HEIDSCHNUCKENWEG
-

juli 2012 wordt de route officieel geopend en het certificaat 'Qualitätswanderweg
Wanderbares Deutschland' uitgereikt.

Informatie over de route
-

-

Start- en eindpunten: Hamburg Fischbek - residentiestad Celle
Lengte: 223 km
o 4 km in de deelstaat Hamburg, 219 km in de deelstaat Nedersaksen
Deelnemende overheden:
o 2 deelstaten (Hamburg, Nedersaksen)
o 3 districten: district Harburg, district Heidekreis, district Celle
o 18 steden en gemeentes Hamburg, Neu Wulmstorf, Rosengarten, Buchholz,
Tostedt, Handeloh, Hanstedt, Undeloh, Egestorf, Bispingen, Schneverdingen,
Soltau, Wietzendorf, Hermannsburg, Faßberg, Bergen, Unterlüß, Celle
Landschappen van noord naar zuid: Het regiopark Rosengarten met zijn kronkelige paden
door een glooiend heidelandschap; natuurreservaat Lüneburger Heide met uitgestrekte
heidegebieden en kronkelpaden door loofbos, Wilseder Berg (hoogste punt van NoordDuitsland); natuurreservaat Südheide met jeneverbesbos, talrijke heidevelden,
gemengde bossen en heideriviertjes, residentiestad Celle

Concept
-

-

14 trajecten die in 6 (zeer sportief) tot 14 etappes kunnen worden gelopen; de wandeling
gaat door een licht glooiend landschap dat ook zeer geschikt is voor ongeoefende
wandelaars; het gebied is het hele jaar door begaanbaar; 30 kleinere en grotere
heidegebieden die als parels aan eens snoer naast elkaar liggen, onderbroken door bos,weide-, rivier en veengebieden.
De helft van de route verloopt over onverharde wegen, waarvan ongeveer 10% op
paden.
Bezienswaardigheden: Het educatieve planetenpad in Handeloh, de kerken uit veldkeien
in Undeloh en Bispingen; het autovrije heidedorp Wilsede met zijn Heidemuseum dat
binnen het natuurreservaat Lüneburger Heide ligt, een historische watermolen in
Müden, de residentiestad Celle met haar stadhuis en slot.

Keurmerk voor wandelroutes

-

Keurmerk 'Qualitätsweg Wanderbares Deutschland'
Vanaf 7 juli 2012 succesvol gecertificeerd door het Deutsche Wanderverband (Duitse
verbond voor wandelverenigingen)

Routemanagement systeem
-

-

Markering: witte 'H' op zwarte ondergrond
Markering toegangswegen: gele 'H' op zwarte ondergrond (nog in ontwikkeling)
De afstanden naar de plaatsen langs de route en de toegangswegen worden aangegeven
in kilometers door middel van 274 wegwijzers op 113 plaatsen.
Op de wandelkaarten ziet u waar parkeerplaatsen voor wandelaars en uitzichten zijn te
vinden.
10 informatieborden op de meest markante plaatsen langs de route:
▪ Start Hamburg-Fischbek
▪ Buchholz, bij het station
▪ Handeloh
▪ Undeloh, bij het Heide-Erlebnis-Zentrum
▪ Bispingen
▪ Soltau, Böhmepark
▪ Wietzendorf, bij het stadhuis
▪ Müden
▪ Weesen
▪ Celle
Op de wandelkaart ziet u waar parkeerplaatsen voor wandelaars, uitzichten en
rustplaatsen zijn te vinden.

Lid van Top Trails of Germany
De Heidschnuckenweg is sinds 1 juli 2013 lid van de marketingorganisatie Top Trails of Germany.
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Uw contactpersoon
Lüneburger Heide GmbH
Merle Hoppenstedt
Wallstraße 4, D- 21335 Lüneburg
Informatie hotline: + 49 (0) 4131 - 29 89 80 800 (plaatselijk tarief)
Website: www.heidschnuckenweg.de, hoppenstedt@lueneburger-heide.de
Routenmanager:
Christiane Vogt
Landkreis Harburg, Schloßplatz 6, D- 21423 Winsen (Luhe)
Telefoon: +49 (0) 4171 - 693603
Email: c.vogt@lkharburg.de
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