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Alle routevoorstellen van deze brochure zijn 
in de TEUTO-Navigator aangegeven, dit is 
een interactieve kaart van de regio. Hier kan u 
kaarten, foto’s, wegbeschrijvingen, hoogteprofie-
len en gps-gegevens van de fietstocht opvragen. 
Deze informatie kunt u afdrukken, op uw smart-
phone met de app 'Mein TEUTO' raadplegen of 
als GPS-Track op uw navigatiesysteem instellen.
www.teutonavigator.de 

Eenvoudige routeplanning:
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In het uiterste oosten van Noord-
rijn-Westfalen komen Westfaalse 
gezelligheid, culturele diversiteit en 
voortreffelijke natuur samen. Hier, in 
Kulturland Kreis Höxter, komen het 
Teutoburgerwoud, het Eggegebergte 
en het Weserbergland samen.  
Tussenin vormen ze heerlijke 
landschappen bestaande uit zacht 
glooiende heuvelketens, pittoreske 
rivierdalen en de uitgestrekte War-
burgse vlakte. Eeuwenoude kloosters, 
kastelen en burchten vertellen de 
bewogen geschiedenis van deze land-
streek, terwijl in de keukens en kelders 
de traditionele delicatessen bereid 
worden, die vers opgediend een echte 
streling voor de tong zijn.  

Ontdek Kulturland Kreis Höxter!

U geniet best al fietsend van de rijke 
natuur van dit landschap. Fietsers 
vinden zo niet enkel het geluk op het 
40 kilometer lange deeltraject van het 
Wezer-fietspad of een etappe van het 
Europafietspad R1 van Boulogne-sur-
Mer naar Sint-Petersburg. Ze komen 
ook aan hun trekken op de dagtochten 
met hun gevarieerde landschappen 
en vele bezienswaardigheden. Deze 
dagtochten zijn op eigen kosten.

Optimale omstandigheden voor een 
geweldige fietsvakantie, waarbij men 
niet alleen maar van de natuur geniet, 
maar ook talrijke cultuurhistorische 
schatten kan ontdekken.

En wanneer vertrekt u?

Hartelijk welkom! Naar hartenlust fietsen
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Onderweg op de Börderoute
Rondom Willebadessen1

6

De Börderoute voert u over een lengte 
van 33 km in het oosten van Wille-
badessen doorheen de Warburgse 
vlakte – de naamgever van deze route. 
Naast graan en andere veldgewassen 
wordt hier hoofzakelijk suikerbiet 
geteeld. Vanuit Peckelsheim fietst 
u naar het zuiden richting Engar. 
Daarna nodigt de Hüssenberg u uit 
voor een picknick. Van daaruit fietst u 
via Schönthal naar het Waterkasteel 
Schweckhausen en het herenhuis van 
Niesen.

Op deze route fietst u niet enkel door 
bezienswaardige oorden, maar fietst u 
ook langs enkele kerken die met hun 
grootte of inrichting verrassen. De 
katholieke parochiekerk Maria-Hemel-
vaart in Peckelsheim werd in de 14e 
eeuw gebouwd. Haar kerktoren werd 
ook als verdedigingstoren gebruikt. 
In Löwen schitteren de kleurrijke ven-
sters van de Sint-Kilianparochiekerk. 
Opvallend is hier ook het houten beeld 
van een Immaculata. Het bijzondere 
kenmerk van de Sint-Maximiliaankerk 
in Niesen is de neoromaanse centraal-
bouw uit natuursteen. 

Een waterkasteel, twee 
vulkanen, vele velden

Tamelijk grote kerken, 
tamelijk kleine dorpen
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Meer informatie
Flyer 'Börderoute'
op: www.willebadessen.de

Vertrek/aankomst
Stadhuis/tiendschuur
Abdinghofweg 1
34439 Peckelsheim
 
Eetgelegenheden 
Café Weidenröschen in 
Willegassen en Biohof 
Engemann in Eissen

!
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     Tip
 Hans Hermann Bluhm 
 (Willebadessen)

Vanuit Niesen leidt een kleine omweg 
u naar de Klusberg met de Donatus-
kapel. Deze omweg heeft een aan-
zienlijke helling, maar dat maakt het 
uitzicht op het landschap en de omlig-
gende dorpen alleen maar mooier.

 Basaltrots 
 Hüssenberg

In het zuidwesten van Eissen ligt een 
250 m hoge vulkaan, de Hüssenberg. 
Omdat het huidige natuurmonument 
vroeger als steengroeve werd ge-
bruikt, zijn enkel de buitenste delen 
bewaard gebleven. Vanaf de Hüssen-
berg heeft u een geweldig zicht op 
het uitgestrekte Bördelandschap. Het 
ideale moment om een picknickpauze 
in te lassen.  

 Kasteel Schweckhausen

Een echte blikvanger is het waterkas-
teel met drie vleugels dat in 1851 in de 
renaissancestijl gebouwd werd. Omdat 
het kasteel privébezit is, kan men enkel 
de buitenkant bezichtigen. Toch kunt 
u hier geweldige foto’s nemen. De 
beide vakwerkpaviljoenen tegenover 
het kasteel zijn een echte aanrader. 
Deze werden vroeger als werkplaats en 
smederij gebruikt en werden uitvoerig 
gerenoveerd.  

Aha! Wanneer de kreet “Höpper 
kwak” door Engar galmt, is 

het duidelijk: het is weer Höpperfeest. 
Om de 2 jaar wordt dit feest in de 
voorzomer gevierd, dit al meer dan 
30 jaar. Terwijl in andere dorpen de 
schutterskoningen bepaald worden, 
zijn de vrouwen uit Engar op zoek 
naar hun nieuwe Höpperkoningin. Ze 
gooien met ballen naar een houten 
kikker, die op een plank op de Höpper-
vijver drijft.  Degene bij wie de kikker 
het meest in het water valt, wordt de 
nieuwe Höpperkoningin. Bovendien 
worden de nieuwe burgers van Engar 
met het water uit de Höppervijver 
gedoopt. Men is pas echt een Engarer 
wanneer men met dit water overgoten 
wordt.  

„Höpper 
kwak“

1 2



Rondom Willbadessen2
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 301 hoogtemeters

 Bewegwijzering

Onderweg op de Eggeroute

26 km, 1 uur en 30 min

 Tip
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Water, wild & weidse uitzichten

Bronnen en beken, een wildpark, 
weidse uitzichten op de Eggekamm 
en diepe bossen. Tijdens deze tocht 
rondom Willebadessen kunt u de 
natuur van het Eggegebergte beleven 
en indrukwekkende bouwwerken ont-
dekken. U vertrekt aan het voormalige 
benedictijnenklooster in Willebades-
sen. Van daaruit fietst u naar Borling-
hausen, passeert u het waterkasteel en 
de 1000 jaar oude eik en fietst u via Föl-
sen terug naar Willebadessen. Wie zin 
heeft, kan naar het wildpark fietsen en 
zichzelf belonen met een slokje helend 
water van de Eggebron in de buurt. 

 Moderne speurtocht

Wilt u al lang nog een keer op schatten-
jacht gaan? Probeer het dan eens met 
Geocoaching. Bij deze moderne vari-
ant van een speurtocht wordt gebruik 
gemaakt van een gps-apparaat of 
smartphone. Hierop worden de coördi-
naten van een Geocache ingegeven en 
daarna kunt u vertrekken. Zodra u de 
cache (de verstopplaats) gevonden heeft, 
kunt u uw naam in het logboek ingeven. 
Ook in en rondom Willebadessen zijn er 
meerdere verstopplaatsen die wachten 
om ontdekt te worden.  

www.geocaching.com
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Meer informatie
Flyer 'Die Eggeroute'
op: www.willebadessen.de

Vertrek/aankomst
Parkeerplaats evenementenhal
Borlinghausener Str.
34439 Willebadessen

Eetgelegenheden
Gasthof Deutsches Haus, Café Kaf-
feebohne & Café Herzstück in Wil-
lebadessen, HK-Hotel Der Jägerhof 
aan het station van Willebadessen

!
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… hier moet u door!

Een bijzonder deel van de route voert 
u door de kreek Helmerte. Vooral na 
regenval is dit een klein avontuur. Iets 
minder opwindend is het deel vanaf 
Fölsen langs de Nethe. Wie wil, kan 
in dit heldere water een verkoelend 
voetbad nemen.

 Tijd voor een pauze?

De sterkste en vermoedelijk oudste 
eik van Westfalen staat in Borlinghau-
sen. Volgens een sage 
zou Karel de Grote 
meer dan 1000 jaar 
geleden de boom 
geplant hebben. 
Deze boom wordt in de 
volksmond ook 'Dikke eik' genoemd. 
Zijn stamomvang bedraagt meer als 
11 m. Een leuke plaats om een pauze 
in te lassen!

De energie op het spoor

In 2016 werd Willebadessen in een 
nationale competitie verkozen tot bio-
energiegemeente. De stad produceert 
immers tweeënhalve keer meer 
groene stroom dan ze nodig heeft. Op 
het Biomassehof in Borlinghausen 
toont een educatief wandelpad hoe 
men uit duurzame grondstoffen ener-
gie opwekt. 

Tel.: + 49 (0)5272 355755

 Tip
 Hansi Münstermann
 (Peckelsheim)
  
In Helmern woont beeldhouwer Raphael 
Strauch. Hij heeft in het stadscentrum een 
groot monument en nog enkele kunstwer-
ken geplaatst. Het loont de kunstwerken van 
dichtbij te bekijken. 

 Wilde 
 tijden 

Het wildpark Wil-
lebadessen is met 
een oppervlakte van 
ongeveer 80 ha de 
thuis van verschillende 
wildsoorten zoals 
roodwild en damherten. Zet 
uw fiets even aan de kant en beleef 
wilde tijden. Op het natuurpad – met 
ecologisch herstelde wateren – kunt u 
uw oog voor detail verbeteren. Dit pad 
biedt meer inzicht in de fauna en flora 
van het water.



Van Warburg naar Noord-Hessen3
Langs de Twiste naar het Twistemeer

 36 km, 2 uur en 45 min

 Gemakkelijke tocht

 150 hoogtemeters
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Verfrissing en ontspanning 

Tussen de uitlopers van het Eggege-
bergte en het Hessische bergland (in 
het drielandenpunt Noordrijn-Westfa-
len, Hessen en Niedersachen) ligt de 
Hanzestad Warburg. Warburg is het 
vertrekpunt van deze route naar het 
Twistemeer. Voor u vertrekt, kunt u 
de vele prachtig versierde en liefdevol 
gerestaureerde vakwerkhuizen bewon-
deren. Aansluitend fietst u doorheen 
het wellness- en luchtkuuroord Ger-
mete, waar de door de staat erkende 
Franciscusbron voor verfrissing zorgt.  
Vervolgens fietst u door een idyllisch 
natuur- en rivierlandschap naar het 
Twistemeer.  

Neem uw zwembroek mee …
 
Na ongeveer 19 km heeft u het Twiste-
meer, het doel van uw fietstocht,  
bereikt. Wie wil, kan nu in 7 kilometer 
rond het hele meer fietsen. Of men kan 
zijn zwembroek aandoen en gratis een 
verfrissend bad in het meer nemen. 
Omdat er in het Twistemeer geen 
afvalwater geloosd wordt, behoort het 
tot een van de zuiverste meren van 
Duitsland. Opblaasboten, kano’s en 
waterfietsen wachten op de amateur-
kapiteins, een klimspeeltuin houdt de 
allerkleinsten bezig en waterskiërs heb-
ben een in het stuwmeer geïnstalleerde 
waterskifaciliteit tot hun beschikking.  
 
www.twistesee.de



Meer informatie
Gratis verhuur van e-bikes
in het informatiecentrum van 
Warburg

Vertrek/aankomst
Marktplein oude binnenstad
Am Markt
34414 Warburg  

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven in 
Warburg en langs de route

!
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 Trouwen in het kasteel 

In Welda liet Hermann Adolph von 
Haxthausen van 1734 tot 1736 een 
karakteristiek barokkasteel bouwen. 
Het 2000 m² grote bouwwerk werd 
symmetrisch in een noord-zuidas 
met een park en oranjeriegebouw 
gebouwd. Tegenwoordig wordt het 
kasteel vooral voor privéaangelegen-
heden gebruikt. Sinds 2002 biedt de 
burgerlijke stand van Warburg de 
mogelijkheid om in de feestzaal van 
het kasteel te trouwen. 

 zien, horen, ruiken,   
 voelen, proeven

Beleef de kloostertuin van het huis 
Germete met al uw zintuigen. Het oor 
vangt het ritselen van het riet en het 
kabbelen van het water op. Talrijke 
bloemen zorgen voor kleurrijke accen-
ten en vullen de lucht met delicate 
geuren. U kunt de behaarde of gladde 
bladeren aanraken en de vruchten van 
de bessenstruiken, kweebomen of mis-
pels proeven. 

 www.serviam.de 

  Burchtruïne

De Kugelsburcht, gebouwd 
in het jaar 1200, maakt deel 
uit van de karakteristieke 
bouwwerken van Volkmarsen. 
Tegenwoordig is het een  
uitkijkplatform en de gratis telescoop 
op de ronde toren biedt een uniek uit-
zicht op Volkmarsen en zijn omgeving.

     Tip
 Josef Sieben (Warburg)

Voor Warburg en zijn bezienswaar-
digheden moet u voldoende tijd 
uittrekken. Zo heeft u bijvoorbeeld 
vanaf het nieuwe uitzichtplatform op 
de Chattentoren een indrukwekkend 
uitzicht op de oude binnenstad en het 
Diemeldal.

1200 n.Ch.



Rondrit vanuit Warburg4
Onderweg op de Bio-Bördetocht

 48,9 km, 3 uur en 30 min

 Middelzware tocht
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Aha!Tijdens de Bio-Börde-tocht doorheen 
de Warburgse vlakte is er veel te zien, 
te ontdekken en te proeven. De ideale 
route voor iedereen die dit bijzonder 
cultuurlandschap met zijn vruchtbare 
bodem van dichtbij verkennen wil en 
de regionale economieën beter be-
grijpen wil. Vertrek- en aankomstpunt 
van de fietstocht is het marktplein in 
de Warburgse binnenstad. De boer-
derijwinkels kunnen gezellige tussen-
stops zijn. De blikvangers zijn niet 
enkel de waterbuffels aan de Echeler 
Bruch, maar ook de Desenberg. Met 
een hoogte van 150 meter steekt de 
Desenberg boven de vlakte uit.  

In de middeleeuwen waakten 
de steden over de bierkwaliteit. 

Ze gaven ‘smaakheren’ de opdracht 
het brouwsel, dat toen één keer per 
jaar in de kleine brouwerijen gekookt 
werd, te testen. In de zomer vierde de 
hele stad dan een bijzonder spektakel. 
De brouwmeester goot het bier op een 
houten bank en vervolgens gingen de 
bierknechten met hun lederhosen in het 
bier zitten. Als de bank aan het achter-
ste kleefde, was het brouwsel gelukt. 
Tegenwoordig wordt dit spektakel tij-
dens het Kälkenfeest op het Warburgse 
marktplein opgevoerd.  

Waar biologisch geleefd 
wordt

Het Kälkenfeest



Meer informatie
Magazine Rad & Tour
uitgavenr. 02, 2015
gratis verhuur van e-bikes
in informatiecentrum Warburg

Vertrek/aankomst
Marktplein oude binnenstad
Am Markt
34414 Warburg

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven in War-
burg en Borgentreich

!
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gezinsvriendelijk

cultureel/historisch

gevarieerd
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 Zoete vruchten 

Het kleine dorp Eissen, gelegen aan 
de rand van de Warburgse vlakte, 
heeft zich in de voorbije jaren tot een 
centrum van de biologische landbouw 
ontwikkeld. Zo bewerken de gebroe-
ders Andreas en Klaus Engemann hier 
hun land volgens de principes van de 
ecologische landbouw en de richtlij-
nen van Bioland (landbouworganisa-
tie). Tijdens de zomer zijn de lekkere 
bessen van de vrucht-
bare vlakte een groot 
succes: aardbeien, 
braambessen en 
frambozen. 
 
      www.engemann-bio.de 

Een verrassende ontmoeting

In Echeler Bruch, een voormalig laag-
veengebied, kan men met een beetje 
geluk de waterbuffels ontmoeten. Net 
zoals koeien zijn waterbuffels buiten-
gewoon nieuwsgierig en observeren ze 
graag de fietsers.

10hectare

 Heerlijke kaas 

In Körbecke ligt het Sauerlandhof 
van de familie Jacobi. Het hart van dit 
familiebedrijf is de eigen kaasmakerij. 
Op ambachtelijke wijze produceren ze 
met de zelfgemaakte biologische melk 
vele producten: kwark, zachte kaas in 
verscheidene varianten en gesneden 
kaas van rauwe melk in vele smaken. 
Heerlijk! 

 www.biohof-jacobi.de 

     Tip
 Hermann Ludwig (Warburg)

De liefde voor verse en regionale 
producten kunt u hier proeven: bak-
kerijen, slagerijen, boerderijwinkels, 
boerderijcafés en restaurants bieden 
de beste regionale producten aan – 
ideaal als kleine snack voor onderweg. 
 
 www.kulturland-regional.de 2036

… wordt Warburg 1000 jaar en dat 
wordt gevierd! Ter gelegenheid van 
deze verjaardag vindt hier ook de 56e 
internationale Hanzedag plaats. Houd 
deze datum vrij!



Onderweg op de cultuurtocht
Rondrit vanuit Steinheim 5
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Cultuur aan de kant van 
de weg

Tekenen van de bouwcultuur, meubi-
lair van de beste kwaliteit en regionale 
eetcultuur – er zijn tal van culturele 
ervaringen op deze tocht doorheen het 
gevarieerde landschap in het noorden 
van Kreis Höxter. Het vertrekpunt van 
deze bijna 30 km lange tocht is Stein-
heim, de traditierijke meubelstad. Ten 
westen van de stad fietst u via veldwe-
gen – langs weiden en grote boom-
gaarden – naar de laagvlakte van het 
rivierlandschap van de Heubeek en het 
indrukwekkende Waterkasteel Vinse-
beck. Via de historische stadskern van 
Nieheim fietst u langs de Emmer terug 
naar Steinheim. 

De levensader van 
Steinheim

De Emmer en zijn bijrivieren lopen 
zoals een band van noord naar zuid 
door Steinheim. Niet toevallig werd de 
stad aan de samenloop van de Heu-
beek, het vijverwater en de Emmer 
gebouwd. 
Kort achter de monding van de Beber-
beek in de Emmer bevindt zich een 
schuilhut – de perfecte plaats om na 
de fietstocht een verfrissend voetbad 
te nemen en energie op te doen. Kort 
voor u het stadsgedeelte van Steinheim 
bereikt, voert de weg u nog door de 
doorwaadbare plaatsen van de Emmer 
en een oude kastanjelaan.



Meer informatie
www.steinheim.de/Tourismus-
Freizeit/Freizeit/Radwege

Vertrek/aankomst
Kump Steinheim
Markstr. 2
32839 Steinheim

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven in 
Steinheim

!

1
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     Tip
 Ralf Kleine (Steinheim)

De trein brengt u vanuit Paderborn of 
Hannover rechtstreeks naar Stein-
heim. Het treinstation, gebouwd in 
2016, bevindt zich slechts op enkele 
meters van het vertrekpunt van deze 
fietstocht. 

Boerenmarkt 
Ottenhausen

Al meer dan 20 jaar (steeds begin sep-
tember) vindt in Ottenhausen een van 
de grootste en mooiste ecologische 
markten en boerenmarkten in de regio 
plaats. Hier kunt u allerlei lekkers 
kopen: verse groenten, honing, kaas- 
en worstproducten en nog veel meer.

 
 www.ottenhausen.de 

 Maak het u 
 gemakkelijk …

… en ontdek in het meubelmuseum 
in Steinheim hoe sofa’s, zetels en co 
er vroeger uitzagen. In de kamers van 
de voormalige meubelfabriek Josef 
Günther, die nu op de monumenten-
lijst staan, is een museum opgericht. 
Hier staan doorsnedes van de meu-
bels die sinds 1664 in Steinheim 
worden geproduceerd. Aan de hand 
van wondermooie antieke meubels 
en werktuigen 
uit het verleden 
krijgen bezoekers 
een interessante 
inkijk in het vak-
manschap van 
meubelmakers, draaiers en beeld-
houwers. 
        www.moebelmuseum.de

Het streek-
museum van 
Ottenhausen 
bevindt zich in 
de historische 
Bauernburg 
(boerenburcht). 

Het museum met zijn charmante stenen 
muren stamt uit de 13e eeuw. Hier komt 
u meer te weten over de handwerkbe-
drijven, de dorps- en burchtgeschiede-
nis, alsook de heropleving van het dorp.

 www.ottenhausen.de

Streekmuseum 
Ottenhausen

 Tip
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28,5 km, 1 uur en 45 min
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Het water op het spoor

Deze route voert u niet enkel door de 
rivierlandschappen van de Heubeek, 
Mühlenbeek en Emmer, maar ook naar 
Graf Metternich Quellen (drankenpro-
ducent). Dit bedrijf gebruikt sinds het 
begin van de 20e eeuw het mineraal-
water van de bronnen. Vertrekpunt 
van de bijna 30 km lange fietstocht is 
het marktplein en zijn door banken 
omgeven fontein in Steinheim. Van 
hieruit fietst u langs de leengoederen 
Vordereichholz en Hintereichholz tot de 
poorten van het Waterkasteel Vinse-
beck. Vervolgens fietst u via Sande-
beck, Himmighausen, Bergheim en het 
rivierlandschap van de Emmer terug 
naar Steinheim. 

Graf-Metternich-Quellen

De natuur heeft Graf Metternich-Quellen 
een buitengewone verscheidenheid aan 
mineraalwater geschonken. Hoewel 
de bronnen maar 100 meter van elkaar 
liggen, bezitten ze toch extreem ver-
schillende mineralisaties. Dit komt door 
de bijzondere geologische vorming van 
het terrein, die 'Vinsebecker Dom' wordt 
genoemd: door enorme tektonische 
krachten hebben hier verscheidene 
gesteentelagen zich haast verticaal 
gestapeld. In de loop der jaren heeft 
Graf Metternich-Quellen in deze lagen 
verschillende minerale bronnen aange-
boord.
www.graf-metternich-quellen.de
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Meer informatie
www.steinheim.de/Tourismus-
Freizeit/Freizeit/Radwege

Vertrek/aankomst
Kump Steinheim
Marktstr. 2
32839 Steinheim

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven in Stein-
heim, Germanenhof in Sandebeck

!

uitzicht

gezinsvriendelijk

cultureel/historisch

gevarieerd

natuur

3

1

Al meer dan 150 jaar …

… waakt Nepomuk vanaf de Heubeek-
brug in Vinsebeck. Het beeld van de 
patroonheilige van bruggen en water-
lopen werd in 1862 gemaakt door de 
beeldhouwer Prang uit Münster. 

 Steenoud 

De vulkaan van Sande-
beck is tussen 7 en 14 
miljoen jaar oud en 
strikt genomen een 
vulkaanembryo – een 
lavagang die in de 
aardkost is blijven zitten en zich niet 
tot een actieve vulkaan heeft kunnen 
ontwikkelen. Het is niet enkel de meest 
noordelijke vulkaan van Duitsland, 
maar ook een van de kleinsten. Zijn 
basaltgang is slechts 10 meter breed 
en 300 meter diep. 

Kerkklokken 

In Sandebeck voert de weg u langs de 
St. Dionysiuskerk en haar opvallende 
kerktoren. De kerk werd in 1862 in 
neogotische stijl gebouwd. Tijdens 
de oorlog moesten de oorspronkelijke 
klokken ingeleverd worden. De huidige 
klokken wegen tussen 350 en 805 kg.   

 Pronkstuk van de 
 late barok

Het Waterkasteel Vinsebeck staat 
bekend als een van de mooiste 
kastelen van Westfalen. De unieke 
barokcreatie uit het jaar 1720 staat 
op een vierkantig eiland. Dit eiland is 
omgeven door een 17 m brede, met 
water gevulde gracht. Het interieur 
van de Italiaanse, Moorse en Chinese 
kamers is grotendeels bewaard geble-
ven. Dit is dan ook de charme van het 
kasteel. 

Kasteelrondleidingen: 
tel. + 49 (0)5233 9538804

 Tip
 Andreas Schöttker (Steinheim)
  
Langs het rivierlandschap van de Emmer 
en over de Heubachbrücke (Heubeekbrug) 
voert deze tocht u naar mijn tip: het prachtige 
Waterkasteel Vinsebeck. 

805kg
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Veelbelovende tocht door 
het Teutoburgerwoud 

Volg het spoor van de lokale dichters 
en denkers. Fiets door het cultuur-
landschap van Nieheim, langs land-
goederen en landhuizen, en geniet 
van de Westfaalse gastvrijheid en 
regionale keuken. De ongeveer 32 km 
lange rondrit wordt gekenmerkt door 
de topografisch gevarieerde route.  
De eerste helft van deze tocht bestaat 
uit makkelijke tot zeer moeilijke 
hellingen. Vanaf Schönenberg is het 
vlakker en kunt u ontspannen verder 
fietsen. 

Kaas uit Nieheim: kwaliteit 
die men proeven kan

Kaasliefhebbers komen in Nieheim aan 
hun trekken: in de kaasmakerij Menne 
kan men het productieproces van de 
kaas volgen en aansluitend in de boer-
derijwinkel de lekkernijen proberen. 
Wie de kaas liever zelf maakt, kan in 
Westfalen Culinarium tijdens een kaas-
seminarie de kwark kneden, de kaas 
rollen en vervolgens opeten. Om de 2 
jaar staat het historische stadscentrum 
van Nieheim vol met kaasstandjes. 
Tijdens het eerste weekend van sep-
tember – in de even jaren – presenteren 
vele traditionele kaasmakerijen hun 
specialiteiten. 



Meer informatie
www.kulturland.org/Aktiv/
Radfahren

Vertrek/aankomst
Kath. kerk in Nieheim,
Marktstraße

Eetgelegenheden 
Diverse horecabedrijven in 
Nieheim, Landgasthaus Nolte in 
Erwitzen, herbergen 'Zum Kukuk' 
in Himmighausen

!

2

3

uitzicht

gezinsvriendelijk

cultureel/historisch

gevarieerd

natuur  
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 Kuurpark 
 Bad Hermannsborn
  
De belangrijkste vormgevingsele-
menten van het 18 ha grote park zijn 
de kastanjelanen aan de centrale 
oprit, het grote ronde bloemperk in 
het midden van het park, alsook de 
poortgebouwen aan de ingang en het 
historische hoofdgebouw, dat aan 
de barokkastelen doet denken. Vanaf 
het paviljoen heeft u een fabelachtig 
uitzicht over het hele park. 

Het Peter Hille-huis 

Een deel van de geschiedenis in 
Kulturland Kreis-Höxter werd door 
belangrijke dichters en schrijvers – 
waaronder Peter Hille – geschreven. 
De tocht voert u naar zijn geboorte-
huis in Nieheim-Erwitzen. Hier werd 
hij op 11 september 1854 geboren. 
Tegenwoordig wordt het geboorte-
huis, heringericht als gedenkplaats en 
ontmoetingscentrum, door de Peter-
Hille-Gesellschaft onderhouden. 

 www.peter-hille-gesellschaft.de

     Tip
 Karl-Heinz Pecher (Nieheim)

In Himmighausen leefde en werkte 
de lyricus en regionale schrijver Fritz 
Kukuk. Zijn werken zijn vandaag nog 
steeds te zien in de herberg 'Zum Kukuk' 
en zijn beschikbaar in de vorm van boe-
ken en ansichtkaarten. 

Aha!

Friedrich Wilhelm Weber 

Van 1887 tot zijn dood in 
1894 leefde de dichter en arts 
Friedrich Wilhelm Weber in 

Nieheim. Zijn bekendste werk is het 
epos 'Dreizehnlinden'. Hierin wordt de 
overwinning van het christendom op 
het heidendom in Nethegau beschre-
ven.  

“Boven mij niets dan Gods 
vrije hemel. En onder mij 
de vruchtbare en mooie 

aarde.”
Peter Hille



In het rijk van de groene koning
Tussen Nieheim en Steinheim8
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Met zijn vlechtheggen, oeroude knot-
wilgen en natuurlijke beken lijkt het 
landschap tussen de gezellige stadsker-
nen van Steinheim en Nieheim bijna 
het decor voor een sprookje te zijn – 
inclusief kikkerkoning. Dit doordat het 
cultuurlandschap links en rechts van de 
Emmer de thuis is van vele amfibieën, 
waaronder de boomkikvors. Deze 
kikker is zeer geliefd als 'Kikkerkoning' 
uit de sprookjes van de gebroeders 
Grimm. Wie van het fietsen honger 
krijgt, is in Nieheim op de juiste plaats: 
in het Westfalen Culinarium leert u de 
regionale producten kennen en kunt u 
kaas, ham, brood en bier proeven.

Naast rivierlandschappen vormen 
vooral de vlechtheggen van Nieheim 
het landschap: struikgewas stijlvol 
verweven tot levende hagen. Voor 
vlechtheggen worden hazelaartakken – 
zo dik als een duim – gebogen en met 
wilgentwijgen verbonden. Uiteindelijk 
ontstaan er dan 3 niveaus van gevloch-
ten takken met een hoogte van 1,50 
meter, die tussen de hazelaarstruiken 
stabiel de weiden begrenzen. De vlecht-
heggen dienen bovendien ook als wind- 
en hoogwaterbescherming en vormen 
belangrijke biotopen voor zeldzame 
vogelsoorten.

Al het groene in uw bereik De haag



Meer informatie
Flyer 'Erlesene Natur'
www.erlesene-natur.de

Vertrek/aankomst
Westfalen Culinarium
Langestr. 12 
33039 Nieheim

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven in 
Nieheim en Steinheim

uitzicht

gezinsvriendelijk

cultureel/historisch

gevarieerd

natuur 

!
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 Tip
 Bernhard Pollmann (Nieheim)

Met een rugzak gevuld met kaas uit 
Nieheim en vers brood, is de picknick-
plaats aan de Tongruben (kleiputten) 
de ideale plaats om een pauze in te 
lassen. Met een beetje geluk kunt u 
daar de indrukwekkende waterbuffels 
zien grazen.

Op audiëntie bij de 
boomkikvors

In het Beberdal en de Tongruben 
(kleiputten) van Nieheim heeft u de 
kans de kleine lakgroene kikker in zijn 
natuurlijke leefomgeving te zien. En 
wanneer u hem niet tegenkomt, kunt u 
zonder problemen naar zijn luide koor-
gezangen luisteren. Deze worden in de 
loop van de april- en meinachten vanaf 
zonsondergang voorgedragen.

3 Op bezoek bij Toni

In juni 2007 deed een hobby-pale-
ontoloog in de kleiput bij Nieheim 
een sensationele vondst van oeroude 
sauriërbotten. Het LWL-museum in 
Münster startte onmiddellijk een red-
dingsopgraving en vond in de put een 
intact skelet van een Plesiosauriër, dat 
in totaal 4,5 meter lang is. De zwem-
sauriër 'Toni' leefde in de zeeën van 
het Mesozoïcum. Zijn soort was tot 
2007 onbekend. In de Lattbergtoren 
bij Entrup kunt u zich a.d.h.v. talrijke 
displays over de verschillende tijdper-
ken informeren en de replica van het 
skelet van de zwemsauriër bewon-
deren of gewoonweg van het uitzicht 
vanaf de panorama-etage genieten.

 Van Europees belang

De Tongruben (kleiputten) zijn als 
zogenaamd FFH-gebied (fauna-flora-
habitat) een natuurreservaat dat tot 
het Europees natuurerfgoed behoort. 
Ze zijn de thuisbasis voor waar-
schijnlijk de grootste populaties van 
kamsalamanders (en boomkikvorsen) 
in de regio.   

FFH
Aha!
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In het spoor van de berichten

Ga op zoek naar de voormalige bericht-
geving in het koninklijke Pruisen. 
De koninklijke Pruisische optische 
telegraaflijn liep via 62 stations van 
Berlijn tot Koblenz. Op het meer dan 
600 kilometer lange traject werden van 
1833 tot 1849 militaire berichten door 
middel van seinpalen op daken van 
stations, torens of kerken doorgegeven. 
Tijdens deze tocht kunt u drie van de 
voormalige stations bezoeken en van 
een fantastisch uitzicht genieten. 

Drie keer naar boven 

Als u het telegrafenstation op de Hun-
gerberg in Vördern wilt bezichtigen, 
raden wij u aan uw fiets aan de bosrand 
te plaatsen. Dan volgt u het wandelpad 
'A 3' naar de top en vandaar gaat u weer 
naar beneden via het wandelpad 'X 2'. 
Het station op de Lattberg bereikt u via 
een kleine, gedeeltelijk steile omweg (ca. 
700 m ver). Het telegrafenstation aan de 
Bilster Berg (stijgend parcours) is goed 
met de fiets bereikbaar. Zonder deze 
omweg wordt het totale klimgedeelte 
met 300 m verminderd en wordt het 
traject tot 31 km verkort.  
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Meer informatie
Brochure 'Familien- und 
Rennradtouren'
op: www.marienmunster.de

Vertrek/aankomst
Vörden, parkeerplaats voor 
wandelaars
am Ortsausgang
37696 Marienmünster

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven
in Nieheim en Marienmünster
(abdij & Vörden)

uitzicht

gezinsvriendelijk

cultureel/historisch

gevarieerd

natuur 

2  Station 
 nr. 31  

U kunt van ver al de 
uitzichttoren op de 
Lattberg nabij Entrup 
zien. Deze toren heeft 
een merkwaardige 
installatie. Door de 
verschillende posities van de indi-
cateurs op het dak werden gecodeerde 
signalen van toren naar toren doorge-
geven. Tegenwoordig heeft u vanaf de 
uitzichttoren een weids uitzicht: van de 
rivierlandschappen van de Emmer en 
de Beber tot het Hermann-monument 
in het Teutoburgerwoud. 

  En hoe werkt het?

Een mast met zes indicateurs, die met 
behulp van takels in drie verschillende 
hoeken geplaatst konden worden, 
maakte 4096 tekencombinaties moge-
lijk. Een telegram van 30 woorden 
geraakte zo in anderhalf uur tijd van 
Berlijn naar Koblenz. 

 Grandioos uitzicht op  
 350 m hoogte 

Wie de steile Hungerberg en de ca. 
90 trappen naar het uitzichtplatform 
beklommen heeft, wordt beloond met 
een leuk uitzicht. Tegelijkertijd houdt 
de toren de herinnering levend aan 
station nr. 30 van de optische tele-
graaflijn dat 175 jaar geleden werd 
opgericht. De toren staat in de buurt 
van het voormalige 
station dat in 1850 
afgebroken werd. 
Op het fundament 
staat nu de Hunger-
bergkapel. 

 Tip
 Robert Klocke (Marienmünster)
  
Stop zeker ook eens aan de voormalige 
Benedictijnenabdij van Marienmünster. 
Dit barokke kloostergebouw zal u met zijn 
indrukwekkende abdijkerk verbijsteren. U 
moet zeker eens een kijkje in het bezoekers-
centrum nemen. 

 Het Oeyenhauser-
 station …  

… is van april tot september iedere 
laatste zondag van de maand van 14 
tot 18 uur geopend. Het heropge-
bouwde 'Telegrafenetablissement' nr. 
32 toont u o.a. de kamer van de Prui-
sische telegrafisten en de historische 
uniformen. 

Aha!
4096

1

3

!



Kuuroorden, landgoederen en de rol van kaas
Rondrit vanuit Nieheim10
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Alleen maar genieten 

Op deze tocht staan de historisch-cultu-
rele betekenisvolle oorden en aspecten 
van de 'Genusskultur' centraal. Uw 
tocht start in het Heilklimatischen 
Kurort Nieheim (wellness kuuroord). 
Van hieruit fietst u door een weids 
veld- en weidelandschap richting het 
luchtkuuroord Vörden en vervolgens 
naar Bellersen, waar het boek 'Juden-
buche' (Jodenbeuk) zich afspeelt. Op 
geasfalteerde bospaden fietst u door het 
bos naar het cultuurgoed Holzhausen 
en dan terug naar Steinheim. De route 
heeft weinig hellingen en is dan ook 
geschikt voor uitstapjes met kinderen.

Klein en rond

Hij is klein, rond en goudkleurig. De 
kruidige kaas van Nieheim werd sinds 
het begin van de 19e eeuw door vele 
kaasmakerijen in Nieheim gepro-
duceerd. Tegenwoordig produceert 
en verdeeld enkel nog kaasmakerij 
Menne de lichte komijnekaas van 
magere melk. De term 'Nieheimer 
Käse' is volgens de Europese wetge-
ving een beschermde geografische 
aanduiding die alleen bestemd is voor 
kaas die ter plaatse wordt geprodu-
ceerd. Het Deutsche Käsemuseum 
onthult nog meer geheimen over dit 
heerlijke zuivelproduct. 

www.westfalen-culinarium.de



Meer informatie
Brochure 'Familien- und 
Rennradtouren'
op: www.marienmuenster.de 

Vertrek/aankomst
Nieheim, Deutsches Käsemuseum
Lange Str. 12
33039 Nieheim

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven in 
Nieheim en Marienmünster

!
Kuuroorden, landgoederen en de rol van kaas

Rondrit vanuit Nieheim

4

uitzicht

gezinsvriendelijk

cultureel/historisch

gevarieerd

natuur
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     Tip
 Josef Suermann (Marienmünster)

U kunt uw fietstocht ook starten en 
afsluiten aan de parkeerplaats voor 
wandelaars in Vörden. Vooral kinderen 
kijken ernaar uit wat langer op de 
avonturenspeelplaats te blijven en zo 
de tocht af te sluiten. 

 Landgoed 

 Holzhausen

Elke zomer wordt midden in dit 
beschermde landgoed topmuziek 
gepresenteerd. En wel daar waar 
enkele decennia geleden nog schapen 
blaatten: een rustieke schapenstal. 
Deze schapenstal wordt steeds weer 
voor zijn akoestiek geprezen. 

 www.gut-holzhausen.de

Landgoed Abbenburg

Tussen 1837 en 1845 bracht Annette 
von Droste-Hülshoff meermaals haar 
zomers door in de Abbenburcht, het 
landgoed van haar oom Fritz von 
Haxthausen. Dit landgoed, gelegen bij 
Bellersen, kunt u niet bezichtigen. 

De lucht is zuiver…

… in Vörden, een plaats in Marien-
münster. Dat werd bevestigd door een 
rapport dat de luchtkwaliteit en het 
biologisch klimaat van Vörden nauw-
keurig onderzocht. Het predicaat 'door 
de staat erkend luchtkuuroord' was een 
logisch gevolg.

 Bellersen & 
 de Jodenbeuk

Annette von Droste-Hülshoff's novelle 
‘De Jodenbeuk’ vestigde een histo-
risch monument voor het dorp Beller-
sen (het ‘Dorp B.’), dat "het oog van 
elke reiziger boeit met 
de uiterst pittoreske 
schoonheid van zijn 
ligging in de groene 
boskloof van een be-
langrijke en historisch 
merkwaardige berg-
keten". 

Dorp B. 
Aha!



Kulturland Kreis Höxter
Europafietspad R1

Schlachberg aan de Diemel

Tip
Westfalen Culinarium:

zo smaakt Westfalen

Op uw tocht door Europa moet u 
zeker en vast het Westfalen Culina-
rium in Nieheim bezoeken! Midden 
in het historische stadscentrum kunt 
u genieten van de culinaire diversiteit 
van Westfalen. In vier belevingsmusea 
worden uw vragen over brood, kaas, 
ham, bier en sterke drank vol enthou-
siasme uitgebreid beantwoord. Het 
Westfalen Culinarium Nieheim is pure 
verwennerij.

 www.westfalen-culinarium.de 

Diemel-fietspad 
Fietsen aan de Diemel

Vergezel de Diemel 110 km vanaf haar 
bron in Usseln tot de monding in de 
Wezer! Fiets door een verscheidenheid 
aan natuurlandschappen op het goed 
aangelegde en makkelijk te berijden 
fietspad langs de rivier: van de heuvels 
van het Waldecker Upland via het 
natuurpark Diemelsee door de licht 
glooiende landschappen van het middel-
gebergte tot de Wezer. 
Bezoek ook eens het middeleeuwse 
Marsberg, slenter door de 1000 jaar 
oude Hanzestad Warburg of breng 
wat tijd door in de hugenotenstad Bad 
Karlshafen. 

 www.diemelradweg.de

Europafietspad R1
Een etappe met een 
levendige geschiedenis
4000 kilometer – 10 landen – 3 tijds-
zones: het Europafietspad (R1) van 
Boulogne-sur-Mer tot St- Petersburg 
volgt het verloop van een route die 
dwars door Europa loopt 
en al 2000 jaar lang groeit. 
Het is een symbool voor 
de samenhang van een 
groot deel van de Euro-
pese cultuur. Het regio-
nale traject dwars door 
Kulturland Kreis Höxter 
– van de Steinheimse 
vlakte via het bergland van 
Brakel tot aan de Wezer – 
is bijzonder interessant in 
termen van landschappen 
en fietstoerisme. 

       www.euroroute-r1.de 
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Weser-Skywalk

Weser-Skywalk

Tip

Aha!

Gevarieerde biotopen

De kalkgraslanden aan de Diemel 
behoren tot de meest gevarieerde 
biotopen in Hessen en Noordrijn-
Westfalen. Ze zijn ver buiten de 
landsgrenzen bekend vanwege hun 
overvloed aan orchideeën, gentianen 
en gekleurde bloemen, de rijkdom aan 
vlinders en insecten, alsook de vele 
schimmel- en korstmossensoorten. 

 Wezer-fietspad 
Van het Weserbergland 
tot de Noordzee

Op een 475 km lang traject, prak-
tisch zonder hellingen, voert het 
Wezer-fietspad u van het Weser-
bergland naar de Noordzee. In 
Hann. Münden, waar de Werra 
en de Fulda elkaar ontmoeten, 
ontspringt de Wezer en ook het 
Wezer-fietspad. Van hieruit fietst 
u langs burchten en kastelen 
in Wezerrenaissancestijl, 
historische vakwerksteden en 

Wezerstoomboten. U kunt ook steeds 
een blik werpen op de schitterende 
rivierlandschappen van de Wezer. 
In Kulturland Kreis Höxter voert 
een deel van het traject (ca. 40 km) 
u naar de Wezersteden Beverungen 
en Höxter. Hier kunt u talrijke oude 
vakwerkhuizen en prachtige adel-
lijke residenties bezichtigen. Ook de 
Weser-Skywalk bij Beverungen en 
het UNESCO Werelderfgoed Corvey 
nodigen u uit voor een pauze.  

 www.weserradweg-info.de

Uitstekend:

Fietsvakantie met keurmerk

In Duitsland kunnen fietswegen door 
middel van het keurmerk 'ADFC-Quali-
tätsradroute' met maximaal vijf sterren 
bekroond worden. De ADFC (Algemene 
Duitse Fietsclub) heeft hiervoor een 
criteriacataloog ontwikkelt. Hierin staat 
wat er in de steden te doen is, hoe de 
routes en regio’s er uitzien en waar de 
service goed is. Zowel het Diemel-
fietspad als het Wezer-fietspad werd 
met vier sterren bekroond. 
       
 www.adfc.de
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 16 km, 1 uur en 30 min

 Gemakkelijke tocht

  54 hoogtemeters

Veerman, haal over
Rechts en links van de Wezer11
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Langs de Wezer

Op deze tocht fietst u op een van de 
mooiste en meest gevarieerde stukken 
van het Wezerdal. Dit wordt beloond 
met een bijzondere ervaring: een 
Wezeroversteek met een gierpont nabij 
Wehrden. Aan de andere kant van 
de Wezer, op de Kathagenberg, ligt 
het kasteel van de porseleinfabrikant 
Fürstenberg. Met het museum in het 
kasteel en de fabriekswinkel, alsook 
een prachtig uitzicht op het Wezerdal 
compenseert Fürstenberg de steile 
klim, die ook te voet door het bos kan 
worden gemaakt.

Een acrobatische toer

De gierpont tussen Wehrden en de 
Nedersaksische oever heeft enkel de 
stroming van de Wezer nodig om zich 
te verplaatsen. Deze techniek werd 
uitgevonden door de Nederlander 
Hendrick Heuck in 1657. De veerpont 
hangt vast aan een lange draadkabel, 
die kort voor de pont splitst en aan 
de boeg en achtersteven is bevestigd. 
Door de druk van de stroming en de 
hoek van de pont baant ze zich een 
weg van oever tot oever. Omdat de 
eerstvolgende bruggen zich in 
Beverungen en Höxter bevinden, is 
de pont de ideale manier om tijdens 
de zomermaanden de omgeving te 
verkennen. 
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Meer informatie
www.hoexter-tourismus.de

Vertrek/aankomst
Wezerbrug in Höxter

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven in 
Wehrden en Fürstenberg

2

uitzicht

gezinsvriendelijk

cultureel/historisch

gevarieerd

natuur

 Tip

     Tip
 Heidrun Wuttke (Höxter)

Op deze tocht kan ik als stop het 
kasteel Wehrden aanbevelen. Slenter 
vanaf de Wezerkant door het park en 
eindig uw pauze in de biertuin aan de 
Wezer. 

Trossen los!

Zo heet het bevel aan de Wezerpromenade in Höxter. Bij 
een bezoek aan het Weserbergland is een boottocht met 
de 'Flotte Weser' een absolute must. Op het achterdek 
ervaart u de omgeving vanuit een heel ander perspectief. 

 
 Recreatief complex  
 Godelheim

Zin in verfrissing en vakantiegevoel? 
Bezoek dan eens het recreatieve com-
plex Godelheim. Het meer met zwem-
gebied nodigt uit tot zwemmen en 
varen met een rubberboot. De ligweide 
of de witte stranden zijn perfect om 
te zonnen en te ontspannen. Voor de 
kinderen zijn er vele speeltoestellen. 

 www.hoexter-tourismus.de

Het witte goud 
van de Wezer

Sinds 1747 produceert 
de porseleinfabrikant 
Fürstenberg exclusief 
porselein, ook wel 'het 
witte goud van de Wezer' 
genoemd. In het oude jachtkasteel 
van de hertogen van Braunschweig, 
dat in de jaren 70 nog een deel van de 
productie herbergde, is in de jongste 
jaren een fascinerende porselein-
museum ontstaan. 

 www.fuerstenberg-schloss.com

Aha!

515km

“Waar Werra en Fulda elkaar 
ontmoeten, moeten ze hun 

namen afstaan…”, zo staat het op de 
Wezersteen bij Han. Münden. Hier 
ontstaat de Wezer uit de rivieren Werra 
en Fulda. De Wezer is 515 km lang en 
mondt uit in de Noordzee. 



 39,3 km, 3 uur 

 Middelzware tocht

  257 hoogtemeters

 

Kloosters, heuvels en de Wezer
Rondrit vanuit Höxter12
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Ga op pad…

… en verken de indrukwekkende 
kloosters, de historische stadskern 
van Höxter en het zacht glooiende 
landschap van het Weserbergland 
(middelgebergte). Trek voldoende tijd 
uit voor de indrukwekkende oude stads-
kern van Höxter met haar gebouwen in 
de Wezerrenaissancestijl, waaronder 
het historische stadshuis of de dekenij. 
Voor de stadspoorten, romantisch in 
de Wezerkromming gelegen, wacht 
Corvey. In 2014 werd het voormalige 
Benedictijnenklooster en huidig kasteel 
Corvey tot UNESCO-werelderfgoed 
benoemd.  

Stadswandeling in Höxter 
– ontdek de geschiedenis

Höxter behoort tot de oudste steden 
van Noord-Duitsland. Het hart is de 
historische oude stadskern met zijn 
indrukwekkend versierde vakwerk-
huizen. De ontwikkeling van Höxter 
hangt nauw samen met het belang van 
de Westfaalse Hellweg, een langeaf-
standsroute die het gebied Rijn-Maas 
met de zilvermijnen in Goslar en 
Magdeburg verbond. In 1115 wordt 
voor de eerste keer een brug geleverd, 
de eerste vaste Wezeroversteek. Een 
voorstel van een stadswandeling vindt 
u op:  

www.hoexter-tourismus.de 
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Rondrit vanuit Höxter

Meer informatie
www.hoexter-tourismus.de

Vertrek/aankomst
Wezerbrug in Höxter

Eetgelegenheden 
Diverse horecabedrijven in 
Höxter, Albaxen

uitzicht

gezinsvriendelijk

cultureel/historisch

gevarieerd

natuur 

!

3
4

Aha!

     Tip
 Matthias Kämpfer (Höxter)

Höxter is het ideale uitgangspunt voor 
fietstochten in het Weserbergland. 
Hier kruisen het Wezer-fietspad en het 
Europafietspad elkaar. Höxter heeft 
bovendien een levendige historische 
stadskern met een leuke gastronomie – 
perfect!

 Nieuw leven in 
 oude muren 

Midden in Brenkhausen wacht het 
voormalige cisterciënzerklooster, waar 
sinds midden jaren 90 weer klooster-
lijk leven heerst: de Koptisch-Ortho-
doxe Kerk van Duitsland heeft hier 
zijn bisschopszetel en heet zijn gasten 
hartelijk welkom. Met een beetje geluk 
worden de bezoekers door bisschop 
Anba Damian rondgeleid.  

 
 Werelderf-  
 goed Corvey 

Corvey is een uniek oord 
waar architectuur, cultuur 
en geschiedenis samen-
komen. Het bijna 1200 
jaar oude westwerk, de abdijkerk in 
barokstijl, de vorstelijke bibliotheek en 
het kasteelcomplex met keizerzaal en 
kruisgang creëren samen de unieke 
uitstraling.   

 www.welterbe-corvey.de 

 Tonenburg

              U kunt van ver al de gele ver-
dedigingstoren van de Tonenburg zien. 
Het middeleeuwse verdedigingscomplex 
werd in 1315 door de abt van Corvey, 
Rupert v. Horhusen, gebouwd. Tegen-
woordig is het een hotel & restaurant. 

74 000
 De schat van Corvey  

De vorstelijke bibliotheek van Corvey is 
met 74 000 boeken een van de meest 
kostbare en grootste privébibliotheken 
van Duitsland. Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben, dichter van het Duitse 
volkslied, begon in 1860 als bibliothe-
caris in de bibliotheek te werken en 
schafte waardevolle individuele werken, 
prachtige volumes en prentenboeken 
aan. Op de Corveyer begraafplaats vond 
hij zijn laatste rustplaats.  

2
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Drie steden - E-bike - tocht
Brakel/Marienmünster/Nieheim13
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Cultuur – genot

De oude Hanzestad Brakel, gelegen in 
een breed keteldal tussen het Eggege-
bergte en de Wezer, is het uitgangspunt 
van de tocht. Hier maakt u kennis met 
Westfaalse lekkernijen, gevarieerde 
landschappen en culturele hoogtepun-
ten. Probeer eens de regionale specia-
liteiten in het Westfalen Culinarium in 
Nieheim. Van hieruit voert de weg u 
via Marienmünster en Bökendorf naar 
Bellersen – het dorp B. uit de roman 
'De Jodenbeuk' van Anette von Droste-
Hülshoff. Hier kunt u op afspraak een 
van de grootste imkerijen van Duitsland 
bezoeken. 

Met ingebouwde rugwind

Aan de buitenkant zijn de elektrische 
fietsen nauwelijks van de gewone fiet-
sen te onderscheiden. Enkel de accu 
onder de bagagedrager en de 250 
watt naafmotor aan het achterwiel, dat 
meerdere standen heeft, verraden het 
gebruik van een elektrische fiets. Lan-
gere tochten en hellingen zullen door 
de ingebouwde rugwind kinderspel 
zijn. De accu's van de e-bikes gaan, 
afhankelijk van de capaciteit, ongeveer 
60 tot 200 km mee. Probeert u het ook 
eens! 

Verhuur: Göbel KG Motorwelt 
Brakel, tel: + 49 (0)5272 37360

 44,4 km, 4 uur

 Zware tocht

 390 hoogtemeters



!
Brakel/Marienmünster/Nieheim

Meer informatie
E-bike oplaadpunten: stadhuis 
van Brakel, werkhuis in Bellersen, 
overdekt zwembad in Vörden & 
Kaasmuseum in Nieheim

Vertrek/ aankomst
Touristinfo Brakel
Am Markt 5
33034 Brakel

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven in Brakel, 
Marienmünster en Steinheim

1

uitzicht

gezinsvriendelijk

cultureel/historisch

gevarieerd

natuur 
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     Tip
 Hendrik Rottländer (Brakel)

Mijn tip voor deze tocht is een stop 
aan het kasteel Bökerhof in Bökendorf. 
Wandel eens onder de pergola door. 
Dit raad ik u aan vooral in de herfst 
te doen wanneer de haagbeuken fel 
kleuren hebben. 

 Gordijn omhoog!

Het Freilichtbühne Bökendorf (open-
luchtpodium) biedt elk jaar tijdens 
de zomermaanden puur theatergenot 
voor groot en klein. Of het nu een 
kindervoorstelling, tragedie, komedie 
of musical is – het theater trekt jaar-
lijks meer dan 25 000 bezoekers. 

 www.freilichtbuehne-boekendorf.de

 Stadswandeling

Voor u aan de fietstocht begint, moet 
u zeker een wandeling door de oude 
Hanzestad Brakel maken. De histo-
rische stadskern wordt gekenmerkt 
door vele oude vakwerkhuizen, die 
de straten, steegjes en pleinen een 
bijzondere sfeer verlenen. 

Een pronkstuk van het 
Westfaalse orgellandschap

Het Johann Patroclus Möller-orgel in de 
abdij van Marienmünster is met in totaal 
2748 pijpen een belangrijk voorbeeld 
van de Westfaalse orgelbouwkunst en 
maakt indruk met haar unieke klank. 

 www.orgelroute-owl.de 

 Kaiserbrunnen

Het park omvat ongerepte bosgebie-
den, meren en vijvers, alsook recrea-
tiemogelijkheden en gastronomische 
aanbiedingen. In de zomer kunt u in het 
bronnenpaviljoen het koele water van 
de door de staat erkende minerale bron 
‘Kaiserbrunnen’ proeven.



 29,3 km, 3 uur

 Middelzware tocht

  323 hoogtemeters

Door velden en rivierlandschappen
Rondrit vanuit Borgentreich14
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Voor orgelliefhebbers, trein-
liefhebbers en rustzoekers

In het zuiden van Kreis Höxter ligt de 
orgelstad Borgentreich. Op het bijna 
30 km lange traject krijgen natuur-
liefhebbers en rustzoekers de ideale 
mogelijkheid zich te ontspannen en 
zich in de geschiedenis te verdiepen. U 
vertrekt in de kleine vlaktestad, waar u 
beslist eens een kijkje in de parochie-
kerk moet nemen. Verder voert de 
tocht u via Borgholz naar Natzungen. 
Hier beschikt de parochiekerk met zijn 
barokke altaar uit het jaar 1692 over 
een cultuurhistorische schat. 

Kloostertraditie en natuur  
beleven 

Al rond 1300 werd het Steinere Haus 
in Borgentreich gebouwd, destijds het 
enige gebouw uit steen. De Cister-
ciënzers van het klooster Hardehau-
sen gebruikten het klooster meer 
dan 400 jaar lang als tiendschuur en 
bewaarden hier graan, fruit en hooi. 
Tegenwoordig is het gebouw met zijn 
massieve muren en kleine vensters het 
oudste huis van Borgentreich en draait 
binnen de ecologisch gerestaureerde 
muren alles om de natuur en haar 
bescherming (zetel van Landschafts-
station in Kreis Höxter).

www.landschaftsstation.de 
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Rondrit vanuit Borgentreich

Meer informatie
www.kulturland.org/Aktiv/
Radfahren

Vertrek/aankomst
Orgelmuseum Borgentreich
Marktstr. 6
34434 Borgentreich

Eetgelegenheden
Onze tip: 
lunchpakket meenemen

uitzicht

gezinsvriendelijk

cultureel/historisch

gevarieerd

natuur  

2

     Tip
 Gerd Hartmann (Borgentreich)

Elke 1e en 3e zondag van de maand is 
het museum voor dorpsgeschiedenis 
in Borgholz van 14 uur tot 18 uur voor 
bezoekers geopend. Dit museum toont 
onder andere hoe onze voorouders 
geleefd en handelgedreven hebben.  

Echt origineel  

Met het zegel 'Echte Originale' eert het Kulturland Kreis Höxter 
zowel de streekproducten als de makers achter de schermen. 
Dit zijn vaak echte mensen met unieke karakters die verhalen 
te vertellen hebben. Neem zeker ook een kijkje op:
www.kulturland-regional.de

 Synagoge Borgholz

In 1838 ontstond het imposante ge-
bouw dat tijdens de Kristallnacht over-
vallen en gedeeltelijk vernield werd. 
Eind jaren 90 gerestaureerd, geeft het 
sacraal bouwwerk de geschiedenis van 
de joodse bevolking weer. Vandaag is 
het een ontmoetingscentrum en wor-
den er tentoonstellingen, colleges en 
concerten gehouden. 

!

Aha!

Buitenzwembad 
Borgentreich

Dankzij de ruime ligweiden, alsook 
een speel- en sportaanbod is het 
buitenzwembad van de orgelstad 
Borgentreich al sinds de jaren 80 zeer 
geliefd bij kleine en grote waterratten 
– een idyllische plek binnen de stad. 
Terwijl de kleinste zwemmers in het 
water veel plezier hebben, nodigen de 
schaduwrijke weiden onder de hoge 
populieren uit tot ontspannen zonne-
baden.

 www.borgentreich.de/
 tourismus-kultur/freibad/



Landbouwgebieden en kunstwerken
Rondrit vanuit Borgentreich15
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 23,7 km, 1 uur en 30 min

 Gemakkelijke tocht

  118 hoogtemeters

 

Op verkenning in de natuur 

Deze tocht voert u ten zuiden van Bor-
gentreich door de Warburgse vlakte. 
Omwille van de zeer goede grond in 
het Bördelandschap is het niet verwon-
derlijk dat 80% van de oppervlakte van 
Borgentreich agrarisch wordt gebruikt. 
Door de afwisseling met de voorhanden 
zijnde bossen en beschermde natuur-
gebieden ontstaat een wondermooi en 
gevarieerd landschap. Vanuit Bor-
gentreich gaat het via westelijke rich-
ting verder tot Eissen, waar een omweg 
naar de basaltgroeve in Hüssenberg 
de moeite waard is. Door een zacht 
glooiend landschap fietst u terug naar 
Borgentreich. 

Wonder van de klankkunst 

Een bijzondere bezienswaardigheid in 
Borgentreich is het orgel van de katho-
lieke parochiekerk St. Johannes Bap-
tist. Dit orgel werd in 1803 gekocht bij 
de opdoeking van het klooster Dalheim 
nabij Paderborn. Het is het grootste 
orgel in barokstijl van Westfalen en 
een van de belangrijkste historische 
orgels van Europa. Van 2005 tot 2010 
werd ze grondig gerestaureerd. Het 
orgel weerklinkt niet enkel terug als 
kerkorgel, maar ook elke zomer in 
een reeks concerten. Tegenover de 
kerk ligt het eerste orgelmuseum van 
Duitsland.

www.orgelmuseum-borgentreich.de
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Rondrit vanuit Borgentreich

uitzicht  

gezinsvriendelijk  

cultureel/historisch  

gevarieerd 

natuur  

!

 Tip

1

     Tip
 Winfried Gawandtka (Borgentreich)

Heeft u nog wat tijd? Test dan eens de 
Bocce-baan aan het scholencomplex 
van Borgentreich. De ballen stellen 
we u gratis ter beschikking. Kom eens 
langs tijdens onze speeltijden (di. + za. 
vanaf 14 uur) of meldt u kort aan op: 
www.bsg-borgentreich.de

 Europese trollius & 
echte koekoeksbloem

Het beschermde natuurgebied Kör-
becker Bruch staat bekend als levens-
ruimte voor talrijke zeldzame planten- 
en diersoorten van het laagveengebied, 
waaronder de Europese trollius en 
de echte koekoeksbloem. Hierdoor 
behoort het gebied tot de belangrijkste 
weidevogelgebieden van Kreis Höxter. 

 Inkopen & genieten

De regionale producten en de regio-
nale keuken bieden de mogelijkheid 
de regio ‘te proeven’ en er met al uw 
zintuigen van te genieten. Wie op zoek 
is naar knapperige groenten, recht van 
het veld, kruidige kazen van weide-
koeien of pittige worst van de boerde-
rijslager is bij de plaatselijke teler aan 
het juiste adres! De brochure ‘Einkau-
fen & Genießen’ stelt de geselecteerde 
producenten en winkels uit de regio 
voor. 

 www.naturpark-teutoburgerwald.de 

Lourdesgrot 

In 1900 ondernam 
Maria Fiorentini, zuster 
van de Borgentrei-
cher Schulleiter, een 
pelgrimstocht naar 
Frankrijk. Diep onder 
de indruk overtuigde 
ze de inwoners de verschij-
ningsgrot na te bouwen. Samen met 
de beeldhouwer Clemens Brilon en 
de daadkrachtige hulp van de inwo-
ners van Borgentreich werd de grot in 
mei 1902 in de voormalige stedelijke 
groeve ingewijd. In 1978 ontvingen 
de 'aanbidders van Maria, moeder van 
God' de bijzondere zegen van de Paus. 

Anno 1902 

Meer informatie
www.kulturland.org/Aktiv/
Radfahren en
www.weser-skywalk.de

Vertrek/aankomst
Orgelmuseum Borgentreich
Marktstr. 6
34434 Borgentreich

Eetgelegenheden
Onze tip: 
lunchpakket meenemen

Aha!
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Van de Weser-Skywalk tot het werelderfgoed
Rondrit vanuit Wehrden16
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 64,9 km, 5 uur en 30 min

 Middelzware tocht

  410 hoogtemeters
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Links & rechts van de Wezer

Het zacht glooiende landschap van het 
Weserbergland, de grandioze uitzich-
ten in het Wezerdal, de oude spoor-
wegbruggen en de culturele highlights 
maken deze tocht bijzonder. Uw blik 
valt op beboste hellingen, die bijna tot 
de Wezer reiken, maar ook op ruige 
rotsformaties uit Weser zandsteen en 
op het open rivierlandschap, dat dicht-
bij de hellingen soms lichtjes en soms 
steil stijgt. Vanaf het vertrekpunt van 
deze tocht in Wehrden valt er al veel te 
zien. De hoogtepunten van de tocht zijn 
echter het uitzichtplatform Weser-Sky-
walk en het UNESCO-werelderfgoed 
Corvey.

Magisch aantrekkingspunt

Op zonnige plaatsen, dicht over het 
verkoelend water van de Nethe, 
volbrengen de staalblauw gekleurde 
mannelijke libellen hun dans. De 
monding van de Nethe in de Wezer is 
echter niet alleen voor u een magisch 
aantrekkingspunt. In het natuurge-
bied heeft u de mogelijkheid talrijke 
soorten in hun natuurlijke omgeving 
te zien. Het oeverbereik werd omge-
bouwd zodat u gemakkelijk toegang 
heeft tot het verkoelende water. Op 
de ligbedden kunt u in alle rust de 
grote bedrijvigheid van mens en dier 
waarnemen.



!

Meer informatie
www.kulturland.org/Aktiv/
Radfahren en
www.weser-skywalk.de

Vertrek/aankomst
Parkeerplaats aan de Wezer (K31), 
37688 Beverungen-Wehrden

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven langs 
de route

80meter

Pauze ...
 Tip

uitzicht  

gezinsvriendelijk  

cultureel/historisch  

gevarieerd 

natuur  

2

4

39

     Tip
 Markus Niemann (Wehrden) 

Tijdens de zomermaanden meren de 
passagiersschepen ‘Flotte Weser’ twee 
keer per dag aan de kade van Wehrden 
aan. Ook fietsen kunnen worden mee-
genomen. Een leuke ervaring!

Perfectum est! 

Op 21 juni 2014 werd 
Corvey uitgeroepen 
tot UNESCO- 
werelderfgoed. Als 
werelderfgoed draagt Corvey de 
officiële titel ‘Het Karolingische 
westwerk en de civitas Corvey’. Het 
Karolingische westwerk uit de begin-
periode van de Benedictijnenabdij 
is bouwhistorisch van groot belang. 
De prachtige muurschilderingen met 
scènes uit de Odyssee zijn gedeelte-
lijk bewaard gebleven. Corvey en zijn 
ondergrondse stad, de civitas, is ook 
uniek in archeologische termen. 
 
 www.welterbe-corvey.de

 ... aan de Wezer

De stad Beverungen, met haar indruk-
wekkende tekenen uit het verleden en 
oude vakwerkkunst, ligt direct aan de 
Wezer. Wie zich ontspannen wil, kan 
dat op de Wezerweiden doen. Naast 
een beweegparcours zijn er nog vele 
zonneweiden, zitbanken, picknick-
tafels, alsook een barbecueplaats.

 Vrij van hoogtevrees?

Dat kunt u op deze route op de Weser-
Skywalk te weten komen! Sinds het 
voorjaar van 2011 hangt het uitzicht-
platform op de ‘Hannoverschen Klip-
pen’ circa 80 meter boven de Wezer en 
imponeert het met een adembenemend 
uitzicht op het Wezerdal. 



Drie in één klap
Rondrit vanuit Beverungen17

 23,7 km, 2 uur 30 min

 Middelzware tocht

 249 hoogtemeters
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Onderweg in het  

drielandenpunt 

De Wezer, Diemel en Weser-Skywalk 
– drie bezienswaardigheden die u 
in één keer kunt ontdekken op deze 
gevarieerde halve dagtocht. De tocht 
dankt haar charme aan het wisselspel 
van een plateau en rivierdalen, alsook 
talrijke bezienswaardigheden. Vanuit 
Beverungen fietst u vervolgens door het 
Wezerdal naar Herstelle. Vanuit Her-
stelle fietst u verder naar het plateau. 
Iets verder heeft u een geweldig uitzicht 
op de ruïnen van de Krukenburg. Ver-
volgens fietst u naar Bad Karlshafen, 
waar de Diemel in de Wezer uitmondt, 
en van hieruit terug naar Beverungen. 

Beverungen &  

Bad Karlshafen 

De Wezerstad Beverungen ligt in een 
uitgestrekt keteldal aan de monding 
van de Bever in de Wezer. Al van ver 
groet het karakteristieke bouwwerk 
van de stad de bezoeker – de in 1330 
gebouwde burcht aan de Wezerbrug. 
Het verleden komt tot leven bij het 
stadhuis met de Michaelsbrunnen, 
bij het Cordt-Holstein-Haus met zijn 
rijke ornamentele kunst op de houten 
balken en het oude veerhuis. De zoute 
bronnen en de ‘burgerlijke barok’ 
maakten Bad Karlshafen bekend. 
Bezienswaardig is onder andere het 
‘Duitse Hugenotenmuseum’. 



Rondrit vanuit Beverungen

!

Meer informatie
Flyer 'Drei auf einen Streich'
op: www.beverungen.de en
www.weser-skywalk.de

Vertrek/aankomst
Tourist Information Beverungen
Weserstr. 16
37688 Beverungen

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven langs 
de route
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„Porta patet, 
cor magis“

De deur staat open, maar het hart nog meer

     Tip
 Mareike en Heiner Hake
 (Beverungen)

We zijn graag met onze drie kinderen 
in de regio onderweg. Elke uitstap is 
net een kleine vakantie. Het hoogte-
punt van deze tocht: een blik vanaf de 
Weser-Skywalk. Dat mag u niet aan u 
laten voorbijgaan!

 Zweven boven rotsen  
  & water

De ‘Hannoverschen Klippen’ rijzen 
majestueus boven de Wezer uit het bos 
op. De schaars begroeide zandsteen-
rotsen zijn omringd door knoestige, 
gedeeltelijk oeroude beuken en eiken. 
Maak te voet een omweg naar de 
Weser-Skywalk: vanaf hier heeft u een 
fascinerend uitzicht op de rotsforma-
ties en de Wezer, die zo’n 80 meter 
lager ligt.

Boerderijmuseum & 
papegaaienhof 

Een aantrekkelijke plaats om een pauze 
in te lassen is het Erlenhof in Herstelle. 
In het boerderijmuseum kunt u zich 
verdiepen in de oude tijden en op het 
papegaaienhof kunt u de gevederde 
schoonheden bewonderen. 

Abdij van Herstelle 

Hoog boven de 
Wezer op de 
‘Hersteller Berg’ 
– in het drielan-
denpunt Noord-
rijn-Westfalen, 
Nedersaksen en 
Hessen – lijkt 
de hectische 
wereld plots ver weg. Dit kan voor 
een korte namiddag, een kort gesprek, 
een korte wandeling door de mooie 
kloostertuin of een hele vakantie zijn. In 
de Benedictinessenabdij van het heilige 
kruis in Herstelle, waar op dit moment 
38 zusters leven, kunnen bezoekers op 
adem komen, ontspannen of nadenken. 
Ze kunnen daarbij eenvoudig de drukte 
van het dagelijkse leven achter zich 
laten. 

 www.abtei-herstelle.de 



Nethe-fietspad 
Van Bad Driburg naar Höxter18
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Aha!

Onderweg door het rivier-
landschap

Van de bron van de Nethe tot haar 
monding in de Wezer, van Bad Driburg 
tot Höxter volgt het 65 km lange Nethe-
fietspad de rivier. De rivier maakt het 
natuurlandschap, dat talrijke zeldzame 
dieren ideale omstandigheden biedt, 
leefbaar: ijsvogels broeden in steile 
oevers, forellen en vlagzalmen schie-
ten kuit in grindbanken, weelderige 
heesters en smalle galerijbossen bieden 
sprinkhaanzangers en nachtegalen 
levensruimte en in boomgaarden  
broedt de steenuil. Traditionele en 
nieuw aangelegde vlakke oevers 
nodigen uit tot een verkoelend voetbad. 

Uitmuntende natuur 

De talloze landschappen in 
Kulturland Kreis Höxter zijn 
zeer gevarieerd: weidse beu-

kenbossen, kleurrijke kalkgraslanden, 
stille draslanden of stromende beken. 
Vele gebieden zijn op Europees niveau 
geclassificeerd als beschermd gebied 
– de zogenaamde FFH-gebieden. In 
het kader van het project ‘Erlesene 
Natur’ werden ettelijke van deze 
schatten toegankelijk gemaakt voor 
het natuurtoerisme en nodigen ze uit 
tot bijzondere natuurbelevenissen. 
Een overzicht van alle tochten vindt 
u op:

www.erlesene-natur.de 



!

Meer informatie
Flyer 'Erlesene Natur'
www.erlesene-natur.de

Vertrek/aankomst
Station Höxter of
station Bad Driburg

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven in Bad 
Driburg, Neuenheerse, 
Willebadessen, Brakel, 
Godelheim, Höxter

uitzicht  

gezinsvriendelijk  

cultureel/historisch  

gevarieerd 

natuur  
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     Tip
 Peter Rosemann (Bad Driburg)

Bad Driburg en Höxter zijn goed 
bereikbaar met de trein – zo geraakt u 
zonder problemen terug bij het start-
punt van deze tocht. Ook tussendoor 
zijn er kleine stations in Willebades-
sen, Brakel, Ottbergen en Godelheim.

In het jachtgebied van de
ijsvogel

Het rivierlandschap van de Nethe 
heeft de ideale omstandigheden voor 
vele zeldzame dieren. Op deze tocht 
krijgt u de kans de ijsvogel in zijn 
natuurlijke omgeving te ontdekken. 
Het is een van de meest kleurrijke 
vertegenwoordigers van de inheemse 
vogelwereld en voedt zich overwegend 
met kleine vissen en waterinsecten. 
In de steile oeverkanten van de Nethe 
broedt hij in zelfgebouwde holen.

 Eggedom 

Van ver kan men al de Eggedom zien die 
boven het dorp Neuenheerse uitsteekt. 
Vandaag wordt het als katholieke 
parochiekerk gebruikt, maar vroeger 
behoorde de kerk tot het hoogadellijke 
vrij wereldlijke damesstift Heerse. Het 
kon tot haar opheffing in 1810 terug-
kijken op een bijna 1000 jaar lange 
geschiedenis. Het interieur stamt groten-
deels uit de barokperiode. De oudste 
bisschopszegel van Duitsland behoort tot 
de meest waardevolle relikwieën. 

   Dromen onder  
    groene daken  

In het rivierdal van de Nethe ligt het 
8 ha grote Engelse landschapspark 
Rheder. In combinatie met moderne 
kunst, een tuin in barokstijl en een 
brouwerij behoort het tot de veelzij-
digste bestemmingen in Kreis Höxter.
Een echte blikvanger is het Weiden-
paleis – een 10 meter 
hoog en 30 meter 
lang levend bouw-
werk uit honderden 
wilgentwijgen. De 
twee torens herinne-
ren aan het west-
werk in Corvey.
 

 www.weidenpalais.de

30meter



Droomtuinentocht
Rondrit vanuit Bad Driburg19

 24,3 km, 2 uur

 Middelzware tocht

  266 hoogtemeters
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Neem de tijd voor een fietstocht rond-
om het door de staat erkende veen- en 
mineraalkuuroord Bad Driburg en leer 
de sprookjesachtige tuinen en parken 
kennen. In Bad Driburg nodigt het 
meervoudig bekroonde Grafelijke Park 
uit tot rust en ontspanning. Van hieruit 
voert de tocht u via de R 51 naar Alhau-
sen en vervolgens naar Merlsheim, 
waar het riddergoed tot de mooiste 
bouwwerken van de Wezerrenaissance 
behoort. In Bad Hermannsborn is enkel 
het prachtige ziekenhuisgebouw, dat 
op de monumentenlijst staat, een be-
zienswaardigheid. 

Het Grafelijke Park is een van de 
mooiste landschapsparken in Duits-
land. De tuinkunstenaar Piet Oudolf 
beplantte de tuin met meer dan 30 000 
op elkaar afgestemde vaste planten en 
grasplanten. Vanaf de kleine grasheu-
vels kunnen de bezoekers de planten 
vanuit verschillende perspectieven 
observeren. Andere hoogtepunten zijn 
de rozentuin, het veld met lelies van de 
Franse tuinarchitect Gilles Clément en 
de veenvijvers. Het ‘Diotima-eiland’ en 
het kleine ‘Hölderlin-bos’ herinneren 
aan het verblijf van de dichter Friedrich 
Hölderlin.

Bloeiende tuinen & histo-
rische bouwwerken

Natuurlijke schoonheid & 
moderne tuinkunst



!

Meer informatie
www.bad-driburg.com

Vertrek/aankomst
Tourist-Information Bad Driburg
Lange Str. 140
33014 Bad Driburg

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven 
in Bad Driburg, Alhausen, Bad 
Hermannsborn & Reelsen

2

uitzicht  

gezinsvriendelijk  

cultureel/historisch  

gevarieerd 

natuur  
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     Tip
 Eva Cyrkel (Bad Driburg)

Ontdek de geschiedenis van Bad Dri-
burg tijdens een historische rondgang 
door de stad. Elf informatiezuilen zijn 
over de stad verspreid. De bijhorende 
flyer bekomt u bij Tourist-Info Bad 
Driburg.

 Prachtige schat

Het park Bad Hermannsborn ontstond 
in 1924/25 naar de plannen van Richard 
Hartnauer, een tuinarchitect uit Lever-
kusen. De decoratieve bloemperken, 
een grote vijver, het bruggetje en de 
grote fontein, alsook de smalle kronkel-
paden naar het paviljoen laten het 20 
hectare grote park er als een kunstwerk 
uitzien. 

 
  Verhuur van e-bikes

Bij Tourist-Information Bad Driburg 
wachten twee fietsen van uitstekende 
kwaliteit op u. De accu heeft een 
capaciteit van 100 km en garandeert 
moeiteloos rijplezier op deze tocht. U 
kunt de e-bikes huren op vertoon van 
een geldige identiteitskaart. 

Info: Bad Driburger Touristik, 
tel. + 49 (0)5253 98940

> 100 bomen

“Weten betekent de 
  wereld begrijpen”

In het kleine dorp Alhausen staat het 
geboortehuis van de dichter, politieker 
en arts Friedrich Wilhelm Weber (1813 
– 1894). Tegenwoordig is in het vak-
werkhuis een museum gevestigd, dat 
het leven en de werken van de dichter 
documenteert. Een mooie kruidentuin 
nodigt tot vertoeven uit.

Exotische bomentuin

In het Buddenberg-Arboretum vindt 
u de Japanse notenboom, de Katsura-
boom, de vaantjesboom en nog vele 
andere exotische bomen. Een geo-
logische groeve en 20 grafheuvels uit 
de bronstijd behoren tot de andere 
bezienswaardigheden.

 www.buddenberg-arboretum.de

3



Kloostertuinenroute
Teutoburgerwoud/ Wezer 20

 190 km, 2-4 dagen

 Middelzware meerdaagse tocht

 1000 hoogtemeters

 BewegwijzeringRoute
Garten

!
 Bestel de gratis vouwkaart 
           van de kloostertuinenroute:
 www.kulturland.org
 Tel.: + 49 (0)5271 974323

46

Pelgrims op twee wielen

190 kilometer, zeven kloostertuinen, 
drie rivieren en ontelbare beziens-
waardigheden: de kloostertuinenroute 
door Kulturland Kreis Höxter verbindt 
hemelse tuinen, kloosterlijke inrichting-
en en gevarieerde landschappen. Het 
UNESCO-werelderfgoed Corvey en 
de indrukwekkende vulkaankegel van 
de Desenberg in de Warburgse vlakte 
behoren tot de hoogtepunten van deze 
fietstocht. Maar bovenal is het belang-
rijk om de kleine paradijsjes tussen 
hemel en aarde te vinden en open te 
staan voor bijzondere ontmoetingen in 
de kloosters.
 
www.kloster-garten-route.de

Een stukje paradijs op aarde

Trek voldoende tijd uit voor de liefde-
vol opgerichte tuinen en hun bijzon-
derheden: het hof van de diaconale 
gemeenschap Zionsberg is zeer gezel-
lig. Bij de Serviam-zusters in Warburg-
Germete staat de tuinbeleving met 
alle zintuigen centraal. Aan de abdij 
van het Heilige Kruis in Beverungen-
Herstelle baten de Benedictijnen een 
liefdevol gesorteerde kloosterwinkel 
uit. Terwijl hier de verhoogde plan-
tenbakken een modern exterieur van 
cortenstaal hebben, wordt de school-
kloostertuin St. Kaspar in Neuen-
heerse gekenmerkt door klassiek 
vlechtwerk. 



Teutoburgerwoud/ Wezer 

!

Meer infomatie
Vouwkaart 'Kloster-Garten-Route'
op www.kloster-garten-route.de

Vertrek/aankomst
Onderwijsorganisatie Die HEGGE,
Hegge 1
34439 Willebadessen-Niesen

Eetgelegenheden
Diverse horecabedrijven in de 
steden. Onze tip: 
lunchpakket meenemen

uitzicht  

gezinsvriendelijk  

cultureel/historisch  

gevarieerd 

natuur  

Start  Tip
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     Tip
 Marina Knipping (Fürstenau)

Vanaf 2019 kan men op de klooster-
tuinenroute niet enkel van de heerlijke 
natuur van Ostwestfalen genieten, 
maar ook van een Turkse linzensoep. 
De fietsroute wordt namelijk met 100 
km verlengd en voert u dan ook naar 
het koptische klooster Brenkhausen en 
de abdij Marienmünster. 

 Hier gaan we … 

U kan de kloostertuinentocht beginnen 
aan het christelijke vormingscentrum 
DIE HEGGE, waar u als inleiding de 
Weg-Worte in het 8 ha grote Hegge-
park ontdekken kunt. Op natuurpaden 
nodigen sculpturen uit tot pauzeren en 
nadenken.

 www.die-hegge.de

1140n.Chr.

Oud & nieuw 

Op het terrein van het voormalige cister-
ciënzerklooster Hardehausen zijn tegen-
woordig het jeugdhuis Hardehausen en 
de Katholische Landvolkshochschule 
(landvolkshogeschool) ondergebracht. 
Naast de vroeggotische kruisgang en de 
Michaelskapel uit de 13e eeuw, is o.a. 
het Schöpfungspfad (creatiepad) een 
echte blikvanger. De 7e stopplaats is 
de 'ontmoetingskerk' met een media-
installatie van Brody Neuenschwanster, 
met als thema mens en god. 

 Kloosterzeep

In de zeepfabriek van de abdij Her-
stelle worden zepen uitsluitend met de 
hand gemaakt met plantaardige oliën 
van hoge kwaliteit. Deze zorgvuldig 
geproduceerde kloosterproducten zijn 
bijzonder goed voor de huid vanwege 
de natuurlijke suikers die ze bevatten. 
De zepen kunt u in de kloosterwinkel 
kopen. 
 www.abtei-herstelle.de
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… met de bus
Van 1 mei tot 3 oktober rijden er naast 
de normale lijnen op zon- en feestdagen 
‘fietslijnen’ in Kreis Höxter en Kreis 
Paderborn. Zo hebben vrijetijdsfietsers 
de mogelijkheid een deel met de fiets af 
te leggen en voor de terugweg comfor-
tabel de fietsbus te nemen. In de fiets-
bus worden fietsen gratis meegenomen. 
In Kreis Höxter rijdt er bijvoorbeeld op 
zon- en feestdagen een fietsbus tussen 
het Hammerhof in Warburg en Bad 
Karlshafen. De rit omvat zo een van de 
mooiste delen van het Diemel-fietspad. 
U kunt de fietsbus ook gebruiken om de 
kloostertuinentocht in te korten.

Alle informatie omtrent de fietsbus-
lijnen is te vinden op het internet 
op de website www.fahr-mit.de. 
Groepsreservaties voor een fietsbus 
zijn mogelijk op het nummer + 49 
(0)52512930400.

… met de trein
Niet alleen in de fietsbus kunt u uw 
fiets meenemen, ook op de trein is het 
mogelijk de fiets mee te nemen. In Kreis 
Höxter is de combinatie van trein en 
fiets langs de NordWestBahn-lijn RB 84 
‘Egge-Bahn’ bijzonder interessant. Hier 
kan de fietser van Paderborn via Bad 
Driburg, Brakel en Höxter tot in Holz-
minden nieuwe landschappen ontdek-
ken. Maar ook op de RB 85 ‘Oberweser 

Bahn’, de RB 72 ‘Ostwestfalen-Bahn’ (die 
door de NordWestBahn beheerd wordt), 
de RB 89 ‘Ems-Börde-Bahn’, de RE 17 
‘Sauerland-Express’ en de S 5 kunt u uw 
fiets meenemen. In tegenstelling tot de 
fietsbussen, heeft u voor treinritten met 
fiets wel een extra ticket nodig. Wanneer 
u met de NordWestBahn reist, wordt 
aanbevolen gratis een plaats voor uw fiets 
te reserveren. 

Reserveren kan op het nummer + 49 
(0)1806 600161 (20c/oproep uit het 
Duitse vaste netwerk, mobiel max.  
60c/oproep) en op:  
www.nordwestbahn.de.

Treinstations in Kulturland  
Kreis Höxter:

Bad Driburg – RB 84
Brakel – RB 84
Beverungen-Wehrden – RB 85
Höxter-Rathaus – RB 84 
Höxter-Lüchtringen – RB 84
Höxter-Godelheim – RB 84
Höxter-Ottbergen – RB 84 + RB 85
Lauenförde / Beverungen – RB 85
Steinheim-Sandebeck – RB 72
Steinheim – S 5
Warburg – RE 17 + RB 89 / RE 11
Warburg-Scherfede – RE 17
Willebadessen – RB 89 / RE 11 

Onderweg met bus en trein
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Fietsverhuur / reparatie

Bad Driburg
Fahrradverleih Elsheimer
Schulstr. 4 | Tel. 05253 4380

RADdimension  // e-bike verhuur
Dringenberger Str. 22  
Tel. 05253 9321711

Tourist-Info Bad Driburg
e-bike verhuur (2 stuks)
Lange Str. 140 | Tel. 05253 98940

Beverungen
Hotel Stadt Bremen
Lange Str. 13 | Tel. 05273 9030

Fahrradreparatur-Service Gründer
Michelsweg 6  | Jakobsberg
Tel. 05273 224632 | 0173 4253968

Gasthof Helleweg-Klause
Danziger Str. 1 | Tel. 05273 6738

Fahrradreparatur Wolfgang Eckel
In den Poelten 22 | Tel. 0172 5635288

Sport-Center Diederich
Blankenauer Str. 22 | Tel. 05273 4115

Borgentreich
W + G Buthe
Mühlenstraße 4 | Tel. 05643 258

Zweiradshop Rösebeck GbR
Rossbachallee 9 | Tel. 05643 94728220

Brakel
RAD-Kontor (enkel reparatie)
Ostheimer Str. 26 | 33034 Brakel 
Tel. 05272 355568

Motorland Göbel (enkel reparatie)
Warburger Straße 23 | 33034 Brakel  
Tel. 05272 37360

Höxter
Wolf Fahrräder  // e-bike verhuur
Corbiestraße 30 | Tel. 05271 2246

Zweirad Sommer  // e-bike verhuur
Corbiestraße 17-19 | Tel. 05271 33490

Weserbergland Aktiv
Mountainbike verhuur/transport
Tel. 05531 10477 | 0176 93601769

Marienmünster
Alfons Brockmann 
Am Wiehenbrink 14 | Vörden 
Tel. 05276 401

Pension Ridder
Brinkstr. 9 | Kollerbeck | Tel. 05284 375

Steinheim
Rebell-Bikes Cieslak  // e-bike verhuur
Galgenkämpen 32 | Vinsebeck
Tel. 05233 954336

Warburg
Brenke // fietsreparatie 
Desenbergstr. 163 |  Daseburg
Tel. 05641 9099432

Willebadessen
Fahrradhof Saken 
Agissenstr. 57 | Eissen
Tel. 05644 946484
e-bike verhuur en reparatie
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FOTO´S

Coverfoto: Frank Grawe

F. Grawe: p. (route 4, 5, 6), p. 3 (route 8, 9), p. 4, p. 5 rb, p. 7 m, p. 12, p. 13 rb, p. 14, p. 16, p. 17 mr, p. 20, p. 21 

ml, p. 22, p. 23 mr, p. 26 m, p. 27, p. 30, p. 31 ml, p. 34, p. 37 ml, p. 39 lo, p. 40, p. 41 ml, p. 42, p. 43 ml, mr, p. 47 

rb, p. 50 (route 12),  p. 51 (route 14, 17, 18)

C. Sasse: p. 5 lb, p. 11 rb, p. 46, p. 47 ml, p. 49, p. 51 (route 20)

H. Rösel: p. 2 (route 1, 3), p. 6, p. 10

S. Köneke: p. 2 (route 2), p. 8

K. Krajewski: p. 2 (route 7), p. 15 ml, p. 18, p. 33 ml

U. Tölle: p. 3 (route 10), p. 24, p. 35 ro

I. Jansen: p. 7 lb, p. 29 lb, p. 31 lb, p. 41 rb, p. 47 lb

pixabay: p. 7 rb, p. 9 mr, ro, p. 11 lb, p. 13 lo, p. 15 ro

privé-portret: p. 9 b, p. 11 lb, p. 13 lb, p. 15 lb, p. 17 lb, p. 19 lb, p. 21 lb, p. 23 lb, p. 25 lb, p. 33 lb, p. 35 lb, p. 37 lb, 

p. 39 lb, p. 41 lb, p. 45 lb

I. Menzel: p. 9 ml

Heimatverein Ottenhausen: p. 15 rb

Tsungam: p. 17 ro

Bad Driburger Touristik GmbH: p. 19 ml, p. 43 lb, p. 44, p. 45 ml, p. 51 (route 19)

Landschaftsstation Höxter: p. 21 ro

Stadt Marienmünster: p. 23 ml

Kulturgut Holzhausen: p. 25 ml

dtv copyright/M. Gloger: p. 26 b

M. Niemann: p. 28, p. 29 rb, p. 38, p. 50 (route 11), p. 51 (route 16)

Schloss Fürstenberg: p. 29 mr

Kulturkreis Höxter Corvey gGmbH: p. 29 lo, p. 31 mr, p. 39 mr

M. Groppe/ Stadt Brakel: p. 32, p. 50 (route 13)

W. Noltenhans p. 33 rb

Stadt Borgentreich: p. 35 rb, p 36, p. 37 rb, p. 51 (route 15)

nph: p. 48



Route 15 36 Route 16 38

Route 17 40 Route 18 42

Route 19 44 Route 20 46

Route 14 34
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Kulturland Kreis Höxter

c/o Gesellschaft für Wirtschaftsförderung

im Kreis Höxter mbH (GfW)

Corveyer Allee 7, 37671 Höxter

Tel.: 05271  9743-23, Fax: 05271  9743-323

E-Mail: info@kulturland.org

Web: www.kulturland.org

Einfach ankommen und los gehen.
Mit uns erreichen Sie die schönsten Ziele im Kulturland Kreis Höxter.
Weitere Informationen:

- www.fahr-mit.de

- mobithek: 05251/ 29 30 400

Radfahren und Wandern mit Bus und Bahn Fietsen en wandelen met bus en trein
Eenmaal aangekomen kunt u direct vertrekken.

Met ons bereikt u de mooiste plekjes in Kulturland Kreis Höxter.
Meer informatie:

- www.fahr-mit.de

- Mobithek: +49 (0)5251/ 29 30 400

Kulturland Kreis Höxter 

c/o Gesellschaft für Wirtschaftsförderung

in Kreis Höxter mbH (GfW)

Corveyer Allee 7, 37671 Höxter

Tel.: +49 (0)5271  9743-23, Fax: +49 (0)5271  9743-323

E-mail: info@kulturland.org

Web: www.kulturland.org
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung

 im Kreis Höxter mbH


