HERMANNSHÖHEN
-

op 21 mei 2006 wordt de route Hermannshöhen officieel geopend

Algemeen

Informatie over de route
-

-

Start- en eindpunten: stationsplein Rheine (Münsterland) historische Obermarsberg,
Marsberg
Lengte: 226 km
o 204 km in Noordrijn-Westfalen, 22 km in Nedersaksen
Deelnemende overheden:
o 2 deelstaten (Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen)
o 7 districten (Steinfurt, Osnabrück, Gütersloh, Lippe, Höxter, Paderborn,
Hochsauerlandkreis) + het district Stadt Bielefeld
o 25 steden: Rheine, Hörstel, Ibbenbüren, Tecklenburg, Lengerich, Lienen, Bad
Iburg, Hilter, Dissen, Borgholzhausen, Halle, Werther, Steinhagen, Bielefeld,
Oerlinghausen, Lage, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Steinheim, Altenbeken, Bad
Driburg, Willebadessen, Lichtenau, Warburg, Marsberg
Landschappen van noord naar zuid: Münsterland, Osnabrücker Land, Teutoburger Wald,
Sauerland

Concept
-

-

Klassieke wandeltocht over een bergkam met talrijke natuurlijke panorama's en
uitzichttorens, groot aantal loofbomen (spectaculaire herfstkleuren), 85% van de route
loopt door twee natuurgebieden, gecombineerd met talrijke toeristische highlights.
Kastelen, burchten en kloosters zijn spannende getuigen van een bewogen geschiedenis;
maximale hoogte: 468 m boven NAP
ca. 12% paden en ongeveer 45 % onverharde wegen
Bezienswaardigheden (keuze):
o Dörenther Klippen – spektaculaire rotsformatie
o Slot Iburg - met een barokke ridderzaal
o Sparrenburg - een vestingscomplex uit het jaar 1240
o Hermannsdenkmal (Herman Monument - herinnert aan de Slag bij het
Teutoburger Wald
o Externsteine - mystieke plek in het Teutoburger Wald

o De verlaten stad Blankenrode - het meest indrukwekkende voorbeeld van een
verlaten stad in Midden-Europa
o Meer informatie op www.hermannshoehen.de → Hermannshöhen-Portrait
→Sehenswertes & Kultur
Keurmerk voor wandelroutes
-

De allereerste route met het keurmerk 'Qualitätsweg Wanderbares Deutschland' (de
Eggeweg vanaf 2004) van het Deutsche Wanderverband

Routemanagement systeem
-

Markering Hermannshöhen®: Hermannsweg: een witte ‘H’ op een zwarte ondergrond;
Eggeweg een witte ‘X’ op een zwarte ondergrond
Markering toegangsweg: <
Bewegwijzering: momenteel wegwijzers op de toegangswegen en op vele andere
kruisingen. De bewegwijzering wordt successievelijk over het hele gebied uitgebreid.
14 informatieborden op de meest markante plaatsen langs de route
Parkeerplaatsen voor wandelaars, uitzichtspunten, rustplaatsen, bezienswaardigheden
etc. zijn te vinden op de TEUTO_NAVIGATOR (een interactief platform op
www.hermannshoehen.de om wandeltochten te plannen) en op wandelkaarten.

Lid van Top Trails of Germany
De Hermannshöhen route is een van de oprichters van de marketingorganisatie Top Trail of
Germany.

Uw contactpersoon
Teutoburger Wald Tourismus / OstWestfalenLippe GmbH
Ina Bohlken
Turnerstraße 5-9
D- 33602 Bielefeld
Telefoon: +49 (0) 521 - 9673325
Mail: i.bohlken@teutoburgerwald.de
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