Start van het NRW-traject:
Zwillbrocker Venn

Einde van het NRW-traject:
Kloster Corvey, Höxter

Wij helpen u verder

Zwillbrocker Venn

Kloster Corvey, Höxter

Het voormalige hoogveengebied Zwillbrocker Venn
werd al in 1938 als natuuren
vogelbeschermingsgebied
onderscheiden. Tegenwoordig bestaat het natuurgebied
uit een heideen hoogveenlandschap, drassige weiden
en een meer.

Sinds 21 juni 2014 behoort
het klooster Corvey tot het
UNESCO-werelderfgoed
en draagt het de titel
“Karolingisch vestingwerk
en de Civitas Corvey”.

Het Venn staat bekend om
zijn flamingo‘s, die van april
tot juni te bewonderen zijn,
wanneer ze na hun overwintering aan de Hollandse kust
terugkeren. In deze noordelijkste broedplaats voor flamingo‘s zijn voornamelijk ZuidAmerikaanse Chiliflamingo‘s,
maar ook Europese flamingo‘s
en rode flamingo‘s uit het
Caraïbisch gebied te bewonderen. De flamingo‘s zijn
vermoedelijk ontsnapt uit
dierentuinen of uit privébezit.
Naast flamingo‘s kan men in
de lente ook een van de
grootste kolonies inlandse
kokmeeuwen zien en horen.
Zo‘n 2000 paartjes kokmeeuwen broeden in het Venn,
zodat van mei tot midden
juni net uit het ei gekomen

jonge kokmeeuwen te observeren zijn, voordat ze op weg
gaan naar hun winterverblijfplaatsen. Maar ook gedurende
de winter kunnen nog kokmeeuwen worden gadegeslagen, die het Venn voornamelijk als rust- en slaapplek op
hun reis van het noorden naar
het oosten gebruiken. Het
biologisch centrum met zijn
bezoekerscentrum informeert
bezoekers over het natuur- en
cultuurlandschap van het Zwillbrocker Venn en verschaft een
eerste indruk van het gebied.
Naast de unieke natuur is ook
de parochiekerk St. Franziskus
uit 1717 een bezoek waard.
De kerk van het toenmalige
klooster geldt als de best
bewaarde barokkerk in het
Münsterland.

In vier stappen werd het
klooster opgenomen in de lijst
van UNESCO-werelderfgoederen. Al in 1999 werd het in
de nationale advieslijst vermeld,
de aanvraag werd in februari
2013 ingediend en na een
beoordeling in september 2013
werd het in de UNESCO-lijsten
opgenomen.
Om in deze lijst vermeld te
worden, dient te worden voldaan aan specifieke criteria
met betrekking tot uniciteit,
historische echtheid en ongeschonden staat. Het klooster
uit de 9e eeuw geldt als het
oudste Karolingische vestingwerk ter wereld en biedt met
zijn gewelfde hal met pijlers
en zuilen op de begane grond
en de aan drie zijden door
galerijen omgeven hoofdruimte, voorbeelden voor de
Karolingische renaissance.

Noordrijn-Westfalen

340 km door het Münsterland,
het Teutoburgerwoud en
het Weserbergland

R1 – adressen van
interregionale informatiepunten:

Hier kunnen bezoekers de
relatie tussen de Karolingische
architectuur en zijn antieke
voorbeelden, levensgrote
gipsfiguren en mythologische
friezen bewonderen. Het
klooster Corvey was niet alleen
een cultureel en geestelijk
centrum met school en bibliotheek, maar als rijksabdij ook
van politiek en economisch
belang in het gebied van de
Saksen. De Civitas Corvey
werd vastgelegd in een inscriptietablet uit de bouwperiode
en bevestigt dat Corvey een
semi-autonome bestuurseenheid was.
Na de vernietiging van de stad
Corvey in het jaar 1265, werd
alleen het klooster nieuw
opgebouwd in barokke stijl.
Het vestingwerk daarentegen
is tot op heden grotendeels
behouden gebleven.
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Münsterland:
Münsterland e. V.
Airportallee 1
48268 Greven
Tel. +49 2571 949392
Fax +49 2571 949399
touristik@muensterland.com
www.muensterland.com/
tourismus
Kreis Gütersloh:
pro Wirtschaft GT GmbH
Herzebrocker Straße 140
33334 Gütersloh
Tel. +49 5241 851088
Fax +49 5241 851084
info@erfolgskreis-gt.de
www.erfolgskreis-gt.de
Kreis Paderborn:
Touristikzentrale
Paderborner Land e. V.
Königstraße 16
33142 Büren
Tel. +49 2951 970300
Fax +49 2951 970304
info@paderborner-land.de
www.paderborner-land.de

Kreis Lippe:
Lippe Tourismus &
Marketing GmbH
Grotenburg 52
32756 Detmold
Kostenlose Hotline:
+49 800 8388885
Tel. +49 5231 621160
Fax +49 5231 630119915
hermann@lippe.de
www.land-des-hermann.de
Kreis Höxter:
Kulturland Kreis Höxter
Corveyer Allee 7
37671 Höxter
Tel. +49 5271 974323
info@kulturland.org
www.kulturland.org

Fietsen langs de avontuurlijke
route. Van station naar station.

www.europa-radweg-r1.de
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Kaart-/Wandelgids
Europa fietsroute R1,
van Arnhem tot aan de Oder

Uitgever:
AG Europaradweg R1,
c/o Münsterland e. V.

Vormgeving:
Die Gezeiten, Münster

Foto’s:
Steden en gemeenten langs de R1, adverteerders, Münsterland e. V., Münsterland
e. V./Arne Pöhnert/Christoph Steinweg,
André Auer (p. 18 midden), DTV/
Markus Gloger (Voorblad 2, p. 1 boven,

Gecombineerde fiets- en wandelgids,
180 pagina’s, handig gebonden met
spiraal, geschikt voor kaarthouders,
schaal 1:75.000, bevat ook het
315 km lange deeltraject in
Noordrijn-Westfalen (in het Duits).
Met overzicht van overnachtingsmogelijkheden en routebeschrijving.
Uitgever: bikeline
ISBN 978-3-85000-129-8
Prijs: € 13,90 excl. verzendkosten.

4 boven re, 29 onder, 42 onder, 49, 51,
Rückseite), Tanja Hohnwald (p. 18 boven),
Andreas Hub (p. 39 onder), Harald Humberg (p. 11 boven), Karti-Fotografie (p. 26),
Kreis Coesfeld (p. 7 midden), Kulturkreis
Höxter-Corvey (p. 31 onder, 53), Münster
Marketing/David Lederer (p. 12 boven re),
Olaf E. Rehmert (p. 3 boven), C. Rückriem (p. 3 onder), Stadt Höxter/Andreas
Hub (p. 45 boven), H. Stroetmann (p. 52
boven), Walter Venne (p. 38 onder)
Omslagfoto: Stadt Detmold, Andreas Hub

Verkrijgbaar in de
Tourist Info kantoren
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Het fietsnetwerk van Duitsland –
Duitslands mooiste plekjes

Bett & Bikebedrijven

Van west naar oost en van het
hoge noorden tot aan de Alpen
lopen twaalf interregionale
D-routes met in totaal een
lengte van 11.700 kilometer
door Duitsland. Overal kan de
fietstoerist vertrouwen op de
kwaliteit van het landelijke
fietsnetwerk. Men fietst over
paden die doorlopend en
uniform zijn aangegeven en

De Bett & Bike-bedrijven
bestaan uit door de ADFC
uitgeroepen fietsvriendelijke
accommodaties.
Hier vindt men bijvoorbeeld
een bewaakte fietsenstalling
en kan er reparatiemateriaal
worden geleend.

50

ook geschikt zijn
voor tochten
met kinderen.
Het verloop van
de Europaradweg R1 is
gelijk aan het verloop van de
D-Route 3. Meer informatie
is te vinden op
www.radnetzdeutschland.de
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De totale route

Meer dan 3.500 kilometer
dwars door Europa
3.500 kilometer van west naar
oost, negen Europese landen
en talrijke bezienswaardigheden – geen andere fietsroute
biedt zo veel mogelijkheden
om de mensen, de natuur en de
cultuur van Europa te ervaren
als de Europaradweg R1.
Onderweg door Europa gaat de
R1 van de Franse kust bij Bolognesur-Mer naar de hanze- en
handelsteden in België en Nederland. Met de Noordzeewind in
de rug voert de route langs
Nederlandse windmolens richting Duitsland. Vervolgens loopt
de route door het uitgestrekte
parklandschap van het Münsterland, het Teutoburgerwoud, het
Weserberglandschapen bereikt
daarna de Harz. De route gaat
verder in de richting van het
UNESCO-cultureel erfgoed de
Dessau-Wörlitzer Gartenreich en
doorkruist het schitterende Elbelandschap. Daarna gaat de fietsroute door het Middeleeuwse
Vier-Burgenland van Fläming.
Via Potsdam leidt de route verder

naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
Vervolgens gaat de weg over de
heuvels in de Märkische Schweiz.
Begeleid door trekvogels, bereikt
de route de laagvlaktes van de
Oder en de Warthen in Polen.
Nadat de R1 de Marienburg aan
de linkerkant, en het Mazurisch
Merenplateau aan de rechterkant,
achter zich heeft gelaten, komt
hij aan bij Königsberg, bij de verlaten stranden van de Oostzee.
Via de spectaculaire duinen bij de
Koerse Schoorwal bereikt de fietsroute de Baltische staten. Na de
Litouwse landschapsarchitectuur
en het geschiedenisrijke Riga (Letland) gaat de route langs de steden
van Estland, voorbij beemden en
bossen. Het Russische St. Petersburg is uiteindelijk het eindpunt.

1

De deelroute

Noordrijn-Westfalen –
vol genot en afwisseling
De deelroute in NoordrijnWestfalen is op landschappelijk en cultureel gebied een
aantrekkelijke fietsroute. De
route loopt tussen Vreden
vlakbij de Nederlandse grens,
dwars door het Münsterland
tot aan Höxter aan de Wezer en
heeft een lengte van ongeveer
340 kilometer. Er zijn tijdens
de route veel interessante
hoogtepunten.
In Noordrijn-Westfalen loopt de
Europaradweg eerst door het
vlakke parklandschap van het
Münsterland – een ideale omgeving om deze Europese ontdekkingsreis te beginnen. In de buurt
van de Nederlandse grens bevindt
zich midden in een van de grootste
beschermde natuurgebieden van
Noordrijn-Westfalen, het “Zwillbrocker Venn”. In dit veenlandschap leven onder andere flamingo’s en lachmeeuwen. Prachtige
kastelen en statige herenhuizen
kenmerken de weg tot aan de
studentenstad Münster. Via
het kleine bedevaartsplaatsje
Telgte loopt de route naar de
paardenstad Warendorf, waar de
Noordrijn-Westfaalse stoeterij
kan worden bezocht. Vanaf het
Münsterland loopt de R1 verder
tot aan het Teutoburgerwoud.
De vele bezienswaardigheden
getuigen hier van een rijke
geschiedenis. Het Hermannsdenkmal bij Detmold herdenkt
de slag bij het Teutoburgerwoud
en hun held de Cheruskervorst
2

Arminius. Langs de route zijn
prachtige tuinen en kloosterhoven te bewonderen. Ook de
talrijke historische dorpscentra
met bouwwerken uit de renaissance en hun cultuurhistorische
bezienswaardig heden zijn een
bezoek waard. In het Westfalen
Culinarium in Nieheim kunnen
fijnproevers de sporen van de
Westfaalse specialiteiten volgen:
vier musea hebben zich
toegewijd aan de vijf Westfaalse
primaire levensmiddelen brood,
kaas, ham, bier en sterke drank.
Aan het eind van de deelroute
Noordrijn-Westfalen bereikt de
R1 het Weserbergland met de
Wezer. Het gebied wordt gekenmerkt door het Slot en het
klooster Corvey, niet ver van het
plaatsje Höxter. Het klooster is
ook een culturele bezienswaardigheid. Corvey gold lange tijd
als het invloedrijkste klooster van
Europa en staat nog altijd op de
UNESCO erfgoedlijst.
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Verborgen juweeltjes
station 1: Vreden

2

Stadtlohn

C

Vreden – natuur en cultuur
langs de Duits-Nederlandse grens
Welkom in Vreden, een lieflijk
stadje in de schitterende
natuur van het westelijke
Münsterland. Het fietsgenot
langs de Duits-Nederlandse
grens is grenzeloos!
Hierbij speelt het stadje Vreden
een belangrijke rol. Ten eerste is
Vreden een echt knooppunt
binnen het fietsroute-netwerk:
hier komen namelijk de belangrijkste Nederlandse en Duitse
fietsroutes samen.
Ten tweede biedt de directe
omgeving van Vreden een
veelvoud aan aantrekkelijke
bezienswaardigheden. Daarom
kiezen steeds meer fietsers
Vreden als “basispunt” van hun
ontdekkingsreis. Een van deze
bijzonderheden is zonder twijfel
het “Zwillbrocker Venn”. Bos,
veenlandschap, weidelandschap
en wateren vormen hier een
uniek beschermd vogelgebied.
Jaar in, jaar uit, dient dit waterlandschap als broedgebied voor
ongeveer 50 flamingo’s. Hiermee
zijn ze de noordelijkste kolonie
van de wereld.

Tips langs de route:
• Genoeg ontspanning en
ontdekking: uitgebreide
wandelingen in tal van natuurgebieden, kanotochten door
twee landen, rondleidingen
door de stad en de kerk,
buiten- en binnenzwembaden,
paardrijden, boerengolf
• Rijk aan cultuur: het culturele
centrum “kult” met historische
boerderij in het stadspark,
miniatuur schoenenmuseum,
het 1e Duitse silhouet
museum en het huis Noldes
in het historische kringdorp
Ammeloe, biologisch station
en barokke kerk Zwillbrock,
de St. Felizitas kerk en de
St. Georg kerk.
Tourist-Information im kult
Vreden Stadtmarketing GmbH
Kirchplatz 14, 48691 Vreden
Tel. +49 2564 9899199
info@stadtmarketing-vreden.de
www.stadtmarketing-vreden.de

3

Warm aanbevolen
Vreden

Hotel Meyerink GmbH
Ons hotel met traditie, onder
leiding van de familie ligt
centraal in de stad Vreden op
slechts enige minuten lopen
van het centrum. Wij bieden
onze gasten een uitstekende
inrichting, excellente service en
een unieke atmosfeer.
Up de Bookholt 42–52, 48691 Vreden,
Tel. +49 2564 93160, info@hotel-meyerink.de
www.hotel-meyerink.de
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Verborgen juweeltjes
station 2: Stadtlohn

Vreden
2

C

Stadtlohn – dat loont zich altijd …
De charme van het Münsterland in het Berkeldal. Wie een
bezoek brengt aan Stadtlohn
staat een veelzijdig aanbod te
wachten: een dagje shoppen in
de gezellige binnenstad, een
bezoek aan de pottenbakkerij
of een van de musea –
Stadtlohn loont zich altijd.
De spoorwegvereniging Stadtlohn e. V. geeft in het vroegere
goederenkantoor en in de locomotiefloods van de Westfaalse
spoorwegen een informatieve
blik in de geschiedenis van de
noordelijke spoorweg. In het
Siku-, Audi- en oldtimermuseum
worden meer dan 60 old- en
youngtimers en onder andere
meer dan 12.500 Siku-modelauto’s
vanaf 1951 tot nu aan de bezoeker
gepresenteerd. Door de ligging
in de Duits- Nederlandse grensregio is Stadtlohn een perfect
uitvalspunt in het fietspadennet.
De goed uitgebouwde en onderhouden paden en “Pättkes” liggen
klaar voor uitgebreide fietstochten.

Hier vinden de belangrijkste
fietsroutes in het westelijke
Münsterland aansluiting met de
Nederlandse fietspaden. Ervaar
naast de Europaradweg R1 ook
de grensoverschrijdende, spannende themaroutes FlussLandschaft met de Berkelroute en de
Flamingoroute. Ver van de drukte
van de grote stad en toch in de
directe omgeving van het pulserende leven kunt u in Stadtlohn
genieten van een paar dagen rust
en recreatie. In deze fraaie stad
vindt u modern ingerichte overnachtingsmogelijkheden en gastronomie volgens authentieke Münsterländer traditie en deftigheid.
Tips langs de route:
• St. Otger kerk
• Huis Hakenfort (1808)
• Hilgenbergkapel
• Huis Hengelborg in Estern
• Pottenbakkerij Erning
• WLE-spoorwegmuseum
• Siku-, Audi- en oldtimermuseum
• Vliegveld Stadtlohn-Vreden
SMS-StadtMarketing Stadtlohn e. V.
Dufkampstraße 11, 48703 Stadtlohn
Tel. +49 2563 87866, tourismus@stadtlohn.de
www.stadtmarketing-stadtlohn.de
Wij zijn er voor u op:
ma t/m vrij 9–12 uur, 14–17 uur
5
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Coesfeld – stedelijke flair en nog veel meer
Uitstekende akoestiek in het
theater, moderne glaskunst,
fietspaden met prachtig uitzicht,
pure ontspanning – Coesfeld
staat voor levenskwaliteit.
Of u nu geïnteresseerd bent in
cultuur, kunst en geschiedenis of
natuurliefhebber bent – in
Coesfeld is er voor ieder wat wils.
Diverse musea nodigen u uit
voor een bezoek en het afwisselende landschap van het
Münsterland is te beleven op
fiets- en wandelroutes door de
stad. Wie daarna verfrissing
zoekt, is op de juiste plek rond
het marktplein of in de
brouwerij.

6
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Tips langs de route:
• St. Lamberti met Coesfelder
kruisweg
• St. Jakobi
• Concerttheater Coesfeld
• Walkenbrückentor met
stadsmuseum
• Poedertoren
• Poppen- en speelgoedmuseum
• Het huis van Anna Katharina
Emmerick
• Glasmuseum en depot
• Spoorwegmuseum in Lette
• Heidefriedhof Lette
Tourist-Information Coesfeld
Markt 8, 48653 Coesfeld
Tel. +49 2541 9391017
Fax +49 2541 9397512
info@coesfeld.de, www.coesfeld.de

Wieden

1

Verborgen juweeltjes
station 4: Rosendahl

Vreden

4

2

Stadtlohn

Billerbeck
3

Coesfeld

Rosendahl – drie dorpen om te ontspannen

Even ontsnappen aan de
hectiek van het dagelijks
leven en heerlijk ontspannen
in een groene oase van rust.
De gemeente Rosendahl bestaat
uit drie rustgevende dorpen met
daartussen grote vlaktes parklandschap met bossen, water en
weidevelden met prachtige
solitaire bomen. Rustige wegen
en oeroude “Pättkes” met statige
kastanjebomen verbinden de
dorpen Darfeld, Holtwick en
Osterwick en bieden overzichtelijke wandel- en fietsroutes.

Tips langs de route:
• Slot Darfeld met de galerij
van twee verdiepingen in
het binnenhof van de hoofdburcht en een tuinhuis in
het slotpark
• Streek- en burgercentrum
• “Bahnhof Darfeld”
• “Holtwicker Ei”, een groot
overblijfsel uit de ijstijd
• De toren van “Haus Holtwick”
• Slot Varlar, met de oude resten
van het voormalige premonstratenzer-klooster, in 1828 in
klassieke stijl verbouwd
• Waterpad Osterwick
• Familiepark Darfeld
• Familiepark Osterwick
• Familiepark Holtwick
Gemeinde Rosendahl
Hauptstraße 30, 48720 Rosendahl
Tel. +49 2547 770, Fax +49 2547 77199
www.rosendahl.de
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Billerbeck
Een typisch Münsterlandstadje met een schilderachtig
historisch stadscentrum tussen
beboste heuvels – dat is
Billerbeck, ook wel liefkozend
“Billerbü” genoemd.
Ontdek dit erkende ontspanningsoord met zijn kleine straatjes
en pakhuizen, eersteklas gastronomie en de door de inwoners
beheerde kunst- en sieradenwinkels gedurende uw ontspannen
wandeling door de stad. Neem
de tijd voor een fijne wandeling
langs de Berkel met een verfrissende zwemvijver en een

11

Rheda- 12
Wiedenbrück

geurige kruidentuin en breng
daarnaast een bezoek aan de
Kolvenburg. De van veraf zichtbare kathedraal trekt niet alleen
de aandacht vanwege bedevaartsoord St. Ludgerus, maar ook
dankzij concerten van topklasse.
Leer de kathedraalstad uitgebreid kennen tijdens één van
de rondleidingen, luister naar
de legendes en verhalen van
Münsterland en proef culinaire
specialiteiten.
In Billerbeck vindt iedereen
zijn of haar eigen persoonlijke
ervaring!

Tipps auf den Punkt:
• Kolvenburg
• Gotische dom St. Ludgerus
• Johanneskerk van 1234 met
kerkplein
• Klooster Gerleve
• Recreatiegebied Berkelquelle
• Huis Beckebans, ca. 1560
• Openluchttheater
• Wandelstation
• Wandelpad Ludgerus
Tourist-Information Billerbeck
Rathaus, Markt 1, 48727 Billerbeck
Tel. +49 2543 7373, Fax +49 2543 7350
touristik@billerbeck.de, www.billerbeck.de
8

Rietb

Warm aanbevolen
Billerbeck

Restaurant-Hotel Domschenke
Een stijlvolle ambiance, vriendelijke service en een mediterrane
regionale keuken. Charme en
gastvrijheid, recht tegenover de
imposante domkerk van Billerbeck. Wintertuin en open haard.
Het hotel heeft voor zwoele
zomeravonden ook een terras.
Markt 6, 48727 Billerbeck
Tel. +49 2543 93200, domschenke@t-online.de
www.domschenke-billerbeck.de

Billerbecker Hof
Ons knusse familiehotel wacht op u in het hart van Billerbeck.
U kunt bij ons een verfrissende, gevarieerde, seizoensgebonden
keuken en warme gastvrijheid verwachten. Ons hotel beschikt over
23 comfortabele ***-kamers, uitgerust met inloopdouches, toilet,
haardroger, flatscreen-tv en gratis internet. Ons ontbijtbuffet staat
vanaf 6.00 uur ter beschikking aan onze hotelgasten. Uw fietsen/
e-bikes vinden bij ons een veilige, overdekte stalling. Overtuig
uzelf en laat ons voor u zorgen.
Schmiedestraße 20, 48727 Billerbeck, Tel. +49 2543 93280
anfrage@hotel-billerbecker-hof.de, www.hotel-billerbecker-hof.de
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Zandsteen, kastelen,
sprookjesachtig
Havixbeck is de geboorteplaats
van Annette von Droste zu Hülshoff en heeft naast het kasteel
Hülshoff nog twee waterkastelen,
namelijk het Havixbeck-huis en
het Stapelhuis te bieden. Beide
zijn in privébezit en alleen van
buitenaf te bekijken. Ontdek de
natuur van de Baumberge-regio
tijdens een fiets- of wandeltocht.
Op uw reis vormt de gecertificeerde Ludgerusweg een bijzondere ervaring. De sporen van de
zandsteen leiden u in Havixbeck
langs het Baumberger Zandsteenmuseum, waar u niet alleen meer
te weten kunt komen over de
geschiedenis van het materiaal
dat in het Münsterland wordt
gebruikt, maar ook over het vak
van de steenhouwerij. Onze
gemeenschap kenmerkt zich
door ons uitgebreide aanbod
aan restaurants en een diverse
winkelstructuur.
We kijken uit naar uw bezoek!
10

Tipps auf den Punkt:
• Kasteel Hülshoff met Droste
Museum en historisch park
• Baumberger zandsteenmuseum
• Havixbeck stadscentrum
• Sint-Dionysiuskerk
• Abdij Hohenholte
Marketing Havixbeck e.  V.
-TouristikWilli-Richter-Platz 1, 48329 Havixbeck
Tel. +49 2507 7510
info@marketing-havixbeck.de
www.marketing-havixbeck.de

Warm aanbevolen
Havixbeck

Burg Hülshoff – Center for Literature
Kasteel Hülshoff, de geboorteplaats van de dichteres Annette von
Droste-Hülshoff (1797–1848) is nu de thuisbasis van het Drostemuseum, waarin het gezinsleven van de Biedermeier wordt verteld
en uitgebeeld. De Wasserburg is ook de thuisbasis van het Center for
Literature, waar nieuwe culturele formats worden georganiseerd.
Naast het publiek toegankelijke park is ook de gastronomie van Burg
aanlokkelijk. Hier kunt u in de gewelfde kelders of op het kasteelterras genieten van koffie met gebak, en ook van warme maaltijden.
Hoogtepunten zijn de Tea Time in het theehuis uit 1804 of de Hülshoff
picknickmand. Een unieke culturele plek voor alle generaties.
Burg Hülshoff – Center for Literature, Schonebeck 6, 48329 Havixbeck, www.burg-huelshoff.de

Ferienhof Jeiler
Gezinnen kunnen bij ons genieten van een ontspannen verblijf
in de idyllische natuur van de
Baumberge. Het vakantiehuis,
drie vakantieappartementen en
de romantische kampeerwagen
beschikken over een comfortabele, volledige uitrusting.
Poppenbeck 16, 48329 Havixbeck
Tel. +49 2507 986266, www.ferienhof-jeiler.de
info@ferienhof-jeiler.de
11
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Stap op de fiets in de
fietshoofdstad van Duitsland
en fiets over de prachtige
Prinzipalmarkt.

Of het nu een stad van Westfaalse vrede, een Hanzestad, een
kathedraalstad, een wetenschapsstad of een studentenstad is –
Münster heeft vele gezichten en
er valt veel te ontdekken.
Naast barokke stadspaleizen
zoals het Erbdrostenhof en de
Clemenskirche zijn er meer dan
60 moderne sculpturen die
bezoekers inspireren. Cultuurfans hebben keuze te over uit
30 musea en tal van historische
locaties. De groene oases van
de stad, zoals het Aasee en de
promenade, bieden ontspanning
en ruimte voor sportieve
activiteiten.

7
Stukenbrock

Tips langs de route:
• Prinzipalmarkt
• Historisch stadhuis en de
Vredeszaal
• St. Lamberti kerk met de
“Wiedertäuferkäfig”
• St. Paulus Dom met de
astronomische klok
• “Creatieve kaai” bij de
stadshaven
• Aasee & promenade

MÜNSTER MARKETING Touristik
Klemensstraße 10, 48143 Münster
Tel. +49 251 4922710
Fax +49 251 4927759
tourismus@stadt-muenster.de
www.tourismus.muenster.de

17
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Warm aanbevolen
Münster

Jugendgästehaus Aasee
in Münster –
Fietsers zijn welkom!
Veel service voor fietsers, een
ontspannen sfeer en een
geweldige locatie aan de Aasee:
jeugdherberg Aasee in Münster,
direct gelegen aan het Europese
fietspad, is de eerste keuze voor
fietsers die gemakkelijk, goedkoop en comfortabel langs de
route willen overnachten. Door
de steeds toenemende vraag is
deze populaire herberg net
gedeeltelijk gemoderniseerd en
uitgebreid met twee bouwdelen.
Het biedt nu nog meer ruimte,
met veel nieuwe of opnieuw

ingerichte kamers en verbeterd
comfort. Naast de uitnodigende
receptie wacht de gasten
bijvoorbeeld een prachtig terras,
waar u na een dag op de fiets
kunt ontspannen.
Jeugdherberg Aasee is
gecertificeerd als fietsvriendelijk
pension “Bed & Bike” en is bij
uitstek geschikt voor fietsers.
Naast een afsluitbare fietsenkelder, reparatiesets en een
droogruimte biedt het huis ook
laadpalen voor e-bikes.
Het team van de jeugdherberg
adviseert u graag over uw
verblijf in Münster.

Bismarckallee 31, 48151 Münster, Tel. +49 251 530280
jgh-muenster@djh-wl.de, www.muenster.jugendherberge.de
13

Warm aanbevolen
Münster

Alexianer Hotel am Wasserturm
Ingebed in het Münsterland-parklandschap biedt ons hotel u
ruimte/mogelijkheden voor vergaderingen en natuurlijk comfort
voor de nacht. Onze historische watertoren stamt uit 1911. Bij de
verbouwing tot hotel zijn alle muren volledig gerenoveerd, maar we
wilden wel de oude charme behouden. Onze 28 eenpersoonskamers
en 19 tweepersoonskamers zijn allemaal rookvrij en drempelvrij,
vier kamers zijn ook rolstoeltoegankelijk. Ons hotel is een inclusief
bedrijf. Dat betekent dat bij ons mensen met en zonder beperking
zij aan zij werken op de zogenaamde first job market. Het hotel ligt
direct aan de fietsroute R1.
Alexianerweg 9, 48163 Münster, Tel. +49 2501 96623100, hotel-am-wasserturm.alexianer.de

14

Warm aanbevolen
Münster

Flowers Hotel
Het Flowers Hotel bevindt zich aan de Wolbecker Straße, in de
directe omgeving van het centraal station. Het is een ideaal
startpunt om Münster te voet of met de fiets te verkennen.
De historische Prinzipalmarkt is gemakkelijk te voet te bereiken,
evenals de promenade - de groene gordel rond het centrum van
Münster. In de zomer is het nabijgelegen kanaal erg populair bij
studenten die het graag als alternatief buitenzwembad gebruiken.
De waterkant biedt ook een prachtig decor voor fietstochten of
wandelingen.
Wolbecker Straße 16A, 48155 Münster, Tel. +49 251 97443972
info@flowershotels.de, www.flowershotels.de

Haus Niemann
Ons hotel is gelegen aan de rand van het centrum van de stad
Münster. De oude stad met zijn kasteel, Prinzipalmarkt en gotisch
stadhuis, de dierentuin, de Aasee en andere bezienswaardigheden
zijn snel en goed te bereiken – met de fiets (stalling in een garage
is mogelijk) of met de bus tot voor de deur. Onze hotelgasten
verblijven in gezellige kamers met douche, toilet, kabeltelevisie en
telefoon. In de ochtend verwachten wij u voor een overvloedig
ontbijtbuffet zodat u een goede start van de dag maakt en op
weekdagen (of op afspraak) met een uitgebalanceerd avondmenu
met veel heerlijke, seizoensgebonden en regionale specialiteiten.
Bentelerstr. 4, 48149 Münster, Tel. +49 251 82828, info@haus-niemann.de, www.haus-niemann.de
15

Warm aanbevolen
Münster

Hotel Martinihof
Rustig en centraal gelegen in de binnenstad vindt u, direct aan de
fietsroute, het door onze familie geleide bedrijf. Na het ontwaken in
een van onze hotelkamers (met elk een andere inrichting) geniet u
van ons uitgebreide ontbijtbuffet. Na een paar minuten lopen
bereikt u het centrum, dus ruimschoots de tijd voor sightseeing en
shoppen. ‘s Avonds kunt u in ons aangrenzende café in pubstijl de
dag afsluiten. Fietsen kunnen worden gestald op onze binnenplaats.

Hotel Martinihof, Hörsterstraße 25, 48143 Münster, Tel. +49 251 418620, Fax +49 251 54743
info@martinihof.de, www.martinihof.de

Landhotel zur Mühle
Dit rustig gelegen en door een
familie gerunde hotel ligt aan de
poorten van Münster. U verblijft
in één van onze zes gezellige
kamers, met tv, gratis internet,
aparte badkamer met douche
en toilet. Wij bieden u een uitgebreid ontbijt.

Hotel Schloss Wilkinghege
De omringende grachten en het
prachtige park zijn typerend voor
een waterburcht in het Münsterland. Dit ****-Hotel dat nu door
de 3e generatie wordt gerund,
ligt op een rustige locatie net
buiten Münster. Prachtige zalen
en 34 individuele hotelkamers
nodigen u uit om te ontspannen.

Wolbecker Windmühle 15b, 48167 Münster-Wolbeck
Mobiel +49 176 84160668, Tel. +49 2506 5269673
www.das-landhotel-zur-muehle.de

Steinfurter Str. 374, 48159 Münster,
Tel. +49 251 144270, info@schloss-wilkinghege.de
www.schloss-wilkinghege.de
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Telgte – geweldige kleine stad

Rheda- 1
Wiedenbrück

Het “Meeten in Telgte” volgens
Günter Grass is zowel een uitnodiging als een oproep: Telgte
presenteert zich als een idyllische bestemming met de flair
van een historisch pelgrimsoord.
De barokke Onze-Lieve-Vrouwekapel is de bestemming van duizenden pelgrims per jaar. Gastronomische faciliteiten, oude
winkeltjes en het Emsauenpark
nodigen gasten uit om op onderzoek uit te gaan. Het RELIGIOmuseum en diverse kunstvoorwerpen kunnen hier bekeken en
bewonderd worden. Elk jaar vinden
er grote evenementen plaats,
zoals de Mariä-Natal-markt.

Tips langs de route:
• Barokke bedevaartkapel
• Laatgotische St. Clemenskerk
• RELíGIO museum met
hongerdoek uit 1623
• Emsauenpark
• KulturSpur
Stadt Telgte, Tourismus + Kultur Telgte
Kapellenstraße 2, 48291 Telgte
Tel. +49 2504 690100
tourismus@telgte.de, www.telgte.de
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Rietberg
De reputatie van Warendorf
als “Stad van het Paard” is
bekend over de hele wereld,
aangezien de NoordrijnWestfaalse Staatsfokkerij
met de Duitse Rijschool, de
Duitse Ruitervereniging en
het Duitse Olympisch Comité
voor Cavalerie hier zijn
gevestigd.

Bezoekers zijn verrast wanneer
ze de romantische oude stad met
het middeleeuwse stadsbeeld
ontdekken. Prachtige herenhuizen, oude vakwerkhuizen
en kronkelende steegjes – de
Westfaalse Hanzestad heeft de
hoogste monumentendichtheid
in Noordrijn-Westfalen.
Dankzij haar schilderachtige
landschap nodigt de regio in
het oostelijke Münsterland uit
om afwisselende fietstochten
te ondernemen. Voel u vrij om
hier langer te blijven ... gezellige
hotels, particuliere pensions en
appartementen geven de ruimte
om te ontspannen en weer op te
laden.
18
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Paderborn

Het culinaire aanbod van regionale en internationale gastronomie varieert van huiselijke tot
gastronomische gerechten.

Tips langs de route:
• Historisch stadcentrum
• Noordrijn-Westfaalse stoeterij
• Romaanse kloosterkerk
Freckenhorst
• West-Pruisische Landesmuseum
Stadt Warendorf/Tourist-Information
Emsstr. 4, 48231 Warendorf
Tel. +49 2581 545454
Fax +49 2581 545411
tourismus@warendorf.de
www.warendorf.de

Warm aanbevolen
Warendorf

Hotel-Rest. “Im Engel”****
Comforthotel met een atmosfeer
van welbehagen in het hart van
de oude binnenstad. Traditie en
gastvrijheid zijn gekoppeld aan
een moderne ambiance en met
kleine extra’s, die fietstoeristen
naar waarde weten te schatten.
Hierkunt u “op z’n Westfaals”genieten, of “mediterraan smikkelen”.

DEULA Westfalen-Lippe
Educatief centrum met gastenverblijf en 143 bedden verdeeld
over één- en tweepersoonskamers
met douche en tv, (ook geschikt
voor grote groepen). Maak gebruik van de groene binnenplaats,
een gratis parkeerplek en een
laadstation voor e-bikes. 2 km
van de historische binnenstad.

Brünebrede 35-37, 48231 Warendorf
Tel. +49 2581 93020, Fax +49 2581 62726
www.hotel-im-engel.de

Dr.-Rau-Allee 71, 48231 Warendorf
Tel. +49 2581 63580, Fax +49 2581 635829
www.deula-warendorf.de

Katholieke Volksuniversiteit Freckenhorst “Schorlemer Alst”
Welkom bij de Katholieke volksuniversiteit van Freckenhorst! Ons
educatief centrum is een leer- en ontmoetingsplek in het groen voor
conferenties en seminars. Het biedt 57 ruime kamers (één- en tweepersoonskamers) met in totaal 82 bedden. Het ligt op slechts 3 km van
het centrum van Warendorf, aan de noordelijke rand van Freckenhorst, ver weg van het straatlawaai op een open plek van het Hagenwald. Als onderdeel van onze fiets-KUL-tochten bieden we een
interessant educatief programma voor onze gasten in de regio.
Onze keuken zal u verrassen met seizoensgebonden producten en
regionale ingrediënten.
Am Hagen 1, 48231 Warendorf, Tel. +49 2581 94580
lvhs-freckenhorst@bistum-muenster.de, www.lvhs-freckenhorst.de
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Ooit een woonstad, tegenwoordig een resort en een
aspergedorp
Bekend als recreatiegebied, de
vaste plek van het grootste triatlonevenement in het Münsterland
en de aspergemetropool: ca. 20
aspergekwekers en een aspergekoningin die om de twee jaar
worden uitgeroepen. Uniek:
het burchtgebied Harkotten

N

Paderborn

Tips langs de route:
• Slot Harkotten
(1754–67 resp. 1805–06)
• Parochiekerk St. Johannes Ev.
(1670–78)
• Huis Schücking (1754 – naar
een ontwerp van J. C. Schlaun)
• Recreatiegebied Feldmark
Information Verkehrsamt Sassenberg,
Rathaus Schürenstr. 17, 48336 Sassenberg
Tel. +49 2583 3090 of 3093030
Fax +49 2583 3098800
stadt@sassenberg.de, www.sassenberg.de
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Harsewinkel – De Oogsterstad
Een stad die veel in zich heeft

14

Rietberg

Harsewinkel is een stad met
veel gezichten. De stad heeft
dit deels te danken aan de drie
deelgemeenten die deze Emsstad ieder op hun eigen manier
vormgeven.
Harsewinkel, Marienfeld en
Greffen is een paradijs van fietsen wandelpaden en gezellige
Westfaalse herbergen en nodigt
u van harte uit voor een bezoek.
Het historische Cisterciënzerklooster van Marienfeld met tuin,
kloosterwinkel, kloosterbrouwerij
en restaurants, de Harsewinkel
Boomberge evenals voormalige
Ems binnenduinen en het motormuseum verrijken uw fietstocht.

Tips langs de route:
• Karten in het Emstalstadion
• Beschermd natuurgebied
Boomberge
• Europa’s grootste landmachinesfabrikant Claas
• Klosterensemble Marienfeld
• Stad-, natuur- en cultuurrondleidingen
Stadt Harsewinkel, Bürgerbüro
Münsterstraße 14, 33428 Harsewinkel
Tel. +49 5247 935200, www.harsewinkel.de
buergerbuero@harsewinkel.de

21
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Harsewinkel

Gaststätte “Zum Emstal“
Temidden van het natuurgebied Boomberge, nabij fietsroute R1,
ligt Gaststätte “Zum Emstal”. Huisgemaakte Duitse gerechten,
zelfgemaakt gebak op zondag en seizoensgebonden lekkernijen
nodigen uit om heerlijk te genieten.
Openingstijden:
maandag: gesloten
dinsdag t/m vrijdag geopend vanaf 17.00 uur
zaterdag vanaf 13.00 uur en zondag vanaf 10.00 uur
(in de winter kan dit vanaf 14.00 uur)
Edgar Heitmann, Boomberge 20, 33428 Harsewinkel, Tel. +49 5247 2336

Hotel & Gästehof
Meier Westmeyer
We verwennen onze gasten in
ons herenhuis, dat al gedurende
15 generaties in het bezit is van
de familie. Voor fietsers en
groepen trekkers staan fietsenstallingen ter beschikking. Ook
daggasten zijn welkom.

Museumscafé im Hühnerstall
Onze gezellige ruimtes met in
totaal 100 zitplaatsen zijn qua
thema nauw afgestemd op het
aangrenzende Heimatmuseum.
Geniet van ons zelfgemaakte
gebak – bij mooi weer op het
buitenterras met nog eens
100 plaatsen.

Bielefelder Str. 3, 33428 HarsewinkelMarienfeld, Tel. +49 5247 98780
Fax +49 5247 987830, info@westmeyer.de

Lutterstrang 30, 33428 Marienfeld
Tel. +49 5241 340175, info@cafe-huehnerstall.de
www.cafe-huehnerstall.de

22

Warm aanbevolen
Harsewinkel

Hotel-Residence Klosterpforte
Hotel-Residence Klosterpforte
is rijk aan tradities. Hier kunt
u rekenen op een eersteklas
service, excellente keuken en
veel plaatsen om te ontspannen,
sport te beoefenen, feest te
vieren en te vergaderen!
Ons complex beschikt over 250
bedden in 151 comfortabel
ingerichte kamers, verdeeld over
in totaal 27 verschillende gebouwen. Het strekt zich uit over een
ruime oppervlakte van 144.000
vierkante meter. Tussen de
11 huizen bevinden zich royale
parken en tuinen met eeuwenoude bestanden aan bomen, die
zeer uitnodigen tot een verblijf
of het maken van een wandeling.
Een ruim opgezet recreatiecentrum met sauna, zwembad,
stoombad, rustruimte, natuurlijke zwemvijver en een fitnessruimte nodigt uit tot ontspannen.

De Klosterpforte ligt direct aan
de Europa-fietsroute R1 en biedt
daarmee de perfecte aanleiding
om te ontspannen of voor een
pauze. Vers bereid gebak, zoete
lekkernijen, heerlijke koffieen thee- specialiteiten en een
gezellige omgeving – dat alles
serveren wij u in het Kloostercafé aan de binnenplaats. Als
alternatief voor optimale ontspanning bieden we u een vers
getapt Marienfelder Klosterbräubiertje op de binnenplaats
van de oude abdij.

Klosterhof 2–3, 33428 Marienfeld, Tel. +49 5247 7080, Fax +49 5247 80484
post@klosterpforte.de, www.klosterpforte.de
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Gütersloh –
Een sterke stad inPaderborn
het groen
Een stad met gevoel voor
ondernemen? Niet alleen dat!
Hier is altijd iets te doen.
Natuurlijk, nuchter en liefde
voor cultuur – dat is ons
Gütersloh.
Deze sterk ondernemende omgeving schittert met groene oases
van ontspanning. Talrijke spannende evenementen, concerten
en culturele hoogtepunten trekken
bezoekers naar het stadscentrum,
de winkels en het hele jaar door
naar de cafés. Natuurliefhebbers
kunnen ontspannen in het
meermaals bekroonde stadspark
en de prachtige botanische tuin
of in de gerestaureerde Dalke.

24

Steinheim juweeltjes
Verborgen
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Höxter

Tips langs de route:
• Cultuur: Het Gütersloh
Theater, een cultureel en
architectonisch hoogtepunt
• Plezier en ontspanning: Het
avonturenzwembad “Welle”
en de Järve sauna
• Verkennen en ontdekken:
stadsgeschiedenis die u kunt
aanraken en ervaren in het
Gütersloh City Museum
• Inside-informatie: stadsgidsen
onthullen hun insidertips
• Tips en data: de evenementenkalender “Auf Schlür”
Gütersloh Marketing GmbH/ServiceCenter
Berliner Str. 63, 33330 Gütersloh
Tel. +49 5241 211360
www.guetersloh-marketing.de
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Rheda-Wiedenbrück –
de kleine vakantie tussendoor
De Emsstadt is een mooie
excursiebestemming, want
hier bevinden zich twee
historische oude steden aan
elkaar met goed bewaard
gebleven vakwerkhuizen om
te bekijken en ontdekken.
In beide stadsdelen lokken talloze
restaurants, gezellige pubs en
een breed winkelaanbod. De
wijken zijn verbonden door de
Flora Westfalica, een uniek tuinen groenstrookgebied. Kasteel
en rozentuin, elzenbos, uiterwaarden en de Emssee bieden
een mooie afwisseling in het
3 km lange natuur- en recreatiepark.

16

Tips langs de route:
• Historische stadscentra
• Waterslot Rheda
• Flora-Westfalica-Park
• (Gastro-)stadsrondleidingen
• Museum “Wiedenbrücker
Schule”
Flora Westfalica GmbH/Tourist Information
Rathausplatz 8 – 10
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. +49 5242 93010, www.flora-westfalica.de
info@flora-westfalica.de
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Rheda-Wiedenbrück

Ratskeller Wiedenbrück
Hotel & Restaurant
Onze filosofie: comfort, aandacht
en oprechte vriendelijkheid. Dat
is waar het Ratskeller Wiedenbrück Hotel & Restaurant voor
staat.
Wij bieden u een stijlvolle en
gezellige sfeer in ons prachtige
vakwerkhuis uit 1560 in het hart
van het historische stadscentrum van Wiedenbrück. Onze
30 hotelkamers hebben een
aangename en warme sfeer.
Moderniteit ontmoet geschiedenis in de Ratskeller Wiedenbrück. Precies goed, om na een
fietstocht de mooie ervaringen
op te roepen en te ontspannen.

Bij ons restaurant draait alles
om genieten. Geniet van de
charme en sfeer in de gezellige,
historische kamers. Laat u
verwennen bij kaarslicht onder
onze eiken balken. Wij zorgen
graag voor de stalling van uw
fietsen. We verheugen ons op
uw bezoek.

Markt 11, Navigation: Lange Straße 40, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. +49 5242 9210, info@ratskeller-wiedenbrueck.de, www.ratskeller-wiedenbrueck.de
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Rietberg –
genieten van tuinen en cultuur
De vele liefdevol gerestaureerde vakwerkmonumenten
geven Rietberg haar bijzondere
charme en de populaire naam
“Stad met prachtige gevels”.
Het historische centrum van het
erkende kuuroord wordt gekenmerkt door de geschiedenis van
Rietberg als zelfstandig graafschap en hoofdstad.
Pittoreske vakwerkhuizen,
prachtige tuinen en pleinen

evenals de rustieke gastronomie
nodigt u uit om te ontdekken en
te ontspannen. Het ruime tuinpark Rietberg (LGS 2008) is altijd
een bezoek waard. Dit park
fascineert met uitgestrekte
merenlandschappen, weelderige
bloembedden en een verscheidenheid aan vrijetijdsactiviteiten
zoals bijv. het klimpark “schnurstracks” en vele water- en
avonturenspeeltuinen.
Een ander hoogtepunt zijn de
camping pods (kampeerhutten)
en de heksenhuizen – een
gezellige en betaalbare plek om
te overnachten in het tuinenpark
voor fietsers en gezinnen.

Tips langs de route:
• Historisch stadscentrum
• Gartenschaupark Rietberg
• Bijbeldorp Rietberg – religieus
en educatief centrum en
openlucht museum
• Museum en sculpturenpark
Wilfried Koch
• Klimpark „schnurstracks“
in het Gartenschaupark
• Campingpods –
overnachtingsavontuur
dicht bij de natuur
• openbare rondleidingen
Touristikinformation
Rathausstr. 38, 33397 Rietberg
Tel. +49 5244 986100, Fax +49 5244 986412
tourismus@stadt-rietberg.de
www.rietberg.de
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Camping pods & heksenhuizen, dicht bij de natuur
overnachten in het tuinshowpark Rietberg
• de ideale overnachtingsmogelijkheid voor fietstoeristen
• Oergezellig: 7 pods (elk voor
4 personen), 2 heksenhuizen
(elk voor 2 personen)
• Grillkota, barbecueplek en
stookplaats en ook een
indianentipi zijn als verdere
overnachtingsmogelijkheid
eveneens te boeken.
• Sanitaire voorzieningen,
recreatieruimte en mogelijkheden om de fietsen te stallen
zijn beschikbaar.
• Nog meer keuze in de directe
omgeving: blote-voeten-pad,
een 23 meter hoge toren met
glijbaan, avonturen- en waterspeelplaatsen en het klauterpark
• Historisch stadscentrum met tal
van restaurants op loopafstand

Gartenschaupark Rietberg GmbH, Tel. +49 5244 986100, www.gartenschaupark-rietberg.de
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Hotel Restaurant Vogt
Hotel Vogt ligt direct aan het
R1-fietspad in het hart van
het historische centrum van
Rietberg. De eeuwenoude,
traditioneel gezellige gastvrijheid wacht hier op uw bezoek.
U bent van harte welkom, wij
verheugen ons op uw komst.
Rathausstr. 24, 33397 Rietberg
Tel. +49 5244 8802, Fax +49 5244 70675
www.hotel-vogt.de, info@hotel-vogt.de
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Verl – kindvriendelijke stad
aan de Ölbach Paderborn

Nieheim

Höxter

Een moderne stad, maar in het
hart altijd een dorp gebleven,
een aantrekkelijk economisch
centrum en toch midden in het
groen; in Verl is het leven
goed. Men kan hier uitstekend
fietsen.
In een landelijke omgeving
wonen met het werk en alle
voorzieningen in de buurt –
de 26.000 inwoners van Verl
weten dit erg te waarderen.
Deze sympathieke stad aan de
Ölbach heeft een hoop te bieden.
Door de smalle weggetjes door
velden en bossen en een goed
uitgebouwd fietsnetwerk is Verl
en omgeving met name voor
vrijetijdsfietsers enorm aantrekkelijk.
De liefdevol gerestaureerde
vakwerkhuisjes en de idyllisch
gelegen watermolen slaan een
brug naar het verleden en zijn
voor iedereen een interessante
bezienswaardigheid.

Tips langs de route:
• Streekmuseum bij de historische kerkring met wisselende
en vaste tentoonstellingen
• Bunten Mühle, de in 1832
gebouwde watermolen langs
de Ölbach
• Likeurfabriek en branderij
Schroeder, 200 jaar geleden
gebouwd op het kerkplein,
bekend vanwege de
Schroeders Boonekamp
• St.-Anna-Kerk, van 1792 tot
1801 in klassieke stijl gebouwd
• Buitenbad, een uitstapje voor
het hele gezin
• Volksfeest „Verler Leben“,
eerste weekend in september
Bürgerservice im Rathaus
Paderborner Straße 5, 33415 Verl
Tel. +49 5246 9610, Fax +49 5246 961250
www.verl.de
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Gästehaus Verl
Pension Verl ligt in de directe omgeving van het Europese fietspad
R1. Het appartement van 43 m² heeft een slaapzolder met een groot
tweepersoonsbed met boxspring. Het woongedeelte is voorzien van
een bank, een eettafel en een tv. De keuken is nieuw en volledig
uitgerust. De badkamer heeft een douche/toilet, wasmachine en
droger. Er is ook een parkeerplaats en voldoende ruimte voor
fietsen. Het terras op het zuiden biedt zitgelegenheid en een gasbarbecue. Het appartement beschikt over wifi en airconditioning.
Handdoeken en beddengoed zijn aanwezig.
Ickelweg 6, 33415 Verl, Tel. +49 5246 700276, Mobiel +49 160 96623523, katrindickhut@t-online.de
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Schloß Holte-Stukenbrock
– Senne, bron
Paderborn
van de Ems en dierlijke belevenissen
Midden in de Senne ligt de
stad waar de Ems ontspringt.
U rijdt door de bochtige wegen
in het Furlbachtal, neemt een
zijweg naar de bron van de
Ems en u ziet misschien nog
wat heideschapen in de Senne.
Kortom, u zult onder de indruk
zijn van het natuurgebied
Holter Wald.

Hotels en restaurants met idyllische biertuinen nodigen u uit
voor een gezellig verblijf en een
overnachting in een zacht bed.
Ook de drie campings hebben
een schaduwrijk plekje onder de
bomen voor u klaar. De historische
locatie en het documentatiecentrum Stalag 326 VK, het 400 jaar
oude jachtslot en het programma
“Glanzlichter” (hoogtepunten)
vormen de spannende culturele
kant van de stad.
Tips langs de route:
• Een wandeling door het Furlbachtal is pure wellness (wandelroute A3, start aan de Mittweg)
• In de Ems-Erlebniswelt
(Barbaraweg 1) wacht u een
voormalig Ems viaduct en
kunt u in de Noordzee de
voeten koelen.
• De Sauna-oase biedt een
afwisselend programma waar
de vermoeide fietsbenen in het
park met overdekt zwembad
SHS tot rust kunnen komen.
• Neem een dag pauze: De
dierentuin met safaripark is
een ideaal uitstapje voor de
hele familie.
• Film begint: Verbaas u over de
vele prachtige facetten van deze
stad – in het Youtube kanaal van
Schloß Holte- Stukenbrock en
onder flickr.com/stadtshs
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
Rathausstraße 2
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel. +49 5207 89050
info@stadt-shs.de, www.stadt-shs.de
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Sauna Oase
in het Gartenhallenbad
De Finse sauna, een behaaglijke
biosauna en de stoomsauna
zorgen voor ontspanning. De
buitenruimte met ijsbassin, een
gezellige rustruimte, solarium
en wellnessmogelijkheden
completeren de service.
Am Hallenbad 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel. +49 5207 4680, www.stadtwerke-shs.de

Pension Dirkschnieder
Goed geleide, degelijke zaak
met douche/toilet, wifi, afstand
naar de R1 ongeveer 1 km.

Flugplatzstraße 18
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel. +49 5207 95300, Fax +49 5207 953029
post@hotel-dirkschnieder.de
www.hotel-dirkschnieder.de

Ems-belevingswereld
met fietsservice en overnachtingsmogelijkheden
Wat hebben een brandewijnstoker, oranje bevertanden en neuzen
met de Ems te maken? In de stad van de oorsprong van de Ems
kan je spannende eigenaardigheden van de natuur, cultuur en
geschiedenis ervaren. De bronnen van de Ems vormen fonteinen,
de klankwereld roept op tot een ontdekkingsreis door de regio en
in het luchtschip beleef je een unieke vlucht over de Ems. Een
doe-het-zelf-werkplaats en de fietsgarage leveren de nodige service
aan fietsers.
Barbaraweg 1, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, OT Stukenbrock-Senne
Tel. +49 5207 89050, stadtmarketing@stadt-shs.de, www.ems-erlebniswelt.de
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Campingplatz “Am Furlbach”
Dit is een idyllische natuurcamping met een persoonlijke sfeer,
direct aan de R1 in het bosrijke Zenne-landschap bij het Teutoburgerwoud. 200 Vaste parkeerplaatsen en 50 toeristenplaatsen,
3 slaaptonnen en 5 comfortabele appartementen. Broodjesservice
vanaf 01.04.–01.11., een winkel voor alledaagse behoeften, ook met
regionale producten. 2 e-bikes te huur na reservering (€ 20/dag).
Gratis wifi op het terras. Jeu de boules, tafeltennis, speeltuinen,
volleybalnet. In de omgeving: safariland, fiets- en wandelpaden,
Furlbachvallei, Emsquelle, Hermann-monument, ‘Externsteine’.
Campingplatz „Am Furlbach“, Am Furlbach 33, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock,
Tel. +49 5257 3373, info@CampingplatzAmFurlbach.de, www.CampingplatzAmFurlbach.de

Hotel-Restaurant
Holter Schloßkrug
Dit hotel is idyllisch gelegen in
het Holter bos en in de nabijheid
van de R1. De kamers zijn netjes
en modern – u zult comfortabel
vertoeven! Boek onder het trefwoord: “Brochure Europaradweg”
en u krijgt uw ontbijt gratis!
Schloßstr. 100, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel. +49 5207 91450, info@schlosskrug.de
www.schlosskrug.de
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Hövelhof – de poort tot de Senne
aan de bronnen van de Ems

Paderbo

Hövelhof, een bosrijke berggemeenschap, is harmonieus
geïntegreerd in het berglandschap aan de voet van het
Teutoburgerwoud.
Het natuurgebied Moosheide
maakt deel uit van de Zenne, waar
het oorspronkelijke Zennelandschap nog bewaard is gebleven.
Ook hier stroomt de Ems tussen
Schloß Holte-Stukenbrock en
Hövelhof, voordat hij na 371 km
uitmondt in de Noordzee bij
Emden. De Europaradweg R1 in
Hövelhof loopt grotendeels
parallel aan het Eems-fietspad,
dat start bij het Ems-informatiecentrum. Hövelhof ziet zichzelf
als een verbinding tussen deze
twee belangrijke langeafstandsfietspaden.
Hövelhof heeft ook veel te
bieden aan overnachtende
gasten: van landelijke herbergen
tot gezellige pensions en uitstekende hotels – u bent overal
van harte welkom!

Tips langs de route:
• Dorpsschoolmuseum Riege,
Junkernallee 20, aan de R1
De bezoeker kan in het in
1815 gebouwde dorpsschool
historisch onderwijs naar het
oude Pruisische schoolsysteem van 1872 bijwonen.
Contact: +49 5257 9380174
• Streekmuseum
Ostwestfalen Lippe OWL,
Staumühler Straße 70
Op ruim 1.100 m² expositieen
presentatieruimte kan de
bezoeker de leefomstandigheden in het Sennegebied
beleven en bij het historische
handwerk kan actief worden
meegedaan.
Contact: +49 5257 5009830

Tourist-Information Hövelhof
Schloßstraße 11, 33161 Hövelhof
Tel. +49 5257 5009860
Fax +49 5257 5009869
tourismus@hoevelhof.de, www.hoevelhof.de
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Gasthaus Spieker
Deze zaak is ingericht in
landelijke stijl met veel liefde
voor details. De ligging is direct
aan de Europese fietsroute R1.
Het restaurant imponeert door
zijn samengaan van traditie en
moderne tijd.

Hotel-Restaurant Piärdestall
Het hotel-restaurant ligt
idyllisch op het platteland,
midden in het fietsersparadijs
Senne, vlakbij de Europese
fietsroute R1. De keuken is
klassiek met Franse accenten.

Detmolder Straße 86, 33161 Hövelhof-Riege
Tel. +49 5257 2222, Fax +49 5257 4178
info@gasthaus-spieker.de
www.gasthaus-spieker.de

Gütersloher Straße 245
33161 Hövelhof-Riege
Tel. +49 5257 2244 , Fax +49 5257 6880
info@piaerdestall.de, www.piaerdestall.de

Berliner “Mauer-Denk-Mal”/Ems-informatiecentrum
Om de Duitse eenheid in 1989 te herdenken, werd een origineel
stuk van de Berlijnse muur opgebouwd in de wijk Riege van
Hövelhof. Het monument staat direct aan de Europaradweg R1 en
is bedoeld om fietsers eraan te herinneren dat ze onderweg zijn
naar de federale hoofdstad. Het Ems-informatiecentrum ligt dicht
bij de Europaradweg R1, hier begint het Ems-fietspad van Hövelhof
naar Emden officieel.

Tourist-Information Hövelhof, Emser Kirchweg 84, 33161 Hövelhof
Tel. +49 5257 5009860, Fax +49 5257 5009869, tourismus@hoevelhof.de, www.hoevelhof.de
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Hotel Victoria Förster e.K.
Welkom thuis! Het zo aangenaam mogelijk maken van uw
verblijf bij ons is de uitdaging
waar wij en ons team dagelijks
voor staan. Dit doen we met
grote inzet, liefde en gastvrijheid.
Wanneer u onze biertuin in het
hotelpark bezoekt, ervaart u hoe
het Hotel Victoria is getransformeerd van een klein treinstationscafé tot een superieur ***
hotel en door de jaren heen is
ontwikkeld. We zien de veelzijdigheid van ons hotel en de
geweldige ervaring hier als een
kracht. Bedrijfsfeest, congres,
verjaardag, bruiloft, een
gezellige avond voor twee of
lekker eten in onze bistro:
het team rond hotelmanager
Victoria Förster-Streblau creëert

voor elke gelegenheid de juiste
sfeer. Ons keukenteam verwent
u graag met Westfaalse
specialiteiten en zet culinaire
hoogstandjes neer.
De plaats Hövelhof biedt mooie
fietspaden, het nabijgelegen
Teutoburgerwoud en een
centrale ligging tussen de
steden Paderborn en Bielefeld.
Hövelhof is het ideale startpunt
voor vele wandelingen en
excursies te voet of per fiets.
We geven u graag advies.

Bahnhofstraße 35, 33161 Hövelhof, Tel. +49 5257 93770, mail@93770.de, www.93770.de
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Augustdorf – wilde romantiek
en de oorspronkelijke
Senne
Paderborn

Bloeiende heidelandschappen,
geurige naaldbossen, het oerwoudachtige Furlbachtal en de
met beukenbossen begroeide
hellingen van het Teutoburger
Wald – dat en nog veel meer is
de gemeente Augustdorf.
Augustdorf, gelegen aan de voet
van het Teutoburger Wald en in
het hart van de Senne, is een
ideale uitvalsbasis voor trips in
een uniek landschap, op de fiets,
te voet of te paard. Geniet van
het uitzicht op de Westfälische
Bucht tot aan het Rothaar
gebergte, het uitgestrekte open
heidelandschap, het gezang van
de veldleeuwerik en de krekels,
wild overdag of de duinen van
de Senne. Ontdek de vele sporen
van de geschiedenis in het landschap. Informatieve en interactieve belevingspaden helpen u
het landschap te leren kennen.
De in 1975 gevormde gemeente
Augustdorf is zowel het thuisland van de Senner paarden
als de vestigingslocatie van de
vroegere stoeterij en jachtslot
Lopshorn.

Höxter

24

Tegenwoordig is Augustdorf een
moderne stad met een goede
infrastructuur waaronder een
opleidingscentrum voor milieu
en het vrijetijds terrein met
barbecueplaatsen.

Tips langs de route:
• Duinenveld Augustdorf met
een van de oudste binnenduinenvelden in Noord-West
Duitsland, uitkijkplatform,
duinpad, interactief belevingspad, heidelandschappen en
bosweiden met paarden
• Natuurgebied Furlbachtal met
een diep in het landschap
gelegen beek met oerwoudkarakter en paardenweiden
voor de Senner paarden, een
van de oudste Duitse paardenrassen (m.i.v. zomer 2016)
• Dörenschlucht, een oude
doorgang door het Teutoburger Wald en vermoedelijke
locatie van de Varusschlacht
• Opleidingscentrum voor
milieu Senne
• Sport- en vrijetijdsterrein
Schlingsbruch (te huur)
Gemeinde Augustdorf, Der Bürgermeister
Pivitsheider Str. 16, 32832 Augustdorf
Tel. +49 5237 97100, Fax +49 5231 971037
info@augustdorf.de, www.augustdorf.de
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Detmold
– Cultuurcentrum
in het Teutoburger Wald
Paderborn

Wie met de fiets in de voormalige residentie komt, heeft
alle reden om langer te blijven.
Er is hier veel te zien en te
beleven. Detmold is tegelijk
natuur- en cultuurstad.
Het historische oude stadscentrum is zo mooi gerestaureerd
dat de stad hiervoor in de jaren 80
samen met Bamberg de gouden
medaille ontving. Prachtige
architectonische monumenten
en bochtige straatjes nodigen uit
voor een gezellig uitstapje. De
markt die driemaal in de week
plaatsvindt op het marktplein is
een publiektrekker voor de lokale
bevolking en gasten uit de nabije
en verre omgeving. Geniet van
de fraaie ambiance in een stad
met een bijzondere flair.

Nieheim

Veel straatcafés en gezellige
restaurantjes nodigen u uit.
Zeker een goede reden waarom
fiets- en wandelroutes in
Detmold eindigen resp. langskomen, bv. de trein-, fietsroute
Weser-Lippe en de RomeinenLippe route als fietsroute en de
Hermannsweg, die samen met
de Eggeweg de “Hermanns
höhen” vormt. Welke weg is
geschikt voor de terugweg?

Tips langs de route:
• Historische oude stad
• Vorstelijk residentieslot
• Lippisches Landesmuseum
• LWL openluchtmuseum ten
zuiden van de oude stad
• Hermannsdenkmal, monument ter herinnering aan de
slag in het Teutoburger Wald
• Teuto-klimpark aan de voet
van het monument
• Vogelpark Heiligenkirchen –
inheemse en exotische vogels,
bonte kameraadjes en
avonturenspeeltuin
• Adelaarsstation Berlebeck –
Roofvogels uit de hele wereld,
vliegshows, dieren om te aaien
en avonturenspeeltuin
• Fietsenservice LWL openluchtmuseum
• WALK – Kenniscentrum
voor wandelaars bij het
Hermannsdenkmal
Tourist Information Lippe & Detmold
Marktplatz 5, 32756 Detmold
Tel. +49 5231 977328, Fax +49 5231 977447
Tourist.info@detmold.de, www.detmold.de
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LWL-openluchtmuseum Detmold
Neem een duik in het rustieke leven van de verleden tijd. Of het nu
gaat om de Lippische pachthoeve uit de zestiende eeuw, het historische fotoatelier uit 1891 of het benzinestation uit de jaren ‘60: het
LWL-openluchtmuseum Detmold, het grootste openluchtmuseum
van Duitsland, toont op meer dan 90 hectare groen cultuurlandschap
en in meer dan 100 vakwerkgebouwen zo’n 500 jaar cultuur van het
van het dagelijks leven. Kijk de bakker, de smid of de pottenbakker
op de vingers tijdens de werkzaamheden in hun bedrijf. Of slenter
rond door de naar historisch voorbeeld aangelegde tuinen. Openingstijden: 1 april–31 okt., di. t/m zo. en feestdagen: 09.00–18.00 uur.
Krummes Haus, 32760 Detmold, Tel. +49 5231 7060, www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de

HAVERGOH Wander- &
Fahrrad-Hotel garni
Ons familiehotel biedt u moderne
kamers met uitstekend slaapcomfort. Gasten kunnen gebruik
maken van alle mogelijke service
rondom de fiets bij het ADFCstation Bad Meinberg. Het hele
jaar door te boeken vanaf 1 nacht
voor 1 tot 30 personen. Meer
informatie over www.havergoh.de
Brunnenstraße 67, 32805 Horn-Bad Meinberg
Tel. +49 5234 9754, info@havergoh.de
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Landhaus Blumengarten
Direct aan het bos – een
paradijs voor jong en oud.
Comfortabele kamers met
douche/toilet, radio, tv, deels
met balkon, terras. Zelf bereide
specialiteiten, caféterras,
ligweide, sauna, solarium.
Bangern 17, 32805 Horn-Bad Meinberg
Tel. +49 5234 3186
www.landhaus-blumengarten.de

ms

Gütersloh

12
Verborgen juweeltjes
16
15
station 20: Horn-Bad Meinberg
Verl

Rheda- 13
Wiedenbrück

14

19

Schloß Holte
Stukenbrock 18

Ems

17

Augustdorf

Detmold
20

Steinheim

M

Hövelhof
22

Rietberg

Horn-Bad Meinberg

21

Nieheim

Paderborn

Fiets en wandelland – romantisch, middelgrote heuvels en
uitzonderlijk divers.
Aan de zuidoostelijke rand van
het Teutoburgerwoud bevindt zich
Horn-Bad Meinberg, recht tegenover het Eggegebergte. In uw
wellness-behoeften wordt ruimschoots en gecertificeerd voorzien,
namelijk in het luchtkuuroord
Holzhausen-Externsteine en in
het minerale thermische en
modderkuuroord in Bad Meinberg.

Onze officiële wandel- en
fietspaden vormen het ideale
startpunt om de hoogtepunten
van de regio te verkennen, zoals
de Externsteine, een adembenemend natuurlijk en cultureel
monument, het Silberbachtal
met zijn zacht kabbelende beek,
die zilverachtig schittert in het
zonlicht, de Velmerstot-tweeling,
kasteel Horn met zijn kasteelmuseum, de begaanbare ruïne
van de Falkenburg, die uitnodigt
tot fantasieën over ridders en
Hermann de Cheruskaan, wiens
zwaard fier in de lucht steekt ...

Tipp auf den Punkt:
• Fiets- en wandelkaart
Horn-Bad Meinberg
Tourist-Information Horn-Bad Meinberg
Parkstr. 10, 32805 Horn-Bad Meinberg
Tel. +49 5234 205970
info@hornbadmeinberg.de
hornbadmeinberg.de
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Steinheim –
winkelen – beleven – ontspannen
Wie de winkelstad Steinheim
binnen fietst zal vaststellen
hoe levendig en gevarieerd
Steinheim en zijn omgeving is.
Omgeven door het Eggegebergte
in het westen en het Lippische
Bergland in het noorden, bevindt
zich de Steinheimer Börde met
zachte heuvels en akkervelden,
beschermde riviervlaktes, groene
weides en bossen.
Voor fietsers biedt Steinheim 12
afwisselende tochten van 19 tot
53 kilometer. De routes lopen
bijna doorlopend over afgelegen
fietspaden, ver van de drukke
verkeerswegen. Hierdoor wordt

42

de fietstocht een avontuurlijke en
ontspannen natuurbelevenis.

Tips langs de route:
• Gastronomie en warenhuizen
• Marktplein met St. Maria
parochiekerk en Kump
• Meubelmuseum
• Teddy- en poppenmuseum
• Waterslot Vinsebeck
• Slot Thienhausen
• Noordelijkste vulkaan van
Duitsland in Sandebeck

Stadt Steinheim, Marktstr. 2,
32839 Steinheim, Tel. +49 5233 21143
b.ischen@steinheim.de, www.steinheim.de
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Verborgen juweeltjes
station 22: Nieheim
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Nieheim –
stad met hart en profiel
Oude vakwerkhuizen en
prachtige gebouwen vormen
het stadsbeeld van het
historische centrum.
De musea in het Westfalen
Culinarium, het Sack Museum
en kaasmakerij Menne bieden
leuke excursies. Verschillende
evenementen hier zijn landelijk

bekend: de Duitse kaasmarkt,
Nieheimer Holztage en het
muziekfestival “Voices”.
Tips langs de route:
• Westfalen Culinarium – Musea
op het gebied van brood, kaas,
ham, bier en sterke drank
• Zakkenmuseum – de wereld
van de oude en nieuwe zakken.
• Menne’s Nieheimer kaasmakerij – kaasmakerij en
dorpswinkel
• Telegraafstation nr. 31 op de
Lattberg – met een geweldig
uitzicht vanaf de toren
Informatie en brochures in het VVV-kantoor
Lange Straße 12, 33039 Nieheim
Tel. +49 5274 982150, www.nieheim.de

Westfalen Culinarium
Temidden van de historische dorpskern van Nieheim, langs een
straat met vakwerkhuizen, wijden zich vier musea aan de grote
Westfaalse culinaire verscheidenheid met de thema’s brood, kaas,
ham, bier en borrel.
Het gaat niet om het proeven, maar om de geschiedenis en
ontwikkeling van deze voedingsmiddelen. Dit wordt verteld in de
vorm van beeld-/tekstpanelen en kleine film- en landschappelijke
voorstellingen. Brouwerij Nieheim e. V. brouwt hier bovendien het
handgemaakte, heerlijke “Nieheimer Bürgerbier”.
Tourismusbüro im Westfalen Culinarium, Lange Str. 12, 33039 Nieheim
Tel. +49 5274 982150, info@westfalen-culinarium.de, www.kaesemuseum.de
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Verborgen juweeltjes
station 23: Marienmünster

Marienmünster –
Natuur, recreatie, cultuur
Een echte parel en zeker een
bezoek waard is de bekendste
bezienswaardigheid en
naamgever van de stad – de
voormalige benedictijnenabdij
Marienmünster.
Auto’s kunnen gratis worden
geparkeerd op de fiets- en
wandelparking in Vörden, waar
de R1 langs loopt. Vanaf daar is
het slechts een paar meter naar
de herbergen, de minigolfbaan,
de avonturenspeeltuin of het
overdekte zwembad.
De beste manier om de tour
in de nabijgelegen abdij van
Marienmünster te starten, is
in het bezoekerscentrum.

Hotel Restaurant Klosterkrug
Ons familie gerunde hotel met
restaurant en biertuin ligt direct
naast de abdij van Marienmünster, op slechts 2 km van de
R1. Wij onderscheiden ons door
onze gastvrijheid en regionale
gerechten, ook afkomstig uit de
lokale bossen.
Abtei 1, 37696 Marienmünster
Tel. +49 5276 98950, info@hotel-klosterkrug.de
www.hotel-klosterkrug.com
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Tips langs de route:
• Abdij Marienmünster
• Uitkijk- en museumtoren op
de Hungerberg
• Avonturenspeeltuin aan de
recreatieplas
• Zwembad
• Herenhuis “Schloss Vörden”
met landschapspark
Tourist Information
Schulstraße 1, 37696 Marienmünster
Tel. +49 5276 989819, Fax 98987719
info@marienmuenster.de
www.marienmuenster.de

14

etberg

Ems

17

Hövelhof

Verborgen juweeltjes
station 24: Höxter
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Höxter –
te midden van het Weserbergland
Höxter is een sfeervolle
vakwerkstad en levendige
winkelstad direct aan de
Weser en een ideaal startpunt
voor fietstochten in de regio.
Het Europa-fietspad en het Weserfietspad kruisen elkaar in Höxter.
Het werelderfgoed Corvey, dat in
de directe omgeving ligt, is historisch verbonden met de stad. Als
u een kleine klim onderneemt,
kunt u de porseleinfabriek
Fürstenberg aan de andere kant
van de Weser bezoeken. Deze
opmerkelijke culturele monumenten en vele andere bezienswaardigheden kunnen gemakkelijk
per fiets worden verkend.

Tips langs de route:
• Weser scheepvaart
• UNESCO erfgoed Corvey
• Recreatiegebied HöxterGodelheim
• Kasteelmuseum Fürstenberg
• Rondleidingen door de stad
en de historische vakwerkstad
Tourist-Information Höxter
Historisches Rathaus, Weserstraße 11
37671 Höxter, Tel. +49 5271 9634242
info@hoexter-tourismus.de
www.hoexter-tourismus.de

bett+bike Hotel Höxter Am Jakobsweg direkt am R1
Hotel Höxter Am Jakobsweg met zwembad en restaurant ligt in de
wijk Höxter-Ovenhausen in een rustige en prachtige natuurlijke
omgeving aan de voet van de Heiligenberg, ruim 5 km vóór het
centrum van Höxter, direct aan de R1. Het biedt gunstige overnachtingen, veilige stalling voor fietsen, een werkplaats en een ruimte
om kleding te drogen. De grote tuin met sauna, solarium, zwembad,
binnenzwembad en het prachtige restaurant nodigen u uit om te
genieten en te ontspannen.
Hauptstr. 24, 37671 Höxter, Tel. +49 5278 9525989, Mobiel +49 172 8189979
info@HotelAmJakobsweg.de, www.hotelamjakobsweg.de
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Warm aanbevolen
Höxter

Café Pammel
Café Pammel, sinds 1948 een
instituut voor de fijnste zoetwaren.
In het prachtige middeleeuwse
stadje Höxter aan de Weser ligt
café Pammel direct aan het marktplein tegenover de St. Nikolaikerk. Midden in de natuur biedt
het stadje alles voor wandelaars,
rust zoekende stadsbewoners en
natuursporters.
Moderniteit en traditie ontmoeten elkaar hier. Hier worden
de meest voortreffelijke koffietradities beleefd en gevierd.
Zelfgemaakte jam, gebak, taarten,
petitfours, brood en broodjes,
boomkoekjes, ambachtelijk ijs,
theekoekjes, chocolaatjes ... en
nog veel meer.
Café Pammel is één van de
bekendste adressen op het plein
in Höxter en het aanspreekpunt
voor fijne smaakpapillen. Het is
één van de beste banketbakkerijen van Westfalen 2019 en door
de “Feinschmecker” uitgeroepen
tot één van de beste banketbakkerijen en koffiehuizen van
Duitsland.
Cafe Pammel, Marktstraße 10, 37671 Höxter
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Warm aanbevolen
Höxter

Wesercamping Höxter
Op de camping zijn gezellige
campinghuisjes te huur. Te
boeken vanaf 1 persoon en vanaf
één nacht. Parkeerplaatsen voor
tenten, caravans en campers zijn
ook beschikbaar. Bij ons kunt u
verse broodjes of ontbijt halen
en ‘s avonds dineren in de bistro.
Wesercamping Höxter, Sportzentrum 4
37671 Höxter, Tel. +49 5271 2589
www.wesercamping-hoexter.de
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Bewegwijzering
De Europaradweg
R1 – deelroute
Noordrijn-Westfalen – wordt in
beide richtingen aangegeven met het R1-logo. De lange
afstandsfietsroute maakt deel uit
van het fietsnetwerk NRW. De
wegwijzers zijn wit met rode
letters.
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overzichtskaart | route informatie

Inhoud
R1 – De totale route
R1 in NRW
Vreden
Stadtlohn
Coesfeld
Rosendahl
Billerbeck
Havixbeck
Münster
Telgte
Warendorf
Sassenberg
Harsewinkel
Gütersloh
Rheda-Wiedenbrück
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Rietberg
27
Verl
30
Schloß Holte-Stukenbrock
32
Hövelhof
35
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38
Detmold
39
Horn-Bad Meinberg
41
Steinheim
42
Nieheim
43
Marienmünster
44
Höxter
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R1 – route informatie
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R1 – overzichtskaart
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R1 – start- en eindpunt
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R1 – adressen
achterkant

Kaart-/Wandelgids
Europa fietsroute R1,
van Arnhem tot aan de Oder

Uitgever:
AG Europaradweg R1,
c/o Münsterland e. V.

Vormgeving:
Die Gezeiten, Münster

Foto’s:
Steden en gemeenten langs de R1, adverteerders, Münsterland e. V., Münsterland
e. V./Arne Pöhnert/Christoph Steinweg,
André Auer (p. 18 midden), DTV/
Markus Gloger (Voorblad 2, p. 1 boven,

Gecombineerde fiets- en wandelgids,
180 pagina’s, handig gebonden met
spiraal, geschikt voor kaarthouders,
schaal 1:75.000, bevat ook het
315 km lange deeltraject in
Noordrijn-Westfalen (in het Duits).
Met overzicht van overnachtingsmogelijkheden en routebeschrijving.
Uitgever: bikeline
ISBN 978-3-85000-129-8
Prijs: € 13,90 excl. verzendkosten.

4 boven re, 29 onder, 42 onder, 49, 51,
Rückseite), Tanja Hohnwald (p. 18 boven),
Andreas Hub (p. 39 onder), Harald Humberg (p. 11 boven), Karti-Fotografie (p. 26),
Kreis Coesfeld (p. 7 midden), Kulturkreis
Höxter-Corvey (p. 31 onder, 53), Münster
Marketing/David Lederer (p. 12 boven re),
Olaf E. Rehmert (p. 3 boven), C. Rückriem (p. 3 onder), Stadt Höxter/Andreas
Hub (p. 45 boven), H. Stroetmann (p. 52
boven), Walter Venne (p. 38 onder)
Omslagfoto: Stadt Detmold, Andreas Hub

Verkrijgbaar in de
Tourist Info kantoren
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Het fietsnetwerk van Duitsland –
Duitslands mooiste plekjes

Bett & Bikebedrijven

Van west naar oost en van het
hoge noorden tot aan de Alpen
lopen twaalf interregionale
D-routes met in totaal een
lengte van 11.700 kilometer
door Duitsland. Overal kan de
fietstoerist vertrouwen op de
kwaliteit van het landelijke
fietsnetwerk. Men fietst over
paden die doorlopend en
uniform zijn aangegeven en

De Bett & Bike-bedrijven
bestaan uit door de ADFC
uitgeroepen fietsvriendelijke
accommodaties.
Hier vindt men bijvoorbeeld
een bewaakte fietsenstalling
en kan er reparatiemateriaal
worden geleend.
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ook geschikt zijn
voor tochten
met kinderen.
Het verloop van
de Europaradweg R1 is
gelijk aan het verloop van de
D-Route 3. Meer informatie
is te vinden op
www.radnetzdeutschland.de
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Start van het NRW-traject:
Zwillbrocker Venn

Einde van het NRW-traject:
Kloster Corvey, Höxter

Wij helpen u verder

Zwillbrocker Venn

Kloster Corvey, Höxter

Het voormalige hoogveengebied Zwillbrocker Venn
werd al in 1938 als natuuren
vogelbeschermingsgebied
onderscheiden. Tegenwoordig bestaat het natuurgebied
uit een heideen hoogveenlandschap, drassige weiden
en een meer.

Sinds 21 juni 2014 behoort
het klooster Corvey tot het
UNESCO-werelderfgoed
en draagt het de titel
“Karolingisch vestingwerk
en de Civitas Corvey”.

Het Venn staat bekend om
zijn flamingo‘s, die van april
tot juni te bewonderen zijn,
wanneer ze na hun overwintering aan de Hollandse kust
terugkeren. In deze noordelijkste broedplaats voor flamingo‘s zijn voornamelijk ZuidAmerikaanse Chiliflamingo‘s,
maar ook Europese flamingo‘s
en rode flamingo‘s uit het
Caraïbisch gebied te bewonderen. De flamingo‘s zijn
vermoedelijk ontsnapt uit
dierentuinen of uit privébezit.
Naast flamingo‘s kan men in
de lente ook een van de
grootste kolonies inlandse
kokmeeuwen zien en horen.
Zo‘n 2000 paartjes kokmeeuwen broeden in het Venn,
zodat van mei tot midden
juni net uit het ei gekomen

jonge kokmeeuwen te observeren zijn, voordat ze op weg
gaan naar hun winterverblijfplaatsen. Maar ook gedurende
de winter kunnen nog kokmeeuwen worden gadegeslagen, die het Venn voornamelijk als rust- en slaapplek op
hun reis van het noorden naar
het oosten gebruiken. Het
biologisch centrum met zijn
bezoekerscentrum informeert
bezoekers over het natuur- en
cultuurlandschap van het Zwillbrocker Venn en verschaft een
eerste indruk van het gebied.
Naast de unieke natuur is ook
de parochiekerk St. Franziskus
uit 1717 een bezoek waard.
De kerk van het toenmalige
klooster geldt als de best
bewaarde barokkerk in het
Münsterland.

In vier stappen werd het
klooster opgenomen in de lijst
van UNESCO-werelderfgoederen. Al in 1999 werd het in
de nationale advieslijst vermeld,
de aanvraag werd in februari
2013 ingediend en na een
beoordeling in september 2013
werd het in de UNESCO-lijsten
opgenomen.
Om in deze lijst vermeld te
worden, dient te worden voldaan aan specifieke criteria
met betrekking tot uniciteit,
historische echtheid en ongeschonden staat. Het klooster
uit de 9e eeuw geldt als het
oudste Karolingische vestingwerk ter wereld en biedt met
zijn gewelfde hal met pijlers
en zuilen op de begane grond
en de aan drie zijden door
galerijen omgeven hoofdruimte, voorbeelden voor de
Karolingische renaissance.

Noordrijn-Westfalen

340 km door het Münsterland,
het Teutoburgerwoud en
het Weserbergland

R1 – adressen van
interregionale informatiepunten:

Hier kunnen bezoekers de
relatie tussen de Karolingische
architectuur en zijn antieke
voorbeelden, levensgrote
gipsfiguren en mythologische
friezen bewonderen. Het
klooster Corvey was niet alleen
een cultureel en geestelijk
centrum met school en bibliotheek, maar als rijksabdij ook
van politiek en economisch
belang in het gebied van de
Saksen. De Civitas Corvey
werd vastgelegd in een inscriptietablet uit de bouwperiode
en bevestigt dat Corvey een
semi-autonome bestuurseenheid was.
Na de vernietiging van de stad
Corvey in het jaar 1265, werd
alleen het klooster nieuw
opgebouwd in barokke stijl.
Het vestingwerk daarentegen
is tot op heden grotendeels
behouden gebleven.
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Münsterland:
Münsterland e. V.
Airportallee 1
48268 Greven
Tel. +49 2571 949392
Fax +49 2571 949399
touristik@muensterland.com
www.muensterland.com/
tourismus
Kreis Gütersloh:
pro Wirtschaft GT GmbH
Herzebrocker Straße 140
33334 Gütersloh
Tel. +49 5241 851088
Fax +49 5241 851084
info@erfolgskreis-gt.de
www.erfolgskreis-gt.de
Kreis Paderborn:
Touristikzentrale
Paderborner Land e. V.
Königstraße 16
33142 Büren
Tel. +49 2951 970300
Fax +49 2951 970304
info@paderborner-land.de
www.paderborner-land.de

Kreis Lippe:
Lippe Tourismus &
Marketing GmbH
Grotenburg 52
32756 Detmold
Kostenlose Hotline:
+49 800 8388885
Tel. +49 5231 621160
Fax +49 5231 630119915
hermann@lippe.de
www.land-des-hermann.de
Kreis Höxter:
Kulturland Kreis Höxter
Corveyer Allee 7
37671 Höxter
Tel. +49 5271 974323
info@kulturland.org
www.kulturland.org

Fietsen langs de avontuurlijke
route. Van station naar station.

www.europa-radweg-r1.de

