
 
Zuivere lucht. helder water en een 
uitstekende wandelroute 
Bijtanken op de Kellerwaldsteig 
De Kellerwaldsteig, dat betekent hoogwaardig wandelen door een bosrijk gebied met het 
gekabbel van beken en watervallen steeds op de achtergrond. De tocht is door de Duitse 
wandelfederatie onderscheiden als een van 's lands topwandelingen. Een uitstekende beweg-
wijzering, goede paden en 's nachts altijd een prima dak boven uw hoofd dit alles staat garant 
voor een vakantie om lekker bij te komen. 

 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 
1. EDER-STAUSEE  
Met zijn 69 kilometer aan oevers een van de 
grootste stuwmeren van Midden-Europa. Stuwdam 
uit 1914 van 47 meter hoog en 400 meter breed. 
2. SCHLOSS WALDECK  
Middeleeuwse vesting hoog boven de Edersee, met 
schitterend uitzicht oJ> het meer en de omringende 
bergen. 
3. KELLERWALDUHR FRANKENAU 
Informatiecentrum van het nationale park Kellerwald-
Edersee. Exposities over de geschiedenis van het 
bos en over het cultuurlandschap van het Kellerwald. 
4. KLOOSTERCOMPLEX HAINA 
 Vroeger cistercienzerklooster met indrukwekkende 
kloosterkerk. 
5. WOSTEGARTEN  
Met zijn 675 meter de machtigste berg in de wijde 
omgeving en het hoogste punt van het Kellerwald. 
Op de bergrug staan her en der bizarre 
kwartsietrotsen, zoals de Mausefalle (muizenval) en 
de Exhelmerstein. Op de top staat sinds 2003 een 
28 meter hoge uitkijktoren. 
6. BURGRUINE lOWENSTEIN 
Kasteelruine boven Schiffelborn met schitterend 
panorama op de uitgestrekte bossen van het 
Kellerwald en van het Schwalmer Land. 
7. MOLENS IN HET URFFDAL 
Bij Armsfeld staat een groot aantal historische 
molens die het water van de Urff voor 
energiewinning gebruiken. 

 
Op de Kellerwaldsteig wandelt u door het prachtige 
national park Kellerwald-Edersee met zijn zuivere 
bergklimaat en schone, heldere wateren. U komt 
langs velden en door eeuwen oude beukenbossen, 
en u doet idyllische plaatsjes aan.  
Grote steden worden gemeden, waardoor het een 
en al natuur is op deze tocht. Toch zijn er ook 
culturele hoogtepunten: onderweg doet u molens, 
een klooster en imposante kastelen aan. 
 
De Edersee geniet allang grote bekendheid als 
paradijs voor pleziervaart en surfers. Met de 
Kellersteig is het meer ook een begrip geworden 
onder wandelaars. Met zijn 69 kilometer aan 
oevers is de Edersee een van de grootste stuwmeren 
van Midden-Europa. 

 
De route loopt in de vorm van een acht, en is zo 
aangelegd dat u op vrijwel elk traject kunt beginnen 
of eindigen. Maar stoppen doet u waarschijnlijk pas 
als u ook de allerlaatste meters van deze fraaie 
tocht hebt afgelegd! Een letterlijk hoogtepunt van de 
wandeling is de Wustegarten in het Kellerwald, die 
met zijn 675 meter hoog uittorent boven het zuidelijk 
deel van het Waldecker Land. Vanaf de houten 
toren op de top heeft u een fantastisch uitzicht over 
bijna geheel Hessen. 



 
Wandelen in de ruige natuur  
Proef het 'oergevoel' van de Edersee 
 
De route rond de 27 kilometer lange Edersee biedt telkens weer de prachtigste vergezichten 
op het unieke landschap. Het glanzende meer en de steile hellingen met bomen en rotsen 
vormen een fascinerend beeld. dat met elke stap nieuwe perspectieven biedt. 

 
De ongerepte bossen behoren tot de bijzonderste 
van West-Europa. De oude knoestige beuken en 
eiken, soms met mos overwoekerd, dan weer 
grillig gevormd, zijn ronduit sprookjesachtig. Kinderen 
wilen misschien zelfs aardmannetjes en 
geheimzinnige fabelwezens zien... 
 
U kunt de Urwaldsteig ('oerbospad') Edersee in drie 
dagetappes afleggen. waarbij er genoeg tijd 
overblijft om met volle teugen van het landschap te 
genieten. Desgewenst kunt u nog een paar dagen 
aan de route vastknopen om enkele extra 
wandelingen over het dichte paden net te maken. 
Maar u kunt uw 'vrije dagen' natuurlijk ook aan het 
water doorbrengen, zo veel u maar wilt - zwemmen, 
zonnen, surfen, vissen, zeilen of waterskien, het kan 
hier allemaal. 

 
1. KASTEEL WALDECK 
 Middeleeuws vesting complex hoog boven het meer 
met fantastisch panorama en luxe hotel. Het terras 
biedt een schilderachtig uitzicht op de Edersee en het 
nationaal park. 
2. EDERSEE 
Met zijn 68 kilometer aan oevers, 27 kilometer lengte 
en een inhoud van bijna 200 miljoen kubieke meter 
water een van de grootste stuwmeren van Midden-
Europa. 
3. WATERKRACHTCENTRALE EN KABELSPOOR. 
Twee hooggelegen stuwbekkens op de Peterskopf 
kunnen worden bezichtigd. De Peterskopf is met een 
kabelspoor bereikbaar. 
4. 'VIJFMERENPANORAMA' 
Vanaf het uitkijkpunt boven Bringhausen lijken de 
talloze krommingen van de Edersee op vijf 
afzonderlijke meren. 
5. A. NATIONAAL PARK 
Kellerwald-Edersee Ruige, romantische valleien, 
steile rotsen en idyllische baaien met zeldzame 
planten als grasanjers. graslelies, vingerhoedskruid, 
peperboompjes en valkruid, en dieren als herten, 
moeflons, vleermuizen en roofvogels. 
5. B. WILDPARK EDERSEE  
Tot het nationaal park behoort ook het uitgestrekte 
dierenpark waar onder meer wisent, wolf en lynx een 
thuis hebben gevonden. 
6. OMWALLING EHRENBURG 
Vroegmiddeleeuws ringmuurcomplex niet ver van de 
Hochstein, met mooi uitzicht over het meer. 
7. LINDENBERG  
Meest spectaculaire gedeelte van de Urwaldsteig, 
met steile hellingen. grote steenblokken en puin, 
bizarre rotsformaties, sprookjesachtige boss en en 
de laatste echte restanten van het oerbos. 



 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 
Gebied van bossen, weiden en 
rivierbronnen 
Adem de zuivere lucht van het gebergte in 
Van de bran in het Rothaargebergte tot de monding in de Fulda wordt de rivier de Eder begeleid door een 
schitterend hoogtepad. Onderweg geniet u van de prachtige natuur. maar ook van de kerken. kloosters en 
historische stadjes. Hier heerst een perfect evenwicht tussen mens en natuur. 

 
1. EDERQUELLE  
Bron van de 177 kilometer lange Eder op de 
676 meter hoge berg Ederkopf. Op een paar 
kilometer afstand ontspringen ook de Sieg en 
de Lahn. 
2. BAD BERLEBURG 
Kuuroord in het dal van de Eder. In het 
stadsdeel Raumland staat de Martinskerk uit 
1250, een hallenkerk met een oud klokkenspel. 
3. HATZFELD 
De St. Johanniskerk is een vakwerkgebouw 
met het oudst bespeelbare orgel van Hessen 
en mooie schilderijen. 
4. BATTENBERG 
Mooi stadje met leisteen- en vakwerkhuizen 
rond de Marienkerk en het raadhuis aan het 
marktplein. 
5. FRANKENBERG 
Pronkstuk van het oude centrum is het 
prachtige raadhuis van leisteen en vakwerk met 
z'n 10 torens. 
6. KASTEEL HESSENSTEIN · Burcht uit de 
14e eeuw met massief portaal en 
leisteengedekte torens ijeugdherberg). 
7. EDERSEE 
Het 27 kilometer lange stuwmeer is een van de 
grootste van Midden-Europa. De stuwdam is 47 
meter hoog en 400 meter lang. 8. FRITZLAR . 
AI eeuwenlang een knooppunt van belangrijke 
handelswegen met schilderachtig centrum op 
verschillende niveaus. 
9. FELSBERG 
Vanaf de kloosterru"ine Alte Kartause (thans 
bijeninformatiecentrum met museum) komt u 
bij kasteel Heiligenberg. De donjon biedt een 
schitterend uitzicht op de kastelen Felsburg en 
Altenburg. 
10. KASSEL  
Hier vindt u talloze historische monumenten en 
Bergpark Wilhelmsh6he, een prachtig 
landschapspark. Aan de Ederh6henweg liggen 
de oranjerie en het 'Marmorbad', een vorstelijk 
badcomplex. 

 
Op de kruin van het Rothaargebergte bevindt de prille Eder zich 
in goed gezelschap. Op slechts enkele kilometers afstand 
ontspringen ook de rivieren de Sieg en de Lahn. Terwijl die twee 
naar de Rijn toe stromen, neemt de Eder zijn loop juist naar het 
oosten om na ruim 180 kilometer uit te monden in de Fulda, een 
van de beide bronrivieren van de Weser. De Ederh6henweg 
voigt de rivier vanaf de bron tot 
aan de monding door een groot deel van Noord 
Hessen. Eerst ondergaat u al wandelend de sfeer van de 
prachtige bossen en romantische valleien van het Siegerland, 
Wittgensteiner Bergland en Ederbergland. Vanaf de Edersee 
verandert het landschap. Bossen, beemden en 
weiden wisselen elkaar af en vormen de omlijsting van de oude 
dom- en keizersstad Fritzlar. 
Fiere burchten en bezienswaardige kerken staan langs de route 
als u uw weg richting 

 
Kassel vervolgt. Nu komt de rivier de Fulda erbij. De laatste 
etappe gaat door het fraaie barokke park van de Karlsaue naar 
het centrum van Kassel.



 
Sprookjes bestaan nog! 
Lopen in het land van de gebroeders Grimm 
Het is heerlijk wandelen in de sprookjesachtige omgeving van Kassel. Op de Miirchenlandweg  
volgt u de sporen van de verhalen van de gebroeders Grimm. U beleeft ze opnieuw, de 
avonturen van Doornroosje en Rapunzel, al zwervend door de oerbossen en velden. 

 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 
1. BRUDER-GRiMM-MUSEUM  
Handschriften en manuscripten van de 
gebroeders Grimm en parafernalia uit 
verschillende nalatenschappen. 
2. BERGPARK WILHELMSHOHE 
Europa's grootste berg park van internationale 
allure. Aangelegd tussen 1696 en 1850. 
3. WEIDELSBURG 
Hoog boven Wolfhagen verrijzen de machtige 
muren van de 900 jaar oude burcht. 
4.TRENDELBURG  
Uitstekend geconserveerd, middeleeuws 
burchtcomplex met de beroemde 
Rapunzelturm, die een magnifiek uitzicht over 
de omgeving biedt. Kasteelhotel en restaurant. 
5. SAMENVLOEIING VAN WERRA EN FULDA . 
De geboorteplaats van de Weser bij 
Hann.Munden.  
6. SABABURG 
Het 'kasteel van Doornroosje' is onlosmakelijk 
met de wereld van de Duitse sagen en 
sprookjes verbonden. In de kasteeltuinen vindt 
u 85 diersoorten en meer dan 650 dieren. 
Kasteelhotel en restaurant. 
7. SCHLOSS WILHELMSTHAL  
Bij Calden staat dit schoolvoorbeeld van de 
rococo in een in 1773 aangelegd park. 
8. GLASMUSEUM IMMENHAUSEN  
Museum in de glasfabriek SuBmuth, dat een kijkje 
biedt in de kunst van het glasblazen. 
9. BAD KARLS HAFEN  
De stad, in 1699 gesticht om protestantse 
vluchtelingen uit Frankrijk op te vangen, heeft zijn 
barokke stadskern weten te bewaren. 
10. SCHAUENBURGER MARCHENWACHE . 
Expositie ter herinnering aan J.E Krause en Marie 
Hassenpflug, twee 'sprookjesleveranciers' van de 
gebroeders Grimm. 

 
Wie kent ze niet, de sprookjes van de gebraeders 
Grimm? De broers verbleven een tijd in Kassel, het 
culturele zwaartepunt van de regio. Om de stad is een 
wijdvertakt net van paden aangelegd die door dichte 
bossen, over glooiende heuvels en langs betoverende 
rivier- en beeklandschappen gaan. 
 
Jacob en Wilhelm Grimm waren weliswaar niet de 
scheppers van de sprookjes en verhalen, maar ze 
hebben die wel verzameld en voor een groot publiek 
toegankelijk gemaakt. En lo kunt 
u op uw wandelingen rand Kassel apeens plekken 
tegenkomen waarover u in uw jeugd hebt 

 
horen vertellen. De wandel route leidt langs 
legendarische plaatsen lOa Is de Sababurg, het kasteel 
van Doornroasje, en de Trendelburg met zijn 
Rapunzelturm ('toren van Raponsje'). U kunt de 
kikkerkoning in de vijver van Naumburg zien, en met 
een beetje fantasie en geluk ook de beroemde 
rondtrekkende chirurgijn dr. Eisenbart in Hann.Mi.inden. 
 
Het mooie middelgebergte, oude kastelen en ru'ines, 
knoestige bomen, oerbossen en uitnodigende 
vakwerkplaatsjes, ze doen allemaal wat ze kunnen om 
van uw wandelavontuur in Noord-Hessen een sprookje te 
maken. 



 
 

 

 

 

  

Sfeervolle omgeving van bossen en 
kastelen 
Natuur en cultuur wisselen elkaar af 
De Herkulesweg gaat door bossen en velden. stadjes en het prachtige Kassel, de stad van de 
Documenta. Een omgeving met fiere kastelen en kilometers puur natuur. met kuuroorden, een bergpark 
en zandsteenrotsen. Maak een ontspannen wandeling door deze afwisselende streek. De tocht gaat van 
de stad Battenberg met zijn mooie vakwerkarchitectuur naar Heiligenstadt. 

In de twee bosrijke parken Habichtswald en MeiBner-
Kaufunger Wald is het alleen de 
natuur die telt. Het zijn de natuurlijke hoogte 
punten van de Herkulesweg, samen met de schitterende 
Edersee. Culturele hoogstandjes zijn er ook, zoals de 
Hercules, het monumentale symbool van de stad Kassel, 
en het omringende berg park Wilhelmshohe. Maar de 
Herkulesweg heeft nog meer te bieden. Fraaie 
vakwerkstadjes met leisteengevels en -daken, die voor 
deze streek zo kenmerkend zijn, bepalen het gezicht van 
het gebied tussen Battenberg en Naumburg. En trotse 
kastelen als Ludwigstein en Hanstein verrijzen boven het 
diep uitgesneden dal van de Werra. 

De route loopt over twee flinke heuvels in het Hessische 
Bergland: de Hohe Gras (614 meter) in het 
Habichtswald en de Bilstein (641 meter) in het 
Kaufunger Wald. De Herkulesweg werd al 
in 1930 bedacht en als etappewandeltocht uitgezet. 
Door de Duitse deling kon het traject lange tijd maar tot 
kasteel Ludwigstein worden bewandeld. Dat is gelukkig 
voorbij, zodat iedereen nu van het prachtige traject kan 
genieten. 

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

1. BATIENBERG  
Aan de voet van het hoge raadhuis aan de 
markt staan veel fraaie huisjes van vakwerk en 
leisteen. 
2. KASTEEL LICHTENFELS  
Schilderachtig gelegen burchtcomplex dat begin 
twintigste eeuw grotendeels in oude luister werd 
hersteld. 
3. WALDECK  
Machtig burchtcomplex boven de Edersee en 
het hooggelegen gelijknamige 
kuuroord. Vanuit het bijbehorende hotel-
restaurant en museum heeft u een prachtig 
uitzicht over de Edersee. 
4. NAUMBURG  
Fraai vakwerkstadje en kuuroord met historisch 
centrum aan de Elbe, een zijrivier van de Eder. 
5. SCHAUENBURG  
Kasteel en gemeente in het Habichtswald, met 
schitterend uitzicht over het natuurgebied. 
6. HERCULES  
Het symbool van de stad Kassel staat als beeld 
in het bergpark Wilhelmshohe. Van daaruit 
klatert een waterval in de 100 meter dieper 
gelegen Neptunusfontein. 
7. KASTEEL LUDWIGSTEIN  
Het kasteel boven het dal van de Werra was 
begin twintigste eeuw het geografische en 
geestelijke middelpunt van de 'Wandervogel', 
een Duitse jeugdorganisatie van natuurvrienden, 
en is nu een populaire jeugdherberg. 
8. KASTEEL HAHNSTEIN  
Imposante kasteelru'ine op een zandsteenrots 
hoog boven de Werra aan de rand van het 
Eichsfeld. 
9. HEILIGENSTADT 
Badplaats met geneeskrachtige bronnen aan de 
Leine. Stad met talloze monumenten, o.a. het 
barokke slot uit 1738 met Frankisch vakwerk en 
een gotische kerk. 



 
Op de toppen van het Sauerland  
Een heerlijke klimtocht rand Winterberg 

 
De Winterberger Hochtour is een rondwandeling door het mooie Hochsauerland. die begint en 
eindigt op de berg Kahler Asten. Onderweg doet u nog drie andere toppen van meer dan 
800 meter hoogte aan. Geniet van de zuivere lucht. de fysieke krachtmeting met het landschap 
en de veelzijdige natuur. 

 
 

 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 
Het is een en al kleur, de natuur rond Winterberg. De 
naaldwouden en loofbossen staan er prachtig bij in 
allerlei tinten groen; de lichtgroene weiden worden 
door blauwe beekjes doorsneden. En de bergen 
staan in een fonkelrode gloed als 
de zon met een kleurrijk vuurwerk ondergaat. Dat is 
vooral imposant op de Kahler Asten of de 
Clemensberg, of op de brede berg rug tussen 
Hoheleye en Lenneplatze. De Kahler Asten is 
overigens niet voor niets het begin- en eindpunt van 
de wandeling. Met zijn prachtige uit 
zicht vanaf de toren of het rotsplateau is het een van 
de bekendste bergen van het Sauerland, en daarbij 
goed te bereiken. 

 

Door de hoogteverschillen is de tocht een hele 
ervaring. Ais u de uitdaging aangaat, zult u merken 
dat u in nauw contact staat met de natuur en de 
omgeving: prachtige heidevelden, lieflijke dalen met 
historische dorpjes, en 

 
natuurlijk pittige hellingen. Op de hoogst gelegen 
punten is het uitzicht schitterend, en de aanblik van 
'het land van duizend bergen' zult u niet snel 
vergeten. 

 
1. KAHLER ASTEN  
Met z'n 841 meter de op een na hoogste berg 
van het Sauerland, met schitterend uitzicht 
rondom. Uitkijktoren uit 1884 met restaurant. 
2. SIEDLINGHAUSEN.  
Elkjaar wedijveren ruim 100 koetsen met elkaar 
bij het jaarlijkse koetsenfestijn; aansluitend 
rijden ze in een feestelijke stoet door het dorp. 
3. HILLEBACHSEE   
Klein stuwmeer bij Niedersfeld met fraai 
strandbad en baai. 
4. LANGENBERG (843 M)  
De hoogste berg van het Sauerland en 
Noordrijn-Westfalen staat precies op de grens 
met Hessen. 
5. NEUER HAGEN  
Het grootste hooggelegen heidegebied van het 
westen van Duitsland met bijzondere 
plantensoorten: (korst)mossen, heide en 
vliegdennen. 
6. CLEMENSBERG  
832 meter hoge, met heide begroeide berg met 
groot kruis op de top. Weids uitzicht over het 
Sauerland. 
7. ZOSCHEN  
Historische dorpskern met fraaie vakwerk- en 
leisteenhuizen, Borg's Scheune. 
8. ZIEGENHELLE (816 M)  
Machtig bergmassief boven Zuschen met 
uitkijktoren en moderne skihelling op de 
noordflank. 
9. BERGGOLDSCHMIEDE (GOUDSMEDERIJ) · 
In Langewiese wordt Sauerlandse leisteen met 
goud en zilver tot unieke sieraden verwerkt. 
 



 
Wandelen op hoogte 
Inspanning en ontspanning op de Rothaarsteig 
De natuur moet u met al uw zintuigen ondergaan. zo luidt het motto van de Rothaarsteig. En dat 
gaat als vanzelf op deze 154 kilometer lange route tussen Brilon en Dillenburg, want de tocht 
gaat over glooiende landschappen. door lieflijke valleien en langs ruisende beken. 
Samen met de indrukwekkende vergezichten maakt dat de Rothaarsteig tot een aaneen-
schakeling van ervaringen. 

 
 
 

U wandelt over de hoogste bergen en heuvels van 
het Rothaargebergte. Overallangs de route staan 
informatiepanelen die u iets vertellen over de 
interactie tussen mens en natuur, met name 
over historische gebeurtenissen, natuurverschijnselen 
of specifieke kenmerken van de streek. Rustbanken, 
'eeteilanden', 'bosfauteuils' en 'bossofa's' in het 
speciale Rothaarsteig@design staan borg voor 
genoeg rust en ont 
spanning. Niet alleen om weer aan te sterken voor 
het vervolg van de wandeling, maar ook om optimaal 
van het fantastische landschap te genieten. 

 
De hoog oprijzende Bruchhauser Steine vormen een 
hoogtepunt langs de route, samen met de 
843 meter hoge Langenberg met zijn adem be 
nemende panorama van 360. vanaf de top. De 
Rothaarsteig@ blijft op grote hoogte en biedt tel 
kens zicht op kronkelende dalen. Tussen KOhhude 
en Millionenbank biedt de dalvariant een fraai en 
lieflijk alternatiefvoor de Kammweg. Vanaf de toren 
van de Ginsburg kunt u van het fantastische uitzicht 
over het Zevengebergte genieten. 

 
Ais u de bronnen, die langs de Rothaarsteig@ 
ontspringen, hebt gepasseerd, bereikt u de Haincher 
Hohe. Met zijn 600 meter hoogte geldt hij bij de 
plaatseljke bevolking als meteorologische grens, 
weerkeuken en koudepool. 

 

 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 
Bij de Kalteiche kunt u kiezen, of u de directe weg 
naar Dillenburg in slaat of nog 53 km verder over een 
hoogvlakte naar de hoogste berg van het 
Westerwald, de Fuchskaute, wilt wandelen. 

 

1. BRUCH HAUSER STEINE  
Enorme rotstorens midden in het vrije veld. 
2. KAHLER ASTEN.  
841 meter hoge, kale bergtop met uitkijktoren en 
beroemd panorama. 
3. HANGBRUG  
 Met het bos en het hele ecosysteem op 
ooghoogte loopt u al schommelend over een kloof 
in het bos. 
4. RHEIN-WESER-TURM  
Uitkijktoren op de waterscheiding van Rijn en 
Weser. 

5. KASTEELRU"iNE GINSBURG  
Burchtcomplex uit de 13e eeuw met massieve 
ronde toren. 
6. DILLENBURG · 
Stad en kasteel in het dal van de Dill. 
Geboorteplaats van Willem van Oranje, de latere 
prins van Oranje. 
7. FUCHSKAUTE. Het 656 meter hoge dak van 
het Westerwald met unieke flora en fauna. 
8. DE BRONNEN  
Langs de Rothaarsteig@ ontspringen veel grote 
rivieren; hier vind je onder meer de bronnen van 
de Ruhr, Eder, Sieg en Lahn. 


