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op 6 mei 2001 wordt de Rothaarsteig, na een voorbereidingstijd van 4 jaar officieel
geopend
vanaf 2001 worden bedrijven langs de route gecertificeerd als 'Qualitätsbetriebe RothaarSteig'
sinds 2003 zijn er 6 rangers in dienst
op 18 januari 2007 verwoest de orkaan Kyrill grote delen van de Rothaarsteig. Naar
schatting 25 miljoen bomen werden omver geblazen. Op veel plaatsen moet de
Rothaarsteig weer opnieuw worden aangelegd.

Algemeen

Informatie over de route
-

-

-

Start- en eindpunt: Brilon en Dillenburg
Lengte: 154 km
resp. 221 km inclusief de Hoog Sauerland- (14,0 km) en Westerwald-variant (53 km), met
154,4 km in Noordrijn-Westfalen, 59 km in Hessen en 7,6 km in Rheinland-Pfalz
Hoogste en laagste punt: 843,2 m boven NAP de Langenberg op de grens van NoordrijnWestfalen en Hessen, 235 m boven NAP bij de Hofgarten in Dillenberg.
Deelnemende overheden:
o 3 deelstaten (Noordrijn-Westfalen, Hessen & Rheinland-Pfalz)
o 6 districten (Hochsauerlandkreis, Olpe, Siegerland-Wittgenstein, Lahn-Dill Kreis,
Waldeck-Frankenberg, Westerwaldkreis)
o 25 steden & gemeenten: Brilon, Olsberg, Willingen, Medebach, Winterberg,
Hallenberg, Schmallenberg, Bad Berleburg, Lennestadt, Kirchhundem,
Hilchenbach, Erndtebrück, Bad Laasphe, Netphen, Siegen, Dietzhölztal,
Wilnsdorf, Eschenburg, Burbach, Haiger, Rennerod, Driedorf, Breitscheid,
Herborn en Dillenburg
Landschappen van noord naar zuid:
Bosrijk gebied in het noorden (Sauerland tot Siegerland-Wittgenstein) met veel
nieuwe uitzichtpunten als gevolg van de orkaan Kyrill. In het zuiden (tot aan het
Westerwald) een eerder open weidelandschap. Het Rothaargebergte is tevens een
waterscheiding tussen de Rijn en de Weser met talloze bronnen, beekjes en riviertjes.

De ROTHAARSTEIG voert door zeer verschillende regio's: Sauerland, Wittgenstein en
Siegerland zijn heel bosrijk en hebben veel uitzichtpunten te bieden, terwijl in het
zuiden het landschap tot aan het Westerwald vooral bestaat uit weidelandschappen
en talrijke uitzichten langs de ‘Weg der Sinne’, een weg voor de zintuigen. Het
Rothaargebergte is tevens de waterscheiding tussen Rijn en Weser met talloze
bronnen. Hele regio's, zoals bijvoorbeeld het Ruhrgebied, hebben hun naam te
danken aan de beken en rivieren die hier ontspringen.

Concept
-

-

Een veelzijdig routeverloop met lichte hellingen en afdalingen, maar ook met enkele
steile weggedeelten door het typische landschap van een middelgebergte dat bestaat uit
bos-, rots-, veld- en weidelandschappen (met ca. 60 % bos of bosrand, 35 % onbebouwd
gebied, 5 % steden en dorpen) met in totaal ca. 25% paden.
Meer dan 140 schitterende uitzichten, rustplaatsen en een 'natuurbioscoop' met
origineel ROTHAARSTEIG buitenmeubilair langs de ‘Weg der Sinne’.

Bezienswaardigheden:
-

-

-

Schilderachtige vakwerkstadjes en –dorpen en enkele burchten en kastelen langs de
gehele Rothaarsteig, zoals het oude Hanzestadje Brilon met zijn historische marktplein
www.brilon-tourismus.de, Dillenburg, de stad van de Oranjes, met de Wilhelmsturm
www.dillenburg.de of het kasteel Berleburg van de adellijke familie zu SaynWittgenstein-Berleburg www.bad-berleburg.de
Natuurhistorische bijzonderheden zijn er overal langs de weg te vinden, bijvoorbeeld de
290 miljoen jaar oude Bruchhauser Steine www.stiftung-bruchhauser-steine.de
Het meermaals onderscheiden Kyrillpfad am ROTHAARSTEIG werd aangelegd door de
rangers van het Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen (vgl.
Staatsbosbeheer). De rangers bekommeren zich langs de 'wandelroute voor de zintuigen'
niet alleen om de infrastructuur, maar weten wandelaars ook enthousiast te maken voor
het bos als natuurgebied, levensruimte en leverancier van hout. www.wald-undholz.nrw.de.
Voor iedereen die van cultuur houdt is er de Waldskulpturenweg van Schmallenberg naar
Bad Berleburg met 12 sculpturen van internationaal bekende kunstenaars; de
ROTHAARSTEIG MundwerkerREISE: iedere zomer gaat een verteller en muzikant op reis
en vertelt onderweg zijn verhalen www.der-mundwerker.de; in het Museum für
Gegenwartskunst in Siegen (museum voor hedendaagse kunst) kunt u genieten van
moderne schilderkunst, fotografie en installaties www.museumfuergegen
wartskunstsiegen.de
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-

Voor fanatieke joggers is er de Falke-Rothaarsteig-Marathon in Schmallenberg www.rot
haarsteig-marathon.de; in de winter kunt u hier prima langlaufen in de hoger gelegen
delen van het Rothaargebergte - gemarkeerde loipen op www.wintersport-arena.de

Keurmerk voor wandelroutes
-

Gecertificeerd als premium route met het Deutsche Wandersiegel
Vanaf 2007 succesvol gecertificeerd door het Deutsche Wanderinstitut

Routemanagement systeem
-

Markering ROTHAARSTEIG:
ROTHAARSTEIG: witte liggende R op rode ondergrond
aan -en afvoerwegen: zwarte liggende R op gele ondergrond
rondweg: witte liggende R op zwarte ondergrond

-

-

Bewegwijzering
Ongeveer 1.000 wegwijzers op ca. 200 plaatsen met informatie over het aantal
kilometers, de actuele locatie, hoogte, UTM coördinaten en de afstanden naar diverse
bestemmingen dichtbij en veraf en de 117 horecagelegenheden met het keurmerk
'Qualitätsbetrieb ROTHAARSTEIG', evenals 50 informatieborden op markante plekken.
Op de wandelkaart kunt u informatie vinden over uitzichtpunten, bezienswaardigheden,
monumenten en musea, rustplaatsen en plekken om te barbecueën, maar ook over
schuilhutten, campings, geldautomaten van de Volksbanken langs de ROTHAARSTEIG en
nog veel meer.

Lid van Top Trails of Germany
-

De ROTHAARSTEIG - Der Weg der Sinne is vanaf de oprichting in 2005 lid van de
marketing organisatie Top Trails of Germany
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UW contactpersoon
Persdienst Rothaarsteig
Katharina Schwake
Johannes-Hummel-Weg 2
D- 57392 Schmallenberg
Telefoon +49 (0) 2974-96928911
Mobil +49 (0) 151-46637882
schwake@rothaarsteig.de
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