WESERBERGLAND-WEG
Informatie over het routeverloop
-

-

Begin- en eindpunt: Hann. Münden – Porta Westfalica
Lengte: 225 km
Deelnemende overheden:
o 3 deelstaten: Nedersaksen, Hessen, Noordrijn-Westfalen
o 7 Landkreise: Landkreis Göttingen, Landkreis Kassel, Landkreis Northeim,
Landkreis Holzminden, Landkreis Hameln-Pyrmont, Landkreis Schaumburg, Kreis
Minden-Lübbecke
o 16 steden en gemeenten: Hann. Münden, Reinhardshagen, Hofgeismar
(Sababurg), Oberweser, Bad Karlshafen, Bodenfelde (Nienover), Uslar
(Schönhagen), Holzminden (Neuhaus, Silberborn), Stadtoldendorf, Bevern
(Negenborn), Bodenwerder, Emmerthal, Hameln, Hessisch Oldendorf, Rinteln,
Porta Westfalica
Landschappen van zuid naar noord: het Reinhardswald als een van de meest afgelegen
en ongerepte bosgebieden in Duitsland, het Solling-Vogler-natuurpark in het
Weserbergland met kleurrijke gemengde bossen, oude bomen en inheemse diersoorten,
het Mecklenbruch-hoogveen met bijzondere flora en fauna, het pittoreske Hellental, de
heuvelrug Vogler met bossen en natuurpaden, het Ottenstein Plateau, het natuurpark
Weserbergland met het Süntel- en Wesergebergte. Kenmerkend voor deze gehele route
is natuurlijk het dal van de Weser, waar wandelaars op bijna alle etappes van unieke
uitzichten kunnen genieten.

Concept
-

-

13 trajecten, die afhankelijk van uw conditie in 13 etappes kunnen worden afgelegd;
wandeling door een afwisselend heuvellandschap met een paar steile stukken, die ook
voor ongeoefende wandelaars goed te doen zijn; het hele jaar begaanbaar; de route gaat
bijv. langs de mystieke hoogveenlandschappen en indrukwekkende rotsformaties. De
groene bossen en frisse weilanden maken het prachtige uitzicht over het Weserdal zeer
afwisselend. Kastelen, burchten en historische middeleeuwse vakwerk-stadjes liggen
langs deze route als parels aan een ketting.
De kwaliteit van het wegdek is overtuigend met een mix van onverharde en verharde
wegen met composiet (49% landbouwwegen & watergebonden wegdek, 36% onverhard
en 15% geasfalteerd)

-

Bezienswaardigheden: de populaire vakwerk-stad Hann. Münden; het Doornroosjekasteel Sababurg; de witte barokstad Bad Karlshafen; het observatieplatform WeserSkywalk op de Hannoversche Klippen; het Hutewald Nienover met oerossen, Exmoorpony's en heckrunderen; het Erlebniswald Schönhagen met het eerste boomhuishotel
van Nedersaksen; WildparkHaus
Neuhaus als bezoekerscentrum van het natuurpark met bijbehorend wildpark;
Hochmoor Mecklenbruch; het Hellenthal met zijn alpen-flair; het contemplatieve
vakwerkhuizen-stadje Stadtoldendorf; het klooster Amelungsborn met zijn prachtige
kloostertuin; de populaire
Münchhausenstadt Bodenwerder; het beroemde
Weserrenaissanceschloss Hämelschenburg; rattenvangerstad Hamelen met de
schilderachtige oude binnenstad; de indrukwekkende Hohenstein Klippen met uitzicht
over het Weserdal; het Natour.NAH.zentrum Schillat-Höhle met de noordelijkste
druipsteengrot van Duitsland; de indrukwekkende Schaumburg; de populaire excursiebestemming Paschenburg; Rinteln met zijn kleurrijke historische binnenstad, het
Besucherbergwerk & Museum Kleinenbremen en Porta Westfalica met het gedenkteken
Kaiser-Wilhelm-Denkmal.

Kwaliteitskeurmerk voor wandelwegen
-

Wandelkeurmerk 'Qualitätsweg Wanderbares Deutschland'
Sinds 31.08.2012 gecertificeerd door de Deutscher Wanderverband
Hercertificering vindt plaats in september 2015

Routemanagement-systeem
-

Markering met groen-blauw routelogo (XW) elke 250 m (met richtingspijlen - rechts, links
of rechtdoor), aangebracht op bomen, verkeersborden en routepalen
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Bewegwijzering met pijltjes in het groen-blauwe XW-lay-out. De dichtsbijzijnde
wandeldoelen met afstandsinformatie worden altijd als eerste bovenaan de lijst
vermeld. Tevens wordt er per bestemming informatie gegeven over de accommodaties,
restaurants en het openbaar vervoer ter plekke.

-

Markering toegangsweg: groen-blauwe bewegwijzering met 'XW' op een witte
ondergrond. Hierbij zijn de routes naar steden/dorpen en bezienswaardigheden, die niet
via een bewegwijzerde wandelroute gaan, gemarkeerd.

-

41 Informatieborden langs de route met korte beschrijving van de belangrijkste
bezienswaardigheden
48 borden op wandelparkeerplaatsen en 4 informatieborden met kaart en informatie
over de omgeving, ontdekkertips en over de regionale wandelroutes en de
Weserbergland-Weg
57 pauzeplaatsen met speciaal XW-meubilair (lounge-)banken, statafels etc.)
Wandelparkeerplaatsen, uitzichtpunten, rustplaatsen kunt u vinden op de wandelkaart

-

-
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