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Als er één regio in Europa is die me ver rast heeft dan is het wel de Hunsrück, een
regio in de Duitse deel staat Rijn land-Palts. Als lief heb ber van de film tri lo gie Hei ‐
mat, gere gis seerd door de Duitse regis seur Edgar Reitz en in de jaren ’80 en ’90
van de vorige eeuw op de Neder landse tele vi sie te zien, was mijn beeld van de
Hunsrück dat van een hoog vlakte met wat bos sen gren zend aan de Rijn en de
Moe zel. De Hunsrück is ech ter veel meer dan de ein de loos glooi ende heu vels die
ik al van de film kende: oer oude bos sen, diep lig gende dalen, wei den, kab be lende
beken, steile berg hel lin gen met top pen tus sen de 600 en 900 m hoog en de laag ‐
ste bevol kings dicht heid van Duits land. De rust en stilte zijn hier vaak over wel di ‐
gend.
En niet alleen de natuur heeft me ver baasd. Ook op cul tu reel gebied heeft de
Hunsrück veel te bie den. Prach tig gele gen dorp jes met veel vak werk hui zen,
unieke stad jes, kas te len, ruïnes, ver ras sende wan del we gen die voor een deel nog
stam men uit de tijd van de Kel ten, Romei nen en mid del eeu wen, Romeinse en
Kel ti sche opgra vin gen, indruk wek kende kloos ters en ker ken, een eigen culi naire
tra di tie en langs de rivier de Nahe een schit te rend wijn ge bied waar onder meer
de beste Ries ling ter wereld ver bouwd wordt.
Laat je ver ras sen en kom naar de Hunsrück, een regio in de deel staat Rijn land-
Palts, omarmd door vier rivie ren en rijke wijn ge bie den: de Moe zel in het Noor ‐
den, de Rijn in het Oos ten, de Nahe in het Zui den en de Saar in het Wes ten. De
Hunsrück is dich ter bij dan je denkt. Van Utrecht naar Sim mern in het noor den
van de Hunsrück is het 377 km (via A61) met de auto.
 
In deze gids maak je ken nis met uit een lo pende gebie den, de leuk ste en mooi ste
stad jes en dor pen, inte res sante beziens waar dig he den en spor tieve acti vi tei ten.
Rust, ruimte, een veel zij dig natuur aan bod en de schoon ste lucht van Duits land.
Dat zijn de ingrediënten die van deze onbe kende groene parel de per fecte plek
maken om te ont haas ten en ont span nen vakan tie te vie ren.
Veel lees- en reis ple zier met deze gids.
 
Anne mieke Lob be zoo
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Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ons, cam pings en der ‐
ge lijke? Ook dat horen we graag!
Stuur een email naar: info@ odyssee- reisgidsen. nl
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Het hart van de Hunsrück met zicht op Bundenbach, Schneppenbach en het Idarwald

De Hunsrück is een middelgebergte dat deel uitmaakt van het Rijnlands lei‐
steenplateau gelegen in de zuidwestelijke Duitse deelstaat Rijnland-Palts (en
een klein deel in Saarland). Rijnland-Palts is een van de zestien deelstaten
van Duitsland, strekt zich uit over een oppervlakte van 19.853 km² en telt
bijna vier miljoen inwoners. De hoofdstad is Mainz.
 
Rijnland-Palts bestaat officieel uit tien verschillende regio’s: Ahrdal, Eifel, de
Hunsrück en Nahedal, Moezel-Saar, Palts, Rheinhessen, Lahndal, Westerwald
en de Romantische Rijn. Hunsrück en Nahedal presenteren zich steeds meer
samen als één toeristische regio en daarom besteedt deze reisgids ook aan‐
dacht aan het Nahedal.

De Hunsrück is met ca 132.000 inwo ners het dunst bevolkte gebied van de deel ‐
staat. Elke dag weer kun nen de bewo ners genie ten van het prach tige natuur ‐
land schap, de schoon ste lucht van Duits land en de hoge levens kwa li teit op de
Hunsrück.
De regio Hunsrück-Nahe dal is bestuur lijk in drie ‘pro vin cies’ ver deeld: de Land ‐
kreis Bad Kreu znach in het oos ten met haar bestuur in de stad Bad Kreu znach, de
Land kreis Rhein-Hunsrück in het noor den met haar bestuur in Sim mern en de
pro vin cie Bir ken feld die van uit het Wes ten wordt bestuurd in de stad Bir ken feld.
Het hart van de Hunsrück, ruw weg gele gen tus sen Kir ch berg, Sim mer tal, Idar-
Ober stein en Mor bach, omvat ver schil lende land schaps ge bie den. Het is een mar ‐
kante streek omringd door steile ber gen bedekt met oer oude bos sen, wijde hoog ‐
vlak ten, zom pige veen ge bie den en een unieke flora en fauna. De Hunsrück is
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ech ter ook boe ren land waar vooral tarwe, rogge en kool zaad ver bouwd wordt en
het vee nog vrij bui ten loopt. In vroe ger tij den werd de Hunsrück geken merkt
door zoge naamde ‘arme gron den’. Van daar dat dit het dunst bevolkte gebied van
Duits land is, waarin tot voor kort wei nig werd geïnves teerd door de over heid. De
andere kant van de medaille is dat het nu een uniek vakan tie ge bied is waar ‘ont ‐
haas ten’ bijna een levens wijze lijkt te zijn.

De Hunsrück is rijk geze gend met mooie dor pen, stad jes en land schap pen. Ga
vooral zelf op ont dek kings tocht en neem de tijd. Voor je het weet ben je het dorp
of stadje alweer uit en dat is echt zonde. Vooral in de dor pen in het hart van de
Hunsrück heb je het gevoel terug ge scho ten te wor den in de tijd. Wat een rijk dom
aan vak werk, oude stal len met prach tige authen tieke deu ren, dro me rige ker ken
omringd door ver stilde begraaf plaat sen, ver ras sende bin nen ho ven, een onver ‐
wacht rijk bur ger huis uit de 18de of 19de eeuw, de res ten van een kas teel of een
Hei mat-museum. En altijd mooi gele gen, vaak in een dal zodat je er al fiet send of
met de auto als ‘van zelf’ in glijdt. Ver wacht ech ter geen ter ras jes of win kel cen tra.
Wie die gezel lig heid zoekt moet zich meer naar de ran den van de Huns ruck ver ‐
plaat sen, zoals bij voor beeld het Moe zel dal, Rijn dal en langs de rivier de Nahe. De
meeste dor pen en zelfs stad jes in hartje Hunsrück zijn te klein of doen gewoon
niet aan ter ras jes. Wil je win ke len dan vind je de gro tere zaken in de meeste
geval len bui ten de dor pen of stad jes, vaak op een soort indu strie ter rein. Hier zijn
ook bijna altijd wel één of twee super mark ten.
Ach ter een vol gens komen in de vol gende hoofd stuk ken de zes ver schil lende deel ‐
ge bie den aan de orde: Nahe dal, Moe zel dal, Soon wald, Idar wald, Hoch wald en
Rijn dal. Maar begon nen wordt met de beschrij ving van de grote natuur par ken
die de gren zen van deze deel ge bie den over schrij den.

Veel van de in deze gids beschre ven plaat sen lig gen in een van de natuur par ken
die de Hunsrück rijk is, het Natuur park Saar-Hunsrück en het Natuur park Soon ‐
wald-Nahe, of in het Nati o naal Park Hunsrück-Hoch wald.
Natuur par ken zijn gecer ti fi ceerd vol gens uni forme cri te ria en voor zien van het
gelijk na mige kwa li teits la bel. Zowel voor cul tuur-als natuur lief heb bers zijn er tal
van moge lijk he den om het gebied te ont dek ken en acti vi tei ten te onder ne men.
De natuur par ken in de Hunsrück over schrij den in opper vlakte de beschre ven
deel ge bie den, van daar dat ze hier apart aan dacht krij gen.

Het Natuur park Saar Hunsrück  is met bijna 2000 km² een van de groot ste
natuur par ken in Duits land. Het reikt van de zacht glooi ende hoog vlak tes van de
Hunsrück tot aan de steile wijn ber gen van de Moe zel, Saar, Ruwer en Nahe.
Bin nen de gren zen ligt het Nati o naal Park Hunsrück-Hoch wald (100 km²). Het
Hoch wald bestaat uit twee dicht beboste berg rug gen die als brede gol ven paral lel
aan elkaar lopen. Het meer noor de lijk gele gen Osbur ger Hoch wald met een
gemid delde hoogte van 700 m met als uit schie ter de Erbeskopf (818 m hoog) en
het zuid wes te lijk gele gen Schwar zwal der Hoch wald, met een hoogte van rond de
600 m.
 

Ga op ontdekkingstocht

Natuurparken

Natuurgebieden

Hunsrück verkennen8

 



In het Nati o naal Park Hunsrück-Hoch wald vindt natuur be heer plaats onder het
motto ‘laat natuur natuur zijn’, waar bij de mens zo min moge lijk ingrijpt en het
park zich lang zaam maar zeker tot de wil der nis ont wik kelt die het ooit was.
Op ver schil lende plek ken kun je op gezette tij den het hele jaar door met een
park wach ter mee tij dens zijn con trole- en obser va tie wan de ling. Gekwa li fi ceerde
gid sen bie den ook wan del toch ten voor groe pen aan.
Er zijn drie infor ma tie cen tra: het Hunsrückhaus bij de Erbeskopf, bij de ruïne van
de Wil den burg bij Kemp feld en bij de Kel ti sche Ring wal bij Otzen hau sen. Deze
bezoe kers cen tra vor men een goed ver trek punt voor een wan de ling in het nati o ‐
naal park. Meer infor ma tie over het Nati o naal Park Hunsrück-Hoch wald vind je
op www. naturpark. org, www. soonwald- nahe. de, www. nat iona lpar k- hunsrueck- 
hochwald. de en www. naturpark. org/ saar- hunsrueck/ inf orma tion szen tren.
 
Het Natuur park Soon wald-Nahe bestaat pas sinds 2005. Het ligt in het mid den ‐
ge deelte van het Nahe dal. Het 736 km² grote en schit te rende gebied is uiter mate
geschikt voor lan ge af stands- en rond wan de lin gen. Veel ver schil lende soor ten
leef ge bie den zoals rijk bloei ende beemd bos sen en veen ge bie den, lei steen tun nels,
jene ver strui ken, wijn gaard huis jes en natuur lijke beek jes zor gen voor een geva ri ‐
eerde natuur be le ve nis. Het Soon wald-Nahe park kent twee infor ma tie cen tra: in
slot War ten stein en in het Nieuwe Kas teel van Sim mern waar ook de VVV geves ‐
tigd is.
De Soon wald Bus rijdt elke eer ste zon dag van de maand mei tot en met okto ber
door het gebied en elke rit heeft een ander thema. Zo leer je het park pas echt
goed ken nen.

Odyssee’s aanraders
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Hahnenbachdal
Stummorgelweg
Pelgrimsroute Hildegard von Bingen

idarkopf
Erbeskopf met kunstwerk Windklang

Schmidtburg, Bundenbach
Baldenau, Morbach
Kasteel van Kastellaun
Koppenstein, Gemünden

Vakwerkstadje Herrstein
Kuuroord Bad Kreuznach
Gemünden
Kirn

Rotenfels, de grand canyon van de Hunsrück
Geierley, Duitslands langste voetgangershangbrug
Keltische Muur, Otzenhausen

Het ‘filmdorp’ Gehlweiler
Cafe Heimat annex filmmuseum, Morbach

Kopermijn, Fischbach
Heimatmuseum, Simmern

Odyssee’s aanraders
Wandelingen

Uitzichtspunten

Kastelen en ruïnes

Leuke plaatsen

Natuurspektakels

Voor liefhebber van de filmtrilogie Heimat:

Om te bezoeken

Hunsrück verkennen10

 



Rotenfels, ook wel de ‘Grand Canyon’ van de Hunsrück genoemd

Het Nahedal is een oeroud cultuurlandschap, niet te vergelijken met de toe‐
ristische Moezelvallei en de drukke Rijn. De rivier de Nahe stroomt 112 km
lang door een met bos en wijngaarden omzoomd heuvellandschap voordat
ze bij Bingen uitmondt in de Rijn. De Nahe ontspringt aan de voet van een
zuidelijke uitloper van het Schwarzwalder Hochwald in de buurt van het op
460 m hoogte gelegen dorp Selbach. Ben je nieuwsgierig naar de bron van
de Nahe loop dan het vijf km lange Nahequelle-Pfad. Ook erg leuk om met
kinderen te doen. Vanaf de Sengert heb je een groots uitzicht over het Saar‐
land.
 
Het Nahedal heeft een zeer mild en regenarm klimaat. Sinds de 7de eeuw v
Chr. worden er druiven verbouwd. In de Romeinse tijd stonden hier vele luxu‐
euze villa’s met vloerverwarming en vloermozaïeken. Aan de bovenloop van
de Nahe ligt Idar-Oberstein, een eeuwenoud en inmiddels internationaal
beroemd edelsteen- en sierradencentrum. Kirn, de volgende grote stad aan
de Nahe, is onder meer beroemd om zijn Kirner bier. Iets meer stroomaf‐
waarts liggen Bad Sobernheim, Bad Munster am Stein-Ebernburg en Bad
Kreuznach. Dit zijn drie mondaine kuuroorden, waarvan de laatste twee
vooral bekend zijn om hun spectaculaire zoutmuren, gevoed door de eeu‐
wenoude zoutbronnen die al door de Romeinen gebruikt werden voor de
zoutwinning.
 
Verder zijn Meisenheim, Sponheim met zijn indrukwekkende romaanse kerk
van het voormalige benedictijnerklooster en Disiboden met de kloosterruïne
van Hildegard von Bingen zeker de moeite van een bezoek waard.

Nahedal

Wijn en bier geven plezier
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En niet te vergeten de ‘Grand Canyon’ van de Nahe-Hunsrück: Rotenfels
(Rode Rots), een hoge en steile rotswand van 202 m hoog en 2 km breed, die
327 m boven de zeespiegel ligt. Geliefd bij beoefenaars van de klimsport en
bij toeristen vanwege het mooie uitzicht. De rots ligt nabij Traisen en Bad
Münster am Stein-Ebernburg in de Nahe-regio.
 
Het is een natuurreservaat met een grote variëteit aan planten en dieren die
alleen hier gevonden worden. De top van de rots is met de auto te bereiken.
Je kunt er vervolgens een mooie wandeling maken. We zoomen in deze gids
in op vier plaatsen: Idar-Oberstein, Kirn, Bad Kreuznach en Meisenheim.

De rotskerk van Idar-Oberstein gezien vanaf de gezellige markt

Idar-Ober stein  (28.000 inw., 65 km ten O van Trier) ligt in het zui den van de
Hunsrück, in het Nahe dal. De stad ligt aan de rand van het Nati o naal Park
Hunsrück-Hoch wald en is een goed uit gangs punt voor een vakan tie in de
Hunsrück.
Idar-Ober stein staat bekend om zijn edel steen in du strie met een eeu wen lange
tra di tie. Zo omstreeks 1520 werd de eer ste slij pe rij gebouwd. De mid de len waren
beperkt en er wer den alleen lokale pro duc ten ver werkt. Pas in de 19de eeuw ont ‐
stond er een echte indu strie. In Bra zilië waren grote hoe veel he den agaat ont dekt
en die wer den geëxpor teerd naar het hui dige Edel Stein Land. Er ont ston den
nieuwe metho den waar mee ook har dere edel ste nen bewerkt kon den wor den en
er wer den veel nieuwe slij pe rijen opge richt. Rond 1900 gin gen de slij pe rijen over
van water kracht op elek tri ci teit, waar door Edel Stein Land zich kon ont wik ke len
tot een inter na ti o naal cen trum van de edel steen- en sie ra den in du strie.
Edel Stein Land ligt in het hart van de Hunsrück tus sen Idar-Ober stein en het
mooie mid del eeuwse stadje Her r stein  (850 inw.,13 km ten N van Idar-Ober ‐

Idar-Oberstein
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stein). De regio is een waar para dijs voor lief heb bers van edel ste nen en van de
natuur. Ner gens anders ter wereld vind je zo veel over edel ste nen en sie ra den in
zo’n hoge con cen tra tie. Onder weg in Edel Stein Land kom je langs mys te ri euze
mij nen en afgra vin gen, spe ci a lis ti sche musea en zowel moderne als tra di ti o nele
slij pe rijen.

Een bezoek aan Idar-Ober stein kan natuur lijk niet zon der een kijkje te nemen in
één van de bekende musea op dit gebied: het Deut sche Edel stein mu seum met
rond lei din gen in ver schil lende talen of het Deut s ches Mine ra lien mu seum.
In het Deut s ches Edel stein mu seum, geves tigd in een stijl vol geres tau reerde
villa, vind je naast ste nen die in de omge ving zelf gevon den zijn ook een repre ‐
sen ta tieve hoe veel heid ste nen uit de rest van de wereld. In samen wer king met
andere musea in Duits land wordt er één keer per jaar een bij zon dere ten toon stel ‐
ling geor ga ni seerd in de prach tige, gewelfde kel der onder de villa. Ook in het
Deut s ches Mine ra lien mu seum, cen traal gele gen vlak bij de Fel sen kir che, vind
je edel ste nen van eigen bodem en uit de rest van de wereld. Daar naast func ti o ‐
neert het museum als stads mu seum en heeft het onder meer een spe ci ale zaal
met prach tige kris tal len, een licht ka bi net waarin de mine ra len heel anders
oplich ten dan bij dag licht en sie ra den uit de 19de en 20ste eeuw.
De eeu wen lange tra di tie van de edel steen in du strie leidde ook tot de bloei van de
sie ra den in du strie. Zo opende Jacob Ben gel in 1870 zijn eigen sie ra den fa briek, nu
het Indu strie mu seum Jacob Ben gel, in Idar-Ober stein. In de 19de-eeuwse
Euro pese mode hoofd ste den was de naam Ben gel met zijn fan tas ti sche sie ra den ‐
col lec ties en acces soi res ooit een begrip. Een rond lei ding over het oude, ver la ten
fabrieks ter rein brengt je terug in de tijd van Art Deco en Jugend stil.

Een bezoek aan de edel steen mijn in de Gott lieb Edel steen-bele vings we reld , 4
km ten W van het cen trum, is een onver ge te lijke erva ring. Het is de enige edel ‐
steen mijn in Europa, die nog voor bezoe kers toe gan ke lijk is. Kin de ren kun nen
hun geluk beproe ven op spe ci ale schat graaf ter rei nen en mogen wat ze vin den
ook mee ne men.
De bele vings we reld is gebouwd in de fabriek van Louis Gott lieb & Söhne en biedt
een ‘alles-in-een-erva ring’ met grot ten, water val len, bron nen met reu zen berg ‐
kris tal len, een licht py ra mide van edel ste nen en edel steen zoek plaat sen voor kin ‐

Musea en mijnen

Deutsches Edelsteinmuseum Hauptstraße 118 • vanaf station Idar-
Oberstein met bus 301 richting Idar, halte Diamant-und Edelsteinbörse •
feb-apr 10-17 uur, mei-okt 10-17.30 uur, nov-jan 10-17 uur  • €7 •
www.edelsteinmuseum.de

Deutsches Mineralienmuseum Hauptstraße 436 • 15 mrt-14 nov 9.30-18
uur, 15 nov-14 mrt ma-vr 11-17 uur za-zo 11-17.30 uur • €6 •
www.deutsches-mineralienmuseum.de

Industriemuseum Jacob Bengel Wilhelmstraße 42a • half mrt-half nov di-
zo 10-17 uur, half nov-half mrt alleen na afspraak • €4,50 •
www.jakob-bengel.de

Edelsteenmijn
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de ren. In het zelfde gebouw kun je zon der tus sen han del sie ra den, edel ste nen en
mine ra len kopen. Behalve op zon dag. Naast de mijn ligt de laat ste nog door
water kracht aan ge dre ven edel steen slijp mo len.

Naast de wereld van de edel ste nen heeft Idar-Ober stein nog min stens één attrac ‐
tie die je zeker niet mag over slaan: de Rots kerk. De kerk (uit 1420) ligt 50 m
boven het stads deel Ober stein en is gebouwd als boe te doe ning voor een broe der ‐
moord, althans zo ver haalt een oude sage. Waar schijn lij ker is dat in de 15de
eeuw, toen de bevol king van Ober stein groeide, er gezocht werd naar uit brei ding
van het aan tal gods hui zen. De gelo vi gen lie ten hun oog val len op een reeds
bestaande mid del eeuwse for ti fi ca tie die in een natuur lijke rots spleet uit ge hou ‐
wen was en niet meer gebruikt werd. Een bui ten trap en een bin nen trap voe ren
naar de Rots kerk. Vooral het uit zicht vanaf het bal kon over de stad en omge ving
is onver ge te lijk. Boven de kerk lig gen twee burchtruïnes, de Neue Burg uit
omstreeks 1200 en de Alte burg, waar van zeer wei nig behou den geble ven is.

Gottlieb Edelsteen-belevingswereld Nahestraße 42 • ma-vr 9-18 uur, za
10-18 uur en zo 10-18 uur • €3,50

Rotskerk

Rotskerk Hohlstraße 67 • 15 mrt-okt 10-18 uur en 1 nov-15 nov 11-16 uur •
gratis • www.felsenkirche-oberstein.de

Idar-Oberstein
Trein Bahnhofstraße 20; naar: Mainz Hbf, Saarbrücken Hbf, Frank‐
furt(Main)Hbf, Baumholder.
Bus Vanaf het treinstation vertrekken diverse bussen naar: 301 Alexan‐
derplatz-Tiefenstein, 302 Schulzentrum-Alexanderplatz, 303 Richneberg-
Algenrodt-Alexanderplatz, 304 Göttschied, 305 Finsterheck/Hohl, 306
Struth-Neuweg, 307 Schulzentrum-Regulshausen-Göttschied; www.v-i-o.
de.
Accommodatie Parkhotel, Hauptstraße 185 55743, tel. +49 6781 5090 0,
www.parkhotel-idaroberstein.de, €90-€190. Het Parkhotel ligt net iets
buiten het centrum tegen een beboste heuvel met mooie tuin. Het hotel
heeft ook een goed restaurant en een bistro.
Eten en drinken Idar-Oberstein is een populaire toeristische bestem‐
ming. Er is dan ook volop keus aan restaurants en cafés. Een leuke, maar
wel drukke plek, om neer te strijken (tot ‘s avonds laat) is Das Spießbra‐
tenhaus Alte Kanzlei & Café Ratsstübchen, Am Marktplatz Oberstein
Hauptstraße 432 www.das-spiessbratenhaus.de. Originele Spießbraten
en niet te duur. Nog een voordeel: je kunt zowel aan de pleinkant zitten
als op een terras een etage hoger, langs de trappen naar de rotskerk.
VVV Hauptstraße 419, ma-vr 10 -16 uur, za 11-16 uur; www.idar-oberstein.
de.

Kirn
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Kirn, gelegen aan de rivier de Nahe, is beroemd om zijn bier en leer

Kirn (8000 inw., 19 km ten NO van Idar-Ober stein) ligt aan een krui sing van de
Hah nen bach met de Nahe en wordt omge ven door de heu vels van het Soon wald.
Hoe wel Kirn voor Hunsrückse begrip pen een echte indu strie stad is, maken de
idyl li sche lig ging, de gezel lige bin nen stad en de geschie de nis een bezoek aan
deze stad zeker tot een inte res sante erva ring.

In de bin nen stad van Kirn en dan vooral rondom de Markt plaats vind je nog veel
eeu wen oude pan den, een aan tal mooie vak werk hui zen, twee inte res sante ker ‐
ken en het aan de Hah nen bach gele gen raad huis.
Aan het water staat ook de mooie Evan ge li sche kerk waar onder meer leden van
de adel lijke dynas tie van de gra ven Salm-Kyr burg begra ven lig gen. Zij beza ten
lange tijd de Kyr burg. De burcht torent hoog boven Kirn uit. Hij dateert uit de
10de eeuw en is vele malen ver woest tot er niet meer dan de hui dige ruïne van
over was. De burcht biedt een gran di oos uit zicht over de omge ving. Naast de
ruïne staat de Kyr bur ger Gaststätte, tevens pub en Whis key mu seum annex proe ‐
ve rij.

Wie Kirn zegt, zegt bier. Kir ner pils is alom aan we zig. Je ziet het vig net al van uit
de verte oprij zen. De geschie de nis van het brou wen gaat terug tot de 17de eeuw.
Jacob Andres brouwde in zijn res tau rant een eigen bier tje waar de gas ten zo van
onder ste bo ven waren dat hij ook aan andere res tau rants ging leve ren. Vaders,
zonen en neven Andres wijd den hun leven aan brou wen. Ze gin gen in de leer bij
andere brou we rijen en keer den dan terug naar het fami lie be drijf.

Kirn

Binnenstad

Kirner pils
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In 1862 werd de hui dige Kir ner Pri vat brau e rei opge zet die op afspraak te
bezich ti gen is. De rond lei din gen van drie-en-een-half uur zit ten vaak al ver van
tevo ren vol, dus zorg dat je op tijd boekt.

Wie Kirn zegt, zegt ook: leder. Dank zij het feit dat Kirn omringd wordt door
naald wou den en aan de Nahe ligt, ont wik kelde zich in de mid del eeu wen al iets
dat op een ‘leder in du strie’ leek. Vanaf de 18de eeuw tot de jaren ‘80 van de 20ste
eeuw behoorde Kirn tot een van de groot ste indu striële leer be wer kings cen tra
van Duits land. Door de lagere eisen die gesteld wer den aan de leer pro duc tie nam
de bete ke nis van Kirn als belang rijk leder cen trum lang zaam af. Ech ter, tot op de
hui dige dag zijn er nog steeds bedrij ven van bete ke nis die zich bezig hou den met
het bewer ken van kleine leder wa ren zoals por te mon nees en acces soi res.
De voor ma lige leder fa briek van Georg Boc king & Sohne  is nu een over heids ge ‐
bouw. Gedu rende de ope nings tij den van het kan toor kun je in het gebouw een
ten toon stel ling bekij ken over de geschie de nis en tech niek van de leer be wer king
in Kirn.

Op vijf kilo me ter noord oos te lijk vanaf Kirn ligt hoog boven het dal van de Sim ‐
mer bach (die hier in de Nahe uit mondt) nog een andere burchtruïne, het prach ‐
tige Schloss Daun.
Ooit ook eigen dom van de wild-en Rijn gra ven, nu een volks ho ge school. Bin nen
of bui ten in het kas teel park wor den gere geld con cer ten gege ven.

Kirner Privatbrauerei Kallefelser Straße 2-4 • rondleiding di en do 13.30-
17 uur • €8,50 • www.kirner-bier.de/privatbrauerei/brauereibesichtigung

Lederindustrie

Georg Bocking & Sohne Bahnhofstraße 31 • ma en di 8-12.30 en 14-16 uur,
wo 8-12.30 uur, do 8-12.30 en 14-18 uur en vr van 8-12.30 uur • gratis

Schloss Daun

Kirn
Trein Bahnhofstraße 14; Kirn ligt aan de lijn Mainz-Saarbrücken. Met
meer dan zestig verbindingen is elk hoofdstation in Rijnland-Palts elke
dag goed bereikbaar.
Bus Vanaf het treinstation vertrekken er diverse bussen naar: 265-Mei‐
senheim, 273 Bad Sobernheim, RB 33 (29567)-Mainz, 325 Rhaunen, RB 33
(29560)-Idar-Oberstein, RE 3 (29514)-Saarbrücken Hbf, RE 3 (29515)-Frank‐
furt a/Main Hbf, 283-Schneppenbach, 362-Bahnhof Idar-Oberstein.
Accommodatie Hotel Alte Kellerei, Kallenfelser Straße 1, tel. +49 1515
7845996, www.alte-kellerei-de, €90. Het prachtige pand ligt in hartje Kirn
aan de voet van de Kyrberg. Het diende ooit als privé brouwerij van de
wild- en Rijngraven Salm-Kyrburg en is later (in 1862) overgenomen door
de Kirner Brouwerij van de familie Anders. In 2005 vestigde zich er een
vruchtensapfabrikant en biedt het verder onder meer ruimte aan het
hotel-restaurant en een fitness-studio (met korting voor hotelgasten).
Aanbevelenswaardig is ook hier het Parkhotel Kirn , Kallenfelser Straße
40, tel. +49 6752 1376927,www.parkhotelkirn.de, €75. Evenals in Idar-Ober‐
stein net iets buiten het centrum gelegen, met een prettige ambiance en
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Mei sen heim (3000 inw., 24 km ten ZO van Kirn) is een van de mooi ste vak werk ‐
stad jes van de Hunsrück. Het ligt aan de Glan, een zij tak van de Nahe. Omdat
Mei sen heim gespaard is geble ven van oor logs ge weld en andere cata stro fen is de
oude mid del eeuwse bin nen stad een van de mooi ste ver bor gen schat ten van de
Hunsrück. De naam Mei sen heim is waar schijn lijk afkom stig van een Fran ki sche
rid der ‘Meiso’ die zich hier in de zevende eeuw ves tigde. Mey sen heim (Heim des
Meiso) wordt voor het eerst in een oor konde van het kloos ter Disis bo den berg
genoemd. Mei sen heim kreeg in 1315 stads rech ten en staat nu onder monu men ‐
ten zorg.

Maak een wan de ling door het met een stads muur omslo ten cen trum, ont dek
roman ti sche steeg jes, prach tige vak werk hui zen en adel lijke hoven die getui gen
van lang ver vlo gen tij den.
Neem een kijkje in de impo sante laat go ti sche Slot kerk die je al van verre ziet lig ‐
gen. De in de 16de eeuw gebouwde graf ka pel bevat graf mo nu men ten en cryp ten
van 44 Wit tels bachs, leden van de konink lijke fami lie van Bei e ren. Naast de kerk
staat het Her zog Wolf gang Haus, dat ooit deel uit maakte van een kas teel uit de
16de eeuw.
De syna goge is één van de groot ste en best onder hou den syna go gen van de regio.
Tegen woor dig is het gebouw een ‘Huis der Ont moe ting’, met een vaste ten toon ‐
stel ling over de geschie de nis van de joden in Mei sen heim en omge ving, een con ‐
certruimte en een bibli o theek met Judaica. Bij de Tou rist-Infor ma tion is een
stads plat te grond ver krijg baar met dui de lijke ach ter grond in for ma tie over de pan ‐
den die je al wan de lend pas seert.

Bad Sobern heim (15 km ten N van Mei sen heim) heeft een groot his to risch open ‐
lucht mu seum, het Frei licht mu seum Bad Sobern heim. Hier kun je zien hoe de
men sen in Rhein land Pfalz de afge lo pen 500 jaar op het land geleefd heb ben.
Alle 40 his to ri sche gebou wen zijn steen voor steen afge bro ken en weer opge ‐
bouwd. Elk pand is tot in detail inge richt en mag bezocht wor den.

 

dito restaurant. Aan de Marktplatz 1 vind je hotel en tevens restaurant
Galeria Cucina Italiana, tel. +49 6752 1377555, www.cucinagaleria.
business.site, €70. Het is hier ook goed eten, met terras aan de markt‐
zijde en bij minder mooi weer op de benedenverdieping.
VVV Pavillon auf dem Marktplatz, juni-okt, www.kirn-land.de.

Meisenheim

Ommuurd centrum

Bad Sobernheim

Freilichtmuseum Bad Sobernheim Nachtigallental 1 • RegioLinie 260 Bad
Sobernheim-Meisenheim-Lauterecken • eind mrt-okt di-zo 9-18 uur, jun-
aug 9-18 uur, begin nov di-zo 9-16 uur • €7 • www.freilichtmuseum-rlp.de
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Rieslingwijn uit het Nahedal

In de Hunsruck liggen aan de Moezel en de Rijn wijngbieden

Denkend aan Duitse wijnen kom je al gauw op de Moezel- en Rijnwijnen
uit. Minder bekend is dat langs de rivier de Nahe ook heerlijke wijnen
verbouwd worden, waarvan de Rieslingwijn tot de beste ter wereld
behoort. De geschiedenis van dit kleine wijngebied is zo’n 2000 jaar oud.
Een bewogen geologisch verleden heeft tot een grote bodemvariatie
geleid. De wijnstokken staan op leisteen, vulkanisch porfier, löss of leem
met een veelzijdig aanbod tot gevolg. Dankzij de beschutting tegen
koude winden door het Hunsrück Massief zorgen milde temperaturen
voor een uitstekende wijnbouw in dit regenarme en zonnige dal. Aan de
voet van de Rode Rots bij Bad Münster ligt een smalle strook roodge‐
kleurd zandsteen, waarop het bekende wijngoed Traisiner Bastei geves‐
tigd is. Op dit, door de bodem en zonnestand, ideale terrein, staan de
wijnstokken dicht opeen geplant. Voor een noordelijk gelegen wijngaard
levert het uitzonderlijk goede wijnen.
Een prima indruk van het wijnbouwgebied krijg je al rijdend langs de
idyllische Naheweinstraße (130 km) of op de fiets over de Nahe Fiets‐
route. Meer informatie over Nahe Weinland en de Naheweinstraße vind je
op www.weinland-nahe.de.

Meisenheim
Bus Meisenheim is niet bereikbaar met de trein, maar vanaf diverse
plekken in de regio wel met de bus. Bijvoorbeeld vanaf Kirn met bus 265
en vanaf Bad Sobernheim met bus 260 of 262.
Accommodatie Wat is er nou leuker dan overnachten op een wijngoed.
Gelegen in de heuvels rondom Meisenheim ligt Hotel-Weingut Barth,
Lindenallee 23, tel. +49 6753-5477, www.hotelweingut-barth.de, €56-€86.
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Bad Kreuznach, gelegen in het dal van de Nahe, is een eeuwenoud kuuroord

Bad Kreu znach (48.000 inw., 32 km ten NO van Mes sen heim) is een druk be ‐
zocht kuur oord dat goed beschut aan beide kan ten van de rivier de Nahe ligt. De
ber gen rondom zijn bedekt met bos sen en wijn gaar den. Beide zij den van de stad
wer den omstreeks 1300 met elkaar ver bon den door de mooie, ste nen Nahe brug.

In het oude cen trum, ten wes ten van de Nahe, zijn de meeste his to ri sche pan den
te zien. Op de Nahe brug staan foto ge nieke brug hui zen. In de Nikolaus kir che uit
1250, gele gen aan de Eier markt, ligt een aan tal edel lie den van het in de Hunsrück
beruchte geslacht Spon heim begra ven. Daar waar de Eller bach in de Nahe uit ‐
mondt ligt ‘Klein Venetië’, een reeks kleur rijke hui zen pal aan de rivier gebouwd.
Naast deze beek en de Nahe stroomt er nog een derde water tje door de stad, de
Mühlen t eich. In het leven dige cen trum zijn veel win kel tjes en gezel lige cafeetjes.

Een familiehotel met prachtig ommuurde tuin waar je buiten kunt eten
en als je wilt natuurlijk een goed glas wijn drinken. Je kunt ook meedoen
aan de wijnproeverijen die op het wijngoed georganiseerd worden.
Eten en drinken Een echte aanrader is de Bierengel, Frieder Steiner
Klenkertor 6, tel. +49 6753 124734, www.bierengel-meisenheim.de. Gele‐
gen tegen de oude stadsmuur, met een terras en een eenvoudige, maar
goede keuken kun je hier in de zomermaanden tot ‘s avonds laat genie‐
ten. Ook in de winter geopend.
VVV Untergasse 16, apr-okt ma-za 10-12.30 en 14-16.30 uur, zo en op
feestdagen 14-16 uur; nov-mrt ma en vr 10-12.30 uur, ma en do 14-16
uur, www.pfalznah.de.

Bad Kreuznach

Oude centrum

Kuuroord
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Salinen, zoutmuren, in het kuuroord Bad Munster am Stein-Ebernburg

Al eeu wen lang zijn de zout bron nen in en nabij Bad Kreu znach een begrip. In het
begin van de 18de eeuw ont dekte dr. Prie ger de heil zame wer king van de bron ‐
nen en sinds dien ont wik kelde Bad Kreu znach zich tot een kuur oord van bete ke ‐
nis.
De oud ste delen van Bad Kreu znach bevin den zich heel ver war rend in de
‘Neustadt’, ten wes ten van de Nahe, en omvat ten het gebied tus sen de Alter
Nahe brucke, Hof gar tenstraße, het Schlosspark en het Stad huis. Iets ten zui den
van de Neustadt, 2,8 km lopen rich ting Bad Münster am Stein-Ebern burg, ligt het
beroemde Kuur park Sali nen tal. In dit park vind je zeven zoge naamde Gra dier ‐
werke of Sali nes met een totale lengte van 1,1 km, vroe ger bestemd voor de zout ‐
win ning en tegen woor dig kun je er omheen lopen om de gezonde zout ne vel in te
ade men. De Gra dier werke zijn indruk wek kend hoge stel la ges opge vuld met slee ‐
doornt wij gen, waar langs het opge pompte water sij pelt en waarop het zout zich
vast zet.

Het klei nere Bad Münster am Stein-Ebern burg  (4300 inw., 6 km ten Z van Bad
Kreu znach) is even eens een geliefd kuur oord. Het is schil der ach tig gele gen aan
de Nahe met aan trek ke lijke gebou wen uit het begin van de 20ste eeuw, die voor
hun tijd modern van opzet waren. Het ligt aan de voet de gelijk na mige ruïne
Ebern burg (80 m boven de Nahe) en tegen over de spec ta cu laire Rode Rots.

Kuuroord

Bad Münster am Stein-Ebernburg
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Kuuroorden
Kuuroorden bestaan al sinds de oudheid. De Romeinen maakten gebruik
van warmwaterbronnen voor hun thermen. In de 18de eeuw werd het
kuuroord weer populair onder de adel en gegoede burgerij. Meestal ligt
een kuuroord op een landschappelijk mooie plek. In totaal telt Duitsland
bijna 900 kuuroorden. Daarbij worden verschillende typen onderschei‐
den, zoals een Heilbad (met medische specialismen), een Seebad (Heilbad
aan zee), een Kneippkurort (volgens de principes van Sebastian Kneipp)
en een Heilklimatischer Kurort (erkend door de Duitse KNMI, gezonde
lucht, maar zonder medische specialismen). Wetterdienst en Luftkurort is
een wijdverbreid predicaat voor kuurplaatsen zonder medische institu‐
ten.
Voorbeelden van Heilbäder in de Hunsrück zijn de kuuroorden in Bad
Kreuznach, Bad Sodernheim en Bad Münster am Stein-Ebernburg, alle
drie gelegen in het Nahedal. Thalfang en Morbach zijn twee voorbeelden
van een Luftkurort gelegen in het hart van de Hunsrück.

Bad Kreuznach
Trein Europlatz 1; onder meer naar: Mainz en Idar-Oberstein
Bus Met de RE 3 naar Mainz, Frankfurt of Idar-Oberstein en Saarbrucken,
RE 15 Kaiserlautern of Mainz, RE 17 Kaiserlautern of Bingen, Koblenz, RE
33 Baumholder en Idar-Oberstein of Mainz, de regionale bussen 221-224
stoppen allemaal in Bad Kreuznach evenals 226
Accommodatie Kauzenburg, Auf dem Kauzenberg 1, tel. +49 0671 38000,
www.kauzenburg.de, €90. Dit hotel heeft niet alleen een uitstekende
prijs-kwaliteit verhouding, maar wat het vooral zo aantrekkelijk maakt is
de ligging met het schitterende uitzicht over Bad Kreuznach. Vanuit het
panoramarestaurant heb je ook een prachtig zicht op het Nahedal. Het
centrum is op loopafstand.
Eten en drinken Restaurant Im Gütchen, Hueffelsheimerstraße 1, www.
im-guetchen.com, wordt gerund door het echtpaar Treutle. Echte hore‐
camensen die weten hoe ze een goede maaltijd op tafel moeten zetten
in een prettige en professionele ambiance. Hier kun je genieten van de
lichte mediterrane keuken of van regionale gerechten bereid met pro‐
ducten uit de streek. Het restaurant ligt niet ver van Hotel Kauzenberg,
vlakbij het Schlosspark en de Ellerbach.
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De Schmidtburg bij Bundenbach is een van de oudste burchten in de Hunsrück

Het is vooral de grootse, nog veelal onberoerde natuur van het Idarwald die
bezoekers van heinde en verre fascineert en aantrekt. Het Idarwald is een
oeroud cultuurlandschap dat teruggaat tot de Keltische tijd (vanaf de 7de
eeuw v. Chr.). Eenzame bossen, stille beekdalen en heidevelden kenmerken
het Idarwald. De hoogste toppen zijn An den zwei Steinen (766 m) en de Idar‐
kopf (746 m). Het gebied is verder geliefd om zijn prachtige edelstenen-route,
die vanuit Idar-Oberstein aan de Nahe alle dorpen en plaatsen met elkaar
verbindt die hier iets mee van doen hebben. Zo rijd je langs kleurrijke dorpen
en stadjes als Herrstein (beroemd om zijn vakwerkhuizen), Schauren en
Allenbach tot in het hart van het Idarwald.
 
De autoroute Hunsrück Schiefer-Burgenstraße neemt je mee langs leisteen‐
grotten (ooit het zwarte goud van de Hunsrück), werkplaatsen, kastelen,
kloosters en kerken in het Idarwald. Zo combineer je cultuur met natuur.
Bezoek vooral ook Morbach. Dit is de geboorteplaats van Edgar Reitz, regis‐
seur van de Heimattrilogie waarmee hij de Hunsrück internationaal op de
kaart zette en wiens geboortehuis nu het Heimatcafe is. De ruïne Baldenau
en het archeologiepark Belginum liggen vlakbij Morbach. Het dorp Bunden‐
bach is befaamd om zijn gereconstrueerde Keltische nederzetting de Altburg,
de spectaculaire ruïne Schmidtburg en het internationaal befaamde, maar
kleine Fossielenmuseum. Tot slot is het kuuroord Stipshausen, gelegen aan
de voet van de 746 m hoge Idarkopf een bezoekje waard.

Idarwald

Een oeroud cultuurlandschap

Morbach en omgeving
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De smederij in Gehlweiler is een toplocatie in Heimattrilogie van Edgar Reitz

Mid den in de Hunsrück, aan de Hunsrückhöhenstraße ligt het regi o nale win kel ‐
cen trum Mor bach (10.500 inw., 21 km ten NW van Idar-Ober stein). Toe ris tisch
niet erg inte res sant, maar voor de lief heb ber van de Hei mat tri lo gie van Edgar
Reitz een ‘must’
Met de film tri lo gie Hei mat en de film Die andere Hei mat schreef de Duitse regis ‐
seur Edgar Reitz  (*1932) inter na ti o nale film ge schie de nis. Hei mat speelt zich
voor een groot deel af in de Hunsrück, beslaat bijna hon derd jaar Duitse geschie ‐
de nis (1919-2006) en ont leent haar charme aan de authen tieke loca ties en
karak ters.
Het geboor te huis van Reitz staat aan de Bier gasse, vlak bij het marktje ach ter de
grote kerk. De vrien den kring van de Edgar Reitz Film stich ting runt hier nu een
film café annex Hei mat mu seum en een kleine bios coop. Gele gen vlak bij het Idar ‐
wald en het Schwarzwälder Hoch wald is Mor bach ook een goede uit vals ba sis
voor wan de lin gen.

Ver spreid over de Hunsrück kun je een aan tal film lo ca ties van Hei mat bezoe ken.
De ruïne Bal de nau (6,5 km ten NO van Mor bach) is een idyl li sche plek die een
paar onver ge te lijke filmscènes ople verde.
Het His to ris ches Museum in Sim mern (7600 inw., 41 km ten NO van Mor bach)
besteedt in de vaste opstel ling aan dacht aan de Hei mat tri lo gie en andere films
van Edgar Reitz.
In het dorpje Gehl wei ler  (250 inw., 34 km ten O van Mor bach) smel ten feit en
fic tie samen. Bij de hui zen waar gefilmd werd staan grote foto pa ne len met
filmscènes en in som mige beroemde hui zen kun je zelfs bin nen kij ken. De sme ‐
de rij, die in beide Hei mat films een cen trale rol speelt, is in het echt net zoals in

Morbach en omgeving

Filmlocaties van Heimat in de Hunsrück
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de films. Op het ter rein van de sme de rij kun je het ‘huisje van Paul en Maria’
bezoe ken. De sleu tel is ver krijg baar bij de over buur man. Deze leidt je ook graag
even rond als hij tijd heeft.
Rhau nen (2100 inw., 21 km ten O van Mor bach) is een bezoek waard van wege
het gemeen te huis dat een belang rijke rol in de film speelt en is boven dien ook
een leuke plaats om even te ver toe ven.
In Ober we sel (2800 inw., 73 km ten NO van Mor bach), dat aan de Rijn ligt, kun
je het Gündero de haus bezoe ken, waar de jong ste gene ra tie van de ‘Hei mat fa mi lie’
woonde. Dit is één van de meest spec ta cu laire film lo ca ties van de Hei mat tri lo gie.
In het huis zijn een museum en res tau rant geves tigd. Oor spron ke lijk stond het
ruim 200 jaar oude huis in Sei bers bach maar voor de film is de bouw val in zijn
geheel ver plaatst naar Ober we sel en ter plekke geres tau reerd.
Neem plaats onder de prach tige kas tan je boom met uit zicht over het stadje en de
majes tu euze rivier, laat je fan ta sie de vrije loop en wees niet ver baasd als je Her ‐
mann en Cla rissa, hoofd rol spe lers in Hei mat 3, plot se ling de hoek om ziet
komen.

In het dal van de rivier de Dhron ligt de ruïne Bal de nau (6,5 km ten NO van Mor ‐
bach). In 1315-1324 liet aarts bis schop Bou de wijn van Trier de burcht bou wen om
zo zijn gebied vei lig te stel len tegen over de expan sie drift van het graaf schap
Spon heim. Na ver woes tin gen door Zweedse troe pen in de Der tig ja rige Oor log
(1618-1648) werd Bal de nau in zes jaar tijd her steld, maar tij dens de Negen ja rige
Oor log ver woest ten Franse troe pen de burcht opnieuw in 1689. Dit maal werd de
burcht niet her bouwd. In 1982 werd de ruïne gere no veerd en een jaar later
gebruikt als film de cor door Edgar Reitz.
De ruïne is één van de wei nige water burch ten van de Hunsrück en ligt op 465 m
hoogte. De gracht om de burcht wordt van water voor zien door de boven loop
van de Dhron, een zij ri vier tje van de Moe zel. De burcht is vrij toe gan ke lijk en
omge ven door een mooi, moe ras sig, groen wan del ge bied. Tot Bal de nau behoort
ook de stompe toren, die boven het dorpje Hin zer ath (2,5 km ten NO van de
burcht), aan de toen ma lige Romeinse straat weg gebouwd werd op een hoge
berg rug. Van uit de toren had men de vij and snel ler in de gaten dan van uit de
burcht en kon men de burcht be wo ners tij dig waar schu wen voor nade rend
gevaar.

Hunol stein (9 km ten W van Mor bach) is een vrien de lijk gehucht gebouwd op
de res tan ten van de gelijk na mige burcht die uit de 12de eeuw stamt. Ooit eigen ‐
dom van de Voog den van Hunol stein en vol gens de sage van de Nibe lun gen ook
de woon plaats van Hunold. De naam van het plaatsje en de burcht is afge leid
van de hoge ‘steen’ of rots waar de burcht op gebouwd is.
Graaf Foll mar II von Blies kas tel maakte bij de bouw gebruik van de natuur lijke
omstan dig he den en bouwde de burcht aan de steile noord zijde van de rots. De
burcht werd in 1522 en tij dens de Der tig ja rige Oor log zwaar bescha digd. De
gena de slag voor de burcht werd door de Fran sen toe ge bracht in de Negen ja rige
Oor log. Een ronde hoek to ren is nog bewaard geble ven even als een deel (40 m)
van de ver de di gings muur met een dikte van 1,30 m en aan de zuid zijde een
hoogte van 8 m. Op het meest noor de lijke puntje van de rots stond vroe ger de

Ruïne Baldenau

Hunolstein
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ver de di ging sto ren, waar nog wat res ten van over zijn. Van daaraf heb je een aar ‐
dig uit zicht over het dal van de Dhron. Tegen woor dig is Hunol stein vooral
geliefd bij wan de laars en cul tuur lief heb bers.

Wie meer wil weten over de geschie de nis van zowel de Kel ten als de Romei nen
in de Hunsrück moet zeker een bezoek bren gen aan het Arche o lo gie park Bel gi ‐
num, gele gen bij Wederath, 7,5 km ten N van Mor bach.
Het muse um ge bouw staat op de plek waar ruim 2000 jaar gele den al een neder ‐
zet ting geves tigd was. Tus sen de 2de eeuw v. Chr. en de 3de eeuw na Chr. woon ‐
den er in ‘Bel gi num’ (een Romeins han dels stadje) onge veer 200 tot 300 men sen.
Behalve res ten van de neder zet ting zijn er in het dorp ook nog een over blijf se len
van een the a ter en drie tem pels gevon den.
Naast een bezoek aan het museum kun je ook een wan de ling maken over een
deel van de Romeinse ‘snel weg’ van Trier naar Mainz, waar het dorp Bel gi num
aan lag. Op het wan del par cours van 2 km lang kom je nog veel meer tegen: graf ‐
heu vels, een mili taire neder zet ting en een begraaf plaats met 2500 gra ven uit de
tijd van de Kel ten.

Hoog boven Kemp feld (800 inw; 10 km ten O van Mor bach) torent de ruïne Wil ‐
den burg uit. Je kunt hem niet over het hoofd zien. De burcht was ooit de hoogst ‐
ge le gen burcht (630 m) van de Hunsrück. De bene den burcht is omge to verd tot
een eve ne men ten-res tau rant. Van de boven burcht is haast niets over ge ble ven. Er
is wel een ste vige uit kijk to ren gebouwd met een groots uit zicht over het Idar ‐
bach dal. Vooral bij zons on der gang is een bezoek de moeite waard.
De voor lo per van de Wil den burg was waar schijn lijk een Kel ti sche vlucht burcht
met een dub bele ver de di gings muur die dienst deed tus sen 450-50 v. Chr. Nadat

Archeologiepark Belginum

Archeologiepark Belginum Keltenstraße 2, Wederath • apr-okt di-zo 10-17
uur • €3 • www.belginum.de

Morbach
Bus Aan de Unterer Markt vind je het busstation: bus 311 Bernkastel
Kues, 343 Idar-Oberstein, 314 Thalfang. Raadpleeg
www.fahrplan.guru/morbach-zob--morbach voor de actuele informatie.
Accommodatie Zo’n 6 km buiten Morbach ligt op een heerlijke bosweide
Landgasthof Pension Brieschmuhle , Brieschmühle 1, Morbach-Heinzer‐
ath, tel. +49 6533 4546, www.brieschmuehle.de, €36. Kom je vooral om te
wandelen dan is dit hotel een perfect uitgangspunt. Het heeft verder
een eigen parkeerplaats, restaurant en 18 kamers.
Eten en drinken Centraal gelegen aan de markt nr 2-4 bevindt zich de
moderne, lichte en informele bistro 4Witz, waar je een knapperige
salade bestellen, diverse schnitzels, speciale burgers, een pizza of een
pasta. Daarnaast is het ook mogelijk een overnachting te boeken in één
van de vier mooie kamers, twee beneden en twee boven, waar de bistro
sinds 2013 over beschikt. Prijzen vanaf €50.
VVV Bahnhofstraße 19, mei-okt, ma-vr 9-12 en 14-16 uur, za 10-12 uur,
www.morbach.de/uebernachten-geniessen/tourist-info.

Kempfeld en omgeving
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de Romei nen de Kel ten ver dre ven had den, werd de Wil den burg rondom 350 een
Romeinse ves ti ging. In de late mid del eeu wen bouwde wild graaf Frie d rich von
Kyr burg op de meest wes te lijke punt van de Kel ten muur zijn Wil den burg die in
1651 door Lot ha ringse troe pen werd ver woest.
Aan de voet van de Wil den burg ligt het Wild frie ge hege Wil den burg, een infor ‐
ma tie cen trum over het Nati o naal park Hunsrück-Hoch wald en tevens wan del- en
safa ri park, waar ook voor kin de ren genoeg te bele ven valt. Prach tig gele gen met
een opvang en reva li da tie cen trum voor wilde kat ten, een uniek wol ven land schap
Wolfs blut, rond lei din gen door ran gers, speel plaat sen voor kin de ren en nog veel
meer.

In Bol len bach (130 inw., 15 km ten NO van Kemp feld), in het hart van de
Hunsrück, ligt Con nies Art House . Een Bed & Break fast annex schil de ra te lier,
met een pano ra misch vrij uit zicht op de vrien de lijke heu vels van de Hunsrück. Al
van verre zie je dat Conny Sprink hui zen niet alleen eige naar is van de B&B, maar
ook beel dend kun ste naar. De kleur rijke en bij zon dere ele men ten op en aan het
huis lachen je al tege moet. Con nies Art House ligt aan de rand van het Nati o naal
Park Hunsrück-Hoch wald vlak bij het prach tige Hah nen bach dal .
Op nog geen minuut lopen van de B&B start ruim drie hon derd kilo me ter aan
wan del- en fiets rou tes door dit mooie natuur ge bied. Ook gol fers kun nen hun
hart opha len in hartje Hunsrück. Bin nen een straal van 30 km van uit Bol len bach
vind je vier mooie negen holes banen.
De voor ma lige graan schuur is ver bouwd tot een vro lijke B&B met een prach tige
tuin. Duur zaam heid is het uit gangs punt bij alles wat Conny doet. Zo is het huis
goed geïsoleerd, voor zien van zon ne pa ne len, wordt er op pal lets gestookt en
zoveel moge lijk uit eigen moes tuin gege ten.

Rond het dorp Rhau nen (2100 inw., 5 km ten N van Bol len bach) zijn enkele
(reli gi euze) beziens waar dig he den te bezoe ken. In Lau fers wei ler  (5 km ten N
van Rhau nen) ligt de meest authen tieke syna goge van de Hunsrück.
Je kunt rondom Lau fers wei ler een wan de ling maken, de Kap plei fel sen-Tour (8,9
km) die deels bestaat uit twee the ma rou tes: Het pad van de joodse lyrik  en De weg
der her in ne ring. Beide wan de lin gen infor me ren uit ge breid over de joodse
geschie de nis van Lau fers wei ler. Meer infor ma tie over de wan de ling vind je op
www. saar- hunsrueck- steig. de.

Wildfriegehege Wildenburg Wildenburger Straße 22 Kempfeld • niet met
openbaar vervoer bereikbaar • ma -zo 9-17 uur • €6 •
www.wildfreigehege-wildenburg.de

Bollenbach

Connies Art House Wiesenstraße 3 • eind apr-sep • gratis •
www.conniesarthome.com

Rhaunen en omgeving

Stummorgels
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In Sulz bach (4,5 km ten Z van Rhau nen) werd in 1683 Johan-Michael Stumm
gebo ren. Hij begon zijn werk zame leven als goud smid, maar ont wik kelde zich als
bou wer van de inmid dels wereld be roemde Stum mor gels. Zijn eer ste orgel was
gereed in 1715 en dat was het begin van een dynas tie waar van de leden-tot in
onze tijd-inmid dels ruim 400 orgels heb ben gebouwd.
Het meren deel van de Stum mor gels is nog te bewon de ren en te beluis te ren. De
orgels bevin den zich zowel in Evan ge li sche als Rooms Katho lieke ker ken, in
abdijen, maar ook in vor ste lijke kapel len en kas teel-ker ken.
In de Hunsrück kun je de orgels nog zien en horen in onder meer de Katho lieke
en Evan ge li sche kerk van Rhau nen, de ker ken van Nie der ho sen bach, Stips hau sen,
Hot ten bach, Mei sen heim en natuur lijk in Sulz bach zelf. Bij zon der leuk om te
doen is de Stum mor gel Weg een wan de ling van 15 km in het spoor van de
Stumm dy nas tie, De wan de ling geeft niet alleen een mooi beeld van de Hunsrück,
maar is ook een muzi kale bele ve nis. Op je mobiele tele foon of MP3-spe ler kun je
orgel mu ziek down lo a den die de wan de ling een extra dimen sie geeft. Meer infor ‐
ma tie vind je op www. vg- rhaunen. de.

Detail van een Stummorgel in de kathedraal van de Hunsrück in Ravengiersburg

Stummorgels

Rhaunen en omgeving
Bus Vanaf de Marktplatz vertrekken er bussen naar: 352 Hahn Vliegveld
of station Kirn, 351 Station Idar-Oberstein of Laufersweiler, 344 Hotten‐
bach, 345 Station Idar-Oberstein (via Stipshausen) of Morbach, 359 Herr‐
stein.
Accommodatie In Bundenach ligt midden in de bossen en aan forellen‐
vijvers Hotel Forellenhof, Reinhartsmühle, tel. +49 6544373, www.hotel-
forellenhof.de, €210. De Forellenhof, met 28 ruime en onlangs gereno‐
veerde kamers, heeft een eigen restaurant met een zomer- en winter‐
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Haus Lind waar onder meer de VVV van Herrstein gevestigd is

In het his to risch cen trum van Her r stein  (800 inw., 20 km ten O van Mor bach)
waan je je in de mid del eeu wen, ver weg van de hec tiek van alle dag. De prach tige
klok ken to ren met stads poort was eens de enige toe gang tot dit mooi geres tau ‐
reerde stadje met zijn unieke ver za me ling vak werk hui zen uit de 15de tot 18de
eeuw. Tus sen de klok ken to ren en de Schin der han nesto ren zijn nog delen van de
oude stads muur en de weer gang te bezich ti gen. Boch tige steeg jes, trap pen,
mooie door kijk jes, het raad huis plein dat aan de voet van de kerk ligt, die op zijn
beurt ook weer de moeite van een bezich ti ging waard is van wege het Stumm-
orgel.
Bij zon der is café-res tau rant Zehnt scheune. Dit eta blis se ment staat tot ver bui ten
de regio bekend om zijn regi o nale spe ci a li tei ten. Het gebouw stamt uit 1525 en is
genoemd naar ‘de tiende’ (van de inkom sten in geld of mate rie) die de boe ren
inder tijd aan de kas teel heer moesten afdra gen en in dit pand wer den opge sla gen.
Twin tig jaar gele den was de Zehnt scheune nog een koei en stal in het hart van het
stadje. Het is lief de vol geres tau reerd met een ter ras waar je kunt genie ten van de

kaart. Vooral de mooie wintertuin met zitplaatsen die uitkijken op de vij‐
vers is populair. Bij weinig zon ligt het hotel wel wat somber.
Eten en drinken Tegenover het oude raadhuis van Rhaunen staat een
mooi 18de eeuws barok
vakwerkhuis. Hier serveert Ristorante Pizzeria Sarici diverse soorten en
maten pizza eten, salades, pasta’s en risotto. Ook hebben ze een aardig
aanbod aan traditionele gerechten. Het interieur is rustig, een beetje
kaal maar niet storend. De bediening vriendelijk. Aan de overkant van
de Otto-Conrad-Straße heeft Sarici een terras waar het ook ‘s zomers
goed toeven is, ondanks het feit dat het aan een doorgaande weg gele‐
gen is.
VVV Zum Idar 23, open ma 8.30-16.30 uur, di 8.30-14 uur, wo 8.30-16.30
uur, do 8.30-18 uur, vr 8.30-12.30 uur; www.vg-rhaunen.de.

Herrstein
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Hunsrücker keu ken zoals Klöße, Roll bra ten, Kar tof fel suppe, Knödel (met vlees,
geraspte aard ap pel en ui) en huis ge maakte spe ci a li tei ten waar on der een veel ‐
heid aan taar ten, gemaakt van sei zoens fruit, gerech ten uit de ‘gewone keu ken’ en
vege ta ri sche maal tij den.
Begin sep tem ber staat Her r stein geheel in het teken van het twee daagse Schin ‐
der hannes rovers feest. Een bont spek ta kel dat je terug voert naar de mid del eeu ‐
wen, met oude ambach ten en een boe ren markt.

Rondom Her r stein loopt een droom kron kel, die in 2010 uit ge roe pen is tot mooi ‐
ste wan de ling van Duits land. Het is een prach tige rond wan de ling van 8,5 km,
door een rijk dom aan bos met mooie uit zich ten. De wan de ling begint in Her r stein
bij de krui sing Bach weg/Hauptstraße.
His to risch is de route ook inte res sant. Zo wan del je langs Nie der ho sen bach,
hoogst waar schijn lijk de geboor te plaats van Hil de gard von Bin gen, een mid del ‐
eeuwse non die door haar visi oe nen, medi ta tieve tek sten en muziek ook nu nog
veel bekend heid geniet. Je wan delt langs twee vroeg-romeinse graf heu vels en
langs een plek die An der Jam mer sei che heet. De naam ver wijst naar een ver ‐
schrik ke lijke gebeur te nis in de Der tig ja rige Oor log (1618 -1648). In 1627/1628
wer den Nie der ho sen bach en Brei tent hal door Spaanse sol da ten aan ge val len. De
bewo ners vlucht ten het bos of vrije veld in om zich daar te ver stop pen. Pre cies
op de grens tus sen de beide dor pen ligt nog een kleine ver ho ging die toen
begroeid was met mach tige, oer oude eiken. Hier zoch ten de meeste vluch te lin ‐
gen een schuil plaats om aan het woeste krijgs volk te ont ko men. Helaas werd de
schuil plaats ver ra den en de sol da ten omsin gel den de plek met een muur van
dorre tak ken en bla de ren en sta ken die in brand. De vluch te lin gen kon den ner ‐
gens heen en hun gejam mer en geschreeuw om hulp was tot ver in de omge ving
te horen. De sol da ten stook ten het vuur flink op tot dat alle man nen, vrou wen en
kin de ren ver brand waren. Sinds dien heet deze plek: An der Jam mer sei che.

Droomkronkel

Schinderhannes
In de 18de eeuw moesten rijke Hunsrückers op hun tellen passen voor de
beruchte roverhoofdman Johannes Bückler, bijgenaamd Schinderhan‐
nes. In zijn korte leven, hij werd 25 jaar oud, was hij (mede-) verantwoor‐
delijk voor zo’n 130 misdaden, vooral diefstallen, afpersingen en roof‐
overvallen. Zijn werkterrein was het gebied langs beide oevers van de
Rijn en dan vooral de Hunsrück. In 1798 werd Schinderhannes voor het
eerst gearresteerd in Herrstein, maar hij wist uit de toren te ontsnappen.
Een jaar later werd hij nogmaals gearresteerd, nu in Simmern, waar hij
ook uit een toren ontsnapte. Eén van zijn meer bekende schuilplaatsen
was de Schmidtburg bij Bundenbach. Uiteindelijk werd hij in 1802 uitgele‐
verd aan Frankrijk waar hij in Mainz, dat toen tot Frankrijk behoorde, ter
dood veroordeeld werd.
Uit de verhoren blijkt dat Schinderhannes vooral in wisselende kleine
groepen werkte en geen eigen bende had. Schinderhannes is in de
Hunsrück uitgegroeid tot een populaire volksheld. Zo dragen sommige
gebouwen zijn naam. In Simmern en Herrstein staat bijvoorbeeld een
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Bij Fisch bach (900 inw., 7,5 km ten ZO van Her r stein) is een grote Koper mijn te
bezich ti gen. De mijn stamt uit de mid del eeu wen en biedt voor (heel) jong en
(heel) oud, want voor een deel geschikt gemaakt voor wan del wa gens, rol la tors
en rol stoe len, een bij zon dere erva ring. Voor jon ge ren is er een mijn bouw par ‐
cours met een rally, voor de klein tjes een speel plaats en op woens dag zijn er (wel
altijd even van tevo ren chec ken) spe ci ale rond lei din gen in het Neder lands.
Uiter aard is er horeca.

Bun den bach (850 inw., 25 km ten O van Mor bach) is mooi gele gen aan de rand
van het Hah nen bach dal . Behalve dat je hier heer lijk kunt wan de len zijn er meer
goede rede nen om Bun den bach te bezoe ken.
Bun den bach was het hart van de lei steen in du strie. In de lei steen grot
Besu cher berg werk Her ren berg zijn rond lei din gen om Je kunt om ken nis
maken met het werk van de leisteen hak kers en de wereld van fos sie len. De Her ‐
ren berg diende ook als film lo ca tie in Hei mat van de film re gis seur Edgar Reitz. Bij
de lei streen grot kun je een ver fris sing krij gen in de zoge naamde Mijn wer kers-
bouw keet.
In het nabij ge le gen Fos sie len mu seum kun je 120 fos sie len bewon de ren die ruim
400 mil joen jaar oud zijn met afdruk ken van zee ster ren, mos se len, kora len,
krab ben, kop po ti gen en nog veel meer.

Schinderhannesturme. En veel hotels, pensions, cafés en restaurants
heten Schinderhannes. In Simmern (7600 inw., 41 km ten NO van Herr‐
stein) vindt tweemaal per twee jaar het Schinderhannesfestival plaats, er
is een speciale Schinderhannes Fietsroute uitgezet en een Schinderhan‐
nes Wandelpad.

Fischbach

Kopermijn Hosenbachstraße 17 • 14 mrt-14 nov 10-17 uur, 15 nov-14 mrt
11.30-13.30 uur • €7 • www.besucherbergwerk-fischbach.de

Herrstein
Camping In Mörschied (7,5 km ten NW van Herrstein) ligt Camping Har‐
fenmühle Familie Koch & Caudron, Harfenmühle 2, tel. +49 6786
1304/7076, www.harfenmuehle.de. Het is een gemütliche en goed onder‐
houden camping met staplaatsen voor tenten en caravans en ook voor
mensen die liever wat meer comfort hebben of bestaat de mogelijkheid
tot het huren van een gastenkamer, chalet, appartement of een eigen
stacaravan. Je kunt je hier uitstekend een dag vermaken met faciliteiten
als een natuurzwembad, kinder(-water)speelplaats, volleybalveld en
sportvelden, sauna, restaurant, brasserie en nog veel meer. De camping
ligt mooi centraal voor wandelaars, fietsers en motorrijders.
Eten en drinken Café-restaurant Zehntscheune, Schlossweg 13.
VVV In Herrstein: Deutsche Edelsteinstraße, Bruehlstraße 16, ma-vr 9-12
en 11.30-17 uur. Haus Lind, Schlossweg, een fraai vakwerkhuis midden in
het historische centrum, mei-okt za-zo 10-15 uur.

Bundenbach en omgeving

Besucherbergwerk Herrenberg toegang bij Ringstraße 2 • vanaf Pasen-
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De Sch midt burg (2 km ten O van Bun den bach) ligt ca. 100 m zui de lijk van de
lei steen grot, diep in het dal van de Hah nen bach en is een van de oud ste, groot ste
en indruk wek kend ste burch ten van de Hunsrück. Aan het begin van de 10de
eeuw bouw den drie Fran ki sche ede len de burcht als bescher ming tegen de Hon ‐
ga ren die des tijds de regio bedreig den. Een eeuw later kre gen de wild gra ven von
Sch midt burg de burcht in han den en ver bouw den deze tot woon kas teel. In 1345
gaf de kin der loze wild graaf Hein rich von Sch midt burg de burcht in leen aan de
aarts bis schop en keur vorst Bal duin van Trier.
Met de uit vin ding van het vuur wa pen ver loor de burcht haar ver de di gings func tie
en werd lang zaam maar zeker een ver la ten plek. Tij dens de Negen ja rige Oor log
blie zen de Fran sen een deel van de burcht op en de Sch midt burg ver viel tot een
ruïne. In het mid den van de 18de eeuw werd de boven burcht her steld en diende
tot 1798 als woon huis. In deze tijd was de burcht ook een schuil plaats voor de
beruchte rover Schin der han nes .
In de loop van de 19de eeuw kwam de burcht uit ein de lijk in han den van de
gemeente Schnep pen bach. De res tan ten van de burcht wer den door de inwo ners
van de omlig gende gemeen ten gebruikt als steen groeve. Weer en wind kre gen
vrij spel en de burcht werd over woe kerd door het bos en raakte in de ver ge tel ‐
heid.
Geluk kig is de burcht in de jaren ‘80 van de 20ste eeuw zoda nig geres tau reerd
dat je er nu een bezoek aan kunt bren gen en zo een indruk krijgt van de grote
bete ke nis die de burcht ooit had.

De Kel ti sche neder zet ting Alt burg (rond lei ding Pasen-okt 11-16 uur) ligt 250 m
ten N van de Sch midt burg en dateert uit de jaren 170-50 v. Chr. Je moet iets
hoger klim men vanaf de Besu cher berg werk Her ren berg. De route is uit ste kend
aan ge ge ven.
In eer ste instan tie was het niet meer dan een beschei den mili taire ves ting. Later
bouw den de Tre vie ren, een Kel ti sche stam, er een sterke ver de di gings muur
omheen. Bin nen de ves ting ston den opslag ruim tes op palen om de goe de ren te
bescher men tegen vocht. De woon hui zen waren rela tief klein en zeker niet
bestemd om ook nog vee te her ber gen. Dank zij arche o lo gi sche opgra vin gen van
het Rijn lands Museum Trier was het moge lijk om voor het eerst in de geschie de ‐
nis een kleine Kel ti sche neder zet ting te recon stru e ren.
De Alt burg is nu een open lucht mu seum. Elk derde week end van augus tus vindt
hier een Kel tisch Muziek fes ti val plaats met bezoe kers uit de hele wereld.

okt 11-16 uur • gratis

Fossielenmuseum Pasen-okt 11-16 uur • gratis • www.sgoerner.de

Schmidtburg

Schmidtburg rondleidingen vanaf zes personen apr-okt 10-13 en 14-17
uur • gratis

Altburg
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Leisteen

Afval van een leisteengroeve in de bossen bij Bundenbach

Het Rijnlandsleisteenplateau bestaat voornamelijk uit Devonisch
gesteenten. Na afzetting van deze gesteenten trad compressie op dat
resulteerde in gebergtevorming. Schalie (of kleisteen) veranderde onder
invloed van druk en temperatuur in leisteen, dat al eeuwenlang in de
Hunsrück gewonnen wordt en bekend staat als Hunsrückschiefer. Het lei‐
steen werd oorspronkelijk trapsgewijs in dagbouw gewonnen. De platen
werden op de rug de put uit gedragen. Later gebeurde het transport via
ladders of werd het leisteen met een windas opgehesen, een draaiend
wiel waaromheen het touw werd op- en afgewonden.
Leisteen kent in de loop van de geschiedenis verschillende toepassingen.
De Kelten bouwden er de Altburg mee en ook bij de Schmidtburg werden
leisteenplaten gebruikt. De Romeinen gebruikten leisteen als dakbedek‐
king, iets dat nu nog steeds wordt toegepast in de Hunsrück.
De trapsgewijze winning in de open lucht werd in de 19de eeuw verdron‐
gen door ondergrondse schachtbouw. Afzetgebieden voor de dakleien uit
de Hunsrück waren het Middenrijngebied, de havens van Rotterdam en
Antwerpen, Zuid-Duitsland en het stroomgebied van de Moezel. Voor
Nederland was Deventer de stapelplaats. Omstreeks 1935 waren er in de
omgeving van Bundenbach nog achttien leisteengroeven in bedrijf, in
1957 was dit aantal geslonken tot elf. De meestal erg kleine bedrijven
waren niet opgewassen tegen de komst van kunstleisteen. Nu zijn er nu
nog twee over waarvan er één stilligt en zijn leisteen uit Spanje betrekt.

Wandelen rond Bundenbach
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Ben je een lief heb ber van wan de len dan kun je hier je hart opha len. Een prach ‐
tige droom kron kel, de Hah nen bach dal tour , gaat afwis se lend door diepe dalen
langs de Hah nen bach, over hoge heu vels begroeid met oer oude loof bos sen, langs
bos wei den en his to ri sche hoog te pun ten waar on der de Sch midt burg en de Her ‐
ren berg.
De wan de ling is 9,5 km lang. Star ten kun je o.a. bij de par keer plaats Besu cher ‐
berg werk Her ren berg tus sen Bun den bach en de Alt burg.
Een andere wan de ling van uit Bun den bach is de Siro na weg, een lan ge af stand pad
van 106 km lang in het spoor van de Kel tisch-Romeinse erfe nis in het Hunsrück-
Nahe dal. Op de wan del weg word je op 26 plek ken geïnfor meerd over het leven
van de Kel ten en de Romei nen tus sen de 7de eeuw v. Chr. en de 5de eeuw n. Chr.
De wan de ling ein digt bij de Kel ti sche burcht in Hoppstädten-Wei ers bach. Sirona,
waar het lan ge af stands pad naar genoemd is, was de Gallo Romeinse godin voor
beken, bron nen en rivie ren. Bij een hei lige bron in het Idar wald is een stand ‐
beeld van haar gevon den. Al wan de lend kom je langs graf heu vels, vlucht burch ‐
ten, hei lig dom men en een gere con stru eerd Kel tisch dorp. Bij het Arche o lo gie park
Bel gi num in de buurt van Mor bach kun je even tu eel ver der wan de len over de
Ausoni us route naar Trier.
In het Hunsrück-Nahe dal is een mooie auto route uit ge zet – de Hunsrück Schie fer
und Bur genstraße – die je langs lei steen groe ven en kas te len leidt, een inte res ‐
sante com bi na tie van geo lo gi sche- en cul tuur ge schie de nis.

Wandelen rond Bundenbach

Bundenbach en omgeving
Wandelen Meer informatie over de Sironaweg vind je op
www.outdooractive.com en over de Hahenbachtaltour op
www.saar-hunsrueck-steig.de.
VVV www.bundenbach.de. De dichtstbijzijnde VVV vind je in Rhaunen.
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Zicht op Gemünden vanaf de ruïne Koppenstein

Het Soonwald is een van de grootste ononderbroken bosgebieden van Duits‐
land. Het is een ideaal gebied voor rustzoekers vanwege de hoogte (400-600
m, met de Ellerspring als hoogste top, 657 m), de geringe bevolkingsdicht‐
heid en de – letterlijk – grote afstand tot de drukke verkeersstromen. Het
gebied kent ruim 800 km aan wandelwegen en op de mooiste plekken staan
uitzichttorens garant voor spectaculaire uitzichten over de Hunsrück. Je kunt
hier urenlang wandelen zonder een mens tegen te komen.
 
Sporen van 2000 jaar bewoning zijn in het Soonwald overal aanwezig, zoals
resten van Keltische vluchtburchten, Romeinse wegen, burchten en kastelen
uit de hoogtijdagen van de middeleeuwen en kerken en kloosters in een voor
de Hunsrück typerende bouwstijl.
 
De volgende plaatsen verdienen zeker een bezoekje: Rheinböllen (ooit het
centrum van de staalindustrie in de Hunsrück), Stromberg, Simmern, Kastel‐
laun (met zijn kasteel en de ruïne Balduinseck), Gemünden (de parel van de
Hunsrück met een nog bewoond slot en de ruïne Koppenstein), Kirchberg en
Ravengiersburg (met de kathedraal van de Hunsrück). Sla eens een zijweg of
-pad in en neem de tijd voor een ontdekkingstocht vol verrassingen. Het
lopen van het langeafstandspad Soonwaldsteig (84 km) is een goede manier
het gebied beter te leren kennen.
 
Hierna worden achtereenvolgens Stromberg, Kastellaun, Gemünden, de kerk
van Ravengiersburg, Kirchberg en beschreven.

Soonwald

Ideaal voor rustzoekers

Gemünden en omgeving
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Gemünden (1200 inw., 17 km ten NO van Bun den bach) ligt aan de zuid wes te ‐
lijke rand van het Soon wald. Rondom de muren van het kas teel kron ke len de
ste gen met hun vele vak werk hui zen en leis te nen daken naar bene den. Rond het
stadje stroomt de Sim mer beek, die van Gemünden af als Kel ler beek door een
schil der ach tig dal naar de Nahe stroomt, omringd door het Soon wald en
Lützelsoon.
Beziens waar dig is zeker de Evan ge li sche kerk. De vroeg-goti sche vijf kan tige koor ‐
ap sis is goed bewaard geble ven. In de kleine kerk staan in de koor ruimte drie
levens grote ste nen figu ren uit de Renais sance. Het zijn de gra ven van het
geslacht Schmitt bur ger en de beel den zijn ver vaar digd door beeld hou wers van de
fami lie Trar bach uit Sim mern. Ver he ven boven het intieme stadje ligt het
barokke slot Gemünden, dat voor het eerst in 1304 wordt genoemd. De fami lie
Von Spon heim was de eer ste eige naar, gevolgd door de Schmitt bur gers en de
Frei herrn von Salis-Soglio, waar van de naza ten nu nog in het helaas niet te
bezich ti gen slot wonen. Deze fami lie heeft het slot, dat na vele oor lo gen niet
meer dan een ruïne was, weer opge bouwd tot wat het nu is.

De ruïne Kop pen stein (4 km ten Z van Gemünden) ligt op een hoogte van 555 m.
De bouw plek gaat terug tot in de Kel ti sche tijd. In de 12de eeuw viel de burcht in
han den van de Von Spon heims.
In de Der tig ja rige Oor log (1618-1648) werd Kop pen stein ver woest, even als
Gemünden. De res tan ten van wat eens een indruk wek kend kas teel was zijn over ‐
woe kerd door bos en plan ten. Slechts de ver de di ging sto ren staat nog trots over ‐
eind. Van daar heb je een uniek uit zicht over het dal.

Gebroth (160 inw., 18 km ten O van Gemünden), een rus tiek dorpje aan de rand
van het Soon wal, her bergt het fruit ver wer kings fa briekje van de fami lie Merg. De
Frucht Kel le rei Merg is een prach tig bedrijf waar telers uit de omge ving hun
appel- en andere fruit oogst bren gen om ver werkt te wor den tot heer lijke fruit ‐
sap pen, cider, Hunsrücker gin (40%), jams, chut ney en nog veel meer. Er is een
win kel waar je dit alles en nog veel meer kunt kopen.

Gemünden en omgeving

Koppenstein

Gebroth

Frucht Kellerei Merg Lindenstraße 23 • ma-vr 9-13 en 14 17 uur, za 9-12
uur • gratis • www.kelterei-merg.de

Gemünden
Trein De dichtstbijzijnde treinstations bevinden zich in Kirn, Bad Sobern‐
heim en Bingen.
Accommodatie In Gemünden ligt aan de doorgaande weg Hotel
Gemündener Hof Rolf Thiemann, Hauptstraße 56, tel. +49 6765 91 90,
www.gemuendener-hof.de.
Laat je door de ligging aan de weg niet afschrikken want aan de achter‐
kant van dit prettige familiehotel stroomt de Simmerbeek en het hotel
heeft hier een romantische ‘biertuin’ aangelegd waar je ‘s zomers tot in
de late uurtjes heerlijk kunt nagenieten van een mooie dag. Het hotel
beschikt ook over een eigen café-restaurant, dat onder meer regionale
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In Raven giers burg (310 inw., 7 km ten N van Gemünden) ligt hoog op een heu ‐
vel de indruk wek kende Kathe draal van de Hunsrück, zoals de Hunsrückers de
kerk trots noe men.
Wat een prach tig uit zicht heb je hier over het dal en het dorp. Oor spron ke lijk was
het een kloos ter kerk van de Augus tij ner orde, gesticht in 1074. Het is het oud ste
kloos ter van de Hunsrück. In de schen kings oor konde wordt voor de eer ste maal
de naam Hunsrück genoemd: Hun des rucha. Waar de naam van daan komt blijft
ondui de lijk.
In 1410 werd het hele kloos ter be zit over ge dra gen aan het nog jonge Her tog dom
Pfalz-Sim mern-Zwei bruc ken. In de eeu wen daarna groeide het kloos ter uit tot de
groot ste groot grond be zit ter tus sen de Moe zel en de Nahe. Helaas, zoals met
zoveel ker ken, kloos ters en kas te len, werd ook het kloos ter van Raven giers burg
in de Der tig ja rige Oor log (1618-1648) vol le dig plat ge brand door de Zwe den. Van
de kerk ston den nog slechts een paar bui ten mu ren over eind en een deel van de
façade.
In de kerk vind je een men gel moes van romaanse, barokke, goti sche en moderne
bouw stij len. De oor spron ke lijke kerk moet een drie ar mige basi liek geweest zijn
in romaanse bouw stijl. De indruk wek kende spit sen zijn daar nog een voor beeld
van. De façade met dub bele toren is de reden waarom de Hunsrückers deze kerk
lief de vol ‘de Kathe draal’ noe men. Bij zon der is het zand ste nen beeld van een
gekrui sigde Chris tus in de zij ge vel. De Chris tus fi guur is aan ge kleed en zijn voe ‐
ten zijn niet door boord met spij kers. Zijn hoofd is niet omkranst door een door ‐
nen kroon, maar gekroond met een konings kroon.
In de Hei mat tri lo gie van Edgar Reiz is de kerk de loca tie van een kerst nacht mis en
een doop plech tig heid.
Een aan ra der is de droom kron kel ‘Gezicht op de Dom’, een rond wan de ling van 11
km door het Sim mer bach dal met tel kens weer een ander uit zicht op de Hunsrück
Dom. Zie www. ich- geh- wandern. de/ tra umsc hlei fe- domblick

Kir ch berg (4000 inw., 10 km ten NW van Gemünden) ligt op een krui sing van
twee oude Romeinse wegen. In tegen stel ling tot de meeste plaat sen in de
Hunsrück ligt Kir ch berg, de naam zegt het al, op een berg. Met haar sil hou ette
van drie torens heeft de stad ook een zeer her ken bare sky line. In 1295 kreeg Kir ‐
ch berg stad- en markt rech ten en is daar mee de oud ste stad van de Hunsrück. In
Kir ch berg staat wel licht het meest gefo to gra feerde huis van de Hunsrück: de
17de-eeuwse Schwa nen-Apo theke aan het mooie markt plein. De markt is
omzoomd met nog meer prach tige 17de eeuwse- en 18de eeuwse vak werk hui zen,
bur ger wo nin gen en het Raad huis, dat tevens de VVV is. De week markt is op vrij ‐
dag tot 13 uur.
Vanaf de markt leidt de Hauptstraße in zuid wes te lijke rich ting naar de Kirch ‐
platz rechts, met de laat go ti sche Michaels kerk. Deze hal len kerk uit de 13de eeuw
behoort tot één van de indruk wek kend ste ker ken van de Hunsrück. Vooral het
eiken hou ten hoog al taar, dat wordt gere kend tot één van de mooi ste wer ken van

specialiteiten serveert. Heb je geen eigen vervoer dan kun je een beroep
doen op de shuttle-service van het hotel.
VVV www.gemuenden.de.

Ravengiersburg

Kirchberg
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de mid del eeuwse Main zer Altaar kunst school, is een bezoek waard.

In het Hei mat haus Kir ch berg, het his to risch museum even voor bij de markt, is
een Romeinse stra ten kaart uit de 4de eeuw v. Chr. te zien. Daarop blijkt dat Kir ‐
ch berg 24 eeu wen gele den al een Kel ti sche neder zet ting was: Ort Dumno.
Het Hei mat haus is geves tigd in één van de oud ste vak werk hui zen van de stad en
heeft een punt vor mige plat te grond. Aan de voor kant is het pand 1,65 m breed en
aan de ach ter kant 7,50 m. Net een schip. Het hui dige vak werk huis werd in 1732
gebouwd door Johann Jacob Schüler. Tot 1979 woon den 7 gene ra ties van de
fami lie Schüler in het huis. Daarna werd het een museum over de geschie de nis
van de stad. In de kel der van het museum kun je een kleine ver za me ling oude
fiet sen uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw bewon de ren. Niet zo gek als je
bedenkt dat Karl Drais, die in 1816 de loop fiets uit vond, een deel van zijn kin der ‐
ja ren in Kir ch berg door bracht.

Iets bui ten het cen trum van Kir ch berg ligt een gigan ti sche, geel geschil derde
water to ren uit 1900. De geschied schrij ver Ausonius schreef in het jaar 365 al over
de enorm droge omge ving van Kir ch berg. Hij zag niets anders dan dor stige vel ‐
den die snak ten naar water. Het kan toen ook al te maken heb ben gehad met de
lig ging van ‘Kir ch berg’ op een heu vel.

Strom berg (3200 inw., 34 km ten O van Kir ch berg) heeft prach tige vak werk hui ‐
zen en inte res sante ker ken als de barokke Step hans kerk uit 1726 en de neo go ti ‐
sche St. Jaco bus kerk uit 1863. De burcht Strom burg torent hoog boven het stadje
uit. Van verre zie je de toren al lig gen. De Strom burg is één van de oud ste kas te ‐
len van de Hunsrück. In het omlig gende Soon wald en Bin ger wald lig gen nog
twee burch ten. In Strom berg komen drie beken samen, de Welsch-, Dörre- en
Gul den beek.

Heimathaus

Heimathaus Kirchberg zomer wo en za 14-16 uur, winter wo 14-16 uur  •
gratis

Watertoren

Kirchberg
Accommodatie Landhotel Karrenberg , Straßheck 3, tel. +49 6763 93080,
www.landhotel-karrenberg.de, €89. Modern, vrolijk ingericht hotel met
een eigen restaurant waar je ook lekker kunt dineren met lokale gerech‐
ten en wijnen. Het terras ligt op het zuiden en je kunt er dus al snel bui‐
ten eten en drinken. Het hotel ligt net 2 km buiten het centrum van Kir‐
chberg en is een goede uitvalsbasis om in dit deel van de Hunsrück te
wandelen en te fietsen.
Eten en drinken Een aanrader is IJssalon Torino, Schuellergasse 11. Bij
mooi weer kun je op het terras genieten van de levendige Marktplaats en
binnen is het ook goed toeven. Vriendelijke klantgerichte bediening en
heerlijk ijs.
VVV Marktplatz 5, ma-wo 8.30-12 en 14-16 uur, do 8.30-18 uur, vr 8.30-13
uur, www.kirchberg-hunsrueck.de.

Stromberg en omgeving
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Strom berg noemt zich zelf de Hei mat van Hans Michel Elias von Oben traut. Hij
was een suc ces volle gene raal die op de Strom burg gebo ren werd en als held van
de Der tig ja rige Oor log de geschie de nis in ging. Zowel vriend als vij and roem den
zijn hel den moed. In Strom berg staat zijn stand beeld en kun je een stads wan de ‐
ling in zijn voet spoor maken.

De mid del eeuwse Burcht Strom burg  (niet open voor bezoek), waar van in 1056
voor het eerst mel ding gedaan wordt, werd door de Fran sen in de Negen ja rige
Oor log (1688-1697) ver woest.
Na 150 jaar ver waar lo zing werd de burcht onder koning Wil helm Frie d rich IV
weer opge bouwd en groeide uit tot het cul tuur his to risch mid del punt van de
regio. Tegen woor dig is het hotel Strom burg met het res tau rant Johanns Kuche (
www. lafer. de) onder lei ding van TV-kok Johann Lafer, waar je à la carte kunt
genie ten van heer lijke regi o nale gerech ten.
Pal tegen over Strom burg ligt nog een burcht. Deze zoge naamde ‘oude burcht’,
een ruïne, is gele gen op het Pfar r kop f chen en werd omstreeks 1076 gebouwd als
mili tair bol werk. De hoofd burcht bestaat uit een voor die tijd type rend huis met
daar om heen sterke muren van wel 2,5 m dik en een geïnte greerde toren. Het
beroemde ‘Rozet ten Mosaik’ beho rend tot de kapel van de burcht is tegen woor ‐
dig te zien in het Hei mat mu seum Strom berg. Dit museum is inge richt als een
ouder wets huis, met stijl ka mers waar on der een pop pen ka mer, een keu ken, maar
ook een klas lo kaal, een woon ka mer en een wijn-werk plaats. Als ter loops word je
mee ge no men op een tijd reis van de Romeinse tijd tot aan de 20ste eeuw.

 
Het stads deel Strom burg Schin del dorf(4 km ten Z van het cen trum) is een
lucht kuur oord met vakan tie hui zen en appar te men ten. Je kunt hier gol fen op de
18 holes baan. Schin del dorf is een goed uit gangs punt voor wan de lin gen door het
Soon wald.

Burg Gol len fels  (1 km ten W van Strom berg) is privébezit en niet te bezich ti gen.
De burcht is in de 10de of 11de eeuw gesticht als voor burcht van de Strom burg.
Een eer ste officiële ver mel ding stamt uit 1156. Veel is niet bekend over Gol len fels.
Pas in 1450 wordt in de oor kon den mel ding gemaakt van bewo ning. Ten tijde
van de Der tig ja rige Oor log werd de burcht door Spaanse troe pen vol le dig ver ‐
woest. Daarna opnieuw opge bouwd en nooit meer ver woest, wat een klein won ‐
der is in deze roe rige streek.

Heb je kin de ren dan is het zeker de moeite waard naar Rheinböllen (4000 inw.,
14 km ten ZO van Strom burg) te gaan, want dat heeft een wild park. Het Hoch ‐
wild schutz park is een bijna 100 ha grote die ren tuin waar je op een bij zon dere
manier de natuur kunt erva ren.
Woon een roof vo gel show bij, leer van de val ke nier, kijk toe als de wol ven

Burcht Stromburg

Heimatmuseum Stromberg Gerbereistraße 20 • elke tweede zo van de
maand 14 -17 uur • gratis •
www.michelsland.de/Heimatmuseum.45.0.html

Burg Gollenfels

Rheinböllen
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gevoerd wor den. Ont moet kan goe roes, bruine beren, bizons, emoes, lama’s,
moef lons, wilde kat ten, was beer tjes en nog veel meer. De die ren lopen er vrij
rond. Er zijn maar wei nig hek ken. En met een park win kel, café en een avon tu ‐
ren speel plaats is dit gega ran deerd een onver ge te lijke dag voor de hele fami lie.

Hochwildschutzpark apr-aug 9-20 uur, mrt, sep, okt 9-19 uur, nov-febr
10-zonsondergang • €9, kinderen €4 - €5,50 • www.hochwildschutzpark.de

Stromberg en omgeving
Bus Vanaf de Gerbereiplatz in Stromberg vertrekken bussen naar: 240-
Bad Kreuznach, 232-via Daxweiler-Dörrebach-weer naar de Gerberei‐
platz, 230-Hbf Simmern of Stadtbahnhof Bingen am Rhein.
Accommodatie In en rondom Stromberg is er voldoende aanbod aan
hotels, pensions en vakantiebungalows. Maar ben je een golfliefhebber
en wil je een keer ‘op chique’ overnachten boek dan een kamer in Land
& Golf Hotel Stromberg, Am Buchenring 6, tel. +49 6724 600-0, www.
golfhotel-stromberg.de, vanaf €115. Het hotel is schitterend gelegen in
het luchtkuuroord Schindeldorf, op de 18 holes golfcourse van Golfclub
Stromberg-Schindeldorf, met een eigen Spa inclusief prachtig binnen-
en buitenbad, fitnesscentrum, drie restaurant en de ‘Birdiebar’ met een
uitgebreide whiskykaart. Dankzij de ligging is het ook een prima uitvals‐
basis om ter afwisseling te wandelen en te fietsen.
Eten en drinken Een leuke plek om zowel binnen als buiten aangenaam
te verpozen is wijnbar en eetcafé Michel, Römerstraße 6, Stromberg. Het
pand waarin het café met terras gevestigd is werd in de jaren tachtig
van de 17de eeuw gebruikt als opslagschuur voor belastingen in natura.
Halverwege 1800 werd het pand, ten behoeve van een uitbreiding tot
molen, over de Welschbeek heen gebouwd en is nu nog één van de twee
oorspronkelijke brughuizen in Stromberg. In de 20ste eeuw werd het
verbouwd tot woonhuis en sinds 2010 is het een wijnbar en cafe waar je
behalve een lekker glas wijn ook kunt genieten van vers toebereide
gerechten met regionale ingrediënten.
VVV Binger Straße 3, Stromberg, ma-vr 9-12.30 en 14-17 uur, za 9-12 uur,
www.stromberg.de.

Kastellaun en omgeving

Soonwald 39

 

http://www.hochwildschutzpark.de


De burcht van Kastellaun bij avond

Kas tel laun (5100 inw., 37 km ten NW van Strom berg) ligt aan het oos te lijk
gedeelte van de Hunsrückhöhenstraße. In dit typi sche boe ren land schap,
omringd door wind mo lens, is Kas tel laun het regi o nale mid del punt. Het eer ste
dat opvalt als je Kas tel laun nadert, is de steile rots die zich ver heft uit het cen ‐
trum met daar bovenop een indruk wek kend mid del eeuws kas teel.
De geschie de nis van de stad loopt paral lel aan die van het mid del eeuwse kas ‐
teel. De burcht was oor spron ke lijk in het bezit van de gra ven Von Spon heim. Een
eer ste naams ver mel ding dateert van 1226. Tij dens de Der tig ja rige Oor log in de
17de eeuw werd de stad gere geld geteis terd door pest epi de mieën met als gevolg
een steeds ver der uit dun nende bevol king. En in de Negen ja rige Oor log wer den
burcht en stad ver woest door de troe pen van Lode wijk XIV.
In de onder burcht van het kas teel bevindt zich het Haus der regi o na len
Geschichte, waar je op aan spre kende wijze mee ge no men wordt in de drie dui ‐
zend jaar geschie de nis van Kas tel laun. Van Kel ten en Romei nen, het burcht le ven
en het leven van adel lijke fami lies op Hunsrück, tot de weder op bouw na de
Negen ja rige Oor log, de Franse tijd, Eer ste- en Tweede Wereld oor log en de Koude
Oor log. Het kas teel beschikt over een inte res sant eve ne men ten pro gramma en
een uit ste kende keu ken. ’s Zomers wor den op de bin nen plaats van het kas teel
aller lei acti vi tei ten voor kin de ren geor ga ni seerd, waar bij ze op een speelse
manier veel leren over het leven op een mid del eeuws kas teel.
Kas tel laun is een stad met een span nende mix van moderne vak werk toe pas sin ‐
gen en eeu wen oude vak werk hui zen. In het oude cen trum kun je in alle rust
rond wan de len door de stra ten en ste gen, strui nen in win kel tjes, uit rus ten onder
het genot van Kaf fee und Kuchen of in een zon nige bier tuin. Bij zon der is het Haus
Maull, een authen tiek bur ger mans huis uit 1755 dat tot 1976 bewoond werd door
een laat ste lid van de fami lie Maull. Het is nu een museum waarin je een goede

Kastellaun en omgeving
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indruk krijgt van 250 jaar bur ger lijk leven in Kas tel laun. De kamers zijn inge richt
met ori gi nele meu be len, voor wer pen en curi euze objec ten.
Een van de oud ste gebou wen in Kas tel laun is de Evan ge li sche Kir che. De kerk
werd tus sen 1318 en 1354 gebouwd en bleef behou den toen de Fran sen de stad in
de Negen ja rige Oor log ver nie tig den. De Katho li sche Kir che ligt vlak bij het kas teel
op een heu vel van de voor ma lige Nie der burg.

Kasteel Balduinseck met indrukwekkende woontoren

De 14de-eeuwse kas teelruïne Bal duin seck (6,5 km ten W van Kas tel laun en vrij
toe gan ke lijk) heeft een 300 m hoog ge le gen, indruk wek kende woon to ren. Het
lijkt wel een flat ge bouw met zijn vele ramen. Bal duin seck is gebouwd naar voor ‐
beeld van het Franse Don jon-type. De bouw heer was de bis schop van Trier die
zijn gebied wilde bescher men tegen de expan sie drift van de fami lie Spon heim.
Wat er nog over is van de oor spron ke lijke ring muur is 18 m hoog en 2,5 m dik. Op
de hoog ge le gen bin nen plaats heb je een mooi uit zicht over de omge ving en kun
je ook goed zien dat de burcht gebouwd is op een plek waar twee beek stro men
samen ko men in de Mas ters hau se ner Bach. De woon to ren is een per fecte vier ‐
hoek, vier eta ges hoog en tegen woor dig zon der dak. De intieme ruimte heeft iets

Haus der regionalen Geschichte  Schlossstraße 13 • de bussen 610 en 620
hebben een halte op de Marktplatz en vandaar is het nog geen 300 m
lopen naar de burcht • mrt-okt do-zo 12-17 uur • €2,50 •
www.kastellaun.de

Haus Maull Marktstraße 4 • mrt-begin dec zo 14-17 uur • gratis •
www.kastellaun.de

Balduinseck
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sacraals dank zij het directe zicht op de hemel. Op de begane grond was ooit de
keu ken. Rechts van de toe gangs poort bevindt zich een wen tel trap naar de hoger
gele gen eta ges. Behalve negen schoor ste nen is er ook nog ori gi neel stuc werk
bewaard geble ven en hou ten steun bal ken voor de pla fonds.
Voor de wan de laar is er een droom krom kel uit ge zet, de Mas da scher Burg her ren ‐
weg. De wan de ling start bij Mas ters hau sen (2 km ten Z van de ruïne Bal duin ‐
seck). De tocht is zo’n 15 km lang. Na een rus tig begin daal je al snel af naar het
dal van de Mas ters hau sen beek. Je pas seert res tan ten van oude water mo lens en
komt bij de groot ste ver ras sing van deze wan de ling: de ruïne Bal duin seck. Ver ‐
der wan de lend over en door berg en dal kom je op een gege ven moment op de
Hunsrücker hoog vlakte met een 360 gra den hori zon. Het dal van de Sos ber ger ‐
beek is ver vol gens één van de vele ker sen op deze toch al zo sma ke lijke taart.

De Geierlay bij Morsdorf is de langste voetgangershangbrug van Duitsland

De Gei er lay (10 km ten W van Kas tel laun) is de lang ste voet gan gers hang brug
van Duits land en een spec ta cu laire, toe ris ti sche attrac tie. De brug ver bindt de
dor pen Mors dorf en Sos berg, die aan weers zij den van het diep ge le gen Mors dor fer
Bachtal lig gen. Je moet geen last van hoog te vrees heb ben en zee be nen zijn wel
han dig, want de 360 m lange en 85 cm brede hou ten brug schom melt een beetje.
En een beetje meer als er veel men sen zijn. Ga bij voor keur ‘s och tends vroeg,
tegen zons on der gang of bui ten het toe ris ten sei zoen. Dan is het hier op z’n rus ‐
tigst.
Rondom de Gei er lay zijn ver schil lende rond wan de lin gen te maken. Het start ‐
punt is steeds het bezoe kers cen trum in Mors dorf. Dé wan del klas sie ker is de Gei ‐
er lay schleife van 6,4 km. Ver der bestaat de moge lijk heid om van uit Kas tel laun
naar Mors dorf te lopen. Een wan de ling van 17 km, waar bij je van uit Mors dorf
weer met de bus terug kunt naar Kas tel laun. Ook is er een 35 km lange fiets tocht

Geierlay
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te maken van uit Kas tel laun naar de Gei er lay. Op de brug zelf mag je niet fiet sen.

Kastellaun en omgeving
Bus Van Kastellaun naar: Station Emmelhausen-Simmern (bus 620),
Koblenz-vliegveld Hahn (bus 610).
Accommodatie Hostel Schlummerkiste, Marktstraße 7, www.schlummerki
ste-kastellaun.de, €60. Origineel, modern ingericht, eenvoudig en infor‐
meel hostel midden in het centrum van Kastellaun. Elke kamer heeft
eigen bad/douche en toilet en de appartementen beschikken over een
kitchenette. In de gemeenschappelijke ruimte kun je zelf je potje koken.
Ben je allergisch voor honden dan is dit geen plek geschikte plek. Hon‐
den mogen gratis mee en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
Eten en drinken Kastellaun heeft een ruime keuze aan restaurants en
cafés. Een aanrader is het Kunst-& Kulturcafe Maull, Marktstraße 4. Hier
kun je in een bijzondere ambiance genieten van een ontbijt, lunch of
tussendoortje met zelfgemaakt brood, heerlijk soepen, frisse salades en
bij de koffie zelfgebakken taarten. Alle producten zijn lokaal ingekocht.
De eigenaresse is tevens viltkunstenaar en heeft haar atelier en exposi‐
tieruimte in hetzelfde pand als het café.
Wandelen De VVV organiseert een gratis stadsrondleidingen (mei-okt za
10 uur, gratis). Start bij VVV-kantoor.
VVV In Kastellaun: Marktstraße 16, mei-okt ma-vr 9-17 uur, za 9-13 uur,
nov-apr ma-do 9-17 uur, vr 9-13 uur, www.kastellaun.de.
In Morsdorf: Bezoekerscentrum Geierlay, Kastellauner Straße 2, do-zo
11.30-15 uur, www.geierlay.de.
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Zicht op het Moezeldal

De Moezel is met zijn 545 km niet half zo lang als de Rijn en qua scheepsver‐
keer ook niet zo druk. De Moezel ontspringt in het zuiden van de Vogezen en
bereikt na een paar omwegen bij Trier de uitlopers van de Hunsrück.
 
De Romeinen verbouwden zo’n 2000 jaar geleden al wijn aan de oevers van
de Moezel en tegenwoordig is het Moezeldal een van de belangrijkste en bij
toeristen meest geliefde wijnbouwgebieden van Duitsland. Bekende plaatsen
zijn Bernkastel Kues, Traben Trarbach, Cochem en Zell en het hoog gelegen-
voormalig-vrouwenklooster Mariënburg (tegenwoordig een jongerencen‐
trum). De grootste stad, Trier, is een zeer interessante, levendige stad,
omringd door de uitlopers van de Eifel en de Hunsrück. Het aantrekkelijke
centrum met de oudste bouwwerken en meest bezienswaardige musea,
waaronder het geboortehuis van Karl Marx, ligt op de rechteroever van de
Moezel, de Hunsrücker zijde van het Moezeldal.
Minder bekend is Neumagen-Dhron. Hier zijn sporen te vinden van de Kelten
en de Romeinen. In deze gids gaan we niet uitgebreid in op deze beroemde
wijnstreek. Ondanks de rijkdom aan toeristische attracties belichten we in
deze gids slechts één plek, Neumagen-Dhron aan de oostkant van de Moezel.

Moezeldal

Romeinen en Kelten

Neumagen-Dhron
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Een Romeins reliëf waarop een vrouw door haar bedienden wordt verzorgd

De voor ma lige zomer re si den tie van kei zer Con stan tijn de Grote (306-337) is
tegen woor dig het plaatsje Dhron dat samen met Neu ma gen de plaats Neu ma gen-
Dhron (2200 inw., 37 km ten NO van Trier) vormt. Het is het oud ste wijn stadje
aan de Hunsrückse kant van het Moe zel dal. Dhron staat al meer dan dui zend
jaar bij fijn proe vers bekend om zijn wij nen. In de 4de eeuw na Chr. bouwde kei ‐
zer Con stan tijn in deze al in Kel ti sche tij den bekende han dels plaats een sterke
burcht met veer tien torens. Novi o ma gus, de Latijnse naam voor Neu ma gen-
Dhron, was de enige Romeinse ves ting aan de Moe zel.
Langs de Archäolo gi sche Rund weg kun nen alle Romeinse monu men ten in Neu ‐
ma gen-Dhron wor den bezocht. Bij de VVV is een plat te grond ver krijg baar. Je
kunt ech ter ook gewoon de spe ci aal in de straat gemet selde ste nen vol gen. Bij de
monu men ten staan infor ma tie bor den met een goede uit leg over wat je ziet.
Het Hei mats mu seum toont het trotse ver le den van de plaats, met onder meer
afgiet sels van Romeinse reliëfs en Romeinse stijl ka mers.

Neumagen-Dhron

Heimatsmuseum Hinterburg 8 • apr-dec ma 9-12.30 uur, di, do en vr 9-
12.30 en 14-16.30 uur, za 9-12 uur, jan-mrt ma 9 12.30 uur • gratis

Wijnschip Stella Noviomagi
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Bij arche o lo gi sche opgra vin gen in Neu ma gen-Dhron zijn tal loze waar de volle
voor wer pen gevon den die in het Lan des mu seum in Trier bewaard wor den. Zo is
er een Romeinse villa opge gra ven met inven ta ris en een Romeins wijn schip, het
oud ste bewijs van wijn bouw aan de Moe zel. Het ste nen schip maakte deel uit
van een graf mo nu ment van een Romeinse wijn han de laar. Het wijn schip, de
Stella Novi o magi, is nage bouwd in hout en er kan vanaf de haven van Neu ma ‐
gen-Dhron mee over de Moe zel wor den geva ren. Vlak bij de jacht ha ven is het
Info-Pavil lon Wein schiff geves tigd waar elke boot tocht begint en waar – onder
het genot van een glas witte Moe zel wijn – een film wordt getoond over het
Romeinse ver le den van Neu ma gen-Dhron.
Een echte aan ra der

De dich ter Deci(m)us Mag nus Ausonius (ca. 310-393) gaf in zijn gedicht Mosella
een lyri sche beschrij ving van het Moe zel dal tus sen Trier en Koblenz. Er is een
wan del route naar hem ver noemd: de Ausoni us weg.
Je loopt in gedach ten mee met de Romeinse legi oe nen in een veld tocht van Bin ‐
gen naar Trier die kei zer Valen ti nia nus I tegen de Ale man nen onder nam in de
jaren 368/369. Ausonius was als leraar van de zoon van de kei zer uit ge no digd
door de kei zer om mee op die veld tocht te gaan. Dit ver slag in dicht vorm is de
oud ste en bekend ste reis be schrij ving van een Duits land schap in de 4de eeuw. De
Ausoni us weg is 120 km lang en is uit ste kend voor zien van beweg wij ze ring en
over nach tings mo ge lijk he den. Je loopt over oer oude, stille weg ge tjes en han dels ‐
we gen met ver ras sende ver ge zich ten, over het weidse land schap, door diepe
dalen en oude bos sen.
Toen arche o lo gen in 2003 ont dek ten dat de Ausoni us weg vanaf de 11de eeuw
ook gebruikt werd als pel grims route naar Trier (waar een stuk van het onder ‐
kleed van Jezus bewaard wordt) werd in dat jaar op het zelfde tra ject de
Hunsrücker Jakobsweg geo pend. Zo kun je dus al wan de lend ook de bekende
Jacobs schelp als mar ke ring tegen ko men. Meer infor ma tie over de Ausoni us weg
vind je op www. strassen- der- roemer. eu.
Ausonius zelf heeft ter ere van dit werk in Neu ma gen-Dhron een stand beeld
gekre gen dat voor de Pfar r kir che staat.

Wijnschip Stella Noviomagi

Info-Pavillon Weinschiff Pelzersgasse 7 • apr-okt za 14-16 uur, zo 9.30-
10.30 uur • gratis • www.roemerweinschiff.de

Ausoniusweg

Hunsrückhöhenstraße
Als je over de B327 en de B407 rijdt, heb je waarschijnlijk geen flauw idee
van de geschiedenis van de Hunsrückhöhenstraße, want zo heet deze 157
km lange weg die dwars over de Hunsrück loopt van Saarburg naar
Koblenz. De Hunsrückhöhenstraße werd in de jaren 1938 en 1939 in mars‐
tempo door de Nazi’s aangelegd: 140 km in 100 dagen. De opdrachtgever
was Hermann Göring en de uitvoerder Organisation Todt, een paramili‐
taire bouworganisatie, genoemd naar haar leider Fritz Todt. Er werden
dwangarbeiders, krijgsgevangen en concentratiekamp-gevangen ingezet
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bij de bouw van grote opdrachten, zoals een deel van de Atlantikwall en
later schuilkelders voor Duitse burgers.
De aanleg van de Hunsrückhöhenstraße, waarbij deels een oude
Romeinse straatweg werd gevolgd, werd vooral met hulp van vrijwilligers
uitgevoerd. Het doel was een snellere opmars van de Duitse troepen
mogelijk te maken naar de Duits-Franse grens, de zogenaamde ‘West‐
wall’ of ‘Siegfried Linie’. Aan weerskanten van de weg werden in bossen
kampen voor proviandering van de troepen ingericht. In de buurt van
Kastellaun werd een luchthaven gebouwd waarbij veel Keltische graven
ontdekt zijn, waarvan de meeste verwoest werden.

Neumagen-Dhron
Bus Met bus 304 via Wittlich naar Merschbach vv en 333 via Bernkastel
Kues naar Trier.
Accommodatie In en rond Neumagen-Dhron is keus te over aan hotels,
pensions, appartementen. De Moezel is zeer populair bij toeristen. Als
kampeerder kun je terecht bij Camping Neumagen, Moselstraße 22,
www.campingneumagen. Een prachtig kampeerterrein direct aan de
Moezel. Ook geschikt voor campers en caravans. Op de camping is
onder meer een kleine supermarkt aanwezig met elke dag verse brood‐
jes en een restaurant met terras.
Eten en drinken In Neumagen-Dhron is meer dan voldoende aanbod om
een lekker hapje te eten en dat vergezeld te laten gaan van een goed
glas (Moezel-)wijn.
VVV Romerstraße 137, www.neumagen-dhron.de.
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Uitzicht over de Rijn bij Oberwesel vanaf het terras van het Günderodehaus

Als de indrukwekkende Rijn bij Bingen de uitlopers van de Hunsrück binnen‐
stroomt heeft zij al twee-derde van haar 1233 km lange reis naar de Noord‐
zee afgelegd. De Rijn stroomt langs de Hunsrück door een landschappelijk
sprookjesachtig gebied. In dit Rijndal stroomt de rivier langs Oberwesel, St.
Goar (bekend van de Loreley) en Boppard totdat de Rijn bij Koblenz samen‐
vloeit met de Moezel en daarmee het meest noordelijke punt van de uitlo‐
pers van de Hunsrück bereikt.

In het Rijn dal ligt Bin gen am Rhein  (7600 inw.) aan de zuid zijde van de mon ‐
ding van de rivier de Nahe op het kruis punt van vier wijn re gio’s. De stad is
bekend als de toe gangs poort tot het Unesco-werel derf goed Obe res Mit tel r hein tal,
dat loopt van Bin gen tot Koblenz.
Karak te ris tiek voor Bin gen is het beeld van de 15de-eeuwse Burcht Klopp met op
de ach ter grond de Schar lachs berg met de Kai ser Frie d rich Turm (uit 1888). De
Schar lachs berg ligt op een lan ge af stands route die gewijd is aan het indu stri eel
erf goed tus sen de Rijn en de Main. De Burcht Klopp is gebouwd op Romeinse fun ‐
da men ten, vele malen ver woest en nu een goed streek res tau rant. Op de bin nen ‐
plaats vin den er in de zomer open lucht voor stel lin gen plaats.
Bin gen is een wijn stad en kent een aan tal leuke wij ne ve ne men ten. Je kunt met
een huif kar langs de beste wijn gaar den van Bin gen gaan, waar bij je ook een
bezoek brengt aan de uit kijk to ren op de Schar lach hof, met adem be ne mend uit ‐
zicht. Onder weg krijg je wijn en hap jes geser veerd en een maal terug op het wijn ‐
goed waar je begon nen bent wacht je een leuke wijn proe ve rij. De rond rit duurt
onge veer 4 uur en je kunt van mei tot okto ber met de huif kar mee.

Rijndal

Een sprookjesachtige rivier

Bingen am Rhein

Muizentoren
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Het is in Bin gen een komen en gaan van sche pen. De wijn oogst wordt hier ver ‐
han deld en in de drukke haven ver scheept voor afvaart over de Rijn. Wan de lend
langs de mooie Rijn pro me nade krijg je nog een beetje een beeld van hoe het hier
vroe ger aan toe ging. Je oog valt onge twij feld op een eilandje in de rivier met een
een zame toren. Deze Mui zen to ren (Mäuseturm) is ver moe de lijk in de 10de
eeuw gebouwd op de res ten van een Romeinse ves ting.
Vanaf het eind van de 13de eeuw diende de toren als tol huis van de burcht
Ehren fels aan de over kant van de Rijn. De Mui zen to ren dankt zijn naam aan een
ver haal over een zekere bis schop Hatto die zich in de toren had terug ge trok ken
met enorme hoe veel he den graan die hij van de boe ren had afge perst. Toen men
hem na een tijdje opzocht, trof men van de bis schop niet veel meer aan: hij was
opge ge ten door de mui zen. De toren is ver woest in de Negen ja rige Oor log en in
1855 her bouwd. Sinds dien wordt hij gebruikt als sig naal to ren voor de scheep ‐
vaart.
Wil je zelf ook eens over de Rijn varen, maak dan in ieder geval een reis van Bin ‐
gen naar Koblenz en laat je op die vaar tocht vooral niet ver lei den door de Lore ley
want je weet wat er dan gebeurt.

In Bin gen kun je niet om Hil de gard
von Bin gen heen. Sinds 2008 staat er
in Bin gen, aan de Rijn pro me nade, het
Museum am Strom  dat voor een
belang rijk deel aan haar is gewijd.
Daar naast besteedt het museum ook
aan dacht aan de Romeinse tijd, de
stads ge schie de nis en heeft het een
spe ci ale afde ling ‘Rijn-roman tiek’.
Het museum is geves tigd in de voor ‐
ma lige machi ne hal van een elek tri ci ‐
teits cen trale uit 1898. Hil de gard von
Bin gen (1098-1179) leidde een door
haar zelf gesticht bene dic tijn erk loos ter
in Bin gen en een zus terk loos ter in
Eibin gen. Zij is tegen woor dig vooral
bekend als com po nist en mys tica, maar ze was zowel schrijf ster, the o loog,
weten schap per als filo soof, dich ter en abdis van het non nen kloos ter. Ze werd
ver eerd door het volk om haar visi oe nen en was advi seur van pau sen, kei zers en
bis schop pen. Hil de gard schreef – onder meer in Bin gen – ver ras sende wer ken
over onder wer pen als plant kunde, muziek en the o lo gie. In 2012 werd ze hei lig ‐
ver klaard door paus Bene dic tus XVI en kreeg ze de ere ti tel van kerk le ra res.

Muizentoren

Museum am Strom-Hildegard von Bingen

Pelgrimsroute Hildegard von Bingen, een langeaf‐
standspad

Museum am Strom Museumstraße 3 • di-zo 10-17 uur • €3 •
www.bingen.de/tourismus

Hildegard wandelingen
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Ben je na je bezoek aan het museum gefas ci neerd geraakt door deze unieke
vrouw dan kun je een stads wan de ling maken van zo’n 5 km, die is uit ge zet langs
plek ken die een rol speel den in haar veel be wo gen leven.
Het ver trek en eind punt van de wan de ling is de par keer plaats bij de veer pont
Bin gen-Rüdes heim am Rhein.
Ook in Rudes heim kun je een Hil de gard-wan del pad lopen. Deze wan de ling is een
kleine 7 km lang en voert door met wijn stok ken begroeide heu vels en langs schit ‐
te rende uit zicht pun ten naar de paro chie kerk van Eibin gen en het zus terk loos ter
van Hil de gard von Bin gen.
Deze wan de lin gen zijn ‘klein bier’ in ver ge lij king met de 137 km lange Pel grims ‐
route Hil de gard von Bin gen. Deze route loopt van Bin gen naar Idar-Ober stein en
via de kloos terruïne Disi bo den berg naar Spon heim en Nie der ho sen bach. De
route ein digt weer in Bin gen. Tij dens de route krijg je een veel heid aan infor ma ‐
tie aan ge bo den over Hil de gard en haar tijd. Naast infor ma tie bor den biedt de pel ‐
grims route ook medi ta tieve bor den met tek sten van Hil de gard die je kun nen
inspi re ren bij een medi ta tie.
Veel plaat sen aan deze wan del route heb ben een trein sta tion, zodat je ook een
deel van de wan de ling kunt maken. Zie www. hil dega rdwe g. eu.

De spoor lijn van Sim mern naar Bop pard werd in augus tus 1908 geo pend en was
een waar bra vou re stuk. Het tra ject gaat door vijf tun nels en over twee via duc ten
en is de steil ste spoor lijn ten noor den van de Alpen. Het gebied ligt pre cies tus ‐
sen de Moe zel en de Mid den-Rijn en is beto ve rend mooi.
In 1983 werd het per so nen ver voer tus sen Sim mern en Pfalz feld stil ge legd en vijf
jaar later werd het spoor tra ject tus sen Sim mern en Emmels hau sen afge bro ken.

Hildegard wandelingen

Bingen am Rhein
Trein Bingen is uitstekend bereikbaar met de trein. De stad heeft drie
stations: Hbf Bingen Bingerbrück (voor de internationale aansluitingen),
Bahnhof Bingen-Stadt en Bahnhof Bingen-Gaulsheim.
Bus De busverbindingen zijn zowel binnen Bingen als in de regio goed
geregeld. Voor bestemmingen buiten de regio zie: www.rnn.info.
Camping Voor campers is er bij Bingen aan de Rijn het Wohnmobilpark
Bingen, Bingen-Gaulsheim, Ausserhalb 11, tel. +49 6721 153421,
www.wohnmobilpark-bingen.de, (vanaf €7,50 per nacht). Het is een
prachtige plek, gelegen op het kruispunt van vier regio’s en hun wijn‐
bouwgebieden: Rheinhessen, Nahe, Middenrijn en Rheingau, ingebed
tussen de Rijn en de Rochusberg en grenzend aan het ‘Natuur- en Vogel‐
beschermingsgebied’ Rheinauen.
Eten en drinken Eten met uitzicht op wereldcultuurerfgoed is toch wel
iets heel speciaals. En dat kan bij Zollamt, Hafenstraße 3, Dit restaurant,
gevestigd in het oude tolkantoor van Bingen, heeft een prachtig terras
aan de zogenaamde ‘cultuuroever’ van Bingen met direct zicht op onder
meer de Muizentoren, Ruedesheim en de burcht Ehrenfels. Echt specta‐
culair, vooral bij zonsondergang. Het restaurant is dagelijks geopend
vanaf 11uur en op zo vanaf 10 uur.
VVV Rheinkai 21, tel. +49 6721 184205, www.bingen.de/tourismus.

Emmelshausen
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Dit tra ject is nu gedeel te lijk als fiets pad inge richt.
Het is moge lijk om een uit ste kend beweg wij zerde Hunsrückbahn-wan de ling
van 16 km te maken. De start is vanaf het sta tion in Emmels hau sen (4700 inw.,
43 km ten NW van Bin gen) en ein digt in Bop pard, waar vol doende moge lijk he ‐
den zijn om weer naar Emmels hau sen te komen.
In Emmels hau sen ligt ook het Hunsrück-Trein mu seum. In een oude goe de ren ‐
loods direct naast het sta tion heb ben trein lief heb bers een unieke expo si tie over
de Hunsrück-spoor baan inge richt. Naast uni for men, lam pen en spoor weg sig na ‐
len vind je hier onder meer de fluit van een stoom trein, zit ban ken, een model ‐
spoor baan die de spoor weg si tu a tie in Emmels hau sen in de jaren ‘60-’80 van de
vorige eeuw weer spie gelt en een zelf ge maakt trein kaar ten lo ket. Ook het oude
sein huisje is weer in gebruik geno men. En pas sant kom je nog het één en ander
te weten over de geschie de nis van Emmels hau sen, die nauw ver want is met de
aan leg van de spoor baan.

Hunsrück-Treinmuseum Bahnhofstraße 5 • mei-okt zo 9.30-12.30 uur • €2
• www.museum.lochris.de

Emmelshausen
Bus snelbus 610-Koblenz-Emmelshausen-Flughafen Hahn, regiobus 620-
Koblenz-Emmelshausen-Simmern
Wandelen Op www.boppard-tourismus.de kun je de flyer downloaden
van de Hunsrückbahn-wandeling. Een rondwandeling van 8,5 km door
de Ehrbachklamm bij Boppard is ook zeer de moeite waard met haar
prachtige uitzichtpunten, burchten en molens.
VVV www.boppard-tourismus.de.
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Windklang op de top van de Erbeskopf

Het dichtbeboste Hochwald met de hoogste bergtop in Duitsland ten westen
van de Rijn, de Erbeskopf (818 m), zou het decor van sagen en heldendichten
kunnen zijn. Zoals een scène uit het beroemde Nibelungenlied, waarbij Hagen
von Tronje in opdracht van Brunhilde Siegfried versloeg. Bewijs is hier echter
niet voor. Aannemelijk is dat, zoals praktisch in alle sagen en heldendichten,
de fantasie van de 12de-eeuwse dichter de werkelijkheid naar zijn schrijvers‐
hand zette. De dichter heeft de plek waar het verhaal zich afspeelt heel
bewust niet nader omschreven, zodat het overal kan zijn. Maar wie het Hoch‐
wald beter leert kennen, zelf ervaart hoe de herfstsluiers een bijzondere sfeer
creëren of hoe het voorjaar het bos betovert met haar vrolijke levenslust, die
kan fantaseren dat de dichter deze omgeving in zijn hoofd gehad moet heb‐
ben toen hij het Nibelungenlied schreef.
 
In het Hochwald zijn twee plekken die verwijzen naar het Nibelungenlied: de
Siegfriedbron en een vijver die ontstaan zou zijn uit de stroom vergoten tra‐
nen van de mooie Krimhild toen ze hoorde dat haar geliefde Siegfried ver‐
moord was.
 
We focussen in dit mysterieuze landschapsgebied vooral op de restanten van
de Kelten, Romeinen en de middeleeuwen: Hermeskeil, Grimburg, Hinzert
(concentratiekamp Nacht und Nebel), de Keltenring bij Otzenhausen, het
luchtkuuroord Thalfang (met Burg Dhronecken), de Frauenburg (van Loretta

Hochwald
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Gräfin von Sponheim) en de St. Wendel-regio in Saarland.

Her mes keil (5700 inw., 36 km ten ZO van Trier) is de groot ste plaats van het
Hoch wald. Het is een rus tige plek te mid den van prach tige beu ken- en den nen ‐
bos sen in het Natuur park Saar-Hunsrück en een prima uit gangs punt voor wan ‐
de lin gen in de omge ving.
Ooit lag de stad op een kruis punt van twee han dels we gen die al in de Brons tijd
beston den.
Een bezoek aan het Hoch wald mu seum is de moeite waard als je geïnte res seerd
bent in hoe er in vroe ger tij den in Her mes keil en omge ving geleefd werd. Wil je
meer zien van het stadje dan is de beel den route een leuke manier om Her mes keil
te leren ken nen. Er zijn drie rou tes met elk hun eigen beel den, fon tei nen en
geschie de nis. Een plat te grond is ver krijg baar bij de VVV.

De Flu gaus stel lung  (Vlieg tuig park) ligt 4,5 km ten N van Her mes keil en toont
meer dan hon derd vlieg tui gen, waar on der oude model len van Lock heed, Dakota,
Fok ker en Haw ker.
Aan boord van een nage maakte Con corde kun je een kopje kof fie drin ken.

Bij Grim burg  (500 inw., 8 km ten ZW van Her mes keil) ligt de ruïne van de vor ‐
ste lijke burcht Grim burg . Eind 12de eeuw werd deze burcht gebouwd om de
bezit tin gen van het keur vor sten dom Trier te bescher men tegen het sterke ver ‐
lan gen van de adel lijke fami lie von Spon heim steeds meer grond te ver wer ven.
De Grim burg werd tij dens de Negen ja rige Oor log bijna vol le dig ver woest door de
Franse troe pen en niet meer opge bouwd. Alleen de Grim bur ger Hof, lager ge le gen
dan het kas teel, heeft de tand des tijds door staan en is tegen woor dig een res tau ‐
rant en infor ma tie cen trum.
De ruïne is op basis van oude plat te gron den deels opnieuw opge bouwd en
indruk wek kend genoeg om te bezoe ken en te genie ten van het prach tige uit zicht
over het Schwarzwälder Hoch wald tot ver in het Saar land. De Grim burg is tij ‐
dens de zomer maan den dage lijks vrij toe gan ke lijk.
In Grim burg is het Burcht- en Hek sen mu seum geves tigd in een vol le dig geres ‐
tau reerde boer de rij uit de 18de eeuw. Het museum geeft een beeld van de regi o ‐
nale geschie de nis, die ver we ven is met de geschie de nis van de burcht, en dan
vooral van de hek sen ver vol ging in de regio. In de 16de en 17de eeuw was de
burcht het schouw to neel van meer dere hek sen pro ces sen.

Hermeskeil en omgeving

Hochwaldmuseum Trierer Straße 49  • di-vr 10-12 en 14-17 uur, za en zo
10-17 uur • €3 • www.hochwaldmuseum.de

Flugausstellung

Flugausstellung Habersberg 1 • apr-nov 10-17 uur • €10 •
www.flugausstellung.de

Grimburg

Burcht- en Heksenmuseum Hauptsrasse 16 • apr-okt za en zo 14-17 uur,
nov-mrt zo 14 tot 17 uur • gratis • www.burg-und-hexenmuseum.de

Kell am See
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De Kel ler Stau see bij Kell am See  (2000 inw., 6 km ten W van Grim burg) trekt
veel bezoe kers. Popu laire acti vi tei ten zijn kano va ren, water fiet sen, vis sen of
wan de len over de weg rond het meer. In het avon tu ren bos is een klim par cours
uit ge zet waar je via meer dan twin tig sta ti ons, tus sen 5 en 14 m hoog, van boom
tot boom kunt klim men. Kin de ren vanaf 4 jaar kun nen met spe ci ale bege lei ding
al mee doen.

Monument voor het concentratiekamp SS-Sonderlager/KZ Hinzert

Bij Hin zert (8,5 km ten NW van Her mes keil) ligt SS-Son der la ger/KZ Hin zert,
het enige con cen tra tie kamp in de Hunsrück. Het kamp werd in 1938 opge richt als
een ver za mel kamp waar bur gers wer den onder ge bracht om werk zaam he den te
ver rich ten aan de West wall en de Reich s au to bah nen. Het was oor spron ke lijk een
werk- en opvoe dings kamp voor men sen die zich aan de Arbeitsein satz had den
ont trok ken, de zoge noemde werk wei ge raars. Vanaf 1941 bracht men hier ook
poli tieke tegen stan ders van het Nazi re gime onder (de zoge noemde Nacht und
Nebel gevan ge nen) om naast dwang ar beid een drie weken durend her op voe ‐
dings pro gramma te onder gaan.
De gevan ge nen wer den extreem wreed behan deld en op een hon ger di eet gezet.
Ze moch ten geen brie ven schrij ven of ont van gen, hun fami lie le den moch ten niet
weten waar ze ver ble ven en wer den bij het over lij den niet op de hoogte gesteld.
Tus sen 1939 en 1945 zijn ver zets men sen uit Frank rijk, België, Luxem burg, Neder ‐
land en Noor we gen hier op gru we lijke wijze om het leven geko men. Een exact
aan tal is las tig te noe men omdat er nog steeds wei nig bron nen bekend zijn.
In 2005 is er een her den kings mo nu ment van krui sen opge richt en tien jaar later
een bij zon der docu men ta tie- en ten toon stel lings ge bouw. Vooral dit gebouw
intri geert. Het is een ano ma lie in het land schap, gemaakt van roes tig staal.

Kell am See

Concentratiekamp Nacht und Nebel

Hochwald54

 



Bij Otzen hau sen (9 km ten Z van Her mes keil) ligt de impo sante Kel ti sche Ring ‐
wal. De wal werd gebouwd rond 450 v. Chr. en omvat een gebied van onge veer
19 ha. Het is één van de groot ste ver de di gings wer ken uit de tijd van de Kel ti sche
bescha ving. De ring wal bestaat uit enorme, los op elkaar lig gen rots blok ken. De
muur heeft een lengte van 2210 m, is 10 m hoog en loop taps toe van 41 m breed
aan de basis tot 10 m aan de boven kant. De nog steeds impo ne rende muur vormt
een teken van de macht en rijk dom van het Kel ti sche volk. In de 2de en 1ste eeuw
v. Chr. had de neder zet ting bijna de omvang van een stad. Tegen woor dig ligt het
gebied voor een deel ver bor gen onder oude beu ken. Op de weg naar de ring wal
is een wan del route uit ge zet. Op infor ma tie bor den krijg je uit leg over de Kel ti sche
neder zet ting die ooit ach ter de ring wal geves tigd was.
Aan de voet van de berg is een Kel ten park inge richt waar je een indruk krijgt van
leven en wer ken van de Kel ten.

Thalfang am Erbeskopf (1900 inw., 16 km ten N van Her mes keil) ligt mid den in
het Natuur park Saar-Hunsrück en het Nati o naal Park Hunsrück-Hoch wald aan
de voet van de 818 m hoge Erbeskopf. Mede dank zij de mooie, hoge lig ging (450
m) en de gezonde zui vere lucht is het een popu lair lucht kuur oord. In 633 werd
het dorpje voor het eerst genoemd als eigen dom van het bene dic tijn erk loos ter,
later van de abdij St. Maxi min bij Trier. In 1635 ver nie tig den de Keulse troe pen
het dorp tij dens de Der tig ja rige Oor log vol le dig.

SS-Sonderlager/KZ Hinzert di-vr 9-13 en 14-17 uur, zo 14-17 uur • gratis •
www.gedenkstaette-hinzert-rlp.de

Otzenhausen

Keltenpark Trierer Straße 5  • eind mrt-eind okt do-za 13-18 uur, zo 10-18
uur • €2,50 • www.keltenpark-otzenhausen.de

Hermeskeil en omgeving
Accommodatie In Neuhütten (7 km ten ZO van Hermeskeil) kun je een
prima kamer boeken bij Hotel Der Tempel , Saarstraße 2, tel. + 49 6503
7669, www.le-temple.de, €50. Een elegant modern hotel (sinds 1992),
gelegen aan de rand van het Nationaal Park Hunsrück-Hochwald met
een uitstekend gourmet restaurant en fijne, rustige kamers. Ook een
prima uitgangspunt voor wandelingen en fietstochten.
Eten en drinken In Hermeskeil vind je restaurants uit de ‘hele wereld’,
van Aziatisch, Grieks en Italiaans tot Spaans, fastfood en natuurlijk de
lokale Duitse keuken. Ook is er een ruime keuze aan cafés en koffiehui‐
zen. Populair bij vooral sportliefhebbers is Cafe Bistro Mythos , Langer
Markt 1. Mythos heeft een uitgebreide drankenkaart en je kunt er darten.
Het café is een leuke ‘après-ski-bestemming’ of gewoon voor een
avondje ontspannen.
VVV Langer Markt 30, apr-sep ma-vr 10-12 en 14-17 uur en okt-mrt ma-do
10-12 en 14-17 uur, vr 10-12 uur, www.hermeskeil.de.

Thalfang am Erbeskopf

Wandelen, fietsen en wintersport
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Tegen woor dig is Thalfang vooral uit gangs punt en ver blijf plaats voor de actieve
toe rist. Het lan ge af stand pad Saar-Hunsrück Steig loopt over de Erbeskopf. Meer ‐
dere thema-wan del we gen star ten vanaf de Erbeskopf bij het Hunsrückhaus, zoals
de Gip fel steig, met een korte route van 4 km en een lan gere van 8,5 km.
En de droom kron kel Gip fel rau schen met als-let ter lijk-hoog te punt (816 m) onder
meer het kunst werk Wind klang waarop je een fan tas tisch uit zicht hebt. Dit
beeld houw werk, tevens uit zicht plat form, is ont wor pen door Cris toph Man cke en
toont op indruk wek kende wijze een samen spel van natuur lijke ele men ten (wind,
water, aarde en zon), ton nen staal en een hou ten ‘ver pak king’. Deze com bi na tie
zorgt als je goed luis tert voor een geheel eigen geluid, dat ook weer anders klinkt
bij storm dan bij regen. De Wind klang maakt deel uit van een beel den route die
uit ge zet is op de top van de Erbeskopf.
Bij zon der is ook het blo te voe ten pad van 2,5 km lang (heen en terug) over gras,
wei lan den en enkele beken waar je door heen moet waden. Het is goed voor
zowel de gees te lijke als licha me lijke gezond heid van jong en oud. De natuur lijke
voet re flex sti mu leert de gezond heid van je voe ten, het door bloe dings sys teem
van je lichaam en acti veert het immuun sys teem. Het blo te voe ten pad start aan de
Saarstraße 8, vlak bij het zwem bad en gezond heids cen trum van Thalfang. In de
omge ving zijn drie afwis se lende moun tain bike-rou tes uit ge zet, zoge naamde Rad-
Aktiv-Rou ten.
In de win ter is de Erbeskopf een aan ge naam ski- en rode loord en ‘s zomers is er
een rodel baan. Ple zier gega ran deerd. Met een lengte van 1365 m en een hoog te ‐
ver schil van 106 m zal het gegil niet van de lucht zijn. Ope nings tij den zijn afhan ‐
ke lijke van het weer.

De burcht Dhro nec ken (7 km ten Z van Thalfang) ligt mooi tus sen de heu vels en
een snel stro mende beek. Van de burcht, gebouwd rond 1300, is slechts een hoek ‐
to ren over die je kunt beklim men. Na ver woes tin gen door Keulse, kei zer lijke en
Franse troe pen zijn op de res tan ten van de burcht woon hui zen gebouwd en een
gro ter huis dat het kas teel genoemd wordt en waar een bos wach te rij in is geves ‐
tigd.

Wandelen, fietsen en wintersport

Dhronecken

Thalfang am Erbeskopf
Accommodatie Een geweldig hotel om te verblijven is Bahnhof
Thalfang, Charlottehöhe 1, tel. +49 6504 9569330, www.bahnhof-thalfang.
de, €57. De naam zegt het al: je logeert in het voormalige station, gele‐
gen onder het groen. Het hotel heeft moderne, lichte en origineel inge‐
richte kamers.
Eten en drinken Het is goed eten en drinken in de voormalige stations‐
restauratie, nu onderdeel van het hotel-restaurant Bahnhof Thalfang,
De keuken gebruikt vooral seizoensproducten uit eigen streek en ook
vegetariërs komen hier aan hun trekken. De wijnkaart is zeer uitgebreid,
met uiteraard een ruime keuze aan regionale wijnen.
VVV Meer informatie: www.erbeskopf.de/tourismus.html.

Frauenburg
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Het kas teel Frauen burg in Son nen berg-Win nen berg (500 inw., 40 km ten O van
Her mes keil), ligt aan de boven loop van de Nahe in een schil der ach tig natuur ge ‐
bied. Wan del op je gemak naar de burcht en geniet van het mooie uit zicht vanaf
de 33 m hoge burcht to ren. Je kunt ook een ‘droom kron kel’ wan de len rondom de
burcht. De route is 12 km lang. ‘s Avonds is de burcht mooi ver licht.
Frauen burg  werd in 1320 door de gra ven Von Spon heim gebouwd en was vanaf
1331 tot haar dood het woon huis van Loretta von Spon heim. In 1673 werd de
burcht ver woest door troe pen uit Lot ha rin gen en is sinds dien niet meer
bewoond. Des on danks is de Frauen burg één van de best onder hou den burch ten
in deze land streek en ver dient alleen al van wege de getui ge nis van mid del ‐
eeuwse machts po li tiek je aan dacht.

Aan de zuid wes te lijke grens van de Hunsrück stroomt de Saar. St. Wen del
(26.000 inw.) ligt in het Natuur park Saar-Hunsrück en gedeel te lijk in het Nati o ‐
naal Park Hunsrück-Hoch wald.
Ga op ont dek kings reis naar het ver le den van deze regio, want ook hier heeft de
geschie de nis zijn spo ren nage la ten. Een uit stapje in de omge ving is even eens de
moeite waard. Je bent al snel bij de buren in Frank rijk of Luxem burg.

Frauenburg

Spot niet met Loretta von Sponheim
Strijd om grond was in de middeleeuwen aan de orde van de dag. Een
beroemde episode uit 1328 tussen aartsbisschop Balduin en Loretta von
Sponheim getuigt hiervan. Nadat Loretta jong weduwe werd met drie
jonge zonen, kreeg zij de taak zorg te dragen voor ht graafschap von
Sponheim Starkenburg. Dat deed ze toegewijd en met stevige hand. Bal‐
duin, aartsbisschop van Trier en broer van de keizer, was één van de
machtigste mannen van het Rijk. Hij wilde zich het graafschap van een
ogenschijnlijk zwakke vrouw toe-eigenen. Maar hij verkeek zich volkomen
op Loretta, die hem tijdens een tochtje over de Moezel naar Koblenz in
1328 gevangen liet nemen.
Loretta werd vanwege deze daad in de ban gedaan door de keizer en
geëxcommuniceerd door de paus. Zij trok zich hier echter niets van aan
en ging haar eigen weg. Ze hield vast aan haar claim op de bezittingen
van het graafschap en Balduin moest uiteindelijk een acte van boetedoe‐
ning tekenen, en zijn claim op het graafschap inslikken. Ook moest hij
los- en smartengeld aan Loretta betalen. Van het geld liet Loretta de
Frauenburg opknappen en verbouwen tot woonkasteel. De excommuni‐
catie werd in 1330 opgeheven nadat Loretta op blote voeten en met een
grote kaars in haar handen, voor de hele gemeente in de dom van Trier
‘haar schuld’ voor de ontvoering van de aartsbisschop van Trier had
bekend.

Frauenburg
Wandelen Wandeling rond de burcht:
www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen/graefin-loretta.

St. Wendel en omgeving

Hochwald 57

 

http://www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen/graefin-loretta.


Van oer oude bewo ning getuigt een Kel ti sche men hir uit het neo li thi cum in Wal ‐
hau sen. In Wares wald bij Tho ley zijn een belang rijke Romeinse neder zet ting en
res tan ten van een bad plaats gevon den. De Wen de li nus ba si liek in St. Wen del
behoort tot de mooi ste laat-gothi sche ker ken in het Saar land. Diverse burcht to ‐
rens, zoals in Noh fel den en Eis wei ler, zijn het bewijs van sta tige bezit tin gen uit de
mid del eeu wen en later.
Van St. Wen del naar het Bostal meer loopt de Straße der Skulp tu ren, een 17 km
lange beel den route langs heden daagse kunst. In 1979 werd de route offi ci eel
geo pend met de ont hul ling van het beeld Lief des troon van Leo Korn brust en een
sculp tuur van Franz Xaver-Ölzant. Sinds dien heb ben vele kun ste naars uit bin ‐
nen- en bui ten land een totaal van 58 wer ken gemaakt.
Stad jes als Frei sen (met 470 m de hoogst ge le gen stad van het Saar land), Nam ‐
born (met de Lie ben burcht uit 1200), Oberthal (bekend om zijn rode krijt steen)
en Tho ley (met het oud ste kloos ter op Duitse bodem) zijn zeker een bezoekje
waard. Bij Noh fel den (22 km ten ZO van Her mes keil) ligt de Bostal see, een stuw ‐
meer met veel recre a tie mo ge lijk he den.

De Bostal see ont stond in 1979 toen er een dam van 500 m lang werd aan ge legd
ten behoeve van de opwek king van elek tri ci teit. Tegen woor dig is het meer
vooral bedoeld voor recre a tie en het zuid wes te lijk deel is een natuur re ser vaat.
Het is een heer lijke plek met twee grote zand stran den om te genie ten van de
zon, beach vol ley bal te spe len of zand kas te len te bou wen.
Op het meer kun je water fiet sen, sur fen en zei len. Rondom het meer zijn wan ‐
del- en fiets rou tes uit ge zet. Het Bostal meer biedt ook plaat sen van rust voor hen
die in de stilte van de vroege och tend aan of op het water wil len genie ten. Het
meer heeft een eigen jacht ha ven. Behalve water sport biedt het Bostal meer de
moge lijk heid tot nor dic wal king, ten nis & squash, golf, bal lon- en zweef vlie gen
en nog veel meer.

Bostalsee

St. Wendel
Trein Station aan Mommstraße 2. De RE3 van Frankfurt am Main, Mainz
Hbf of Saarbrucken Hbf, stopt in St. Wendel evenals de RB73 van
Neubrücke via Türkismühle, St. Wendel, Neunkirchen naar Saarbrücken.
Bus St. Wendel ligt als een spin in het web van buslijnen. Informatie
www.saar-mobil.de en www.vlexx.de. Informatie over busvervoer in Saar‐
land: www.saarfahrplan.de.
Camping Campingplatz Bostalsee, Am Campingplatz, heeft prachtige
plekken voor kampeerders, caravans, en campers. Ook kun je er een
caravan huren. De camping beschikt onder meer over een eigen restau‐
rant Dionysos-der Grieche am See, een sauna, kinderspeelplaatsen, een
sportveld en een midgetgolf.
Eten en drinken Er staan 35 verschillende soorten Flammkuchen op het
menu Flammkuchenbistro am Dom, Balduinstraße 36, Fußgängerzon.
Flammkuchen is een typisch Duits gerecht dat qua uiterlijk wel wat van
een pizza heeft maar qua smaak en textuur toch echt heel anders is.
Daarnaast kun je er ook ‘gewoon’ pizza eten, salades, er is een vegeta‐
risch menu en op do en za is het ‘all you can eat’.
VVV Am Seehafen 1, www.bostalsee.de.
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Het Hahnenbachdal bij Bundenbach met uitzicht op de Schmidtburg (voorgrond) en de
Keltische nederzetting

De Hunsrück maakt geologisch deel uit van het grote Midden-Europese
gebergte, waartoe ook het Rijnlands Leisteenplateau behoort en verder mid‐
delgebergtes als Taunus, Westerwald, Sauerland, Eifel en Ardennen.
 
Door zijn geografische ligging is de Hunsrück een van de aantrekkelijkste
middelgebergtes in Duitsland. Aan de voet van het gebergte slingeren de
rivieren de Moezel en de Nahe. De Saar sluit de Hunsrück in het westen af en
in het oosten vormt de Rijn de grens. In alle rust, ver van steden en industrie,
biedt het ongerepte landschap een aangename afwisseling van schaduw‐
rijke bossen, velden in bloei, diepe rivierdalen en zacht glooiende heuvelrug‐
gen met weidse uitzichten. Op de akkers wordt voornamelijk rogge, tarwe,
maïs en koolzaad verbouwd en op de intieme weiden lopen de koeien rustig
te grazen. Daarnaast biedt het landschap zo goed als verborgen hoogveen‐
gebieden met eeuwenoude zachte berken en indrukwekkende rotsformaties
van kwartsiet.

De Hunsrück kent drie land schaps ty pen: de bos rijke hoog ste delen met het Soon ‐
wald, Idar wald en Hoch wald, de vlak ten daar on der waar akker bouw het beeld
bepaalt en tot slot de diep inge sne den dalen met snel stro mende beken en wei ‐
den die gebruikt wor den voor de exten sieve vee teelt.
Tot de groot ste beken beho ren de Immer bach, de Kel len bach  die over gaat in de
Hah nen bach, de Gul den bach, de Bay bach, de Flaum bach, de Dhron en de Ruwer.
Het is daarom niet ver won der lijk dat de Hunsrück natuur par ken heeft: het
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Natuur park Saar-Hunsrück, het Nati o naal Park Hunsrück-Hoch wald en het
Natuur park Soon wald-Nahe.
Het over grote gedeelte van de natuur par ken bestaat uit bos.
Het Saardal vormt een ander land schap. Op de hel lin gen wordt wijn bouw bedre ‐
ven, de val leien heb ben wei lan den, en op de berg pla teaus, die vooral uit schelp ‐
kalk bestaan, is inten sieve akker bouw.

Door de geo lo gi sche geschie de nis van het gebied (pre his to ri sche zee, vul ka nen,
lava stro men, plooien en schui vende aard kor sten) ont stond een reeks van mine ‐
ra len die de basis vorm den van een edel steen in du strie die zich vanaf de mid del ‐
eeu wen in de Hunsrück ont wik kelde.
Idar-Ober stein is hier van het cen trum. In het Hunsrück-Nahe dal kun je de 30 of
48 km lange Deut sche Edel steinstraße rij den. Deze ver bindt alle plaat sen met
elkaar die iets van doen heb ben met de ver wer king van edel ste nen. Een wer ke lijk
prach tige route om te rij den. Meer infor ma tie over de Edel steinstraße vind je op
www. ede lste inla nd. de.

De Hunsrück heeft een gema tigd zee kli maat dat onder de invloed staat van de
Noord zee en de Atlan ti sche Oce aan. De zomer heeft mee stal de natste maan den
van het jaar, er valt in deze peri ode gemid deld zo’n 60 tot 80 mm aan neer slag.
In de win ter pe ri ode kan het ’s nachts soms vrie zen. Tij dens de win ter maan den
valt de neer slag dik wijls in de vorm van (natte) sneeuw.

Afhan ke lijk van de oor sprong van de bodem en de kli ma to lo gi sche omstan dig he ‐
den ont ston den er ver schil lende bos sen in de Hunsrück. In de lage gebie den, in
de buurt van water en voch tige groei plaat sen vind je voor na me lijk elzen bos sen;
op hoger gele gen gebie den de typi sche Hunsrücker veen bos sen en de spar ren ‐
bos sen. Deze laat ste moe ten ech ter wij ken voor bos sen die nauw ver bon den zijn
met de oor spron ke lijke natuur. Den nen bo men zijn geplant door de mens en niet
inheems.
Dro gere, war mere stre ken zijn begroeid met ver schil lende vari an ten van eiken-
en beu ken bos sen. Het groot ste gedeelte bestaat ech ter uit gemengde beu ken bos ‐
sen. Vooral de zeer zeld zame rode beuk voelt zich goed thuis in deze stre ken en
kan hier onge stoord heel oud wor den.
De flora kent ver der nog een aan tal bij zon der he den, zoals de zon ne dauw, een
vlees etende plant. Ook wol le gras, nar cis sen, orchi deeën en het bekende genees ‐
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krach tige kruid Arnica mon t ana (val kruid) groeien in de beschermde zone van de
natuur ge bie den.
 
De natuur par ken zijn leef ge bie den voor veel inheemse die ren: zoog die ren zoals
her ten en wilde zwij nen, mar ters, vos sen, das sen, bevers en vleer mui zen, maar
ook van een groot aan tal zeld zame wilde kat ten.
Daar naast zijn er zeld zame en belang rijke vogel soor ten te spot ten, waar van er 29
op de lijst van bedreigde die ren staan. Onder de rep tie len zijn de ring slang, de
gladde slang, de kam-, de vin poot-, de alpen wa ter- en de gladde water sa la man ‐
der en ook de trage worm inheems. Amfi bieën zoals vuur sa la man ders, de vroed ‐
mees ter pad, vuur buik pad, de gewone pad, de rug streep pad en ook de groene en
de bruine kik ker vind je met name in de val leien.
Voor de natuur be scher ming zijn vooral de klei nere soor ten die op hout af val, hei ‐
de vel den en open plek ken leven van groot belang. 1400 soor ten kevers en 1500
schim mels vin den hun leef ge bied in (dood) hout en 16 soor ten vleer mui zen zijn
afhan ke lijk van de hol tes in dode bomen.

De regio Hunsrück-Nahe dal is met haar ca. 132.000 inwo ners een van de dun be ‐
volkt ste regio’s in de deel staat Rhein land-Pfalz (Rijn land-Palts). De Hunsrück is
een echte plat te lands re gio. Er zijn zo’n vijf hon derd dor pen en een tien tal gro tere
plaat sen die je nau we lijks ‘stad’ kunt noe men. Grote en leven dige ste den lig gen
vooral aan de ran den van het gebied, zoals Mainz, Saarbrücken, Koblenz en
Trier.

De meest ken mer kende woningar chi tec tuur van Duits land is het vak werk huis,
waar van het land er zo’n 2, 5 mil joen telt. Ook in de Hunsrück is deze bouw stijl
beeld be pa lend.
Vak werk bouw was eeu wen lang popu lair in een groot deel van Europa en werd
al toe ge past door de Romei nen. Het was de goed koop ste manier van bou wen op
plek ken waar hout, wil gen te nen en leem in over vloed waren. In Duits land zijn
nog veel his to ri sche vak werk ge bou wen te zien met name in de lager ge le gen stre ‐
ken waar steen schaars was als ver van gend bouw ma te ri aal.
Bij vak werk mu ren bestaat de dra gende struc tuur uit hou ten bal ken en het
geraamte uit hori zon tale en ver ti cale bal ken met mee stal ook dia go nale bal ken
erin ver werkt.
Het bewer ken van hout voor het ske let was een secuur werk. De vul ling bestond
uit een vlecht werk van wil gen te nen, eik, vuil boom of haze laar dat bestre ken
werd met een meng sel van stro en leem. Later wer den ook bak ste nen als vul ling
gebruik, al dan niet bepleis terd met kalk.
Aan van ke lijk bestond het dak uit stro tot dat dak pan nen van lei steen in gebruik
kwa men en type rend wer den voor het aan zicht van de Hunsrück.
Oor spron ke lijk waren de vak werk ge vels onop val lend in het land schap door de
kleur van het gebruikte leem. Later wer den de wan den wit ge kalkt en sta ken ze
hel der af tegen het bal ken werk en de omge ving. De meeste vak werk hui zen die
je nu nog kunt bewon de ren stam men uit de tijd na de Der tig ja rige Oor log (1618-
1648) toen er ont zet tend veel ver woest is in het toen ma lige Duits land en in de
Hunsrück.
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De aloude vak werk-bouw tech niek wordt nu nog vooral toe ge past bij res tau ra tie
van de his to ri sche pan den.
In onder andere Rhau nen, Sulz bach, Sim mern, Gemünden, Idar-Ober stein, Kirn, en
langs de Moe zel, de Saar en de Nahe vind je nog prach tige vak werk hui zen. Wil je
ech ter een mooi oud cen trum zien met één en al vak werk dat nog niet is plat ge lo ‐
pen door de toe ris ten? Bezoek dan het intieme Her r stein in het hart van de
Hunsrück of de parel onder de vak werk stad jes: Mei sen heim.

Ravengiersburg met de kathedraal van de Hunsrück

Bijna alle ste den en dor pen in de Hunsrück heb ben wel een evan ge li sche kerk
(Evan ge li sche Kir che) en/of een katho lieke kerk (Katho loi sche Kir che). Soms
staan de ker ken zelfs pal tegen over elkaar zoals in Kir chen bol len bach. Qua archi ‐
tec tuur zijn het vooral de ker ken met een soort punt muts op de toren, die opval ‐
len. De torens zijn een meng vorm van neo ro maans (ste vig) en neo go tiek (pun ‐
tig). Een van de meest indruk wek kende voor beel den van dit type toren is die van
de Hunsrückdom, de ‘Kathe draal van de Hunsrück’ in Ravens giers burg. Deze
impo sante kerk heeft zelfs twee ‘punt mut sen’.
In de regio zijn slechts een paar syna go gen bewaard geble ven waar van die in
Lau fers wei ler in de buurt van Rhau nen nog het meest authen tiek is.
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De Hunsrück is niet alleen de moeite waard voor natuurliefhebbers. Sporen
van de Kelten en de Romeinen, de middeleeuwen en het 19de-euwse industri‐
eel erfgoed vallen samen met de prachtige natuur. Dankzij de afgelegen lig‐
ging van met name het Nationaal Park Hunsrück-Hochwald zijn de archeolo‐
gische getuigenissen van de aanwezigheid van de mens hier tot op heden
goed bewaard gebleven.

Rond 1000 v. Chr. ves tig den zich in wat nu Duits land is de Ger ma nen in het
noor den en de Kel ten in het zui den. Een groot aan tal arche o lo gi sche over blijf se ‐
len uit de Kel ti sche tijd (vanaf de 7de eeuw v. Chr.), van gra ven tot burch ten, is
nog te bewon de ren.
In de Hunsrück lag rond Bir ken feld het kern land van de Kel ten. Dit was de tijd
van de zoge naamde oude Hunsrück-Eifel-Cul tuur (600-450 v. Chr.), waar toe bij ‐
voor beeld de gra fin ven ta ris van Wic ken rodt bij Bun den bach  behoort. De jon gere
Hunsrück-Eifel-Cul tuur (450-250 v. Chr.) wordt gedo cu men teerd door de
beroemde vor sten gra ven van Hopp staed ten, Sies bach en Schwar zen bach met bij ‐
vond sten van de Etrus ken en inheemse gou den voor wer pen. In deze tijd ont ston ‐
den ook de vlucht burch ten en hoog ge le gen neder zet tin gen, omsin geld door wal ‐
len zoals de Ring kopf bij Allen bach, de Wil den burg bij Kem peld, de Ring muur bij
Fisch bach en de Kel ti sche burcht op de Bre mer berg bij het stads deel Kirn-sulz bach
van Kirn.
Vanaf 250 v. Chr. speel den de Tre vie ren een lei dende rol speelde in de Hunsrück.
Over deze Kel ti sche stam en haar toen ma lige lei der Indu ti o ma rus heeft Julius
Cae sar in zijn beroemde werk de bello Gal lico (over de Gal li sche ver o ve rings cam ‐
pagne, 58-51 v. Chr.) uit voe rig geschre ven. Naast kleine vlucht burch ten, zoals de
Alte Burg bij Bun den bach , zijn de Tre vie ren vooral bekend om hun Ring wal op de
Doll berg bij Otzen hau sen.

Lang zaam maar zeker ver o ver den de Romei nen ter rein op de Kel ten. In 70 n.
Chr. ver sloe gen de Romei nen de Tre vie ren en Ger ma nen bij Rigo do lum (Riol).
De Romei nen wer den de nieuwe heer sers in het gebied en lie ten heel wat spo ren
na. Zo zijn in de bos sen bij Her mes keil, vlak bij de Kel ti sche Ring wal, de res ten
van een Romeins mili tair kamp uit de tijd van de ver o ve rings toch ten van Julius
Cae sar (55-50 v Chr.) gevon den; het is tot op heden het oudst bekende Romeinse
leger kamp van Duits land.
Aan het einde van de Gal li sche Oor log waren hier dui zen den Romeinse sol da ten
gesta ti o neerd. Zij moesten de weer stand van de Tre veri tegen Rome defi ni tief
bre ken. Hun nala ten schap, bestaande uit vuur plaat sen, res ten van wij nam fo ren
en opslag va ten, geeft een belang rijk inzicht in het dage lijkse kamp le ven.
 
De inte gra tie in het Romeinse Rijk bracht de inwo ners van de regio in eer ste
instan tie wei nig nieuws. De Kel ti sche bevol king nam slechts lang zaam de
Romeinse gebrui ken en tra di ties over. Wel vormde zich langs de belang rijk ste
han dels we gen een net werk van Romeinse neder zet tin gen.
Na de Gal li sche oor log werd Trier, een neder zet ting aan de Moe zel, de belang ‐
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rijk ste plaats van de Romeinse pro vin cie Gal lia Bel gica. In de derde en vierde
eeuw n. Chr. groeide Trier (dan nog Tre ve ris gehe ten) uit tot hoofd stad van het
West-Romeinse Rijk. Het werd een resi den tie van de Romeinse kei zers en werd
wel het tweede Rome genoemd.
In de vijfde eeuw ver plaat sten de Romei nen hun bestuur naar Mil aan als gevolg
van voort du rende aan val len van Ger maanse stam men uit het oos ten. Dit bete ‐
kende het einde van Trier als Romeinse kei zers stad en het begin van het Groot
Fran ki sche Rijk in West- en Mid den-Europa.

De ineen stor ting van het West-Romeinse Rijk in de 5de eeuw viel in de Hunsrück
samen met een ero sie van de bodem als gevolg van inten sieve land bouw. Dit zou
een ver kla ring kun nen zijn waarom de inwo ners van de Hunsrücki sche hoog ‐
vlakte naar lager ge le gen delen trok ken. Pas vanaf de 11de eeuw werd de hoog ‐
vlakte weer door de mens bewoond. In 1074 noemde de stich tings oor konde van
het kloos ter Raven giers burg voor de eer ste keer de naam Hun des rucha
(Hunsrück).
In de late mid del eeu wen vormde zich het hui dige land schaps beeld; er ont ston ‐
den markt plaat sen, ste den en dor pen die aan de basis staan van de hui dige
struc tuur in de regio.
De Hunsrück was bestuur lijk een ver splin terd gebied, opge deeld tus sen de Pfalz ‐
gra ven aan de Rijn, de Aarts bis schop van Trier, en een groot aan tal andere gra ‐
ven en kleine heer sers die hun aan spra ken op gebie den in de Hunsrück lie ten gel ‐
den. De regio ligt niet voor niets bezaaid met ruïnes van burch ten en kas te len.

In 1618 brak in het Duitse Rijk de Der tig ja rige Oor log uit. De oor log begon als een
con flict tus sen Bohe men (Tsje chië) en de Duitse kei zer en ein digde als de eer ste
‘wereld oor log’, waar zelfs jonge kolo nies bij betrok ken wer den. Hoofd rol spe lers
waren de Duitse kei zer, de kei zer van het Habsburgse Rijk en later ook Frank rijk,
Zwe den en Spanje, de Repu bliek der Neder lan den en Enge land. In de oor log
speelde reli gie een rol, maar ging het ook over poli tieke macht en gebieds uit brei ‐
ding. De Hunsrück leed zwaar onder de oor log. Hoe wel slechts een door gangs ge ‐
bied naar de echte slag vel den, is er veel ver nie tigd door op buit beluste sol da ten
en hun supe ri eu ren. In 1648 werd de Vrede van West fa len geslo ten waar bij
Frank rijk als grote over win naar uit de strijd kwam.
De Negen ja rige oor log (1688-1697) is ook bekend onder de naam Paltse Suc ces sie-
of erf op vol gings oor log. Het keur vor sten dom van de Palts was een van de invloed ‐
rijk ste gebie den in het Hei lige Roomse Rijk. Na het over lij den van keur vorst
Karel II van de Palts maakte de Franse koning Lode wijk XIV aan spraak op het
stra te gisch gele gen vor sten dom. Dit leidde tot een oor log tus sen de Fran sen en
de Liga van Augs burg, een ver bond onder lei ding van kei zer Leo pold van
Habsburg (o.a. met Spanje, Enge land en de Neder lan den). Lode wijk werd op alle
fron ten tot staan gebracht en kreeg in het bin nen land te maken met hon gers ‐
nood en geld te kort. Voor het eerst stootte Frank rijk op zijn beper kin gen, zowel te
land als ter zee. Nood ge dwon gen ging Lode wijk akkoord met de Vrede van Rijs ‐
wijk, waar bij hij bijna al zijn ver o ve rin gen opgaf. De Palts was ech ter geheel ver ‐
woest en haar bevol king gede ci meerd.
De 18de eeuw werd in de Hunsrück geken merkt door ener zijds grote armoede en
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ander zijds voor zich tige aan zet ten tot indu stri a li se ring die ver der ging dan pro ‐
duc tie voor de lokale markt. De erts mijn bouw speelde hier bij een belang rijk ste
rol.
Aan tal van rivie ren en beken rook ten de ovens en weer klon ken de hamers. Hier
werd ijzer erts gesmol ten en ver werkt tot ruw ijzer. De koper mijn bouw heeft
tevens -tij de lijk- een belang rijke rol gespeeld. De enorme vraag naar houts kool
werd vol daan door hout kap in de bos sen van de regio. In Fisch bach is nog een
koper mijn te bezoe ken.

Aan het einde van de 18de eeuw bezette Frank rijk een deel van de Hunsrück. Na
de neder laag van Napo leon bij Water loo in 1815 werd het groot ste deel van de
Hunsrück toe ge voegd aan het Konink rijk Prui sen.
De armoede, die vooral de jaren 1815-1845 teis terde, was onder meer een gevolg
van grote droogte en stij gende graan prij zen met als bij ko mend gevolg hon gers ‐
nood.
In 1822 wierf de Bra zi li aanse koning Peter 1 (van Por tu gese huize) kolo nis ten en
sol da ten in Duits land om zo de strijd tegen de Spaanse over heer sing met suc ces
te voe ren. Veel men sen uit de Hunsrück, het noor den van Saar land en de West ‐
pfalz emi greer den naar Bra zilië.
De Hunsrückers ves tig den zich voor na me lijk in de buurt van São Leo poldo in de
staat Rio Grande do Sul. Rond 1848 vond de tweede grote emi gra tie golf plaats
naar Bra zilië en Noord-Ame rika. In veel Euro pese lan den bra ken toen demo cra ‐
ti sche en nati o na lis ti sche revo lu ties uit tegen heer sende eli tes.
Edgar Reitz, de regis seur van de Hei mat tri lo gie over een fami lie in de Hunsrück,
heeft met Die Andere Hei mat de emi gra tie droom van uit de Hunsrück naar Bra ‐
zilië op indrin gende en ont roe rende wijze ver filmd.
Na de oor log met Frank rijk in 1870-1871 ver e nig den de vele Duitse auto nome
gebie den zich onder Prui si sche lei ding tot het Duitse Rijk. Veel werk zoe ken den
ver trok ken uit de Hunsrück naar het Ruhr ge bied waar volop werk was. Zoals
elders in West-Europa ont wik kel den zich lang zaam maar zeker in de jaren tot de
Eer ste Wereld oor log betere levens om stan dig he den, door acti vi tei ten van
coöpera ties, vak bon den en de kerk, zoals zui velcoöpera ties, post agent schap pen
en onder wijs voor vol was se nen. Gevolg: meer men sen blij ven in ‘de Hei mat’.

De Eer ste Wereld oor log met haar nasleep van bezet ting en hyper in fla tie leidde
in de Hunsrück tot mas sale werk loos heid. Het kwam hier ech ter niet tot al te
grote poli tieke span nin gen tus sen com mu nis ten en ‘bruin hem den’ zoals elders in
het Duits Rijk. De joden wer den wel slacht of fer van de ver slech te rende eco no mi ‐
sche situ a tie en net als elders orga ni seer den de Nazi’s hier boek ver bran din gen en
wer den joodse eigen dom men tij dens de Kris tall nacht ver nield.
In 1938/1939 legde de Nazi bouw maat schap pij Orga ni sa tion Todt op bevel van
Her mann Göring in 100 dagen de 140 km lange Hunsrückhöhenstraße aan van
Koblenz naar Saar land.
Na de Tweede Wereld oor log creëerde de Franse bezet tings macht in 1946 de
deel staat Rijn land-Palts, bestaande uit een samen raap sel van diverse Duitse pro ‐
vin cies en bestuur lijke regio’s. Saar land maakte daar geen deel van uit. Tus sen
1946 en 1957 was dit gebied onder Frans bestuur. In 1957 werd het met de Bonds ‐
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re pu bliek Duits land her e nigd.
De bevol king had wei nig op met de nieuwe deel staat en orga ni seerde een tegen ‐
ge luid om de oude Prui si sche en Bei erse gren zen te her stel len. In 1975 werd er
een refe ren dum geor ga ni seerd over de nieuwe deel staat waar bij noch het nood ‐
za ke lijke quo rum, noch de meer der heid van de uit ge brachte stem men wer den
behaald. Hier door heeft het land nog steeds de gren zen van 1946.
Tij dens de Koude Oor log wemelde het in de Hunsrück van de mili taire vlieg vel ‐
den, muni tie op slag plaat sen, com man do pos ten en raket ba ses. Als gevolg van het
NATO-dub bel be sluit wer den er in de jaren 1986 en 1987 96 kruis ra ket ten met
atoom kop pen in de Hunsrück geplaatst. In Bell vond op 11 okto ber 1986 de groot ‐
ste demon stra tie uit de geschie de nis van de Hunsrück plaats. Ruim 2000 men sen
(waar on der veel Hunsrückers) demon streer den tegen de plaat sing van de kruis ‐
ra ket ten. De kruis ra ket ten wer den in 1993 ver wij derd. Tege lij ker tijd werd de
Ame ri kaanse mili taire Hahn Air Base een bur ger lijk vlieg veld.

De Duitse her e ni ging in 1990 heeft eco no misch gezien wei nig invloed gehad op
de Hunsrück. Het enige wat de inwo ners er van mer ken is dat ze tot op heden
mee be ta len aan de weder op bouw van voor ma lig Oost-Duits land. Veel is er in de
21ste eeuw niet ver an derd in de Hunsrück, waar het wereld ge beu ren zich tot nu
toe vooral op de scher men van de tv’s afspeelt. Opval lend is wel dat veel jon ge ‐
ren nog steeds – of weer – weg trek ken om elders werk te vin den en op latere
leef tijd dik wijls terug ke ren naar ‘hun Hei mat’.
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Alge meen nood num mer: 112, poli tie: 110

Bui ten de gewone ope nings tij den hangt er mee stal een lijst op de deur van de
Apo theek met een lijst van Nood dienst Apo the ken.

Voor de bekende namen en grote ten toon stel lin gen moet je niet in de Hunsrück
zijn. Koblenz, Trier, Saarbrücken en Mainz zijn ech ter nooit ver weg. Toch zal de
cul tuur lief heb ber nog ver baasd zijn over het aan bod in deze regio. Van orgel con ‐
cer ten op een beroemd Stum mor gel, the a te re ve ne men ten en pop-, rock- en folk ‐
mu ziek. Er is voor bijna elke smaak wel wat wils. Hoog te pun ten zijn vooral de
tal rijke open lucht e ve ne men ten zoals de jazz da gen in Idar-Ober stein, het Alt ‐
burg-Folk fes ti val met bands van over de hele wereld in Bun den bach, het Hexen ‐
rock-Fes ti val in de buurt van Idar-Ober stein, kamer con cer ten op kas teel Bir ken ‐
feld. Andere hoog te pun ten zijn de jaar lijks the a ter zo mer op kas teel Ober stein in
Idar-Ober stein en het Karl May Fes ti val van het open lucht the a ter Mörschied.
Kijk voor actu ele data op de web si tes van de betref fende VVV.

Met een drai sine, een spoor fiets, kun je een tocht van 20 tot 40 km over het stil ‐
ge legde spoor tus sen Alten g lan en Stau dern heim mee maken. Er zijn 28 hal tes
waar je kunt stop pen om op adem te komen, waar on der het won der schone Mei ‐
sen heim. De terug keer is met open baar ver voer. Meer infor ma tie over prij zen,
soor ten drai sine en online boe ken vind je op www. pfalznah. de.

In de meeste dor pen en stad jes is wel een café of res tau rant waar je een hapje
kunt eten of een glaasje kunt drin ken. Wees ech ter niet ver baasd als ze geslo ten
zijn. Wil je graag uit eten reser veer dan van tevo ren. Dan weet je zeker dat je
terecht kunt. Ook de web si tes van de VVV’s van het dorp of stadje waar je graag
wilt eten heb ben bijna altijd een over zicht van de lokale horeca. Wil je ver ant ‐
woord en duur zaam eten kijk dan of het res tau rant een vig net van SooN ahe heeft.
Je bent dan ver ze kerd dat je naar je wens eet en drinkt. De wijn fees ten in augus ‐
tus, sep tem ber en okto ber zijn natuur lijk prima gele gen he den om de wij nen van
de regio te proe ven en er tege lij ker tijd een hapje bij te eten.

Maart: Soo-Nahe Paas lam-acties in diverse res tau rants, www. soonahe. de.
April: Zel ler Schwarze Katz Fes ti val. Een wan dele ve ne ment in de wijn heu vels van
Zell am Mosel.
Tweede helft mei: de Schin der han nes Moun tain bike-Mara thon,
www. sch inde rhan nes- mbt. org.
Juni: Saar-Hunsrück-Steig wan del ma ra thon, www. shs- wan derm arat hon. de.
Juni: Boog schie ten en andere mid del eeuwse spe len op burcht Bal de nau, bij Mor ‐
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bach-Hund heim.
Juli, augus tus en sep tem ber: de Idar-Edel stein markt op de Schlei fer platz in Idar-
Ober stein, www. ede lste inla nd. de.
Augus tus, sep tem ber, okto ber: Wijn fees ten. Bijna elk zich zelf res pec te rend wijn ‐
stadje aan de Moe zel, Rijn, Nahe, Glan, Saar orga ni seert wel een wijn feest.
Houdt de bor den langs de weg en de lokale pers in de gaten voor de actu ele data.
Novem ber en decem ber: Wei hnachts markt in veel dor pen en stad jes.

Rad sport Kipp, Koblen zer Straße 72, Sim mern; Fah r rad Binz, Bop par der Straße
44-46, Kas tel laun; Mein hardt, Hauptstraße 22, Sohren; Fah r rad ser vice Bad
Sobern heim, Nahes traße 42, Bad Sobern heim

In de buurt van Kell am See is een avon tu ren bos inge richt met onder meer vier in
moei lijk heids graad ver schil lende klim par cour sen door het bos en een klim wand.
Kin de ren vanaf 4 jaar kun nen met spe ci ale bege lei ding al mee doen. Kijk op
www. erl ebni swal d- kell. de/ kletterwald voor het gehele aan bod.

Het Hoch wild schutz park  in Rheinböllen is een bijna 100 ha grote die ren tuin waar
kin de ren op een bij zon der manier de natuur kunt erva ren. Zie ver der onder
Rheinböllen. Bij Kemp feld in het hartje van de Hunsrück is een soort ge lijk park.
Zie ver der onder Kemp feld.

Ple zier gega ran deerd op de zomer ro del baan op de Erbeskopf in Hil scheid. Zie
ver der onder Thalfang am Erbeskopf.

Popu lair bij kin de ren, jon ge ren en jong geble ven oude ren is het zoe ken van geo ‐
ca ches met behulp van tele foon en social media. Ook in het Nati o naal park
Hunsrück-Hoch wald kun je op zoek naar geo ca ches. Een leuke en natuur vrien de ‐
lijke manier om met je gezin een wan de ling te maken. Kijk voor meer infor ma tie
op www. nat iona lpar k- hunsrueck- hochwald. de.

De Eif fel is bekend en geliefd bij kano vaar ders. Bekend en druk. De Glan, de
Nahe, en de Moe zel heb ben op dit gebied ook veel te bie den. De Glan is ook voor
begin ners goed bevaar baar. De Nahe is slechts tot begin juni te beva ren. Daarna
is de water stand te laag. Bij Idar-Ober stein, afwaarts, blijft varen wel moge lijk.
www. kanuverleih- glan. de, www. funtime- kan uver miet ung. de,
www. mosel- kanutours. de.

Vee- en jaar mark ten zijn al hon der den jaren oud. In de Hunsrück is deze tra di tie
op som mige plaat sen in ere her steld.
De jaar markt in Bell, op de voor laat ste woens dag van juli de gemeente Bell, aan
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de Hunsrückhöhenstraße (B 327). De Bel ler Markt is een van de groot ste volks ‐
fees ten op de Hunsrück.
De vee markt in Kell am See, tij dens de ker mis van Kell eind augus tus, met een
die ren show waar bij de beste en mooi ste die ren van Kell am See een prijs krij gen.
Bij vak lui heeft deze markt een goede naam.
De vee markt in Mor bach-Mer schied, in het tweede week einde van sep tem ber met
een grote die ren show waar vee hou ders hun aan bod pre sen te ren. Tege lij ker tijd
met de die ren show is er ook een markt met regi o nale pro duc ten. Meer infor ma tie
over deze en andere mark ten vind je op www. hun srue ckto uris tik. de.
In diverse dor pen en stad jes wor den week mark ten gehou den. Ook deze wor den
aan ge kon digd in de lokale pers en/of op bill boards.
In de herfst zijn de herfst mark ten geliefd bij bewo ners en toe ris ten en vanaf
novem ber de fraai aan ge klede Kerst mark ten.

In de meeste dor pen en stad jes in de Hunsrück is wel een moge lijk heid om te
over nach ten. Adres sen van hotels, pen si ons, vakan tie wo nin gen, cam pings (ook
voor cara vans en cam pers), boer de rijen en jeugd her ber gen vind je per dorp of
stad op de alge mene web site van de Tou rist Infor ma tion van de Hunsrück of de
web site van de plek waar je naar toe gaat. Online boe ken kan bij www. hun srue 
ckto uris tik. de/ unt erku enft e.
Ook web si tes en apps als www. booking. com, www. expedia. nl en www. airbnb. 
com heb ben een ruim aan bod van accom mo da ties in de Hunsrück.

Een aparte bele ve nis: met een paard over de Hunsrück rij den, sla pen in een blok ‐
hut en leven met de natuur. Dat kan bij Wan der rei ten im Hunsrück, een bedrijf
van paar den lief heb bers in de buurt van Kir ch berg met een uit ge breid dag tot
mid week aan bod.
Meer infor ma tie www. wan derr eite n- hunsrueck. de.
Met je eigen paard dwars over de Hunsrück galop pe ren? Dat kan ook. De
Hunsrück is hier goed op inge richt. Kijk voor uit ge breide infor ma tie op www. 
hunsrueck- zu- pferd. net.

Voor Duits land heb je een gel dig reis do cu ment (pas poort of ID-kaart) nodig, dat
gel dig is tij dens je ver blijf.

De afstand met de auto van Utrecht naar Sim mern bedraagt 370 km (via A67) of
376 km (via A2). Van uit Brus sel is de snel ste route via de E40 en E42 309 km. De
reis tijd bedraag 3-3½ uur. Veel ste den heb ben een mili eu zone waar voor je een
mili eus tic ker op je auto nodig hebt. Daar naast kun nen ste den voor bepaalde
stra ten of wij ken een ver bod op die sel voer tui gen instel len.
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De trein reis van Utrecht naar Bin gen (Rhein) Hbf via Düssel dorf, Frank furt Flug ‐
ha ven en Mainz duurt ca. 4-5 uur. Enkele reis vanaf €89. Meer infor ma tie: www. 
bahn. de, www. moselbahn. de, www. hahn- airport. de en www. rmv- bus. de.

Veel regi o nale cen tra heb ben een eigen Tou rist Infor ma tion. Hier on der de meer
alge mene adres sen van de Tou rist Infor ma tion
Hunsrück-Tou ris tik, Gebaude 663, Hahn-Flug ha ven, www. hun srue ckto uris tik. de
Mosel land tou ris tik, Kor del weg 1, Bern kas tel-Kues, www. mos ella ndto uris tik. de
Nahe land-Tou ris tiek, Bahn hofs traße 37, Kirn, www. naheland. net
Tou rist Infor ma tion Zel ler-Land, Rat haus, Bal duinstraße 44. Zell/Mosel, www. 
zellerland. de

In de Hunsrück zijn de officiële vrije dagen:
Nieuw jaars dag
Goede Vrij dag en Eer ste en Tweede Paas dag
Dag van de Arbeid (1 mei)
Hemel vaarts dag, tevens Vader dag
Eer ste en Tweede Pink ster dag
Cor pus Christi of Sacra ments dag (de 10de dag na Pink ste ren)
Dag van de Duitse Een heid (3 okto ber)
Aller hei li gen (1 novem ber)
Kerst mis (25 en 26 decem ber)

Rondom de Erbeskopf (816 m) kun nen lief heb bers van de win ter sport hun hart
opha len op twee kilo me ter pis tes. Voor skiërs en snow boar ders zijn er drie pis tes
en een oefen hel ling. Ook zijn er twee rodel ba nen en een spe ci ale gezinspiste.
Dank zij de kunst ma tige ver lich ting is het moge lijk om ook ‘s avonds te skiën. De
plaat se lijke ski school geeft voor begin ners ski- en snow board cur sus sen. Meer
infor ma tie www. ede lste inla nd. de.
Voor begin ners of gezin nen met kin de ren is het Ski ge bied Doll berg (570-695 m) in
Neuhütten bij Her mes keil een goed alter na tief. Het gebied beschikt over 300 m
ski- en snow board pis tes. Ook is er een rodel baan. Boven dien zijn er lang lauf-loi ‐
pen uit ge zet. Meer infor ma tie vind je bij www. skiclub- dollberg. de of op www. 
hermeskeil. de.

Hal len bad Aqua Fit, Lau b a cher Straße 42, Kas tel laun
Frei zeit bad Sim mern, Schulstraße 16, Sim mern
Pano ra ma bad, Klop p chen 21, Emmels hau sen
Frei zeit bad Rheinböllen, Auf der Bell, 25, Rheinböllen
Frei zeit bad Zel ler Land, Am Schwimm bad1, Zell
Frei bad Idar wald, Frei bad, Rhau nen
Cru cen cia-Therme, Cru cen cia-Therme, Bad Kreu znach
Sau na rium, Stau dern hei mer Straße 102, Bad Sodern heim
Mosel therme, Wild stei ner Weg 5, Tra ben-Trar bach
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Arche o lo gie park Bel gi num  25

Bun den bach  30
   Alt burg  31
   Besu cher berg werk
       Her ren berg  30
   Fos sie len mu seum  30
   Sch midt burg  31
Bad Kreu znach  19
Bad Münster am
       Stein-Ebern burg  20
Bad Sobern heim  17
Bal de nau  23
Bal duin seck  41
Bin gen am Rhein  48
   Mui zen to ren  49
   Museum am Strom  49
Bin gen, Hil de gard von  49
Bol len bach  26
   Con nies Art House  26
Bostal see  58

Dhron  45
Dhro nec ken  56

Edel Stein Land  12
Emmels hau sen  51
   Hunsrück-Trein mu seum  51
Erbeskopf  55

Fisch bach  30
   Koper mijn  30
Frei licht mu seum Bad
       Sobern heim  17

Grim burg  53
   Burcht Grim burg  53
   Burcht- en Hek sen mu seum  53

Gebroth  35
   Frucht Kel le rei Merg  35
Gehl wei ler  23
Gei er lay  42
Gemünden  35
Georg Boc king & Sohne  16

Her mes keil  53
   Flu gaus stel lung  53
   Hoch wald mu seum  53
Hei mat tri lo gie  23
Her r stein  13, 28
Hin zert  54
   SS-Son der la ger/KZ
       Hin zert  54
Hoch wald  53
Hunol stein  24
Hunsrück  7
Hunsrückbahn-wan de ling  51
Hunsrückhöhenstraße  46

Idar-Ober stein  12
   Deut s ches
       Edel stein mu seum  13
   Deut s ches
       Mine ra lien mu seum  13
   Gott lieb
       Edel steen-bele vings we reld  13
   Indu strie mu seum Jacob
       Ben gel  13
   Rots kerk  14
Idar wald  23

Kas tel laun  40
   Haus der regi o na len
       Geschichte  40
   Haus Maull  40
Kir ch berg  36
   Hei mat haus Kir ch berg  37
Kell am See  54
Kemp feld  25
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Kirn  15
Kir ner Pri vat brau e rei  16
Kop pen stein  35
Kuur oor den  21

Lau fers wei ler  26
Lei steen  32

Mas ters hau sen  42
Mei sen heim  17
Moe zel dal  45
Mor bach  23
Mors dorf  42

Neu ma gen-Dhron  45
   Ausoni us weg  46
   Hei mats mu seum  45
   Info-Pavil lon
       Wein schiff  46
Nahe dal  12
Nati o naal Park
       Hunsrück-Hoch wald  8
Natuur park Saar Hunsrück  8
Natuur park Soon wald-Nahe  9

Otzen hau sen  55
   Kel ten park  55
   Kel ti sche Ring wal  55
Ober we sel  24

Rheinböllen  38
   Hoch wild schutz park  38
Raven giers burg  36
Reitz, Edgar  23
Rhau nen  24
Ries ling wijn  18
Rijn dal  48

Strom berg  37
   Burcht Strom burg  38
   Burg Gol len fels  38
   Hei mat mu seum Strom berg  38
   Strom burg Schin del dorf  38
Son nen berg-Win nen berg  57
   Frauen burg  57
Schin der han nes  29
Schloss Daun  16
Sim mern  23
Soon wald  35
Spon heim, Loretta von  57
St. Wen del  57
Sulz bach  27

Thalfang am Erbeskopf  55

Wederath  25
Wil den burg  25
Wild frie ge hege Wil den burg  26
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Lob be zoo is (film-)his to ri cus en sinds 2014 free lance auteur.
Voor Odys see reis gid sen schreef zij de gids over Dubro vnik. In
eigen beheer publi ceerde zij onder meer twee boe ken over haar
hond en coa ching, over varen met haar eigen boot in de regio
Del f land en West land en een wan del gids over Franz Kafka in
Praag. Voor de Ste den man maakte zij con tent voor de web si tes
over Den Haag, Venetië en Brus sel en zij schrijft ook blogs over
onder meer wer ken en leven in de Hunsrück.

De serie Odys see Reis gid sen serie ging in 1988 van start. De eer ‐
ste gids was Grie ken land, een jaar gevolgd door Por tu gal.
Daarna ver sche nen er tot 2002 circa der tig titels, waar ‐
van Bartho Hen drik sen en Leo Plat voet de meeste schre ven.

In 2007 begon nen zij met het actu a li se ren en digi ta li se ren van
de Odys see Reis gid sen. Twee jaar later ging de Odys see web site met een pilot van
start: de rei zi ger kon zijn of haar eigen gids samen stel len en kreeg die met een als
een PDF in de mail box. Van elke bestem ming – stad of regio – kan alleen dát deel
besteld wor den, dat ook echt bezocht gaat wor den. Boven dien kun nen nieuwe
ont wik ke lin gen nu snel in de tekst wor den ver werkt. Het grote voor deel hier van
is dat de reis gids op maat en actu eel is - én bedui dend goed ko per dan een reis gids
uit de win kel.

De pilot sloeg aan en vanaf 2010 is Odys see in full swing. Al
snel bleek het nieuwe con cept een grote aan trek kings kracht te
heb ben op aller lei men sen, die graag hun pas sie voor een stad,
streek of eiland in een Odys see gids wil len ver ta len.  Inmid dels
heb ben al zo’n der tig auteurs gid sen voor Odys see geschre ven
en dat aan tal groeit gestaag.
Het bie den van keu ze mo ge lijk he den staat voor Odys see cen ‐
traal. Daarom is het ook moge lijk om te kie zen voor een paper ‐
back. En naast PDF kan de digi tale gids ook als E-book wor den
gele verd.

Over de auteur

Anne mieke Lob be zoo

Over Odyssee Reisgidsen

Gid sen op maat

Paper back, PDF en E-book
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Albanië

België
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Colombia
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Duitsland

Egypte
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Tsjechië
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Tirana

Ant wer pen
Brus sel  1

Duur zaam Lim burg (B)
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Gent
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Rech ters 1

Voer streek

Sofia

Bogotá

Aar hus
Born holm
Kopen ha gen

Ber lijn
Ber lijn
Dres den
Düssel dorf
Ham burg  1

Hunsrück
Pots dam  1

Wolfs burg 1

Luxor en omge ving
Zuid-Sinaï en de Rode-Zee kust

Tal linn
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Zuid-Bour gondië

Corfu
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Kárpa thos en Kásos
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Sámos
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Bologna
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Dubro vnik

Mar ra kesh

Eind ho ven 1

Rot ter dam

Lof o ten
Spits ber gen
Ves terålen
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Tri glav Nati o naal Park 1

Madrid
Valen cia
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Praag
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