WESTERWALDSTEIG
-

in mei 2008 wordt de route officieel geopend op de Fuchskaute, het hoogste punt in het
Westerwald
in 2009 toetreding tot Top Trails of Germany
september 2009: certificering als 'Qualitätsweg Wanderbares Deutschland'

Algemeen

Informatie over de route
-

-

Start- en eindpunt: Herborn (marktplein) en Bad Hönningen (RömerWelt)
Lengte: 235 km
o 25 km Hessen, 210 km Rheinland-Pfalz
Deelnemende overheden:
o 2 deelstaten (Hessen en Rheinland-Pfalz)
o 4 districten (Lahn-Dill, Westerwald, Altenkirchen, Neuwied)
o 18 steden/gemeentes: Herborn, Breitscheid, Dillenburg, Driedorf, Rennerod,
Westerburg, Selters, Hachenburg, Bad Marienberg, Altenkirchen, Wissen, Hamm,
Flammersfeld, Puderbach, Asbach, Rengsdorf, Waldbreitbach, Bad Hönningen
Landschappen van noord naar zuid: (regio's/gebergtes, etc.): Hessischer Westerwald,
Hoher Westerwald/ Wiesensee, Westerwälder Seenplatte, Kroppacher Schweiz, Siegtal,
Raiffeisenland, Wiedtal en Naturpark Rhein-Westerwald

Concept
-

-

Geschikt voor alle wandelaars - hoogte max. 657 m boven NAP
overwegend onverharde wegen
geweldige uitzichten met mogelijkheden om te rusten
veelzijdige route door bossen, over hoge plateaus, door idyllische dalen, door weideland,
langs rivieren en meren
interessante
bezienswaardigheden
(de
druipsteengrot
'Herbstlabyrinth',
Holzbachschlucht (ravijn) Tertiär- und Industriepark Stöffel (industrieel attractiepark),
Klooster Marienstadt, Klettersteig am Hölderstein (klimparcours), de wereld van de
Romeinen komt tot leven in de Römer Welt)
Westerwald-Steig-kwaliteitscriteria (volgens het Deutsche Wanderverband)

Keurmerk voor wandelroutes
-

Keurmerk 'Qualitätsweg Wanderbares Deutschland'
Vanaf september 2009 succesvol gecertificeerd door het Deutsche Wanderverband
(Duitse verbond voor wandelverenigingen)

Routemanagement systeem
-

-

Markering hoofdroute Westerwald-Steig: hoofdroute: groene W op witte ondergrond
Markering toegangswegen: groene W op gele ondergrond
Bewegwijzering: talrijke wegwijzers geven de afstanden tot de plaatsen langs de route
en toegangswegen aan in kilometers. Stations, horeca, scheepvaart en
bezienswaardigheden worden aangegeven met pictogrammen
17 informatieborden bij alle beginpunten van de etappes van de route
op de wandelkaart ziet u waar parkeerplaatsen voor wandelaars, uitzichtpunten en
rustplaatsen zijn te vinden

Lid van Top Trails of Germany

De Westerwald-Steig is vanaf 2009 lid van marketingorganisatie Top Trail of Germany.
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