ruim 30 meter lang en behoort
tot de meest bijzondere bezienswaardigheden van deze regio.

GRADEERWERK
BAD SALZUFLEN

Informatie
Staatsbad Salzuflen Tourist
Information, Parkstraße 20,
D-32105 Bad Salzuflen
Tel.: +49 (0)5222. 18 31 83
www.staatsbad-salzuflen.de

beperkt open

Rondleidingen
Gradeerwerk-rondleiding
dagelijks om 11 en 15 uur, in de
wintermaanden beperkt

GRÄFLICHER PARK HEALTH & BALANCE RESORT

Informatie
Gräflicher Park, Brunnenallee 1
D-33014 Bad Driburg
Tel.: +49 (0)5253. 95 230
info@graeflicher-park.de
www.graeflicher-park.de

vriendelijk.

DEUTSCHES AUTOMATENMUSEUM
SCHLOSS BENKHAUSEN, ESPELKAMP

Informatie
Deutsches Automatenmuseum
Schlossallee 1, D-32339 Espelkamp
Tel.: +49 (0)5743. 93 18 22 2
info@deutschesautomatenmuseum.de
www.deutschesautomatenmuseum.de

staan vermeld op onze website.
d 5 volwassenen; d 2 kortingsgerechtigden

Uit deze wereldwijde, unieke privéverzameling
presenteert het museum de 200 interessantste
stukken in een moderne tentoonstelling.
Rondleidingen / toegankelijkheid
De verzamelobjecten presenteren de creativi10 tot 25 personen: entree per
persoon + d 40 voor de rondleiding, teit en bijzondere werking van muntautomaaangemelde schoolklassen krijgen
ten. Elke automaat is een echte blikvanger en
gratis toegang en een kosteloze
verschaft een bijzondere indruk van designrondleiding. Rolstoelvriendelijk.
trends, technische geraffineerdheid en grote
ambachtskunst uit de afgelopen decennia.
Bovendien heeft de tentoonstelling een
enorme nostalgische stimulus: veel bezoekers
herkennen hun lievelingsflipperkast uit hun
jeugd, de snoepautomaat op de hoek van de
straat of de jukebox uit het café.

WIDUKIND-MUSEUM
ENGER

Mythen, legendes en het Ferraripaard
Saksische adellijke, heidense vrijheidsstrijder,
christelijke held of verraderlijke aanvoerder?
Over het leven van Widukind zijn maar
weinig feiten bekend – en des te meer sagen
en legendes. In de bijzondere sfeer van het
Widukind-Museum maken de bezoekers een
tijdreis van de vroege middeleeuwen tot de
moderne tijd.

Ook een bezoek aan de zoutwater-nevelkamer binnen in het gradeerwerk werkt
verkwikkend. Tijdens de inhalatie van de
bijzonder zoutrijke en geneeskrachtige lucht
kunnen bezoekers ontspannen met zachte
muziek en een sterrenhemel-illuminatie.

Was Widukind tijdens zijn leven, 800
Informatie / navigatieadres
Widukind-Museum Enger
jaar voor Christus, voor Keizer Karel en de
Kirchplatz 10, D-32130 Enger
Franken de uitgesproken vijand, zoals SakTel.: +49 (0)5224. 91 09 95
sische
schrijvers tijdens de middeleeuwen
info@widukind-museum-enger.de
www.widukind-museum-enger.de beweerden? Tijdens de vroegmoderne tijd
zagen veel adellijke families Widukind als
Met het OV
hun stamvader. Schrijvers, kunstenaars en
Vanaf station Herford met lijn
465 of lijn 466 richting Spenge
historici uit de 19e eeuw omschreven hem
tot Enger, Bahnhofstraße;
als charismatische held. De nationaalsocivanaf station Bünde met lijn
alisten misbruikten Widukind als idool van
654 richting Enger tot de
„rasseneenheid“ en „volksgemeenschap“.
Bachstraße

Wie als afsluiter het negen meter hoge
uitkijkplatform beklimt, wordt beloond met
een prachtig uitzicht over het oude centrum
en het kuurpark.

Openingstijden
Di – za 15 – 18 uur, zo- en
feestdagen 11 – 18 uur, m.u.v. 24,
25 en 31 dec, 1 jan, tweede paasdag
en tweede pinksterdag.
Rondleidingen
Rondleidingen voor kinderen volwassenengroepen na
reservering. Toegankelijk
(invalidentoilet aanwezig)

GARTENSCHAUPARK

GARTENSCHAUPARK RIETBERG GMBH

Ontdekken. Herdenken. Beleven.

Ooit wonderen in hun tijd, tegenwoordig
kostbare rariteiten: in het automatenmuseum bij slot Benkhausen maakt u kennis
met flipperkasten, eenarmige bandieten,
waarzeggersautomaten, gokautomaten en
mechanische jukeboxen uit de hele wereld. Ze
Navigatieadres
Neustadtstr. 40, D-32339 Espelkamp behoren tot de omvangrijke collectie van de
ondernemersfamilie Gauselmann, die sinds
Openingstijden / prijzen
1985
meer dan 1800 exemplaren uit de jaren
Di – vrij 10 – 17 uur, za + zo 11 – 18 uur.
1888
tot 1977 verzameld heeft.
De openingstijden op onze website
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En wat hebben Widukind en Ferrari eigenlijk
met elkaar te maken? Het paard. Het
Ferrari-embleem stamt af van het wapen
van de gravenfamilie Savoyer – ook zij zien
Widukind als oervader van hun dynastie.
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WESTFALEN CULINARIUM
NIEHEIM

Informatie / navigatieadres
Westfalen Culinarium
Lange Straße 12
D-33039 Nieheim
Tel.: +49 (0)5274. 83 04
info@westfalen-culinarium.de
www.kaesemuseum.de

Met het OV
Vanaf station Steinheim / Westf.
bus 575 tot Nieheim Kornhaus;
vanaf station Bad Driburg bus
583 tot Nieheim Kornhaus

Cultuur, natuur en een reuzenglijbaan
Het Gartenschaupark Rietpark tussen het
beschermd natuurgebied van de Rietberger
Emsvlakte en het stadsdeel Neuenkirchen
biedt meerdere excursiemogelijkheden
in één. Naast weelderige bloemperken en
klassieke thematuinen vinden tuinliefhebbers ook uitgestrekte merenlandschappen
Informatie
in het 40 ha grote toegankelijke park, dat
Touristikinformation Rietberg &
Gartenschaupark Rietberg GmbH in 2012 met de Green-Flag-Award werd
Rathausstr. 38, D-33397 Rietberg onderscheiden.
Tel.: +49 (0)5244. 98 62 01
info@gartenschaupark-rietberg.de De talrijke grote (water)speeltuinen, de 23
www.gartenschaupark-rietberg.de hoge glijtoren met junglebrug, duizenden
Navigatieadres
Torfweg 53 (parkeerplaats bij het
busstation), D-33397 Rietberg
Met het OV
Vanaf Gütersloh met bus 77, vanaf
Rheda-Wiedenbrück met lijn 76 en
vanaf station Lippstadt met lijn
80.1 direct naar het busstation bij
de parkingang „Mitte“.
Openingstijden
Het terrein is dagelijks van
6 tot 21 uur geopend (verblijf
tot zonsondergang).

grote legoblokken, het klimpark „schnurstracks” en nog veel meer is vooral voor
gezinnen ideaal.

Rondleidingen
Individuele rondleidingen op
aanvraag

Wie op zoek is naar rust en ontspanning
vindt dit bij knusse picknickplekken, bij het
waterbassin, met het blotevoetenpad en aan
het einde van de dag in een van de Camping
Pods of de schattige heksenhuisjes. Deze gezellige huisjes bieden een bijzonder verblijf
tegen een klein prijsje.

HERFORD

Informatie
Tourist-Information Herford
Tel.: +49 (0)5221. 18 91 526
tourist-info@herford.de
www.herford.de
Navigatieadres
Marta Herford gGmbH
Goebenstraße 2 – 10
D-32052 Herford
Tel.: +49 (0)5221. 99 44 300
www.marta-herford.de

Tussen Gotik en Gehry
Ruim 1200 jaar geschiedenis heeft zichtbare
sporen nagelaten in Herford, waarbij tegelijkertijd voldoende ruimte overblijft voor moderne
accenten. Waar ooit het oudste Saksische vrouwenklooster voor de hoge adel werd gebouwd
en Widukind de Frankenkeizer Karel de Grote
het hoofd bood, vindt u nu gotische, sacrale
architectuur naast een modern museumgebouw: Frank Gehry‘s Marta Herford.

Met het OV
Vanaf station Herford in richting Dit opzienbarende, iconische sculptuur van de
Goebenstraße (stationsplein links),
Amerikaanse toparchitect met een prachtig vo3 minuten lopen
Openingstijden
Di- zo- en feestdagen 11 – 18 uur;
elke 1ste woensdag van de
maand 11 – 21 uur

lume en puntige, wervelende vormen is al een
kunstwerk op zich – binnen wordt er een gevarieerd programma van moderne kunst met een
vleugje design en architectuur gepresenteerd.
Het Marta Café met terras biedt na uw bezoek
een lekker pauzeermomentje met een mooi
uitzicht over de Aa. Het levendige contrast
tussen middeleeuwen en moderniteit ontdekt
u vooral met het interessante dagprogramma
of een stadswandeling.

Kleine brouwerij en grote orgelmuziek
Het voormalige cisterciënzerklooster Marienfeld was een van de belangrijkste abdijen van
Westfalen, met als middelpunt de tussen 1185
en 1222 gebouwde kloosterkerk. In de laat-romaanse abdijkerk bevindt zich het pronkstuk
van dit godshuis: de uitvoerig gerestaureerde
orgel van Johann Patroclus Möller uit 1751. Het
orgel is regelmatig tijdens concerten te horen.

geneeskrachtige planten en kruiden groeien
zijn bezienswaardig. En het 1200 meter lange
„cisterciënzerpad” rondom het klooster, die
met 13 informatieborden de geschiedenis van
het klooster belicht, mag u ook niet overslaan.
De kloosterwinkel biedt een ruime keuze
aan boeken, muziek en wijn. In het kader van
de kloosterlijke traditie wordt er hier ook
weer gebrouwd: in de historische brouwerij
wordt in het gewelf van de „Alte Abtei” het
Marienfelder Klosterbräu geproduceerd
en kan daar in een gezellige sfeer worden
genuttigd. Niet op de laatste plaats kunt u in
het kloostercafé genieten van koffie met een
lekker stuk gebak.

Na een ontspannen nacht is een bezoek aan

MARTA HERFORD

nog veel meer vragen krijgen gasten door te
voelen, luisteren, proeven en te ruiken. Kortom:
genieten met alle zintuigen. Zo ontdekt u hier
waarom het bierbrouwen in de middeleeuwen een vrouwenzaak was, maar waarom
vrouwencafés, toch uit den boze waren.

Met het OV
Vanaf station Gütersloh lijn 71
richting Versmold tot halte
Ook de naar historische ontwerpen aange„Bahnhof Marienfeld“; 300 meter legde tuinen, waar meer dan 80 typische
lopen tot aan Klosterhof Marienfeld

Rondleidingen / toegankelijkheid het historische centrum met de liefdevol
Informatie over rondleidingen
gerestaureerde vakwerkhuisjes zeker de
door het Gartenschap- en Klimamoeite waard.
park tel. +49 (0)5244. 98 62 01.
Het park is rolstoelvriendelijk.
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Moderne kunst en een unieke architectuur

HARSEWINKEL – DE MÄHDRESCHERSTAD

Navigatieadres
Klosterhof, D-33428 Marienfeld
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AQUA MAGICA
LÖHNE

Informatie
AQUA MAGICA
Bad Oeynhausen & Löhne GmbH
Oeynhausener Straße 41
D-32584 Löhne
Tel.: +49 (0)5732. 10 03 23
Mobil.: +49 (0)160. 61 03 535
infoaquamagica@loehne.de
www.aquamagica.de
www.poetischequellen.de

Openingstijden
Dagelijks van 9 uur tot zonson
dergang; waterkrater en water
tuinen: eind april t/m half okt,
do & vrij 11 – 18 uur, za, zo- en
feestdagen 10 – 19 uur

Informatie / navigatieadres
Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5
D-33602 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521. 32 99 95 00
info@kunsthalle-bielefeld.de
www.kunsthalle-bielefeld.de

De uitgebreide verzameling kent een tijdsbegrenzing en er worden alleen bepaalde
selecties vertoond. Als enig Duits museum
Met het OV
Vanaf station Bielefeld Stadtdat door de Amerikaanse architect Philip
Bahn-lijn 1 richting Senne tot aan
Johnson in „International Style“ is gebouwd,
Kunsthalle / Adenauerplatz
is de Kunsthalle Bielefeld tegelijkertijd een
Openingstijden
bijzonder architectonisch monument.
Di – zo 11 – 18 uur, woe 11 – 21 uur,
za 10 – 18 uur (maandag gesloten) Behalve de uitgebreide verzameling vormt

ook de ontwikkeling van de tentoonstelRondleidingen
Openbare rondleidingen
lingen binnen de Duitse en internationale
op zo- en feestdagen 11:30 – 12:30
moderne kunst een belangrijk speerpunt.
uur / 16 – 17 uur, woe 19-20 uur
Entree + d 2
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BOTANISCHE TUIN
GÜTERSLOH

Informatie
ServiceCenter
Gütersloh Marketing GmbH
Berliner Str. 63
D-33330 Gütersloh
Tel.: +49 (0)5241. 21 13 60
www.guetersloh-marketing.de

Het uitgestrekte park is in de zomermaanden een populair uitstapje. Een echte trekpleister is het internationale literatuurfeest
„Poetische Quellen“ dat in augustus plaatsvindt en veel (internationale) bezoekers
trekt. Bekende schrijvers en jonge dichters
uit binnen- en buitenland nemen plaats op
het podium voor discussies en lezingen.

Bloemengeur en kruidenweetjes

De botanische tuin Gütersloh verzamelt
net zo ijverig prijzen als dat de bijen nectar
verzamelen. Al voor de vierde keer op een
rijk werd de tuin bekroond met de gerenommeerde „Green Flag Award“. Geen
Navigatieadres
wonder trouwens, want als onderdeel van
Parkstraße 51, D-33330 Gütersloh
een stadspark, vertoont de botanische tuin
Met het OV
naast prachtige planten ook een bijzonder
Vanaf het busstation, ma t/m zo
ensemble uit historische elementen en
met buslijn 202, halte: Am Anger
moderne kunst – bijvoorbeeld de geurtunnel
Openingstijden / rondleidingen
van de kunstenaar Olafur Eliasson. In deze
In de zomermaanden dagelijks
langlopende enscenering in de vorm van
vanaf 7:30 uur, in de winter
maanden dagelijks vanaf 8 uur,
een gaanderij snuift u rozengeur en kruidige
tot zonsondergang.
aroma’s op.
Rondleidingen via
www.guetersloh-marketing.de
of stadtpark-guetersloh.de

In de thematuinen maken bezoekers kennis
met allerlei soorten planten. Zo informeert
de apothekerstuin over de geneeskrachtige
werking van meer dan 100 kruiden. De plantentuin bewaart zeldzame appel-, peren-,
pruimen- en kersensoorten, die vroeger
typisch voor Westfalen waren.
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SPARRENBURG
BIELEFELD

Verre uitzichten, ondergrondse gangen
en middeleeuwse feesten
Al 800 jaar lang is de Sparrenburg het oriënta
tiepunt van Bielefeld. De vesting troont met
zijn markante toren op de kam van het Teutoburgerwoud. Vanaf de 37 meter hoge toren
heeft u een fantastisch uitzicht over de stad.

Informatie
Bezoekerscentrum Sparrenburg
Am Sparrenberg 40
D-33602 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521. 51 67 89
sparrenburg@bielefeldmarketing.de
www.sparrenburg.info
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HEINZ NIXDORF MUSEUMSFORUM
PADERBORN

‘s Werelds grootste computermuseum presenteert 5000 jaar oude informatietechniek

Informatie
Tel.: +49 (0)5251. 30 66 00
service@hnf.de
www.hnf.de

Vanaf het ontstaan van de eerste leestekens
via het gebruik van historische schrijf- en
rekenmachines tot aan de moderne digitale
wereld zit zo’n 5000 jaar tussen. Het Heinz
Nixdorf MuseumsForum brengt deze spannende ontwikkeling tot leven. Het museum
vertoont de nieuwste trends en mogelijk
heden op het gebied van kunstmatige
intelligentie en robotica, het vertelt allerlei
weetjes ver de geschiedenis van de media en
de informatietechniek.

Navigatieadres
Fürstenallee 7
D-33102 Paderborn

Veel verzamelobjecten met interactieve
opties maken het zelf uitproberen extra
leuk: bezoekers kunnen rekenen met een
Met het OV
Abakus, telefoneren met oude luidsprekers,
Vanaf station Paderborn lijn 11
richting Thuner Siedlung tot het legendarische videogames als Pac-Man
MuseumsForum (de bus rijdt
uittesten of de avatars besturen met blikken
elke 30 minuten)
en bewegingen. Knappe koppen en stevige
benen zijn nodig bij het populaire raadspel
Openingstijden
Ma gesloten, di-vrij; 9 – 18 uur,
„1,2 of 3“. De museumrobots Beppo, Pepper,
za-zo: 10-18 uur, afwijkende opehitchBot en PETER laten u met hun techniek
ningstijden tijdens feestdagen
vanzelf meebewegen.

Rondleidingen / toegankelijkheid
Kosteloze openbare rondleidingen: Het HNF organiseert regelmatig seminars,
zo, 15 uur. Rondleidingen zijn te
workshops en educatieve cursussen aan over
boeken via tel. +49 (0)5251. 30
actuele technische en creatieve thema’s.
66 60. Het HNF is overwegend
rolstoelvriendelijk.

Door de eeuwen heen heeft de Sparrenburg
een roerige geschiedenis doorleefd, zo werd de
burcht als vorstenverblijf, vestingwerk, krijgsgevangenis en bezienswaardigheid gebruikt.

Bij openbare rondleidingen, tussen april
en oktober, krijgen bezoekers spannende
verhalen te horen over het bijzondere
bouwwerk. Ze duiken daarbij de kazematten
in, het vertakte gangensysteem onder de
Navigatieadres
burcht.
U beleeft hier hoe machtig de muren
Am Sparrenberg, D-33602 Bielefeld
en hoe diep en donker de verliezen zijn en
Met het OV
onder welke omstandigheden de mensen
Vanaf station Bielefeld StadtBahnlijn 2, richting Sieker tot Landgericht hier vroeger leefden.
Openingstijden
April-oktober dagelijks van
10 – 18 uur, november-maart za,
zo- een feestdagen 11 – 18 uur
(m.u.v. 24 dec t/m 1 jan)
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DIERENPARK OLDERDISSEN
BIELEFELD

Jule, Max en 400 andere dieren

Informatie / navigatieadres
Heimat-Tierpark Olderdissen
Dornberger Straße 149a
D-33619 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521. 51 29 56
umweltbetrieb@bielefeld.de
www.bielefeld.de

Het dierenpark Olderdissen in een dierenstation voor bedreigde diersoorten en tegelijkertijd een van populairste bezienswaardigheden in de regio. In de roofvogelopvang
worden gewonde uilen, oehoes en buizerds
Met het OV
verzorgd. In het park leven wolven, lynxen,
Vanaf station Bielefeld lijn 24 tot
wisenten, wilde katten, raven en rond 100
halte Tierpark
andere in Duitsland bijna uitgestorven dierOpeningstijden
Het hele jaar door, 24 uur per dag soorten. Op steenworp afstand van de grote
stad ligt hier een ongerept stuk natuur. In
Rondleidingen
1930
ontstond het idee van het dierenpark
Rondleidingen met verschillende
op een voormalige boerderij en werd het
thema's zijn te boeken via
www.zoo-schule-gruenfuchs.de steeds verder uitgewerkt. Tenslotte kregen
de twee publiekslievelingetjes, de beren
Max en Jule, een nieuw buitenverblijf dat
ze delen met de vossen.
Voor gezinnen is er een speciaal aanbod
met o.a. een „dierenschool” en een speeltuin.
Ook is er een café met een terras. Het dierenpark is het hele jaar door 24 uur per dag
geopend en de toegang is gratis. Met een
kort wandelingetje bereikt u de botanische
tuinen – eveneens altijd geopend en gratis.

Hoogtepunt van het jaar is het Sparrenburgfest in het laatste weekend van juli. Dit
driedaagse middeleeuwse spektakel met
ridders, muziek en ambachtskraampjes trekt
duizenden bezoekers.

Rondleidingen
Openbare rondleidingen door de
kazematten: april t/m okt dagelijks
om 12 en 14.30 uur, zo- en feestdagen
ook om 16 uur; Entree: d 4,50, met
korting d 3,50
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BURG RAVENSBERG
BORGHOLZHAUSEN

Informatie / navigatieadres
Stiftung Burg Ravensberg
Burg Ravensberg 1
D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0)5425.93 35 44
burg-ravensberg@t-online.de
www.stiftung-burg-ravensberg.de
Met het OV
Vanaf station Borgholzhausen
met de Pium Bus naar halte
„Burg Ravensberg“. Pium Bus:
Tel.: +49 (0)5425. 93 39 901
Openingstijden / rondleidingen
Kasteelterrein: van woe t/m vrij
zijn de deuren van 10 – 18 uur voor
bezoekers geopend. Gastronomie
beperkt open. Rondleidingen op
zo- een feestdagen van april t/m
okt, elk uur tussen 12 en 17 uur
zonder reservering, groepsrondleidingen op aanvraag.

Diepe bronnen, hoge bergfried,
verre uitzichten
Een enthousiaste stichting richt zich op
het behoud van de burcht Ravensberg en
maakte dit landmark van het Ravensberger
Land bovendien tot een plek waar bezoekers
de geschiedenis op een spannende manier
beleven. Zo leren de gasten tijdens een rondleiding dat deze burcht begin 12e eeuw
werd gebouwd als hoofdverblijf van de
graven van Ravensberg-Calvelage.
Ook ontdekken bezoekers allerlei details zoals de 120 meter diepe middeleeuwse bron,
die de bewoners ook tijdens een belegering
trouw van drinkwater voorzag. Dat was vaak
nodig, want de burcht werd vaak aangevallen, zoals tijdens de dertigjarige oorlog.
Niet op de laatste plaats genieten bezoekers
hier vanaf de statige bergfried van deze
hoogteburcht van verre uitzichten over het
Teutoburgerwoud en het Münsterland.
Met de „Ravensberger Klassenzimmer“
schiep de stichting een leerplek voor natuur,
ecologie en geschiedenis. Ook het openluchttheater heeft een diverse evenementenkalender – een aanrader.

Een architectonische blikvanger en trefpunt
voor een kop koffie is het lichtdoorlatende,
naar historische modellen herbouwde
Palmenhaus Café.

Poëtische bronnen en de kracht van het water

Opwindend, natuurlijk en vol schoonheid
belicht het landschap- en cultuurpark AQUA
MAGICA de thema’s water en bronnen. De
hoofdattractie van dit uitgestrekte terrein is
de „waterkrater“. Wie hier 18 meter de diepte
in loopt, beleeft de kracht en het oergeweld
van het water van dichtbij: met regelmatige
intervallen spuit de fontein 30 meter hoog,
Navigatieadres
Bültestraße (parkeerplaats)
begeleid door licht- en geluidsinstallaties.
D-32584 Löhne
Ook de „Allee des Weltklimas“ (laan van het
Met het OV
wereldklimaat) met 230 platanen erlangs en
Vanaf station Löhne lijn 438
de bijbehorende tuinen, het AQUA MAGICArichting Bad Oeynhausen tot halte
café in de kassen en de bijzonder originele
AQUA MAGICA of met de taxi
speeltuinen zijn een bezoek waard.
(30 min vooraf reserveren via
tel +49 (0)5231. 97 76 81)

BIELEFELD

De Kunsthalle Bielefeld is een tentoonstellingsruimte voor kunst uit de 20e en 21e
eeuw. De belangrijke verzameling bevat wer
ken van Picasso, Sonia en Robert Delaunay,
Max Beckmann, Man Ray, de kunstenaarsgroep „Der Blaue Reiter“, de constructivistische stroming uit de jaren '20 met László
Moholy-Nagy en Oskar Schlemmer. Bovendien: Amerikaanse en Duitse kunst uit de
jaren '70 en '80 en internationale sculpturen
van Rodin tot Serra, Schütte en Eliasson in
het park van de kunsthal.

KLOOSTER MARIENFELD

Informatie
Stad Harsewinkel
Münsterstraße 14
D-33428 Harsewinkel
Tel.: +49 (0)5247. 935-200
kontakt@harsewinkel.de
www.harsewinkel.de

KUNSTHALLE

Culinair onderzoek in verrassende musea

In „Menne’s Nieheimer kaasmakerij“ komt u
nog meer te weten over het thema kaas. Ook
het buitengewone „zakkenmuseum“ van de
streekvereniging is een bezoekje waard. In
het restaurant „Meilenstein“ kan de theorie
omgezet worden in praktisch genot.
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De geheimen van de Westfaalse basisvoedingsmiddelen worden onthuld in vier
tentoonstellingen in het historische hart van
Nieheim.

Wat maakt bier goed en hoe komen de
Openingstijden / rondleidingen
Van april t/m oktober woe – zo
gaten en geur in de kaas? Waarom smaakt
10 – 18 uur; groepsaanvragen ook de Westfaalse ham zo bijzonder kruidig en
buiten openingstijden mogelijk;
wat onderscheidt de Pumpernickel van bijna
de tentoonstellingen zijn
alle andere broden? Antwoorden op deze en
gedeeltelijk rolstoelvriendelijk.

Het park vloeit natuurlijk over in het
Gräflicher Park Health & Balance Resort.
Het 4* hotel biedt de perfecte symbiose
uit traditionele genezingsmethoden en
moderne geneeskunde. Het aanbod varieert
van ayurvedatherapie, F.X. Mayr-kuren tot
de Grönemeyer rug-wellnesskuur en yoga
en detox. Bovendien is er een uitgebreid
sportaanbod met tennisbanen, een golfbaan
en een spa met een 25-meterbad, dat met
het pure bronwater gevoed wordt.

Gastronomie
Gastronomie met biergarten (openingstijden seizoensafhankelijk)
Tel.: +49 (0)5272. 39 23
www.schlossbrauerei-rheder.de
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Gezondheid en tuinenkunst, wellness en
culinair genieten

Als plek voor rust en ontspanning legde
de graaflijke familie van Oeynhausen-Sierstorpff in 1782 hun landschapspark aan – en
Navigatieadres
nog altijd onderhoudt de familie dit park
Brunnenallee 1,
als centrum van gezondheid. Hier liggen
D-33014 Bad Driburg
het natuurlijke geneesmiddel veen en het
Met het OV
bronwater verscholen, hier beleven bezoekers
Vanaf station Altenbeken (10 km
afstand) rijden IC(E)’s en regionale op 64 hectare een bijzondere combinatie van
historische en moderne tuinenkunst, die het
treinen. Vanaf het station Bad
Driburg is het ca. 10 minuten
terrein tot een van de mooiste landschapslopen naar het Gräflicher Park.
parken van Europa maakt. Na een wandeling
Openingstijden / rondleidingen
door de rozentuin en het wildterrein kunt u
Het hele jaar door geopend.
in twee restaurants genieten van gezonde
Rondleidingen door het park op
specialiteiten.
aanvraag. Het park is rolstoel

Twee rondwegen beginnen hier: het „Wald
pfad“ en het „Wasserpfad“; onderweg komt u
dankzij de infoborden van alles te weten over
de dieren- en plantenwereld, het landschap
en het slot Rheder. De voorburcht in Rheder
Openingstijden / rondleidingen
Het hele jaar door geopend; open- herbergt een huzarenmuseum en een ruim
bare rondleidingen op aanvraag
325 jaar oude brouwerij.

Ademhalen XXL in het modernste
gradeerwerk van Europa

Zijn vorm is klassiek en al sinds de tijden van
de zoutwinning, in de 18e eeuw, onveranderd.
Vooral de binnenkant maakt het oriëntatieNavigatieadres
punt van het kuuroord Bad Salzuflen uniek:
Parkstraße 20
het enorme gradeerwerk, het modernste
D-32105 Bad Salzuflen
complex van zijn soort in Europa, is be
Met het OV
gaanbaar en wordt niet alleen van buiten,
Vanaf station Bad Salzuflen
maar ook van de binnenkant met zoutwater
met buslijn 943 tot halte
beneveld. De bezichtiging zorgt niet alleen
Kurgastzentrum
voor
spannende inzichten in de bouwwijze
Openingstijden
van gradeerwerken, maar geeft ook nog eens
April t/m oktober dagelijks
10 – 18 uur, in de wintermaanden uw gezondheid een enorme boost.

GRÄFLICHER PARK BAD DRIBURG

Met het OV
Vanaf station Brakel lijn 552
richting Dalhausen/Borgentreich
tot Rheder Kirche
Info: www.nph.de

Rondleidingen
April – okt elke eerste en derde
zondag in de maand, 11:30 uur
(organisatie: Minden Marketing
GmbH)
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STICHTING KLOOSTER DALHEIM
LICHTENAU-DALHEIM

Informatie
Bezoekersservice di t/m vrij 11 – 16
uur via tel. +49 (0)5292. 93 19 22 5
kloster-dalheim@lwl.org
www.stiftung-klosterdalheim.lwl.org
Navigatieadres
Am Kloster 9,
D-33165 Lichtenau-Dalheim
Met het OV
Vanaf station Paderborn met
de R82 en S85. Neem voor
vertrektijden contact op met
de bezoekersservice.

Maak kennis met de kloosterwereld
Middeleeuws vrouwenklooster, augustijnse
kanonikerstift, de barokke bloeitijd, Pruisisch
staatsdomein, landgoed, museum – het
klooster Dalheim vertelt zijn ruim jaar oude
geschiedenis. Tegenwoordig herbergt het
een in Duitsland uniek museum: de stichting
Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum voor
kloostercultuur.

Van de kerk en de middeleeuwse clausuur tot
aan de imposante schuren is het voormalige
klooster bijna compleet behouden. De moOpeningstijden
numentale bouwsubstantie en de moderne
Di – zo en feestdagen 10 – 18 uur,
architectuur komen hier op een fascinerende
het hele jaar door geopend
manier samen.
m.u.v. 24, 25 en 31 dec.
Rondleidingen / toegankelijkheid
Openbare rondleidingen het hele
jaar door op zo- en feestdagen om
13:30 en 15 uur. Tentoonstellings
ruimten en buitenterrein zijn
overwegend rolstoelvriendelijk.

Wat het kloosterleven van vroeger en nu
inhoudt, presenteert de gekroonde tentoonstelling in de historische clausuur. Met
behulp van moderne ensceneringen worden
de geschiedenis en het dagelijks leven in de
kloosters vertoond.
Een gevarieerd programma tijdens thema- en
familiedagen, Europa’s grootste kloostermarkt
en culturele evenementen maken het extra
aantrekkelijk om de wereld van de Europese
kloostercultuur te komen ontdekken.
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MUSEUM PETER AUGUST BÖCKSTIEGEL
WERTHER (WESTF.)

20

KAISER-WILHELM-DENKMAL

LWL-BEZOEKERSCENTRUM | PORTA WESTFALICA

Informatie
i-punt Porta Westfalica (met 24uurs infoterminal), Schalksburgstraße 3 – 5, D-32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 (0)5751. 40 39 80
touristikzentrum@
westliches-weserbergland.de
www.westliches-weserbergland.de

Hoog boven de doorgang van de Wezer,
tussen het Wezer- en het Wiehengebergte
staat al ruim 120 jaar een van de belangrijkste
monumenten van Duitsland en tevens het
oriëntatiepunt van de stad Porta Westfalica:
Navigatieadres
Kaiserstr., D-32457 Porta Westfalica het 88 meter hoge monument van de vroegere keizer Wilhelm I (1979 – 1888). Acht jaar
Met het OV
Met de trein via station Porta West- na de dood van de monarch was het standfalica; met de bus-shuttle Kaiser- beeld op de 268 meter hoge Wittekindsberg
Wilhelm-lijn 518 vanaf de aangewe- klaar, gebouwd uit Porta-zandsteen naar de
zen parkeerplaatsen; met de boot
ontwerpen van de architect Bruno Schmitz.
van/naar Minden, vertrektijden
verschillen per seizoen.

info@museumpab.de
www.museumpab.de

Navigatieadres
Schloßstraße 109 / 111
D-33824 Werther (Westf.)

Het kunstenaarshuis is nog niet zo lang
geleden uitgebreid met een modern,
natuurstenen gebouw. In huize Böckstiegel
waren gasten altijd welkom en werden ze
goed verzorgd. Het „Bistro & Café Vincent“
zet deze traditie voort en serveert koffie,
gebak of hartige regionale specialiteiten.

Met het OV
Parkeerplaatsen voor auto’s en
bussen bevinden zich op ca. 100
meter afstand (richting Werther).
Twee invalidenparkeerplaatsen bevinden zich direct voor de ingang.
Openingstijden
Woe t/m zo: 12 – 18 uur

Rondleidingen / toegankelijkheid
Particuliere rondleidingen te boe
ken via tel. +49 (0)5203. 90 18 72,
Elke woensdag 17 – 18 uur openbare
rondleidingen door de actuele
tentoonstelling. Het museum is
overwegend rolstoelvriendelijk.
Lift is aanwezig.
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PADERBRONNEN
PADERBORN

Informatie
Tourist Information Paderborn
Marienplatz 2a
D-33098 Paderborn
Tel.: +49 (0)5251. 88 29 80
tourist-info@paderborn.de
www.paderborn.de
Navigatieadres
Paderborn, centrum
Met het OV
Vanaf station Paderborn met
de lijnen 2, 4, 8, 9 naar het
Rathausplatz

Sterk begin, snel einde:
de kortste rivier van Duitsland
Voor de oude Germanen waren ze heilig.
Voor keizer Karel vormden ze het doopvont, waarin ze de Saksen tot christenen
bekeerden. En voor de huidige inwoners en
bezoekers vormen de Paderbronnen een
oase van rust midden in het centrum.

Meer dan 200 bronnen voeden tussen het
winkelcentrum en de keizerpalts, tussen de
stadsbibliotheek en de dom de zes bron
bekken. Rond 5000 liter water – genoeg om
Openingstijden
April t/m oktober:
40 badkuipen mee te vullen – gulpen hier
ma – vrij 10 – 18 uur, za 10 – 16 uur
per seconde uit de grond. Daarmee is het
November t/m maart:
ma – vrij 10 – 17 uur, za 10 – 14 uur centrum van deze stad met 150.000 inwoners het sterkste brongebied van Duitsland.
Rondleidingen
www.paderborn.de/fuehrungen

Het snel stromende water dreef ooit niet
alleen talrijke molens aan, maar was
bovendien onmisbaar bij de productie van
het Paderborner brood en het beroemde
Paderborner bier. Nog in het stadscentrum
vloeien de vijf bronarmen samen tot de
Pader, die op zijn beurt al in de buurt van de
voormalige bisschoppelijke residentie Schloß
Neuhaus in de Lippe uitmondt. Daarmee is
de Pader de kortste rivier van Duitsland.

In 2018 werd de uitvoerige sanering afge-

sloten. Sindsdien genieten bezoekers van
Openingstijden
Het terrein rond het Kaiserprachtige uitzichten vanaf het terras in het
Wilhelm-Denkmal is altijd gratis
panoramarestaurant „Wilhelm 1896“ en in
toegankelijk. LWL-bezoekerscentrum: ma t/m zo 10-18 uur. Panora- het LWL-bezoekerscentrum. Behalve een
goede keuken, biedt de nieuwe installatie
marestaurant „Wilhelm 1896“:
di t/m vrij 11:30 – 22 uur, za – zo
allerlei weetjes over het monument, de regio
9 – 22 uur. (Stand 10/2018)
Rondleidingen
Rondleidingen Kaiser-WilhelmDenkmal en gegidste wandelingen
rond de Wittekindsberg via tel.
+49 (0)5751. 40 39 80, reise@
westliches-weserbergland.de
Rondleidingen LWL-bezoekers
centrum: tel. +49 (0)571. 83 72 80,
buchungen-kwd@lwl.org.
Toegankelijk voor mensen met
een mobiele beperking, blinden,
slechtzienden en doven.
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en de geschiedenis.

Het Kaiser-Wilhelm-Denkmal vormt het
knooppunt van populaire wandelroutes, die u
ook langs andere monumentale bouwwerken
brengen. Zoals resten van een verdedigingswerk en de fundamenten van een kruiskerk
uit de 10e eeuw – een archeologische bijzonderheid in Europa.

LWL-OPENLUCHTMUSEUM
DETMOLD

Een reis door tijd en ruimte

Van simpele boerderij tot kunstwerk
Peter August Böckstiegel werd in Bielefeld
opgeleid tot schilder en beeldhouwer; hij
studeerde en werkte bij de kunstacademie
in Dresden. Toch keerde hij steeds terug naar
zijn ouderlijk huis in Werther. Hier richtte hij
niet alleen zijn atelier in, maar maakte van
het inmiddels 200 jaar oude vakwerkgebouw
een bijzonder kunstwerk: Böckstiegel ontInformatie
wierp
de balken, voegde mozaïeken toe aan
Museum Peter August Böckstiegel
Tel.: +49 (0)5203. 32 97
de muren, schiep sculpturen voor de tuin.

Keizerlijke uitzichten over het verloop
van de Wezer

Een boerengebouw uit de 16e eeuw, het
historische fotoatelier uit 1891 uit Rietberg
en het Siegener tankstation uit de jaren
’60: in het LWL-openluchtmuseum Detmold
maken de bezoekers een reis door de tijd.
Het grootste Duitse openluchtmuseum
presenteert het dagelijks leven in Westfalen
van de afgelopen 500 jaar. Op een terrein
Informatie
LWL-openluchtmuseum Detmold van ruim 90 ha ontdekt u 120 vakwerkgeKrummes Haus, D-32760 Detmold bouwen.

Tel.: +49 (0)5231. 70 61 04 (Infobüro)
Bij de historische werkplaatsen maakt u
Tel.: +49 (0)5231. 70 60 (Zentrale)
infobuero.detmold@lwl.org
kennis met oude ambachten. U ziet de
www.lwl-freilichtmuseumfotograaf aan het werk in zijn doka en u ziet
detmold.de
Navigatieadres
Krummes Haus / Paderborner
Straße, D-32760 Detmold

hoe de smid, de bakker en de pottenbakker
bezig zijn. Ook de moeite waard is een kijkje
in de naar historische modellen aangelegde tuinen, waarin een aantal regionale
kruidensoorten te vinden zijn.

Met het OV
Buslijn 701 (Berlebeck) of 703
(Hiddesen) vanaf station Detmold Bovendien draagt het LWL-openluchtmutot halte Freilichtmuseum

seum Detmold actief bij aan het behoud
van zeldzame huisdierrassen zoals de
Senner paarden, het „Siegerländer rood” en
de Lippe-ganzen. In het museumrestaurant
vindt
u regionale- en seizoenspecialiteiten.
Rondleidingen / toegankelijkheid
Openingstijden
1 april t/m 31 okt, di – zo en alle
feestdagen van 9 – 18
(entree tot 17 uur)

Individueel te boeken aanbod,
interactieve programma's, kinderfeestjes, aanbod voor mensen met
een handicap
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GARTENSCHAU
BAD LIPPSPRINGE

Informatie / navigatieadres
Gartenschau Bad Lippspringe
Lindenstraße 1a
D-33175 Bad Lippspringe
Tel.: +49 (0)5252. 26 26 0
gartenschau@bad-lippspringe.de
www.gartenschaubadlippspringe.de

Bloemenpracht en bosidylle in
Bad Lippspringe

Rust en ontspanning in de schatten van de
oude bomen, plezier en avontuur in de grote
speelwereld van elfen en trollen, artistiek
aangelegde bloemen in talrijke perken – dat
alles en nog veel meer beleven de bezoekers
Met het OV
van
de Gartenschau Bad Lippspringe onder
Station Paderborn: buslijnen R50
het
motto
„bloemenpracht & bosidylle“. Het
en R51 (halte: Stadtmitte)
Station Altenbeken lijn R32
parklandschap met het nieuw geënsceneerde
kuurbos is voortgevloeid uit de zeer succesvolle
Openingstijden
Dagelijks van 9 tot 19 uur
Landesgartenschau van 2017.
(14 april t/m 13 okt 2019),
andere dagen 9 tot 17 uur

Rondleidingen
Ontdek onze veelzijdige rondleidingen op onze website!
Een rolstoelvriendelijke rond
leiding door de Gartenschau
is aanwezig.

De bloemenwereld met aantrekkelijke perken,
prachtige tuinen en bonte seizoenbeplanting
vindt u in het Kaiser-Karls-Park, dat aan het
grote Waldpark grenst. Tot de hoogtepunten
op dit gebied behoren de aantrekkelijke
bezoekerstuinen, het openluchttheater Adlerwiese, talrijke speelplekken en de romantische
Mersmannteiche.
De Gartenschau Bad Lippspringe is het hele
jaar door geopend. Vlakbij het centrum gelegen, is het terrein een heerlijk rustige plek.

