ROUTEPLANNER

WANDELBARE WEGEN
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Als je van wandelen en de natuur houdt, zijn deze wandelpaden een must. Er is een route voor elk type wandelaar:
uitdagende trajecten voor de sportieve wandelaar, weldadige
stilte voor rustzoekers. En langs alle wandelroutes zijn er volop
kleine en grote schatten te ontdekken.
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Maak kennis met Anna & Hermann.
Ontdek samen met hen vele nieuwe
verhalen op de Hermannshöhen!

Voor vragen staan wij graag
tot uw beschikking.
Projektbüro Hermannshöhen
Teutoburger Wald Tourismus
OstWestfalenLippe GmbH
Walther-Rathenau-Str. 33 – 35
33602 Bielefeld
Tel. (0521) 9673325
info@teutoburgerwald.de
www.hermannshoehen.de
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Teutoburger_Wald
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Wil je met me gaan?

Ja! Nee Misschien
Vanaf Rheine

H
8 dagen wandelen op de Hermannsweg
Wandelen van Rheine naar Horn-Bad Meinberg over één van de mooiste
hooggelegen wandelpaden in Duitsland (totale lengte ca.156 km).
Incl. 7 overnachtingen met ontbijt, lunchpakket, kaarten en informatiemateriaal. Verdere info over de afzonderlijke etappes en ons
service-aanbod (bijv. bagagetransfer) krijgt u bij Rheine.Tourismus.
Veranstaltungen e.V.

Een ontspannen wandelvakantie op
gecertificeerde wandelpaden.

Bahnhofstraße 14
48431 Rheine
Tel. 05971 800 65-0 · Fax -20
E-Mail: info@rheine-tourismus.de
www.rheine-tourismus.de

DE WANDELROUTEPLANNER
Uw begeleider op de Hermannshöhen
Hebt u zin om te wandelen en wilt u uw volgende trip plannen? –
Dan laat u verrassen door de Hermannshöhen!
De traditierijke wandelpaden
Hermannsweg en Eggeweg
voeren u over de kam van het
Teutoburgerwoud en het Eggegebergte door maar liefst twee
natuurparken. De Hermannshöhen behoren tot de Top Trails
of Germany, de mooiste wandelpaden die in Duitsland te vinden zijn. Het hele pad is gecertificeerd als Qualitätsweg “Wanderbares Deutschland”, kwaliteitswandelpaden in Duitsland. De afstand van Rheine naar Marsberg bedraagt rond 226 kilometer. Langs de natuurlijke, duidelijk gemarkeerde wandelpaden bevinden zich talrijke interessante
natuurmonumenten en toeristische bezienswaardigheden. Een
geweldige combinatie voor wandelaars die van afwisseling houden!
In deze routeplanner vindt u tips voor etappes, kaarten en
beschrijvingen voor een individuele planning. Daarnaast hebben
wij 18 tourtips opgenomen die zich zowel links als rechts van de
routes bevinden, en die u zeker zullen overtuigen om langer in
de vakantie- en wandelregio Teutoburgerwoud te blijven en nóg
meer attracties te ontdekken!
U kunt gebruik maken van onze interactieve routeplanner op
www.hermannshoehen.de of www.teutonavigator.com. Hier kunt
u ook gratis GPX-bestanden, kaarten en nog meer beschrijvingen
downloaden.
Tot ziens in het Teutoburgerwoud!
Uw Hermannshöhen-team
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DE WANDELREGIO
Teutoburgerwoud

Hoogste wandelkwaliteiten
over talrijke wegen
Twee wandelkeurmerken (Qualitätsweg “Wanderbares Deutschland”/ kwaliteitsroute “wandelbaar Duitsland” en Premiumweg)
bevestigen van rond 50 routes in het rond het Teutoburgerwoud
officieel de hoogste wandelkwaliteit.
Een groot aantal daarvan zijn rondwegen, die makkelijk binnen
een dag te bewandelen zijn. Tot de predicaatswegen behoren de
Hansaweg, de Viadukt-Wanderweg en de Paderborner Höhenweg. Het aanbod wordt rijkelijk aangevuld met de TeutoSchleifen
en de wandellussen in het Tecklenburger Land en met de KlimaErlebnisRouten (de klimaat-avonturenroutes) en de routes van de
Erlesene Natur (verfijnde natuur).
■

Toeristische informatiepunten
Teutoburger Wald Tourismus
OstWestfalenLippe GmbH
Walther-Rathenau-Str. 33 – 35
33602 Bielefeld
Tel. (0521) 9673325
info@teutoburgerwald.de
www.teutoburgerwald.de

TWV

Hermannsweg

EGV

Eggeweg

■

Wandelverenigingen
Teutoburger-Wald-Verband e. V.
(Hermannsweg)
Engersche Straße 57
33611 Bielefeld
Tel. +49-521 63019
teutoburgerwaldverband@bitel.net
www.teutoburgerwaldverband.de
Eggegebirgsverein e. V.
(Eggeweg)
Pyrmonter Straße 16
33014 Bad Driburg
Tel. +49-5253 931176
info@eggegebirgsverein.de
www.eggegebirgsverein.de
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Anzeige

NATUURPARK
Teutoburgerwoud/Eggegebergte
Natuur in al zijn facetten, idyllische dalen, stille bossen en kabbelende beekjes wachten erop
om door u te worden ontdekt.
Tussen Bielefeld en Sauerland,
Paderborn en Weser strekt het
Velmerstot
natuurpark Teutoburgerwoud/
Eggegebergte zich uit over een oppervlakte van 2700 km2. Een
landschap om heerlijk te ontspannen, een intensieve natuurbelevenis waarvan u met alle zintuigen zult genieten!
In het intacte en natuurlijke middelgebergtelandschap bevindt
zich een rijke flora en fauna. Hier leven zeldzame diersoorten zoals
bijvoorbeeld de zwarte ooievaar, de oehoe en de schuwe wilde
kat. Een uitgebreid netwerk van wegen ontsluit de natuur- en cultuurschatten die onze regio uniek maken: de Externsteine – een
monumentale, mysterieuze rotsformatie – of de berg Velmerstot,
die een betoverend panorama-uitzicht over het Eggegebergte,
het Teutoburgerwoud en het cultuurlandschap tot aan de Weser
biedt. De moeite waard zijn ook het wildromantische Silberbachtal,
de Hardehauser Klippen, het Felsenmeer en de meest noordelijke vulkaan in Duitsland. Vanaf de hooggelegen gedeeltes in
het Eggegebergte en het Teutoburgerwoud kunt u van schitterende vergezichten genieten. De Hermannshöhen bieden steeds
opnieuw een fantastisch uitzicht over het omringende landschap.
Gezondheid en wellness nemen hier, in de zogenaamde “Heilgarten Deutschlands”, een heel
bijzondere plaats in en worden daarom met hoofdletters
geschreven.
Grotenburg 52 | 32760 Detmold
www.naturpark-teutoburgerwald.de
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Advertentie

De natuurparkbus
De natuurparkbus TouristikLinie 792 brengt toeristen en recreanten op zaterdag, zondag en feestdagen, van Pasen t/m 1 november, naar de 14 mooiste bezienswaardigheden van de Lippe. Ieder
uur pendelt de natuurparkbus tussen Detmold en Bad Pyrmont.
Op de route liggen zowel het Hermannsmonument, het vogelpark in Heiligenkirchen, de Externsteine, het natuurreservaat
Norderteich en de SchiederSee.
Tijdens uw trip over de premiumwandelpaden op de Hermannshöhen kunt u gebruik
maken van de natuurparkbus
tussen het Hermannsmonument en de Externsteine, of
voor het transport van uw fiets
in de praktische fietskar. Speciale ticketaanbiedingen ronden het concept van de natuurparkbus
af: dagkaarten voor gezinnen (tot 5 personen) of het vakantieticket voor (kuur)toeristen. Vanaf elf personen wordt bij aanmelding
bovendien groepskorting gegeven.
Informatie over de tickets en de aanmelding van groepen krijgt
u bij de InfoThek onder tel. +49-5261 6673950 en op
www.naturparkbus.de.

Natuurbeschermingsproject Senne en
Teutoburgerwoud
Extensieve begrazing speelt
in ons tussen Oerlinghausen
en Lage-Hörste gelegen beschermd natuurgebiedsproject
een belangrijke rol. Het behoud
en het herstel van de leefruim- Schotse Hoogland Vee
tes in het historische cultuurlandschap, zoals heide, kalkgrasland
en extensief graslandschap, wordt gestimuleerd. Al sinds jaren
begrazen daarom de Schotse Hooglandsrunderen en Exmoorpony’s de groenvlaktes en zorgen ze met hun grazen en vertrappen voortdurend voor meer licht en daarmee voor meer warmte
op de bodem. Hierdoor kunnen planten die van licht en warmte
houden zich ook over de karige bodems van de Senne verspreiden.
Ook de reptielen- en vogelfauna profiteert van deze nieuwe open
vlaktes. www.ngp-senne.de
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RHEINE – HÖRSTEL
Hermannshöhen Etappe 1
Eerst even opwarmen! Uw wandeltocht op de Hermannshöhen
begint met een wandeling langs de Eems. In de binnenstad vindt
u meteen al een luistermeubel waar Anna & Hermann u vertellen
hoe Rheine is ontstaan. Heeft u een beetje meer tijd, plan dan
in elk geval een bezoek aan de zoutwinningsinstallatie Gottesgabe 1 met het klooster Bentlage 2 in en geniet van de historische binnenstad 3 van Rheine die zich direct langs de wandelroute bevindt.
Als u de Eems achter zich heeft gelaten, bereikt u al snel het binnenduingebied Wildes Weddenfeld 4 , waar knoestige eiken worden afgewisseld met heidevlaktes, jeneverbesstruiken en kalkgraslanden.
Vervolgens wandelt u langs
de Bevergerner Aa naar de
idyllische stadskern van
Bevergern 5 . De route voert
u direct door het romantische plaatsje, voordat u
tegen het eind van de etappe opnieuw bij het water
uitkomt. Bij het natuurNasser Dreieck
gebied Nasser Dreieck 6
komt het Dortmund-Eemskanaal samen met het Mittellandkanaal. Hier kunt u een korte pauze inlassen en de oude sluis uit
1916 bekijken. En wie hoort er nou tijdens een wandeling het
tuffen van binnenschepen?
Een highlight aan het eind van uw wandeltocht is een bezoekje
aan het DA Kunsthaus Kloster Gravenhorst 7 met spannende
kunstacties en tentoonstellingen.
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Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Hörstel-Bevergern
Akzent Hotel Saltenhof
www.saltenhof.de
Tel. +49-5459 805000
Hörstel-Riesenbeck
Hotel Riesenbeck
www.hotel-riesenbeck.de
Tel. +49-5454 3969895

■

Startpunt etappe:
Rheine

■

Navigatie voor auto:
Bahnhofstraße Rheine

■

Heenreis met het OV:
Met de trein naar centraal station
Rheine, 200 m tot het startpunt

■

Eindpunt etappe:
Hörstel

■

Terugreis met het OV:
Station Hörstel,
ca. 1.000 m van het eindpunt

■

Lengte/markering:
19,3 km, Hermannsweg

TWV

Hermannsweg
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HÖRSTEL – TECKLENBURG
Hermannshöhen Etappe 2
Het Teutoburgerwoud ontdekken! Bij Hörstel in het vlakke
Münsterland begint de stijging van het Teutoburgerwoud. De berg
loopt langzaam op en ontwikkelt zich tot een imposante bergrug.
Nadat u bij het natuurgebied Nasser Dreieck 1 het Mittellandkanaal bent overgestoken, wandelt u bergopwaarts tot boven de
daken van het stadsdeel Riesenbeck naar het uitzichtplatform
Schöne Aussicht 2 . De reden waarom dit zich hier bevindt,
ervaart u van Anna & Hermann.
Hierna wandelt u verder naar Ibbenbüren 3 . Deze stad is bekend
om de rotsformatie Dörenther Klippen 4 . Door jarenlange verweringsprocessen heeft het zandsteen hier in de loop der tijd bizarre
vormen aangenomen. Hier meent men het Hockendes Weib te
herkennen, een rots in de vorm van een zittende vrouw waarover
talrijke sagen de ronde doen.
Wat er verder nog in Ibbenbüren te beleven valt, vertellen
Anna & Hermann bij de Almhütte. Onderweg zult u steeds
weer zandsteen tegenkomen:
bijvoorbeeld op de heerlijk rustige gedeeltes van de route tot
Brochterbeck in de vorm van Tecklenburg Altstadt
steile rotswanden. Van hieruit wandelt u verder door traditierijke
cultuurlandschappen met veeweiden, heggen en stenen muurtjes. De etappe eindigt vlak na de Hexenküche 5 . De sage hierover vertellen u Anna & Hermann in de app.
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Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Tecklenburg-Brochterbeck
Ringhotel Teutoburger Wald
www.rhtw.de
Tel. +49-5455 93000
Startpunt etappe:
Hörstel

■

Navigatie voor auto:
Bahnhofstraße, Hörstel

■

Heenreis met het OV:
Met de trein naar Hörstel,
1.000 m tot het startpunt

■

Eindpunt etappe:
Tecklenburg

■

Terugreis met het OV:
Bushalte Tecklenburg Stadt,
ca. 200 m van het eindpunt

■

Lengte/markering:
19,3 km, Hermannsweg

TWV

Hermannsweg
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TECKLENBURG – BAD IBURG
Hermannshöhen Etappe 3
Langs reusachtige kalksteengroeves! Met een wandeling door de
schilderachtige binnenstad met vakwerkhuisjes uit de 16e – 18e
eeuw neemt u afscheid van Tecklenburg. De kronkelende, smalle
straatjes voeren u in gedachten terug naar lang vervlogen tijden.
Neem even de tijd voor de bezienswaardigheden direct langs de
route, zoals het Otto Modersohn Museum 1 , gewijd aan het
vroege werk van de schilder, of het waterslot Haus Marck 2 .
Nadat u de snelweg bent
overgestoken, komt u boven
Lengerich uit op een hoogvlakte die wordt gebruikt
voor een extensieve vorm
van geitenhouderij. Hier bevinden zich twee uitzichtplatformen met blik in de
diepe canyon 3 , een stilgeLienen, toeristisch informatiepunt
legde steengroeve die inmiddels in oorspronkelijke staat is hersteld. Lichtturkoois fonkelt
het water van het meer dat beneden in de steengroeve is ontstaan!
Verder op de Hermannshöhen worden groene zuurbeukenbossen
afgewisseld met een overvloed aan voorjaarsbloemen en lichte
en schrale bossen op zandsteen. Voordat u verder naar Lienen
wandelt, geven Anna & Hermann u informatie over de steengroeves, en in Lienen vertellen ze u spannende verhalen over de
vindingrijke bewoners van het plaatsje. De eindbestemming van
de etappe is het kasteel in Iburg 4 , dat u al kunt zien zodra u het
bos uit wandelt.
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Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Bad Iburg
Hotel im Park
www.hotelimpark.de
Tel. +49-5403 788380

■

Startpunt etappe:
Tecklenburg

■

Navigatie voor auto:
Parkeerplaats Müsterlandblick,
Am Weingarten 25, Tecklenburg,
direct langs de route

■

Heenreis met het OV:
Met de bus,
bushalte Tecklenburg Stadt

■

Eindpunt etappe:
Bad Iburg

■

Terugreis met het OV:
Met de bus, bushalte
Bad Iburg gemeentehuis,
ca. 200 m van het eindpunt,
rechtstreekse lijn alleen zat/zon
anders via Osnabrück

■

Lengte/markering:
20,9 km, Hermannsweg

Glane

TWV

Hermannsweg
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BAD IBURG – DISSEN
Hermannshöhen Etappe 4
Groene boomtoppen en een bonte bloemenpracht! In 2018
vond in Bad Iburg de “Landesgartenschau” plaats, een tuinbouwtentoonstelling. Hiervan getuigen een heerlijk kuurbos, bloeiende tuinen en een bezienswaardig boomtoppenpad 1 dat u
gewoonweg móet zien! Vanaf de uitkijktoren hebt u een prachtig uitzicht op het prachtige 11e-eeuwse kasteel.
Ook beschikt Bad Iburg over
verschillende Kneipp-baden,
waarover Anna & Hermann
u kunnen vertellen.
Vanaf de berg Großer Freeden verloopt de weg, gelijk- Uitzicht vanaf de uitkijktoren Steinegge
matig over de etappe verdeeld, drie keer behoorlijk steil bergopwaarts. Spannend wordt het wanneer de kamweg smal wordt en
zich aan weerszijden diepe afgronden bevinden. Zodra u het beukenbos uit bent gelopen, wordt het landschap licht heuvelachtig
en wandelt u door bloeiende weiden en velden.
Op het gemeentegebied van Hilter steekt u de A 33 over en
komt dan in een donker dennenbos. Anna & Hermann vertellen
u in de app de geschiedenis van de dwergen. Na de afdaling
in de Noller Schlucht wordt uw conditie nogmaals op de proef
gesteld, omdat de kamweg hierna opnieuw bergopwaarts loopt.
Het eindpunt is de uitkijktoren Steinegge 2 , van waaruit u in
alle richtingen een adembenemend panorama-uitzicht over het
Teutoburgerwoud hebt. Waar u zich hier precies bevindt, vertellen u Anna & Hermann.
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Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Dissen
Eventhaus Schamin
www.eventhaus-schamin.de
Tel. +49-176 62240435

■

Startpunt etappe:
Bad Iburg

■

Navigatie voor auto:
Parkeerplaats Holperdorper Straße

■

Heenreis met het OV:
Met de bus,
bushalte Bad Iburg Rathaus

■

Eindpunt etappe:
Dissen, Televisietoren Steinegge

■

Terugreis met het OV:
Buslijn 467 van Dissen naar
Bad Iburg vanaf de bushalte
“Krümpel” of station Dissen/
Rothenfelde, 4.000 van
het eindpunt

■

Lengte/markering:
16,5 km, Hermannsweg

TWV

Hermannsweg
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ECHT TEVREDEN.
Het Osnabrücker Land heeft verrassend veel
te bieden:
62 wandeltochten en 2800 km fietsroute voor
een actieve vakantie, wellness en ontspanning in
8 thermen en 4 kuuroorden, belevenissen en een
rijk cultuuraanbod in de vredesstad Osnabrück.
Onze belofte: een ontzettend fijne tijd.
Kom eens langs!
www.osnabruecker-land.nl
Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH

DISSEN – HALLE (WESTF.)
Hermannshöhen Etappe 5
Honingkoek, burcht en vergezicht! De 5e etappe begint met een
prachtig vergezicht over de Hermannshöhen. Een toegangsweg
voert u direct naar Dissen, waar u de uitkijktoten Steinegge 1
kunt beklimmen. Op de kam wandelt u verder tot het volgende
uitzichtpunt, de Luisenturm 2 , waar u wordt beloond met het uitzicht over de honingkoekstad Borgholzhausen 3 en het Ravensberger heuvelland. Hier kunt u ook een welverdiende pauze houden in een rustiek restaurantje. In een luistermeubel vertellen
Anna & Hermann u over de bijzonderheden van het plaatsje, zoals
de kleine honingkoekfabriek 4 en de burcht Ravensberg 5 .
Via de Barenberg wandelt u
verder naar Halle (Westf.). Als
u bij de “Große Egge” het hoogste punt van de etappe heeft
bereikt, is het niet meer ver
tot de eindbestemming. Kort
voordat u de Theenhauser
Straße oversteekt, heeft u een
mooi uitzicht op het kleine
Burcht Ravensberg
stadje Halle (Westf.) met
de Kirchhofsburg, een kerkplein rondom omgeven door vakwerkhuisjes. Hier bevindt zich het “Museum für Kindheits- und
Jugendwerke bedeutender Künstler“ 6 ,
waarin werken uit de kindheid en jeugd van
bekende kunstenaars worden getoond.
Wandel echter eerst even naar het uitzichtpunt Kaffeemühle 7 , van waaruit een
toegangsweg u tot in de stad brengt. Samen
met Anna & Hermann kunt u hier naar het
verhaal van een stadsgids luisteren.
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Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Halle (Westf.)
Landhotel Buchenkrug
www.hotel-buchenkrug.de
Tel. +49-5201 9712302
Halle (Westf.)
Hotel Grünwalde
www.gruenwalde.de
Tel. +49-5201 659100

■

Startpunt etappe:
Dissen

■

Navigatie voor auto:
Wandelparkeerplaats Röwekamp,
Röwekamp 1, Dissen

■

Heenreis met het OV:
Station Dissen/Bad Rothenfelde
via toegangsweg Dissen, 4.000 m

■

Eindpunt etappe:
Halle (Westf.), “Kaffeemühle”

■

Terugreis met het OV:
Station Halle (Westf.)
via toegangsweg Halle (Westf.),
ca 1.600 m van het eindpunt

■

Lengte/markering:
18,9 km, Hermannsweg

TWV

Hermannsweg
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HALLE (WESTF.) – BIELEFELD
Hermannshöhen Etappe 6
Door het groen naar de metropool. Op de kam van het Teutoburgerwoud tussen de steden Werther en Halle (Westf.) verloopt de Hermannsweg tot Bielefeld over een smal, bosrijk pad.
Via de toegangsweg Halle (Westf.) bereikt u het beginpunt in het
bos. Al na enkele kilometers vindt u een gezellige plek waar ook
Anna & Hermann een pauze houden, met blik op het plaatsje
Werther 1 . Anna & Hermann vertellen u onder andere over de
schilder Peter August Böckstiegel wiens werk in het gelijknamige
nieuwe museum 2 kan worden bewonderd.

Museum en kunstgalerie Peter August Böckstiegel

Hierna wandelt u door het gemeentegebied van Steinhagen,
waarvan de naam door “Steinhäger”, een brandewijn van jeneverbessen in een aardewerken fles, wereldwijd bekend is
geraakt. Ook vandaag nog vindt u langs de route jeneverbesweiden 3 , waarover Anna & Hermann filosoferen. Vervolgens
wandelt u omhoog naar de Schwedenschanze, een historisch
vestingwerk uit de 17e eeuw van waaruit u kunt genieten
van het uitzicht over het Ravensberger Land. Van de 302 meter
hoge Hünenberg wandelt u direct door de dierentuin Olderdissen 4 en daarna langs het boerderijmuseum 5 de Johannisberg op. Hier heeft u een schitterend uitzicht over de stad en haar
waarmerk, de Sparrenburg 6 . Aan het einde van de etappe is het
zeker de moeite waard om de hoger gelegen burcht uit 1240 te
bezoeken.
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Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Halle,
Hotel Rehkitz
www.hotel-rehkitz.de
Tel. +49-521 873330
Bielefeld,
Haus Neuland
www.haus-neuland.de
Tel. +49-521 91260

■

Startpunt etappe:
Halle (Westf.)

■

Navigatie voor auto:
Parkeerplaats Schützenberg
Schützenberg 4,
33790 Halle (Westf.)

■

Heenreis met het OV:
Station Halle (Westf.) via toegangsweg Halle (Westf.), ca. 1.600 m

■

Eindpunt etappe:
Bielefeld

■

Terugreis met het OV:
Centraal station Bielefeld,
ca. 2.000 m te voet door de
binnenstad

■

Lengte/markering:
16,3 km, Hermannsweg

TWV

Hermannsweg
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... om te wonen en te genieten

Het „echte“ Werther beleven

De idyllisch gelegen stad Werther (Westf.) is vooral wereldberoemd vanwege zijn karamelsnoepjes. Hier – midden in het
Teutoburgerwoud – valt er veel te ontdekken: Het museum
Peter August Böckstiegel met het historische woonatelier, het
slot „Haus Werther”, bijzondere wandelroutes en pauzeerplekjes, lekkere gastronomie en nog veel meer.

id-stein.de 11.21

Informatie: www.stadt-werther.de

Toeristische video
over Werther: QR-Code
scannen of in YouTube™
ingeven

Kaartoverzicht met bezienswaardige plekjes:
www.stadt-werther.de/
entdecken/sehenswertes

Neue Wander-App
Weg für Genießer

®

Für faszinierende Aus- und Einblicke
Durch die Gebiete von
Borgholzhausen,
Halle (Westf.),
Steinhagen,
Versmold und
Werther (Westf.)

der-App
Neue Wan los laden
en
jetzt kost

id-stein.de 10.21

für iOS & Android

■ Routen zum Wandern

und Radfahren
■ Wegpunkte mit Rund-

umpanoramen, Videos
und Infotexten
■ Digitaler Wanderpass

Nutzung komplett kostenfrei. Finanziert durch Fördermittel des Landes NRW (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Vital.NRW/GT8) und durch
die beteiligten Kommunen. Mehr Infos unter: www.geniesserweg.de

BIELEFELD – OERLINGHAUSEN
Hermannshöhen Etappe 7
Een must voor archeologieliefhebbers! Het beginpunt van deze
etappe is de Sparrenburg 1 , het waarmerk van Bielefeld. Het
beste neemt u voorafgaand aan deze wandeling even de tijd om
de burcht te bezichtigen: het infocentrum 2 , de kazematten, de
archeologische vindplaats en het beklimmen van de toren zijn
absoluut de moeite waard!
Via de bekendste wandelweg van Bielefeld, de promenade, wandelt u bergopwaarts tot hoog boven
de daken van de binnenstad. Luister hier naar Anna
& Hermann die u over de
Sparrenburg vertellen.
Sparrenburg

Al gauw bereikt u de “IJzeren Anton” 3 , één van de weinige ijzeren Bismarcktorens die ooit zijn gebouwd. De toren is in 1895
door de machinefabrikant Heinrich Fricke aan de stad geschonken
en kan sinds de restauratie ervan weer veilig worden beklommen.
De rest van de etappe voert overwegend door bosrijke gebieden, zodat u op warme zomerdagen goed beschermd bent tegen
de zon. Pas kort voor de snelweg wandelt u door een gebied dat
vrij van bomen en dus onbeschut is. Door de lichte stijgingen en
dalingen kan deze route ook goed door gezinnen met kinderen
worden bewandeld. In Oerlinghausen zijn er gelijk twee plaatsen
waarop Anna & Hermann over de bijzonderheden van dit bergstadje vertellen. Liefhebbers van archeologie kunnen op de eindbestemming in Oerlinghausen hun hart ophalen in het archeologische openluchtmuseum 4 .
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■

Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Oerlinghausen
Hotel Mügge am Iberg
www.hotel-muegge.de
Tel. +49-5202 91460
Lage-Hörste
Haus Berkenkamp
www.haus-berkenkamp.de
Tel. +49-5232 71178

■

Startpunt etappe:
Bielefeld

■

Navigatie voor auto:
Ondergrondse parkeergarage
Alstadt Carree, Waldhof 19,
33602 Bielefeld, 750 m naar het pad

H

H
Haus
Berkenkamp

■

Heenreis met het OV:
Centraal station Bielefeld,
ca. 2.000 m te voet door de
binnenstad, alternatief sneltram

■

Eindpunt etappe:
Oerlinghausen

■

Terugreis met het OV:
Bus vanaf Oerlinghausen marktplein
tot station Oerlinghausen

■

Lengte/markering:
14,8 km, Hermannsweg

TWV

Hermannsweg
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OERLINGHAUSEN – HERMANNSMONUMENT
Hermannshöhen Etappe 8
Etappe voor hoogvliegers! Op Europa’s grootste zweefvliegveld 1 in Oerlinghausen kunt u op dagen met mooi weer talrijke
starts en landingen zien. De vliegtuigen begeleiden u op uw weg
naar het Hermannsmonument. Bij de Kumsttonne 2 leggen
Anna & Hermann u alles uit over dit bouwwerk. Een stukje verder
hoort u hoe de vliegtuigen vroeger bij de start werden ondersteund.
Tip: verlaat na ca. 3 kilometer het pad en bezoek de ruïne Tönskapelle 3 ; hier heeft u een prachtig uitzicht over het Lipperland.

Tönsberg Hünenkapelle

Hermannsmonument

Boven het luchtkuuroord Lage-Hörste 4 vertellen Anna &
Hermann waarom juist dichters zich hier thuis voelen. Vervolgens
wandelt u door naar de Rethlager Quellen. Deze typische karstbronnen hebben het hele jaar door ijskoud water dat u graag kunt
proberen! Daarna wandelt u door het natuurreservaat Donoper
Teiche/Hiddeser Bent. Vanaf de parkeerplaats Mufflonkamp loopt
de weg omhoog naar het Hermannsmonument 5 . Maakt u zich
geen zorgen, de route van dit ooit heel steile pad is gewijzigd
zodat de weg tot het monument slechts geleidelijk bergopwaarts
verloopt. Anna & Hermann wachten hier al op u en vertellen u
op een bankje bij een luistermeubel de belangrijkste wetenswaardigheden over het monument.
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■

Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Horn-Bad Meinberg
Waldhotel Bärenstein
www.hotel-baerenstein.de
Tel. +49-5234 2090
Horn-Bad Meinberg
Gästehaus Havergoh
www.havergoh.de
Tel. +49-5234 9754

■

Startpunt etappe:
Oerlinghausen

■

Navigatie voor auto:
Parkeerplaats gemeentehuis
Ravensberger Str. 3,
Oerlinghausen

H

■

Heenreis met het OV:
Station Oerlinghausen, terug
met de bus, bushalte marktplein,
ca. 1.500 m tot het startpunt

■

Eindpunt etappe:
Hermannsmonument

■

Terugreis met het OV:
“Touristiklinie” vanaf het Hermannsmonument (in het weekend, maart
tot oktober) of buslijn 703/704
vanaf Hiddeser Str., 15 min. te voet
van de route, tot station Detmold

■

Lengte/markering:
17,6 km, Hermannsweg

TWV

Hermannsweg
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Advertentie

LWL-FREILICHTMUSEUM DETMOLD
Een reis door tijd en ruimte
Ontdek het landelijke leven in vroegere tijden! De Lippische Meierhof uit de 16e eeuw, het historische fotoatelier van 1891 uit
Rietberg of het tankstation uit Siegen uit de jaren zestig: in een
groen cultuurlandschap van meer dan 90 hectare en in rond 120
vakwerkgebouwen laat het LWL Freilichtmuseum in Detmold, het
grootste openluchtmuseum in Duitsland, het dagelijkse leven in
Westfalen gedurende een periode van 500 jaar zien.
Hier valt enorm veel te ontdekken! In actieve werkplaatsen kunt
u de smid, de bakker of de pottenbakker bij het werk toekijken of
door de naar historisch voorbeeld aangelegde tuinen wandelen.
Lekker eten en drinken kunt u in drie verschillende eetgelegenheden. Alternatief kunt u gebruik maken van één van de picknickplaatsen.
Openingstijden:
van 1 april tot 31 oktober,
di – zo en op alle feestdagen
van 9 – 18 uur
(toegang tot 17 uur).

Het “Sauerländer Dorf“

LWL-Freilichtmuseum Detmold
Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur
Krummes Haus | 32760 Detmold
Tel. +49-5231 706-104 (infobureau), +49-5231 706-0 (belangrijk)
lwl-freilichtmuseum-detmold@lwl.org
www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de
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Hoog op de Hermannshöhen

In 7 dagen en 5 etappes van
Halle (Westfalen) tot
Steinheim-Sandebeck
Naast de pracht van het natuurpark
biedt het Teutoburgerwoud/Eggegebergte naast indrukwekkende bezienswaardigheden ook talrijke sporen van
geschiedenis en cultuur. Het zuiden
van het Teutoburgerwoud heeft de
hoogste dichtheid aan monumenten en
uitzichtpunten op de Hermannsweg.
U wandelt onder andere langs het Hermannsmonument, de rotsformatie Externsteine en het Silberbachtal, waarna
u op de berg Velmerstot wordt beloond
met het mooiste uitzicht in het Teutoburgerwoud.

Halle

Bielefeld

Lage

Detmold

Steinheim

Prijs: vanaf 409,00 € per persoon
in 2-pers. kamer.
Lippe Tourismus & Marketing GmbH
Rathaus am Markt | 32756 Detmold
Tel.: 05231 62-1020 | Fax: 05231 627969
hermann@kreis-lippe.de | www.land-des-hermann.de
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HERMANNSMONUMENT – LEOPOLDSTAL
Hermannshöhen Etappe 9
De meest spectaculaire route op de Hermannshöhen! Het
beginpunt van deze etappe is bij het 54 meter hoge Hermannsmonument 1 , dat u in elk geval moet beklimmen! De breder
wordende kam van het Teutoburgerwoud gaat hier naadloos
over in het Eggegebergte. Het eerste highlight op deze route is de
Adlerwarte Berlebeck 2 , het grootste en oudste roofvogelpark in
Europa. De vliegshows daar zijn werkelijk fantastisch!
Vervolgens wandelt u naar de Externsteine 3 , het belangrijkste
natuur- en cultuurmonument in het Teutoburgerwoud, waar u
van een schitterend panorama-uitzicht kunt genieten. Maak hier
een kleine omweg van 100 meter naar het infocentrum, waarin u
meer informatie vindt en de geschiedenis van deze etappe door
Anna & Hermann wordt verteld.
Slechts enkele kilometers na de Externsteine bereikt u het sprookjesachtige Silberbachtal 4 , waar een geheel nieuwe, romantische wandelwereld voor u wordt geopend! Via het Silberbachtal
bereikt u de Kattenmühle, van
waaruit het pad bergopwaarts
verloopt. De eerste top, de 441
meter hoge, grillige Lippischer
Velmerstot 5 , is het doel van
deze etappe. Vanaf hier volg
je de Hermannsweg-markering
over een lengte van ca. 2.200
meter.

Externsteine
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■

Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Leopoldstal
Landhaus Blumengarten
www.landhaus-blumengarten.de
Tel. +49-5234 3186

■

Heenreis met het OV:
Station Detmold, Touristiklinie“ *
vanaf het Hermannsmonument
resp. doordeweeks buslijn 703/704
vanaf Hiddeser Str., 15 min. te voet
van de route, tot station Detmold

Steinheim
Ringhotel Germanenhof
www.germanenhof.de
Tel. +49-5238 98900

■

Eindpunt etappe:
Lippischer Velmerstot, Leopoldstal

■

Terugreis met het OV:
Station Leopoldstal

■

Lengte/markering:
17,4 km, Hermannsweg, Eggeweg

■

Startpunt etappe:
Hermannsmonument, Detmold

■

Navigatie voor auto:
Hermannsmonument,
Grotenburg, Detmold
TWV

Hermannsweg

EGV

Eggeweg

* in het weekend, maart tot oktober
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LEOPOLDSTAL – BAD DRIBURG
Hermannshöhen Etappe 10
Op naar de top! Wanneer u via de toegangsweg een paar meter
terugloopt over de Eggeweg, bereikt u beide toppen van de
Hermannshöhen. En dat is zeker de moeite waard! Op het zogenaamde bergzadel tussen de toppen Lippischer en Preußischer
Velmerstot treft u een overdadige en afwisselende vegetatie
aan: varens, zand en heide, rotsblokken en bloeiende weiden. Een
schitterende natuurbelevenis, met name wanneer men bedenkt
dat het gebied na de steenwinning niet natuurlijk is ontstaan en
de huidige vorm van het landschap aan het leger te danken is. Op
de Preußischer Velmerstot 1 bevond zich namelijk lange tijd een
NATO-basis. Anna & Hermann weten hier nog meer over …
Op een open vlakte bevindt
zich de 17 meter hoge, houten
Eggeturm 2 van waar u een
schitterend panorama-uitzicht
heeft. Vanwege de zeldzame
flora en fauna zijn grote delen
van het Eggegebergte als Europees natuurreservaat gekwalificeerd.

Eggeturm

Een culturele afwisseling vormt een bezoekje aan het viaduct in
Altenbeken 3 , de langste brug van kalkzandsteen in Europa op 24 gewelfbogen.
Aan het eind van de route komt u op de
toegangsweg naar Bad Driburg langs de
ruïne Iburg, een echt historisch kleinood.
Wat er verder nog in Bad Driburg te ontdekken valt, verraden Anna & Hermann u
in een luistermeubel langs de route.
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■

Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Altenbeken | Hotel Mertens
www.hotel-pension-mertens.de
Tel. +49-5255 207
Bad Driburg | Pension Ethner
www.pension-ethner.de
Tel. +49-5253 1845

■

Startpunt etappe:
Lippischer Velmerstot, Leopoldstal

■

Navigatie voor auto:
Wandelparkeerplaats Leopoldstal,
Silbergrund 62a, Horn-Bad Meinberg, via toegangsweg 2.200 m

■

Heenreis met het OV:
Station Leopoldstal,
via toegangsweg 1.800 m

■

Eindpunt etappe:
Bad Driburg

■

Terugreis met het OV:
Station Bad Driburg,
via toegangsweg 3.300 m

■

Lengte/markering:
14,4 km, Eggeweg

EGV

Eggeweg
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BAD DRIBURG – WILLEBADESSEN
Hermannshöhen Etappe 11
Op naar de ruïne! In Bad Driburg start etappe 11 bij de ruïne
Iburg 1 . Over dit historische plaatsje, waar zich tussen de 8e en de
15e eeuw verschillende burchten bevonden, doen talrijke sagen de
ronde. Vanaf de in 1904 opgerichte Kaiser-Karls-Turm 2 heeft u
een fantastisch uitzicht over Bad Driberg en het Teutoburgerwoud.

Waterslot Heerse

Door een bosrijk gebied wandelt u richting Herbram Wald. Hier is
een bezoek aan het lagergelegen Neuenheerse met het waterslot
Heerse 3 , de prachtige stiftshuisjes en de stiftskerk, ook wel
“Eggedom” 4 genoemd, zeker de moeite waard. In het plaatsje
bevinden zich talrijke eetgelegenheden. Helaas heeft het eens zo
sprookjesachtige bos voor de “Teufelsküche” sterk geleden onder
winterstormen. Vanaf 2022 worden er hier wegen omgeleid. Let
hier goed op de markeringen en maak gebruik van actueel kaartenmateriaal!
Wanneer u de zendmast in Willebadessen 5 bereikt die u van
veraf al kunt zien, loopt u het beste nog even door, dat is zeker
de moeite waard! Op de parkeerplaats “Alte Eisenbahn” vertellen
Anna & Hermann u over de zendmast en de geschiedenis van de
oude spoorwegen. Daarna loopt u bergafwaarts naar Willebadessen. Middenin een bloeiend kuurpark bevindt zich hier een
kasteel dat u kunt bezichtigen; de perfecte afsluiting van deze
etappe.
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Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Willebadessen
Hotel Der Jägerhof
www.jaegerhof-willebadessen.de
Tel. +49-5646 8010

■

Startpunt etappe:
Bad Driburg

■

Navigatie voor auto:
Station Bad Driburg,
via toegangsweg 3.300 m

Hotel
Der Jägerhof

■

Heenreis met het OV:
Station Bad Driburg

■

Eindpunt etappe:
Willebadessen

■

Terugreis met het OV:
Station Willebadessen,
via toegangsweg 1.800 m

■

Lengte/markering:
16,1 km, Eggeweg

Niesen

EGV

Eggeweg
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WILLEBADESSEN – BLANKENRODE
Hermannshöhen Etappe 12
De geschiedenis op het spoor. Via de toegangsweg wandelt u in
de richting van de zendmast, waar de Eggeweg evenwijdig langs
verloopt. Deze etappe voert door een heerlijke bosrijke omgeving en brengt u eerst naar de Kleiner Herrgott 1 , de fundamenten van een stenen kruis dat door Karel de Grote is opgericht bij
de invoering van het christendom. De naam is afkomstig van de
Saksen, die het monument zo minachtend noemden wanneer ze
op pelgrimstocht naar hun god Wotan langs dit kruis kwamen.
Anna & Hermann praten hier over de stroper Klostermann, die in
deze omgeving huishield.
Laat u verrassen door het buitengewone, ruwe landschap van de
Eggekam met zijn tot 40 m hoge zandsteenrotsen, voordat u de
uitkijktoren Bierbaums Nagel 2 bereikt. De bankier Julius Bierbaum schonk deze in 1849 aan zijn vrouw, die uit Kassel kwam en
aan heimwee leed. Ze was gelukkig wanneer ze vanaf de toren in
de verte haar geboortestad kon zien.
De sage van Desenberg vertellen u Anna & Hermann.
Als u de top van de berg
Nadel heeft bereikt, loopt u
bergafwaarts het Schwarzbachtal in, een Europees
natuurreservaat. Hier is een
Klooster Hardehausen
bezoek aan het voormalige
klooster Hardehausen 3 en het bosinformatiecentrum Hammerhof 4 zeker de moeite waard. Kort voor het einde van de etappe
bereikt u de vergane stad Blankenrode. Sinds 2019 is de geschiedenis beleefbaar gemaakt middels luisterbestanden, waarbij kinderen onderweg zijn in deze middeleeuwse stad.
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Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen:
Wij bevelen de accommodaties in
Willebadessen of Marsberg aan.

■

Startpunt etappe:
Willebadessen

■

Navigatie voor auto:
Wandelparkeerplaats
Lichtenauer Kreuz, K 26,
Lichtenau

■

Heenreis met het OV:
Station Willebadessen,
via toegangsweg 1.800 m

■

Eindpunt etappe:
Blankenrode

■

Terugreis met het OV:
Bushalte Lichtenau, buslijn 479,
Blankenrode ca. 800 m van het
eindpunt

■

Lengte/markering:
19,5 km, Eggeweg

EGV

Eggeweg
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BLANKENRODE – MARSBERG
Hermannshöhen Etappe 13
Wandelen over glooiende heuvels! Direct aan het begin van deze
13e etappe wandelt u door het natuurreservaat Blankenroder
Bleikuhlen 1 . Op deze geologische breuklijn zijn in de loop van
de geschiedenis winplaatsen voor lood, zink en zwavelijzererts
ontstaan. Deze delfstoffen werden zowel boven- als ondergronds
gewonnen. Nadat de mijnbouw in 1927 was gestopt, ontwikkelde
zich hier een speciale natuurflora, het blauw en violet bloeiende
Westfaalse zinkviooltje, dat uitsluitend hier voorkomt.
Vervolgens wandelt u verder
door een heuvelachtig landbouwgebied met weiden en
velden. Nadat u Oesdorf en
Essentho bent gepasseerd, verloopt de Eggeweg tot Marsberg over de Via Regia 2 , een
voormalige handelsstraat. In
Obermarsberg
de Middeleeuwen was dit een
belangrijke verbindingsweg die van Worms via Mainz naar
Bremen leidde. De straat was in handen van de koning en genoot
bijzondere bescherming. Vanaf het einde van de etappe, het
station Marsberg, is een uitstapje naar de Obermarsberg 3 van
harte aan te raden , dat tot de oudste
bewoonde plaatsen in de regio Hochsauerland telt.
Al in 722 veroverde Karel de Grote
tijdens een veldslag in de Saksenoorlogen de Eresburg 4 . Van Obermarsberg wandelt u naar beneden
het stadje in, waar Anna & Hermann
u over de spannende geschiedenis van
dit plaatsje vertellen.
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Uw kwaliteitsbedrijf
Hermannshöhen::
Marsberg
Landgasthof Mücke
www.landgasthofmuecke.de
Tel. +49-2992 2629
Marberg
Zeitlers Hotel
www.zeitlers-hotel.de
Tel. +49-2992 655277

■

Startpunt etappe:
Blankenrode

■

Navigatie voor auto:
Wandelparkeerplaats Blankenrode,
Hardehauser Straße,
Lichtenau-Blankenrode

■

Heenreis met het OV:
Bushalte Lichtenau, buslijn 479,
Blankenrode ca. 800 tot het
startpunt

■

Eindpunt etappe:
Marsberg

■

Terugreis met het OV:
Station Marsberg

■

Lengte/markering:
14,1 km, Eggeweg

EGV

Eggeweg
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Rückfahrt
auf dem Gleis
statt

Wandern
im Kreis!

Auf den Hermannshöhen warten
wunderschöne Etappen auf Sie.
Und nach der Wanderung?
Nutzen Sie die exzellente Bahnanbindung
entlang der Wege, um bequem zurück zu
Ihrem Startpunkt zu gelangen.
Finden Sie Ihre perfekte Verbindung auf
www.westfalentarif.de

STAD, LAND EN RIVIER
Tourtip 1
Deze ca. 9 km lange wandelroute voert u van Rheine met zijn
barokke binnenstad langs de Eems door het vlakbij de stad gelegen landschapspark Bentlage. De wegen zijn vlak en overwegend
van zeer goede kwaliteit, waardoor ze ook geschikt zijn voor kinderwagens en rolstoelen. U begint uw wandeltocht op het marktplein in de historische binnenstad 1 en wandelt dan langs de
oevers van de Eems naar het recreatiegebied Bentlage. Het unieke
cultuurlandschap met zijn uitgestrekte bossen herbergt tal van

Eemssluis in Rheine

“groene kleinoden”. Bij de zoutwinningsinstallatie Gottesgabe 2 ,
het salinekanaal en het gradeerwerk kunt u zien welke belangrijke
rol zout voor de regio speelt en wordt de historische zoutwinning
aanschouwelijk gemaakt. Het klooster Bentlage 3 is één van de
culturele hoogtepunten op de route. In dit goed bewaard gebleven kloostercomplex met kunst- en cultuurmuseum, sprookjesbibliotheek en relikwieëntuin kunt u de eeuwenoude kloostercultuur van dichtbij beleven. In de NatuurZoo Rheine 4 leven rond
100 verschillende soorten dieren. Hier vindt u ook het enige apenbos in Duitsland waar u gewoon tussen de vrij levende berberapen door kunt lopen. Bij de “Bentlager Dreiklang” kunt u deelnemen aan drie rondleidingen met de thema’s natuur, cultuur en
zout, waarbij u vele interessante feiten te weten komt. Vervolgens
wandelt u langs de Eems en één van de Eemssluizen 5 weer terug
naar Rheine.
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S
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■

■ Start
Start& eindpunt:
en bestemming Rheine, binnenstad, startpunt Hermannshöhen

■

■ Lengte:
Lengte:

■

■ Afkortingen:
Afkortingen:

Terug met de stadsbus vanuit Bentlage, buslijn C 12

■

■ Bus
Bus
& trein:
& trein:

Station Rheine
www.rvm-online.de

■

■ Haltes
Haltes
onderweg:
onderweg:

Rheine Saline

■

■ Infomateriaal:
Infomateriaal:

Wandelkaart “Wandelen rondom Rheine”

■

■ Markering:
Markering:

X 18 vanaf het marktplein tot aan het oostelijke
bruggenhoofd van de B-70-Eemsbrug (ca. 5 km) en
terug langs de oostelijke oever van de Eems tot aan
de voetgangersbruggen in de binnenstad. Van
hieruit volgt u de bordjes met “Bahnhof” terug
naar het beginpunt van de wandelroute.

9,5 km
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HÖRSTELER TEUTOSCHLEIFEN
Tourtip 2

Bevergerner Pättken + Waldauenweg
De premiumwandelroutes langs het kanaal in Hörstel en in het
Teutoburgerwoud zullen u keer op keer verrassen. Spannend zijn
het contrasterende landschap en de natuurlijke en cultuurhistorische bijzonderheden langs de route. Vanaf het treinstation in Hörstel leidt een toegangsweg langs de rivier de Aa en het Mittellandkanaal direct naar het premiumwandelpad Bevergerner Pättken.
Bij de Nasser Dreieck 1 , de plek waar het Dortmund-Eems-kanaal
en het Mittellandkanaal samenkomen, kunt u het scheepvaartverkeer gadeslaan en ervaart u in de “red box” 1 allerlei interessante informatie over de kanaalscheepvaart. Hier kunt u naar
het tuffen van de vrachtschepen luisteren en de meer dan 100
jaar oude sluis bekijken 2 , die
niet alleen techniekliefhebbers
in zijn ban weet te trekken. In
het historische stadscentrum
van Bevergern 3 wandelt u
langs vakwerkhuizen uit de
18e eeuw. Een bezoekje waard
is ook het Heimathaus. Via de
Hermannsweg bereikt u snel
een ander premiumwandel- Schöne Aussicht
pad, de Waldauenweg. Dan zijn de Hörsteler Schleifen compleet!
Bij het uitzichtpunt Schöner Aussicht 4 in Riesenbeck, ook wel
het balkon van het Münsterland genoemd, wacht u een indrukwekkend vergezicht over het Münsterlandse parklandschap. In
het plaatsje zelf mag u een bezoek aan het Landmaschinenmuseum 5 zeker niet missen (geopend van april tot oktober, elke
eerste zondag in de maand van 15 – 18 uur). Als typisch element
van het Münsterland geldt het door grachten omgeven waterslot
Surenburg, heerlijk gelegen in de Surenburgse bossen.
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Riesenbeck

■

■ Start
Startpunt:

Station Hörstel

■

■ Zielort:
Endbestemming:

Bevergern en Riesenbeck

■

■ Länge:
Lengte:

21 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Station Hörstel,
Traject Rheine-Ibbenbüren
www.rvm-online.de

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

Tourenguide “Teutoschleifen”
www.teutoschleifen.de

■

■ Markierung:
Markering:

5
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TEUTOSCHLEIFE DÖRENTHER KLIPPEN
Tourtip 3
Rotslandschappen, adembenemende vergezichten en mysterieuze mythes verlenen deze wandeling een uniek karakter. Deze
bosrijke wandelroute voert u van Ibbenbüren naar het idyllische
recreatieoord Brochterbeck en neemt u op de terugweg mee op
een avontuurlijke tocht door ongerepte natuur.
Direct aan het begin van deze
9,4 kilometer lange rondwandeltocht rijzen de Dörenther
Klippen 1 tot wel 40 meter
hoogte boven het landschap
uit. De bizarre zandsteenrotsen, die u op de smalle kamweg in alle groottes en vormen
tegenkomt, laten zich steeds Felsformation Hockendes Weib
opnieuw vanuit een ander perspectief zien. De beroemdste rots
is de 4 kilometer lange formatie Hockendes Weib 1 bij Ibbenbüren, een rots in de vorm van een zittende vrouw waar een tragische legende omheen zweeft; zo zou een moeder zich in een
steen hebben veranderd om haar kinderen tegen de naderende
vloed te beschermen. Vlakbij kunt u heerlijk eten, drinken en uitrusten in de Almhütte 1 , een restaurant met de gezellige sfeer
van een blokhut.
Vanaf de Drei-Kaiser-Stuhl 2 bij Brochterbeck geniet u van een
schitterend uitzicht. Het pittoreske recreatieoord met gegraven
beken, een park en het historische eethuis Franz nodigt uit tot
een heerlijk ontspannende pauze. Van hieruit voert de route door
van licht doortrokken bossen met talrijke fascinerende vergezichten en schilderachtige natuurcoulissen. Met name indrukwekkend is het authentieke Bocketal, een dal dat bekend is om zijn
kloven, rotsen en sappig groene weiden.
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Ibbenbüren

Lehen
S
1

219

2

Brochterbeck

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Brochterbeck

Wandelparkeerplaats Dörenther Klippen
(Münchstraße B 219), ook parkeerplaats
Bocketal mogelijk

■

■ Länge:
Lengte:

9,4 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Station Ibbenbühren,
buslijn S 50 en R 63, bushalte Dörenther Berg
www.rvm-online.de

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

Tourenguide “Teutoschleifen”
www.teutoschleifen.de

■

■ Markierung:
Markering:
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www.gemse.net
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Wandelparadijs Tecklenburger Land
In de regio Tecklenburger Land vinden wandelaars talrijke
highlights. Deze premium-wandelregio overtuigt niet alleen
met ongekende hoogtes, maar ook met de beste routekwaliteit:
In totaal 17 door het Duitse Wandelinstipremium-wandelpaden
garanderen wandelervaringen op het hoogste
niveau – of het nu bij een ontspannen wandeling over de
8 korte “Teutoschleifchen”, een avontuurlijke wandeltocht over de 8 lange “Teutoschleifen” of een historische
trip over de “Teutostadtschleife” is!
Het noordelijke deel van de Hermannsweg
biedt als kwaliteitswandelpad culturele
highlights, adembenemende landschappen
en schitterende vergezichten.
Ook op spannende themaroutes zoals bijvoorbeeld
de Jakobsweg, de Westfälischer-Friede-Weg
1648 of het Hexenpfad kunnen de diverse
Wandelen op de
natuurattracties en bezienswaardigheden
Hermannsweg
van de wandelbestemmingen uitstekend
3 overnachtingen
worden verkend.
met ontbijt
vanaf 257 €
per persoon

Tecklenburger Land Tourismus e.V. | Markt 7 | 49545 Tecklenburg
Tel: +49 (0) 5482-929182 | info@tecklenburger-land-tourismus.de
www.tecklenburger-land-tourismus.de
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TEUTOSCHLEIFE TECKLENBURGER BERGPAD
Tourtip 4
Ongerepte natuur, indrukwekkende gesteenteformaties en middeleeuwse charme: de idyllische rondweg tussen Tecklenburg en
Brochterbeck is een wandelbelevenis vol afwisseling. Naast schaduwrijke paadjes door dichte bossen en smalle kamwegen wordt
de route gekenmerkt door prachtige boswegen die door uitgestrekte weiden en velden en langs bizarre rotsformaties voeren.
Slechts enkele meters van het beginpunt op de parkeerplaats
Münsterlandblick bevindt zich direct boven de route in een licht
beukenbos een enorm rotsblok, Hexenküche 1 genaamd. In vroegere tijden zouden heksen hier hun toverdranken gebrouwd en
zalven gemengd hebben. Langs de zuidelijke helling wandelt u
bergopwaarts naar het natuurreservaat Kleeberg 2 , een voormalige steengroeve.
Langs de rand van Brochterbeck leidt de Haselnussgang u vervolgens weer terug in de richting van het Teutoburgerwoud. Vanaf
het markante natuurmonument Blücherfelsen wandelt u over
schaduwrijke paden naar een betoverende boskapel. Hier gaat
het pad over op de Hermannsweg en het bosleerpad. Met name
tijdens de laatste kilometers kunt u steeds weer genieten van
prachtige vergezichten over
het noordelijke Münsterland.
Kort voordat u terugkeert bij
het beginpunt van de wandeling komt u langs de Bismarckturm 3 , waarvandaan u een
fantastisch vergezicht heeft.
De sleutel voor de toren krijgt
u bij de krijkt u bij de Tourist
Information Tecklenburg op
Markt 7.
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Brochterbeck

Tecklenburg
2

Wallen-Lienen

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Tecklenburg, Brochterbeck

3
1

S

Parkeerplaats Müsterlandblick, Tecklenburg

■

■ Länge:
Lengte:

10,5 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Met de trein naar Lengerich of Ibbenbüren en van
daaruit verder met buslijn R45 richting Bismarckturm
Tecklenburg, bushalte: Tecklenburg Stadt
www.rvm-online.de

■

■ Haltestellen
Haltes
onderweg:
unterw.: Station Brochterbeck

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

■

■ Markierung:
Markering:

Tourenguide “Teutoschleifen”
www.teutoschleifen.de
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TEUTOSCHLEIFE CANYON BLICK
Tourtip 5
Over smalle paden door bossen en langs weiden met een
heerlijk uitzicht op de Lengericher Canyon: steile, karig
begroeide rosthellingen en turkooisblauw water. Hier heeft
de natuur voorrang – zwemmen verboden! Deze 11 kiloFriedhofskapelle en Hortensia Garden
meter lange rondwandeltocht
voert u van Lengerich via de kam van het Teutoburgerwoud en
door het heuvelachtige landschap naar het stiftdorpje Leeden en
weer terug naar Lengerich.
Onderweg geniet u van afwisselende landschappen en schitterende vergezichten. Een kort bezoekje aan de wandelhut Max
& Moritz 1 is zeker de moeite waard. Van hieruit heeft u een
prachtig uitzicht over Lengerich en het Münsterland. Met een
beetje geluk komt u onderweg naar Leeden zelfs alpaca’s tegen!
In Leeden is een bezoek aan het Stiftsmuseum een aanrader. Het
pad de Leedener Berg 2 op loopt vrij steil omhoog, maar als u
eenmaal boven bent, wordt u beloond met een prachtig uitzicht
tot aan Osnabrück.
Een stukje verder, bij het landgoed Gut Stapenhorst 3 , zorgt een
wandeling door de koeweide voor een buitengewone belevenis!
Zoals de naam van deze wandelroute al zegt, vormt de Lengericher Canyon 4 het absolute highlight van deze wandelroute.
Vanaf een uitzichtplatform heeft u een adembenemend uitzicht
over de voormalige kalksteengroeve met grillige rotswanden en
turkooisblauw water. Zowel Lengerich als Leden beschikt over een
gevarieerd gastronomisch aanbod.
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Lengerich

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Weg:
Plaatsen
langs
de route: Lengerich, Leeden

■

■ Länge:
Lengte:

10,8 km

■

■ Bus
& Bahn:
Bus
& trein:

Station Lengerich
buslijn R 46 tot Lengerich Feuerwehrhaus,
toegangsweg Teutoschleife “Canyon Blick“
vanaf het raadhuisplein
www.rvm-online.de

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

Tourenguide “Teutoschleifen”
www.teutoschleifen.de

■

■ Markierung:
Markering:

Parkeerplaats Hortensia Garden,
Am Kleeberg 4

55

TEUTOSCHLEIFE HOLPERDORPER
Tourtip 6
Een heerlijke wandeling vol contrasten: natuurpaden door beukenbossen en dichte hakhoutbossen, smalle paadjes en holle
wegen in de luwte van het Teutoburgerwoud, bergopwaarts naar
het “balkon van het Münsterland” met een schitterend uitzicht
over het Münsterland en de glooiende heuvels van het Osnabrücker Land.
Op deze 13 km lange wandelroute laat de natuur zich van haar
meest veelzijdige kanten zien: u
komt langs bronnen, kabbelende
beekjes en zelfs een kleine waterval! Markante rotsformaties zoals
de Duvensteine 1 en de Grafentafel 1 tonen de natuurlijke
schoonheid van grote stenen.
Deze historische cultusplaatsen
trekken ook vandaag nog vele
Holperdorp
wandelaars in hun mystieke
ban. Maak dus een kleine omweg naar de Grafeltafel, waarover
talrijke sagen de ronde doen. Vervolgens voert de route u door het
Holperdorper dal 2 , bekend om zijn prachtige kersenbloesems,
en dan weer bergopwaarts naar de kam van het Teutoburgerwoud. Over de Hermannsweg komt u langs het bosrestaurant
Malepartus, vermoedelijk het meest noordelijke eethuisje. Onder
het genot van een hapje en drankje waant u zich hier even in de
Alpen!
Als afsluiting van uw wandeltocht is een bezoek aan de op ca.
1 km afstand gelegen, liefdevol gerestaureerde binnenstad van
Lienen 3 een aanrader. Hier vindt u naast vakwerkhuisjes en met
kinderkopjes geplaveide straatjes een absolute weldaad voor uw
voeten: het Barfusspark (blotevoetenpark) met een rondwandelweg en een grote waterspeeltuin voor kinderen.
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Lienen

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Lienen

■

■ Länge:
Lengte:

13,1 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Station Lengerich, buslijn R 46,
bushalte kath. Kirche of Rathaus,
toegangsweg vanaf de toeristeninformatie
(5 min. van de bushalte)
www.rvm-online.de

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

Vrijetijdskaart Lienen,
verkrijgbaar in de toeristeninformatie Lienen
www.lienen.de

■

■ Markierung:
Markering:

Hotel Waldschlößchen,
Parkeerplaats overdekt zwembad
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TERRA.TRACK FREEDENBLÜTE
Tourtip 7
De berg Großer Freeden bij Bad Iburg is met name in de lente door
zijn pracht van vroegbloeiers links en rechts van de route een heel
bijzondere belevenis. Maar ook buiten de bloeitijd, die slechts
2 weken duurt, is de rondwandelweg een echte aanrader en met
een lengte van 8,3 kilometer uitstekend geschikt voor een dagtrip. Tijdens de gehele wandeling bent u in de natuur onderweg
en kunt u genieten van de stilte van het boslandschap en het
uitzicht over de laagvlakte van het Münsterland.
Een bijzonderheid: in april
beginnen de paars-witte
bloementapijten zich uit
te strekken over de hellingen van de Freeden. In het
voorjaar transformeren holwortel, daslook, bosbingelkruid en bosamemoon de
grond binnen enkele dagen
in een kleurenpracht die uniek is in de regio. De plantjes benutten
de eerste warme dagen in het jaar, bloeien al voor de uitloop van
de bladeren van de beuken en hebben een voorliefde voor kalkhoudende grond.
Om precies te weten wanneer u de lentebloeiers kunt zien, is door
het natuurpark TERRA.vita de “Freed-O-meter” ontwikkeld. Op de
internetsite www.geopark-terravita.de onder de rubriek TERRA.
saison vindt u een kleine animatie, die dagelijks de stand van
zaken laat zien.
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Bad Iburg
S

Sentrup

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Länge:
Lengte:

8,3 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Bushalte Bad Iburg raadhuis,
950 m verwijderd, buslijn 465 en 466,
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück
www.vos.info
Tel. +49-541 20022211

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

TERRA.map – Wandern auf den TERRA.tracks
www.geopark-terravita.de

■

Markering:

Wandelparkeerplaats “Zum Freden”,
Zum Freden 50, Bad Iburg
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VAN BRONNEN EN STENEN
Tourtip 8
Op de plaats waar het Teutoburgerwoud de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen verbindt, voert deze 21 km lange
wandelroute van Dissen in het Osnabrücker Land via twee parallel verlopende bergkammen van het Teutoburgerwoud naar de
“honingkoekstad” Borgholzhausen. Enkele steile hellingen vragen
hier om een goede lichamelijke conditie.
Karakteristiek voor dit natuurpad is het grote aantal uitkijktorens, die u schitterende
vergezichten over het Osnabrücker en het Ravensburger heuvelland en de smalle
bergkam van het Teutoburgerwoud bieden. Een fantastisch ErdZeitCenter Borgholzhausen
uitzicht heeft u ook vanaf de uitkijktorens op de Steinegge 1 ,
Beutling 2 en Johannisegge 3 . Een ander kenmerk van deze
wandelroute zijn de talrijke bronnen en meren langs de route. De
Blauer See 4 , die door verschillende karstbronnen wordt gevoed,
is een idyllische groene oase van rust.
Het Puschkental is het brongebied van de Hase, een zijrivier van
de Eems. Hier wandelt u naar de bron Schwarze Welle, ook wel
Almaquelle genoemd, die met 200 liter water per minuut bekend
staat als zeer rijke bron. In Borgholzhausen is een bezoek aan het
interessante Kultur- und Heimathaus 5 met het ErdZeitCenter en
de tentoonstelling van grote ammonieten zeker de moeite waard.
In het bosrestaurant Röwekamp, de Luisenturmhütte (beperkte
openingstijden) of in één van de cafeetjes of restaurants in Dissen
en Borgholzhausen kunt u genieten van een welverdiende pauze.
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Borgholzhausen

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Borgholzhausen, Dissen

S
5

Evangelische kerk Borgholzhausen

■

■ Länge:
Lengte:

20,9 km

■

■ Abkürzungen:
Afkortingen:

13,5 km van Dissen naar Borgholzhausen

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Stations: Borgholzhausen, Dissen-Bad Rothenfelde
www.TeutoOWL.de
Hotline OWL Verkehr: +49-5231 977681

■

■ Haltestellen
Haltes
onderweg:
unterw.: Borgholzhausen Funke, Dissen Krümpel

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

www.teutonavigator.com
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ROUTE VOOR GENIETERS – OSTSCHLEIFE
Tourtip 9
De oostelijke lus van deze “route voor genieters” verloopt grotendeels door ongerepte natuur en laat een bewogen geschiedenis
zien. Kort na de start bereikt u het uitzichtpaviljoen Kaffeemühle 1 , van waaruit u van een heerlijk uitzicht over de stad
Halle (Westf.) kunt genieten. Daarna wandelt u verder richting
Eggeberg en langs de golfbaan naar Werther Egge, één van de
mooiste bosroutes in de omtrek, die u in de richting van het stadje
Werther voert dat bekend is om de schilder Peter August Böckstiegel en het snoepje met dezelfde naam die door de oprichter
van de firma naar het plaatsje is genoemd. Hierna wandelt u weer
verder het Teutoburgerwoud in.
De route voor genieters spreekt alle vijf zintuigen aan; zo vindt
u bij de Arminiusbron de rustplaats “Riechen” (ruiken) 2 , van
waaruit u via de kamweg van de Hengeberg richting Steinhagen
wandelt. Nadat u het uitzichtpunt Schwedenschanze 3 bent
gepasseerd, loopt u via de Bußberg in de richting van de Jakobsberg,
die vanwege de vele leverbloempjes ook als Leberblümchenberg 4 bekend is en met name in de lente een kleurrijke aanblik
biedt. Terug in de richting van Halle (Westf.) komt u weer op de
Hermannsweg terecht.
U kunt de route ook met ongeveer 5 kilometer inkorten door
de Jakobsberg-Schleife weg te
laten. Een afkorting is ook
mogelijk door bergafwaarts
naar het treinstation Steinhagen te lopen, van waaruit
Leberblümchen
u met buslijn Haller Willem in
de richting van Osnabrück en Bielefeld kunt rijden. Hiervoor volgt
u eenvoudig de bordjes “route voor genieters”.
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3

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Halle (Westf.), Werther (Westf.), Steinhagen

Hermannsweg, toegangsweg Halle (Westf.)

■

■ Länge:
Lengte:

30,4 km (verkort 25 km)

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Station Halle (Westf.), RB 75 “Haller Willem”
www.nordwestbahn.de
www.TeutoOWL.de

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

“Wandererlebnis Borgholzhausen – Versmold –
Halle – Werther – Steinhagen und Bielefeld”
www.geniesserweg.de

■

■ Markierung:
Markering:

Hermannsweg en “route voor genieters”
TWV

Hermannsweg
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VAN BURCHT NAAR BERG
Tourtip 10
Met goed begaanbare wegen is deze wandelroute ook voor de
minder geoefende wandelaar een ideale route. Op verschillende
plaatsen langs de Bielefelder Pass wachten bezienswaardige
attracties van de Oost-Westfaalse metropool Bielefeld op u.
Als echte aanrader geldt een
bezoek aan de burcht en het
vestingswerk Sparrenberg 1
uit het jaar 1240, de grootste
vesting in Westfalen, die zowel
vanaf de vier rondelen als van
de 31,5 meter hoge burchttoren een prachtig uitzicht biedt.
Bauernhausmuseum
Het pad voert verder naar de
andere kant van de Bielefelder Pass. Langs de Johannisbegraafplaats 2 en de botanische tuin 3 leidt het pad naar de dierentuin Olderdissen 4 (gratis entree). Dit is de verblijfplaats van
meer dan 100 inheemse diersoorten in ruim opgezette verblijven,
omgeven door vijvers en weiden.
Het kleinood Ochsenheide 5 omzoomt uw wandeltocht op weg
naar het interessante Bauernhausmuseum 5 . Hierna wandelt u
door naar de Johannisberg 6 , één van de oudste parken in deze
gemeente. Hier vindt u de Winzer’sche Garten, waarin een stenen
tafel, een uit een rots ontspringende bron met een brug en een
grot onder een muziekpaviljoen te vinden is. Daarna voert de
route u terug naar het beginpunt. Langs de route vindt u veelal
eetgelegenheden om een welverdiende pauze in te lassen.
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■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Bielefeld

■

■ Länge:
Lengte:

7 km

■

■ Abkürzungen:
Afkortingen:

Buslijn 24 richting Kunsthalle
vanaf de bushaltes Tierpark of Johannisfriedhof

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Centraal station Bielefeld,
sneltram halte Adenauerplatz
www.TeutoOWL.de | www.mobiel.de
Hotline OWL Verkehr: +49-5231 977681

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

www.teutonavigator.com

■

■ Markierung:
Markering:

Wandelbord bij het beeldenpark
van de Kunsthalle Bielefeld
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Der Gutschein
für dein Bielefeld.
Auch als Arbeitnehmer- Gutschein

erhältlich.

bielefeld-gutschein.de

Starke Marke, starke Unterstützer.
Vielen Dank den Bielefeld-Partnern!
Partner

• Shopping
• Genuss
• Freizeit und Sport

Partner

Eine Kooperation von:
City.Team
Bielefeld
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Stadt Bielefeld
WEGE – Wirtschaftsförderung für Bielefeld
Bielefeld Marketing

Initiator:

Stand:
Oktober 2021

Raum für die Zukunft

Das Archäologische Freilichtmuseum
Oerlinghausen macht Vorgeschichte lebendig

Auf einer Fläche von 1,5 Hektar wird
in Oerlinghausen Archäologie lebendig gemacht. In 6 Baugruppen stellt
das Freilichtmuseum den Wandel
der Lebens-, Siedlungs- und Wirtschaftsformen dar: Vom Sommerlager
eiszeitlicher Rentierjäger bis hin zur
frühmittelalterlichen Hofanlage, erhalten Sie einen Eindruck vom
Alltag der Menschen in der jeweiligen Zeit. Tierfreunde können bei
uns im Museum Rückzüchtungen mittelalterlicher Weideschweine
und Ziegen beobachten.
In unserem Museum, in dem Anfassen ausdrücklich erwünscht
ist, können Kinder in ganz besonderer Weise Eindrücke sammeln
und praktische Fertigkeiten erwerben. Dafür bietet das Museum ein
breites Programm mit vielen Veranstaltungen, Vorführungen und
Aktionstagen zum Mitmachen. Auch für Kindergeburtstage gibt
es spannende Angebote. Die pädagogischen Mitmachprogramme
sind zum Teil für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Für den besonderen
Familien-Sonntagsausflug gibt es die Museumstasche zum Ausleihen. Mit deren Inhalt können eigenständig tolle Sachen erlebt
und erprobt werden.

Am Barkhausener Berg 2 – 6 | 33813 Oerlinghausen
Tel. 05202 – 2220 | info@afm-oerlinghausen.de | www.afm-oerlinghausen.de
Öffnungszeiten:
April – September: Mo. – Fr. 9 – 18Uhr | Sa., So. und Feiertage 10 – 18 Uhr
Oktober: Mo. – Fr. 9 – 16 Uhr | Sa., So. und Feiertage 10 – 17 Uhr
November – März: Mo. – Fr. in Absprache nur für angemeldete Gruppen
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DOOR HET ZAND VAN DE SENNE
Tourtip 11
Met name natuur- en archeologieliefhebbers kunnen tijdens deze
route hun hart ophalen. Aan de voet van de Hermannshöhen
strekken de uitlopers van de natuurregio de Senne zich uit en
wordt het landschap gedomineerd door heidevlaktes, veengebieden en kalkgraslanden. Oerlinghausen heeft een kleine, gezellige
binnenstad en een archeologisch openluchtmuseum 1 , waarin
de vroegste geschiedenis van de mensheid op interactieve wijze
wordt gepresenteerd.
Over zanderige, door dennenbomen omgeven paden loopt de
Hermannsweg nu de Tönsberg
op. U volgt hier de Oerlinghauser Meditationsweg, waarlangs
zich talrijke stenen met deugdzame spreuken bevinden. Op de
kamweg van het Teutoburgerwoud komt u bovendien langs
de Lönsstein 2 en een voor- Archeologisch openluchtmuseum
malige Saksische walburcht. Een bewegwijzerd pad voert u van
hieruit naar de overblijfselen van de voormalige Hünenkapelle.
Een bijzondere wandelervaring bieden het ravijn Stapelager
Schlucht 3 en de oude pasweg door de Dörenschlucht. Hier bevinden zich de Rethlager Quellen 4 , bronnen met ijskoud water!
Tip: Geoefende wandelaars kunnen deze tour in zuidelijke richting tot 25 km verlengen. Via Augustdorf wandelt u dan door het
Furlbachtal en het Ölbachtal en vervolgens keert u via de Wistinghauser Senne weer terug naar Oerlinghausen. In de Senne ontstond in het kader van een omvangrijk natuurbeschermingsproject een voor bezoekers toegankelijk weidegebied met Schotse
Hooglandrunderen en Exmoorpony’s.
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Lage

Oerlinghausen

S

Währentrup
1
2

Hörste
3

4

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Oerlinghausen, Lage-Hörste

Oerlinghausen

■

■ Länge:
Lengte:

20,9 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Station Oerlinghausen
www.TeutoOWL.de
Hotline OWL Verkehr: +49-5231 977681

■

■ Haltestellen
Haltes
onderweg:
unterw.: Oerlinghausen marktplein

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

Wandelkaart Hermannsland,
Wandelgids “Furlbachtal” – Stadtwerke Bielefeld

■

■ Markierung:
Markering:

Vanaf Oerlinghausen tot Dörenschlucht Hermannsweg, terug naar Oerlinghausen via de X10
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PIVITKER-WATERWEG
Tourtip 12
De ca. 5,2 km lange Pivitker-waterweg vormt een uitstekende
aanvulling op uw wandeling op de Hermannshöhen. Op de dag
waarop u aankomt of vertrekt kunt u vanuit Detmold of LageHörste een heerlijke wandeling over deze als kwaliteitswandelpad “Wanderbares Deutschland” gecertificeerde route maken.
Het pad behoort zonder twijfel in de rubriek “natuurplezier”!
Grote delen van de Pivitker-waterweg verlopen langs de beek
Hasselbach en verbindt de drie stuwmeren Donoper Teich 1 ,
Hasselbachstausee 2 en Krebsteich 3 . Ook komt u langs de
Blauer See 4 . Het pad ligt heel dicht bij het natuurreservaat
Hiddeser Bent 5 . Het gelijknamige hoogveen is het laatste nog

Pivitker-waterweg

levende hellingmoeras in het Teutoburgerwoud. Dit hoogveen
is reeds in 7.000 v. Chr. ontstaan en vormt tot op de dag van
vandaag de leefruimte voor zeer gespecialiseerde en bedreigde
planten en dieren.
Door stijgingsregen en koude lucht heerst hier een koel en vochtig
klimaat, waardoor het ontstaan van turfmos mogelijk is. Voor dit
uitstapje volgt u eenvoudig de bewegwijzering richting “Hiddeser
Bent”.
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Kupferberg

2

4

S

Hiddesen
1

5
3

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

Wandelparkeerplaats “Donoper Teich”

■

■ Länge:
Lengte:

5,2 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Buslijn 701 vanaf station Detmold,
bushalte “Schwarzenbrink”,
www.TeutoOWL.de
Hotline OWL Verkehr: +49-5231 977681

■

■ Markierung:
Markering:

Pivitker Wasserweg

A1
LHB
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KLIMAERLEBNISROUTE VELMERSTOT
Tourtip 13
Op de ruim 17 kilometer lange rondwandelweg KlimaErlebnisRoute Velmerstot staat de wisselwerking tussen weer, klimaat en
luchtkwaliteit in het middelpunt.
De wereld waarin wij leven verandert voortdurend; niet alleen
door menselijke invloeden, maar ook zonder ons toedoen. Het
idyllische Silberbachtal 1 en de twee toppen van de Velmerstot
(Lippischer 2 en Preußischer 3 ), de meest noordelijke berg in
het Eggegebergte, vormen de meteorologische grens tussen het
Atlantische zeeklimaat en het
landklimaat vanuit het oosten.
De veranderingen in deze beide
klimaten komen met name
hier duidelijk tot uitdrukking.
Tijdens deze wandeling ervaart
u de diversiteit en de wisselwerking van het klimaat en de
gevolgen voor mens en natuur.
Silberbachtal
Een blik in het verleden, de
verschillende aspecten van het huidige klimaat, maar ook de
mogelijke veranderingen in de toekomst beleeft u op dit idyllische
wandelpad van heel dichtbij.
Op gemarkeerde plaatsen langs de route wordt u gewezen op
klimaatfenomenen die ook worden beschreven in de bijbehorende brochure. Onze tip: vanaf de 17 meter hoge Eggeturm 3
op de Preußischen Velmerstot 3 heeft u bij mooi weer een adembenemend uitzicht op de Senne, het Lipper Bergland, het Weserbergland en het Sauerland.
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1
2

Kohlstädt

Leopoldstal

S
3

1

Veldrom
Feldrom

Kempen

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Veldrom, Feldrom, Kempen

■

■ Länge:
Lengte:

17,8 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Station Horn-Bad Meinberg (Horn) met directe
verbindingen vanaf Bielefeld, Herford, Lage,
Detmold en Paderborn, met buslijn 357 naar
Horn-Veldrom Kattenmühle

■

■ Haltestellen
Haltes
onderweg:
unterw.: Horn-Kempen Forsthaus, buslijn 357

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

■

■ Markierung:
Markering:

Veldrom, wandelparkeerplaats Buchenberg,
Zur Kattenmühle

www.hornbadmeinberg.de
www.naturpark-teutoburgerwald.de
Trefwoorden “Klima Erlebnis Velmerstot”
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VIADUCT-WANDELWEG ALTENBEKEN
Tourtip 14
Wilde u toen u klein was ook machinist worden en op een puffende stoomlocomotief door het landschap reizen? Mocht uw
droom niet zijn uitgekomen, kunt u deze in en rondom Altenbeken nogmaals tot leven wekken. En waar kan een wandeltocht met het thema spoorweggeschiedenis beter beginnen dan
bij een echte authentieke 044-stoomlocomotief 1 uit het jaar
1941, of mooier eindigen dan bij het vallen van de schemering, wanneer dit zwart glanzende karos als lichtkunstwerk kan
worden bewonderd?
Eén zijn met de natuur zijn en
toch voorzien van alle comfort
– dat biedt de Viaduct-wandelroute. Deze wandeltocht over
natuurlijke paden door glooiende weidegebieden, waarbij
u van prachtige vergezichten
kunt genieten, verbindt onvergetelijke landschapsbeelden authentieke 044-stoomlocomotief
met levendige natuur, cultuur en geschiedenis. De Viaduct-wandelroute is in beide richtingen voorzien van een naadloze en duidelijke markering. In welke richting u dus wilt lopen, kunt u zelf
beslissen; in elk geval bent u altijd verzekerd van een unieke wandelervaring! Ook kunt u gebruik maken van een speciaal door ons
ontworpen knipkaart, die op vijf stops langs de route kan worden
afgestempeld. Als u de route geheel heeft bewandeld, ontvangt
u een mooie oorkonde en een wandelspeldje. Neem tijdens een
pauze onderweg eens plaats op een van de Egge-sofa’s, stuk voor
stuk unieke plekjes.
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S 1

Altenbeken

Buke
64

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Altenbeken, Buke, Neuenbeken

Eggemuseum Altenbeken, Alter Kirchweg

■

■ Länge:
Lengte:

30,5 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Station Altenbeken
www.fahr-mit.de
Service-Hotline: +49-5251 2930400 *

■

■ Haltestellen
Haltes
onderweg:
unterw.: Buke-Reelsberg (Bus)

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

■

■ Markierung:
Markering:

Flyer “Viadukt Wanderweg und Altenbeken”,
literatuur verkrijgbaar in de onlineshop
van de gemeente Altenbeken
www.altenbeken.de
www.viadukt-wanderweg.de

* 24 h bereikbaar
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SACHSENRING BAD DRIBURG
Tourtip 15
De Sachsenring die met een lengte van 18 km rondom Bad Driburg leidt, is wegens de prachtige vergezichten en de talrijke
afkortingsmogelijkheden bij wandelaars zeer geliefd. Op sommige delen kunnen een afwisselend reliëf en enkele aanzienlijke
stijgingen uw conditie op proef stellen, maar de goede infrastructuur met vele bankjes en wandelhutten en een uitstekend gastronomisch aanbod op de route maken dit weer goed.
Wie een gezonde pauze wil
inlassen, kan dat in het Kneippbad doen of tijd doorbrengen
in het kasteelpark 1 . Bronnen, steengroeves en het Buddenberg-arboretum (een aangeplante verzameling van verschillende boomsoorten voor
Ruïne van de Iburg
onderzoeksdoeleinden) zorgen
voor een onvergetelijke natuurervaring. Wilt in historische
voetsporen treden, kunt u de ruïne Iburg 2 en de Kaiser-KarlsTurm 2 bezichtigen. Onderweg komt u graven uit de bronstijd, herdenkingsmonumenten en gedenkkruizen tegen. De
Sachsenring begint en eindigt bij de Openluchtzwembad in de
Brunnenstraße in Bad Driburg.
Vanuit Iburg is er ook een toegangsweg als afkorting terug naar
het toeristische informatiepunt, waardoor u 8 van de 18 km kunt
sparen. De Sachsenring is ook goed bereikbaar met het openbaar
vervoer. Vanaf het station is het 600 m lopen naar het kasteelpark en 300 m naar het toeristische informatiepunt. Reist u met
de auto, vindt u parkeerplaatsen bij het kasteelpark, het Reelser
Kreuz, de Weberhöhe en op de Schützenplatz onder de Iburg.
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Alhausen

Bad Driburg
1

S

2

Aschenhütte
Siebenstern

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Bad Driburg

64

Openluchtzwembad, Brunnenstraße 32

■

■ Länge:
Lengte:

18,2 km

■

■ Abkürzungen:
Afkortingen:

Toegangsweg van de Iburg terug naar de
toeristeninformatie in Bad Driburg

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Station Bad Driburg, RB 84 “Egge-Bahn”
www.fahr-mit.de
Service-Hotline: +49-5251 2930400 *

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

Wandelkaart “Eggegebirge (Nordteil)” –
EGV Informationsfolder: “Sachsenring,
Landdrostenweg, Historische Glashüttenwanderwege,
Aa-Nethe-Rundwanderweg”

■

■ Markierung:
Markering:

S
* 24 h bereikbaar
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VLINDERPAD BIJ WILLEBADESSEN
Tourtip 16
Uitgestrekte schapenweiden bedekken de schelpkalkhellingen
ten noorden van Willebadessen. De zonovergoten vlaktes hebben een unieke aantrekkingskracht. Als u het landschap wat aandachtiger bekijkt, ontdekt u een ongeëvenaarde biodiversiteit.
Duizenden bonte bloemen strekken zich uit naar de zon, en de
heerlijke geur van aromatische kruiden geven de kalkheuvels een
mediterrane flair – een paradijs voor zonaanbidders zoals de vele
inheemse vlinders! In dit gebied zijn tot nu toe meer dan 50 verschillende soorten dagvlinders geteld. Nergens anders in het cultuurland regio Höxter kunt u de kleurrijke wereld van de vlinders
beter leren kennen dan hier.
Op de kalkheuvels groeit ook de
grootste inheemse gentiaan,
kruisbladgentiaan genaamd.
Deze in Midden-Europa zelden
voorkomende bloem dient als
voederplant voor de larf van
het berggentiaanblauwtje, een
nog zeldzamere vlindersoort.
De kalkheuvels bij Willebades- Berggentiaanblauwtje
sen 1 zijn een onderdeel van
het project “Erlesene Natur”, dat in Oost-Westfalen natuurgebieden ontwikkelt, beschermt en onderhoudt. De Schmetterlingspfad maakt deel uit van de Hitgenheierweg, waar u op een lengte
van 12,2 km het prachtige landschap rondom Willebadessen kunt
ervaren.
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1

Willebadessen
S

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Willebadessen

Parkeerplaats bij de Schleusenberg

■

■ Länge:
Lengte:

12,2 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Station Willebadessen, RB 89 “Ems-Börde-Bahn”
Buslijn 540 – bushalte Willebadessen Nethebrücke
www.fahr-mit.de
Service-Hotline: +49-5251 2930400*

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

Flyer “Mit dem Flügelschlag des Bläulings”,
gratis verkrijgbaar via de Kreis Höxter

■

Markering:
r
■

Markierung:

* 24 h bereikbaar
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WILDERER-WANDELWEG
Tourtip 17
Deze wandelroute met een totale lengte van 19 km loopt rondom
het stadje Lichtenau-Kleinenberg en herinnert aan het stropersdrama in het Eggebos, waarbij een boswachter van dichtbij werd
neergeschoten. De stervende man had met zijn eigen bloed in
zijn notitieboekje geschreven: “H. heeft tweemaal op mij geschoten”. Grootschalige zoekacties van de gendarmerie en jagers bleven vruchteloos. Verdacht werd de beruchte stroper Klostermann.
Hij wist hoe hij indruk moest maken op de dames en werd waarschijnlijk door de een of andere dame verstopt. Later werd Klostermann vanwege andere vergrijpen opgepakt en veroordeeld.
Omdat hij als onverbeterlijk gold, legde men hem aan het hart om
naar Amerika te emigreren. Dat heeft hij kennelijk gedaan, want
niemand heeft ooit nog iets van hem vernomen.
De wandelweg begint in de binnenstad van Lichtenau-Kleinenberg. U wandelt eerst naar de bedevaartkerk 1 , dan
over de Kreuzwegallee en door het aansluitende gemeentegebied van Sandfeld naar Schönthal. Dan voert de route
verder langs de oude spoorweglijn tot
de Kleiner Herrgott 2 en het boswachterskruis. U wandelt langs de TeutoniaKlippen en komt uit bij de uitkijktoren
Bierbaums Nagel 3 , waar u een fantastisch uitzicht heeft, bij helder weer zelfs
tot aan Kassel. Daarna leidt de weg naar
de rand van het imposante Felsenmeer Bierbaums Nagel
en langs de zuidkant van de Egge weer terug naar de binnenstad
van Kleinenberg.
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Lichtenau
2

1

Kleinenberg
S

3
Borlinghausen

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Kleinenberg

■

■ Länge:
Lengte:

19,2 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Lichtenau (Westf.), Li-Kleinenberg, post
S 85/S 86 snelbus Paderborn – Warburg
www.fahr-mit.de
Service-Hotline: +49-5251 2930400*

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

Wandelkaart “Wilderer Wanderweg”,
Uitgeverij Publicpress
www.wilderer-wanderweg.de

■

■ Markierung:
Markering:

Binnenstad Lichtenau-Kleinenberg,
Gasthaus Engemann

* 24 h bereikbaar
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KLIMAERLEBNISROUTE HARDEHAUSEN
Tourtip 18
Langs de KlimaErlebnisRouten worden de fascinerende wisselwerkingen van klimaat, natuur en gezondheid zichtbaar en beleefbaar
gemaakt. Hier ervaart u bijvoorbeeld hoe de vroegere klimaatomstandigheden vandaag nog in het landschap worden weerspiegeld, en hoe de huidige klimaatvoorwaarden de planten- en dierenwereld, maar ook de mensheid beïnvloeden. Ook wordt een
vooruitblik gegeven op de veranderingen die het landschap van
het natuurpark op grond van
de huidige klimaatverandering
vermoedelijk zal ondergaan.
Dit wordt onder meer duidelijk aan de hand van kalksteen
en liggende eikenstammen. Er
is een wandelgids waarin 15
van dergelijke punten uitvoerig
worden beschreven. Thema’s
Wisentturm
als klimaatgeschiedenis en klimaatverandering en de invloed ervan op het landschap worden
hier op begrijpelijke wijze gepresenteerd en aan de hand van
voorbeelden toegelicht. Of er een verband bestaat tussen het
vochtige klimaat en de spreekwoordelijke “droge” Westfaalse
humor, kan eveneens worden nagelezen!
Van het bosinformatiecentrum 1 voert de route door het laaggelegen deel van het bisonpark 2 . Na een kleine omweg naar de
uitkijktoren Wisentturm 2 wandelt u verder door het Schwarzbachtal naar het Klippen- en Felsenmeer en van hieruit omlaag
naar het klooster Hardehausen 3 , dat zeker een bezoekje waard
is. Langs de Hammerbach komt u ten slotte weer bij het uitgangspunt terug.

82

828
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Hardehausen
3

2

S 1

Scherfede

■

■ StartStart& eindpunt:
& Zielort:

■

■ Orte am
Plaatsen
langs
Weg:
de route: Hardehausen, Scherfede

■

■ Länge:
Lengte:

14,7 km

■

■ Bus
Bus
& trein:
& Bahn:

Station Warburg (Westf.), Hammerhof
Fietsbus “Wisent-Linie” R 37
www.fahr-mit.de
Service-Hotline: +49-5251 2930400*

■

■ Haltestellen
Haltes
onderweg:
unterw.: Warburg-Hardehausen, centrum, buslijn 506

■

■ Infomaterial:
Infomateriaal:

■

■ Markierung:
Markering:

7

Bosinformatiecentrum Hammerhof
(Warburg Scherfede)

Brochure “KlimaErlebnisWandern im Naturpark
Teutoburger Wald/Eggegebirge” of
www.naturpark-teutoburgerwald.de

* 24 h bereikbaar
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Toeristische informatiepunten
Heerlijk slapen na een geweldige wandeltocht. Dat kunt u langs
de grotendeels wandelvriendelijke, gecertificeerde bedrijven op
de Hermannshöhen. Kijk naar de kleurcodering in de lijst om te
zien welke bedrijven gecertificeerd zijn.
Mocht u bij deze bedrijven geen kamer vinden, neem dan contact
op met de medewerkers van de plaatselijke toeristeninformatie. Hier krijgt u competent advies over de planning van uw wandeltochten, vrijetijdsbesteding en eet- en overnachtingsmogelijkheden.

Rheine | www.rheine-tourismus.de | Tel. +49-5971 800650

Hörstel | www.hoerstel.de | Tel. +49-5454 911112
Akzent Hotel Saltenhof
www.saltenhof.de | Tel. +49-5459 805000
Hotel Riesenbeck
www.hotel-riesenbeck.de | Tel. +49-5454 3969895
Gästehaus am Hermann
www.gaestehaus-am-hermann.de | Tel. +49-5454 7477
Haus Hilckmann
www.haus-hilckmann.de | Tel. +49-5459 7513
Gaststätte Ottenhues
Tel. +49-5454 7108

Toeristische informatiepunten
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Kwaliteitsbedrijf Hermannshöhen &
Kwaliteitsaccommodaties “Wanderbares Deutschland”

© Germanenhof

OVERNACHTEN EN PAUZEREN

Ibbenbüren
www.stadtmarketing-ibbenbueren.de | Tel. +49-5451 545450
Hotel-Restaurant Hubertushof
www.hotelhubertushof.de | Tel. +49-5451 94100

Tecklenburg | www.tecklenburg-touristik.de | Tel. +49-5482 93890
Ringhotel Teutoburger Wald
www.rhtw.de | Tel. +49-5455 93000
Landhaus Pension Upmeyer | Tel. +49-5455 1491

Lengerich | www.lengerich.de | Tel. +49-5481 339110
Hotel-Restaurant Zur Mühle
www.lengerich-hotel.de | Tel. +49-5481 94470

Lienen | www.lienen.de | Tel. +49-5483 724010
FeWo Eurocamp im Holperdorper Tal
www.camping-lienen.de | Tel. +49-5483 290
Altes Farmhaus
www.altes-farmhaus.de | Tel. +49-5483 8363

Bad Iburg | www.badiburg.de | Tel. +49-5403 40466
HOTEL IM PARK
www.hotelimpark.de | Tel. +49-5403 788380
Feinbäckerei und Stadtcafé Große-Rechtien
www.grosse-rechtien.de | Tel. +49-5403 1300
Landidyll-Hotel Zum Freden
www.hotel-freden.de | Tel. +49-5403 4050
Waldhotel Felsenkeller
www.waldhotel-felsenkeller.de | Tel. +49-5403 74700
Gasthaus Wiemann-Sander
www.wiemann-sander.de | Tel. +49-5403 2475

Hilter | www.hilter.de | Tel. +49-5424 23180
Altes Gasthaus Ellerweg
www.Altes-Gasthaus-Ellerweg.de | Tel. +49-5409 321
Pension Am Steinbruch
www.pension-am-steinbruch.de | Tel. +49-176 2487975

Kwaliteitsaccommodaties “Wanderbares Deutschland”

85

Dissen | www.dissen.de | Tel. (05421) 3030
Eventhaus Schamin | www.eventhaus-schamin.de
Tel. +49-176 62240435 oder +49-5424 3648482

Borgholzhausen | www.borgholzhausen.de | Tel. +49-5425 8070
Schulze Ladencafé
www.schulze-ladencafe.de | Tel. +49-5425 4455
Luisenturmhütte
www.luisenturmhuette.de | Tel. +49-5425 1466
Gaststätte Burg Ravensberg
www.restaurant-burg-ravensberg.de | Tel. +49-5425 9329923

Halle (Westf.) | www.hallewestfalen.de | Tel. +49-5201 183129
Landhotel Buchenkrug
www.hotel-buchenkrug.de | Tel. +49-5201 9712302
Hotel Grünwalde
www.gruenwalde.de | Tel. +49-5201 659100
Hotel Rehkitz
www.hotel-rehkitz.de | Tel. +49-5201 873330
Hotel Hollmann
www.hotelhollmann.de | Tel. +49-5201 81180

Werther | www.stadt-werther.de | Tel. +49-5203 7050

Steinhagen | www.steinhagen.de | Tel. +49-5204 9970

Bielefeld | www.bielefeld.jetzt | Tel. +49-521 516999
Haus Neuland
www.haus-neuland.de | Tel. +49-5205 91260
Hotel Lindenhof | www.lindenhof-bielefeld.de
info@lindenhof-bielefeld.de | Tel. +49-521 1446100
Hotel Bielefelder Hof
www.bielefelder-hof.de | Tel. +49-521 52820
Jugendgästehaus Bielefeld
www.bielefeld.jugendherberge.de | Tel. +49-521 522050
Arcadia Hotel Bielefeld
www.arcadia-bielefeld.de | Tel. +49-521 52530

Toeristische informatiepunten
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Oerlinghausen | www.oerlinghausen.de | Tel. +49-5202 49312
Hotel Mügge am Iberg
www.hotel-muegge.de | Tel. +49-5202 3599
Villa Welschen
www.villawelschen.de | Tel. +49-5202 923980

Lage-Hörste | www.lage.de | Tel. +49-5232 8193
Haus Berkenkamp
www.haus-berkenkamp.de | Tel. +49-5232 71178
Hörster Krug
www.hoersterkrug.de | Tel. +49-5232 88945

Detmold | www.detmold.de | Tel. +49-5231 977328
Elisabeth – Hotel Garni
www.elisabethhotel-detmold.de | Tel. +49-5231 948820
Hotel Lippischer Hof
www.lippischerhof-detmold.de | Tel. +49-5231 9360

Horn-Bad Meinberg | www.horn-badmeinberg.de | Tel. +49-5234 98903
Gästehaus Havergoh
www.havergoh.de | Tel. +49-5234 9754
Waldhotel Bärenstein
www.hotel-baerenstein.de | Tel. +49-5234 2090
Hotel Landhaus Blumengarten
www.landhaus-blumengarten.de | Tel. +49-5234 3186
Gästehaus Kehne
www.hauskehne.de | Tel. +49-5234 880816
Landhotel Haus Weber
www.landhotel-haus-weber.de | Tel. +49-5234 8493-0

Steinheim | www.steinheim.de | Tel. +49-5233 997327
Ringhotel Germanenhof
www.germanenhof.de | Tel. +49-5238 98900

Kwaliteitsaccommodaties “Wanderbares Deutschland”
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Altenbeken | www.altenbeken.de | Tel. +49-5255 120030
Hotel Mertens
www.hotel-pension-mertens.de | Tel. +49-5255 207
Altes Forstamt im Teutoburger Wald
www.teuto-altesforstamt.de | Tel. +49-5255 999140
Ferienwohnung Schünemann
www.schuenemann-ferienwohnung.de | Tel. +49-5255 6975

Bad Driburg | www.bad-driburg.de | Tel. +49-5253 98940
Pension Ethner
www.pension-ethner.de | Tel. +49-5253 1845
Hotel Am Rosenberg
www.hotel-am-rosenberg.de | Tel. +49-5253 97970
Hotel Pension – Café Haus Kanne
www.haus-kanne.de | Tel. +49-5253 976256

Lichtenau | www.lichtenau.de | Tel. +49-5295 998841
Gasthaus Engemann
www.hotel-lichtenau.de | Tel. +49-5647 230

Willebadessen | www.willebadessen.de | Tel. +49-5644 8819
Wohlfühlhotel Der Jägerhof
www.jaegerhof-willebadessen.de | Tel. +49-5646 8010
Haus Dorothea
www.haus-dorothea.de | Tel. +49-5646 201

Warburg | www.warburg-touristik.de | Tel. +49-5641 908800
Landgasthof Haus Varlemann
www.haus-varlemann.de | Tel. +49-5642 94573

Marsberg | www.marsberg.de | Tel. +49-2992 8200
Landgasthof Mücke
www.landgasthofmuecke.de | Tel. +49-2992 2629
Zeitlers Hotel & Apartments
www.zeitlers-hotel.de | Tel. +49-2992 655277

Toeristische informatiepunten
Kwaliteitsbedrijf Hermannshöhen &
Kwaliteitsaccommodaties “Wanderbares Deutschland”
Kwaliteitsaccommodaties “Wanderbares Deutschland”

88

ANNA & HERMANN
Onderweg op de Hermannshöhen
Anna, die in de grote stad woont, is met haar Oost-Westfaalse
opa onderweg op de Hermannshöhen. Sluit u zich bij dit duo aan
en laat Anna & Hermann u begeleiden door alle 25 plaatsen op
de Hermannshöhen, waar ze u vele spannende verhalen te vertellen hebben.
Analoog is dit direct op de wandelroute: op vele locaties zijn
zogenaamde “luistermeubels”
geplaatst. Druk eenvoudig op
de toets om verhalen over de
plaatselijke geschiedenis te
horen. Hier kunt u een gezellige pauze houden, met uw kinderen klimmen of lekker uitrusten in een hangmat.
Alternatief gaat het ook digitaal
Hiervoor kunt u de app “Hearonymus” gratis op uw mobiele telefoon downloaden. Onder de titel “Verhalen uit het Teutoburgerwoud” vindt u alle verhalen die Anna & Hermann over de verschillende plaatsen op de route
vertellen. – Dus ook wanneer u
niet het gehele traject wilt wandelen, heeft u zo toch de mogelijkheid om naar alle verhalen te
luisteren!
Bent u nieuwsgierig geworden? –
Dan zoek eenvoudig naar Anna &
Hermann op de Hermannshöhen.
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1 Stad, land en rivier

7 TERRA.Track Freedenblüte
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11 Door het zand van de Senne

17 Wilderer-wandelweg

6 Teutoschleife Holperdorper

12 Pivitker-waterweg

18 KlimaErlebnisRoute Hardehausen
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TIPS VOOR UW REIS
Voor een ontspannen wandelvakantie bevelen wij u
aan om gebruik te maken van bus en trein. Evenwijdig
aan de Hermannshöhen bevinden zich spoorlijnen,
die op vele plaatsen een snelle toegang tot de door
u gewenste wandeletappe mogelijk maken. Bovendien
zijn er talrijke buslijnen beschikbaar.
Onder www.teutoOWL.de vindt u informatie over de
dienstregelingen in het gehele gebied van de Hermannshöhen. Hiervoor hoeft u slechts de plaats en de straatnaam in te voeren. Wanneer u met de auto reist, zijn
de Hermannshöhen goed bereikbaar via de A30, die ten
noorden van het wandelpadennetwerk in west-oostelijke
richting verloopt en de hoofdverbinding met Nederland
vormt.
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