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Niet verder vertellen: Noordrijn-Westfalen wordt steeds populairder als vakantieland. Dé bestemming voor
een weekendje weg van het type: ‘Verrassend anders, heerlijk dichtbij’. Duitsland staat al heel lang in de
top 2 van reizende Belgen en Nederlanders en deelstaat NRW is dan nog eens extra favoriet.
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Misschien omdat we zo van tegenstellingen houden? We willen álles beleven in een korte vakantie en niet een
beetje. Het begint al onderweg met het eerste contrast: eindeloos, bijna ongerept platteland tussen bruisende
grote steden. Stoer industrieel erfgoed, maar ook idyllische dorpjes met klinkerstraatjes en vakwerkgevels.
Barokke kastelen naast gewaagde, glansrijk geslaagde grootstedelijke architectuur. Niet zo ver van hippe, wat
ruigere wijken met een eigenzinnige, creatieve undergroundscene. Luxe, überelegante boulevards om deftig
te shoppen, afgewisseld met trendy pop-upstores. Je combineert het naadloos met actief zijn in de natuur, die
hier nog wat voorstelt. Overnachten op een gek logeeradres, een knoestige boomhut bijvoorbeeld. Meedoen
aan een natuurexpeditie langs geologische wonderen en wilde wisenten; het heeft wel wat van een safari,
maar dan gewoon in NRW.
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boordevol belevenissen

06 FIETSEN OVER STILGELEGDE
SPOORLIJNEN
wijdse uitzichten, zonder veel moeite

08 OP AVONTUURLIJKE WILDSAFARI
wisenten, flamingo’s en ongerepte natuur

10 VERRASSENDE SLAAPPLEKKEN
VOL AVONTUUR

Wat indrukwekkende cijfers? Zo’n 14.000 km fietspad, 50.000 km wandelweggetjes, 900 musea, waarvan een
paar wereldtop, vijf vermeldingen op de UNESCO Werelderfgoedlijst, waaronder ‘de mooiste mijn van de
wereld’. Dit magazine staat boordevol inspirerende tips voor een paar ontspannende of juist actieve vakantiedagen net over de grens. Van avontuurlijke logeeradressen, verrassende activiteiten en bezienswaardigheden
tot spraakmakende evenementen.

van boomhut tot hippe indoorcamping

12 ALTIJD GEINIG VOOR HET HELE GEZIN
twee ideeën voor een weekendje weg
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vakwerk en historische plaatsjes
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Externsteine, Teutoburgerwoud
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RUHRGEBIED
Good for
Panarbora boomkroonpad, Bergisches Land

Spannende kunst van nu in prachtig
bewaard industrieel erfgoed – speels
gecombineerd

Must do
5

12 REGIO’S

1

AKEN & EIFEL
Good for

BOORDEVOL BELEVENISSEN

DÜSSELDORF &
NE ANDERL AND
Good for
Grandioos winkelen in stijl, met je aankopen bijkomen in zo’n elegant koffiehuis

Must do
Afstanden

SAUERL AND
Good for

Warm relaxen in de Carolus Thermen in Aken,
actief wandelen op de Eifelsteig

Utrecht 190 km
Antwerpen 190 km

Serieuze wintersport en après-ski op
maar een kippeneindje van huis!

2

BERGISCHES L AND
Good for

12
TEUTOBURGERWOUD

Eindeloos struinen door rustieke dalen
en langs hoge vergezichten

Must do
Samen smullen van zo’n lekkere,
authentieke ‘Bergische Kaffeetafel’

Afstanden

9

Utrecht 210 km
Antwerpen 220 km
RUHRGEBIED

3

NIEDERRHEIN

8

DE BERGISCHE DRIE
Good for

10

Traditionele Duitse ambachten ontdekken,
altijd idyllische natuur om je heen

DÜSSELDORF &
NEANDERLAND

Must do

SAUERLAND

3

5
6

Naar een oud kasteel, zo groot als een
heel dorp: Schloss Burg in Solingen
BERGISCHES
LAND

2

KEULEN &
RHEIN-ERFTKREIS

1

BELGIË

Afstanden
Utrecht 190 km
Antwerpen 210 km

Must do
6

KEULEN & RHEINERF T-KREIS
Good for
Glimlachen om alle vrolijkheid: Kölsch
biertje, Karneval en smeuïg Keuls dialect

Must do
Naar één van de vele prachtige burchten
en kastelen aan de Rijn en de Erft

Afstanden
Utrecht 240 km
Antwerpen 220 km

7

MÜNSTERL AND
Good for
Paardrijden, fietsen, in een kalm tempo
van sprookjeskasteel naar ridderburcht

Must do
Eerbetoon aan een Spaans genie –
Münster had de landelijke primeur:
het Picasso Museum

Afstanden
Utrecht 190 km
Antwerpen 270 km

8
4
BONN &
RHEIN-SIEG

AKEN & EIFEL

11
SIEGENWITTGENSTEIN

4

RIJNLAND-PALTS

10

Must do

NEDERSAKSEN

MÜNSTERLAND

Utrecht 170 km
Antwerpen 200 km

Voor het contrast: terug naar de roots van
de mensheid in het Neanderthal Museum

Utrecht 180 km
Antwerpen 140 km

7

Afstanden

Citytrippers die nog tijdens dezelfde reis wat
buitenlucht willen opsnuiven in de natuur

Afstanden

NEDERLAND

Over de RuhrtalRadweg fietsen, om de
‘tweede jeugd’ van het Ruhrgebied
te bewonderen!

BONN & RHEIN-SIEG
Good for

NIEDERRHEIN
Good for

Een weekendje heerlijk genieten in de
voormalige hoofdstad van Duitsland

Vlakke, laagdrempelige fietsroutes langs
de rivier – genoeg voor twee of drie
vakanties

Must do

Must do

Met de steile tandradbaan naar de
top van de hoge Drachenfels

In Archeologisch Park Xanten in de
voetsporen van oude Romeinen lopen

Afstanden

Afstanden

Utrecht 260 km
Antwerpen 230 km

Utrecht 150 km
Antwerpen 170 km

5

De zon langzaam in het water zien zakken,
aan de oever van een van de vele meren

Afstanden
Utrecht 300 km
Antwerpen 330 km

11

SIEGENWIT TGENSTEIN
Good for
Een avontuurlijk oerwoudgevoel
beleven, in de bosrijkste streek van
het hele land

Must do
Romantisch sneeuwschoenwandelingetje
door verse sneeuw, in een kerstkaartlandschap

Afstanden
Utrecht 300 km
Antwerpen 300 km
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TEUTOBURGERWOUD
Good for
Even helemaal bijkomen en ontspannen,
dankzij een keur aan heilzame kuuroorden

Must do
De grillige zandsteenrotsen Externsteine
of het monument voor de beroemdste
Germaan

Afstanden
Utrecht 290 km
Antwerpen 340 km

Viaduct Ruhrstraße

H A N D I G !

FIETSEN OVER STILGELEGDE

SPOORLIJNEN

“ … al die
bezienswaardigheden
op 340 km
route …”

Brückenpark Müngsten

PA N O R A M A- R A D W E G
Dat betekent: ontspannen fietsen in de ‘best of
three worlds’. Het aangename landschap van het
Bergisches Land met veel beschermde natuur,
dan weer indrukwekkend industrieel erfgoed,
meestal prachtig gerestaureerd. En ten slotte
stedelijk schoon, genoeg voor een hele reeks citytrips in de ‘Bergische Drie’: Solingen, Wuppertal
en Remscheid.

Noordrijn-Westfalen is een fietsmekka. Ga maar na: bijna 14.000 km aan
goede fietsroutes, meer dan 700 fijne logeeradressen van het type ‘Bett &
Bike’. NRW heeft het allemaal: uitdagend sportief, of comfortabel op je gemak langs kastelen en dorpjes zoeven. Zin om diep door te dringen in het
beboste heuvelland, géén behoefte aan zware beklimmingen?
Het antwoord is: Bahntrassenradeln.

Vier Panorama-fietsroutes lopen grofweg tussen
het zuidelijk Ruhrgebied en het glooiende Sauerland en ze sluiten uitstekend aan op de populaire fietsroutes langs Rijn, Sieg en Ruhr. Wel even
puzzelen met al die bezienswaardigheden op 340
km route, maar moeilijk is dat hier nooit, dankzij
de uitstekende bewegwijzering.

Het is perfect fietsen op de stilgelegde spoorlijnen. Aangelegd aan het eind van de 19e eeuw.
Heel lang reden er dagelijks wagons met grondstoffen en eindproducten op en neer, maar in het
moderne Noordrijn-Westfalen zijn ze niet meer
nodig. Vindingrijke fietsliefhebbers zagen direct
hun kans: oude rails weg en vrij baan voor toeristische fietsroutes zonder noemenswaardige
hoogteverschillen, die dus best weinig inspanning vragen! Vaak met ‘Panorama’ in de naam,
vanwege de onvergetelijke vergezichten!
Nordbahntrasse

Je kent ze wel: de filmpjes met nostalgische treinreisjes door indrukwekkende landschappen. Op
de 131 km lange Bergischer Panorama-Radweg
beleef je het helemaal zelf, op je eigen fiets, met
de wind in je haar. Tunneltjes, hoge viaducten
over het blauwe water, een kasteel zoals Schloss
Burg in Solingen in de verte. En ineens ligt hij
voor je: de wereldberoemde, rode, ijzeren brug
over de Wupper in Brückenpark Müngsten. Even
verderop historische vakwerkhuizen in stadjes
als Hattingen en Bergneustadt. Neem ruim de
tijd, want je ontdekt geheid onderweg een museum waarbij je je afvraagt wat nu precies het
leukste is, het gebouw zelf of de tentoonstelling
met slimme uitvindingen uit grootmoeders tijd?
Het buskruitmuseum in Wipperfürth, dat is er
zo eentje!

Nordbahntrasse
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EVEN
PA U Z E R E N ?
Welke deelstaat telt meer soorten bier? Beieren
of NRW? Noordrijn-Westfalen, het is echt zo.
Licht, zwaar, donker, fris, met of zonder alcohol
– vreselijk lekker om gewoon mee te doen met
de typisch Duitse gewoonte: Auszeit beim Bier.
Inderdaad: pauzeren met een biertje.

MAKKELIJK
TOCH?
In NRW zijn de fietspaden overal voorzien van
uniforme rood-witte bordjes met kilometeraanduiding. De talrijke thematische routes zijn
herkenbaar aan hun eigen logo. In bijvoorbeeld
de RadRegionRheinland is inmiddels ook het in
Nederland en Vlaanderen alom bekende knooppuntensysteem ingevoerd.

Meer weten over deze en andere fietsroutes?
Kijk op www.nrw-vakantie.nl/fietsen.
Hier kun je ook de speciale fietsbrochure
bestellen.

Een misverstand dat nodig bijgesteld moet worden: dit was toch het land van rokende schoorstenen
en bedrijvigheid? Mis. Het bosrijke Noordrijn-Westfalen is niet alleen heel groen, je mag zelfs zeggen
‘tamelijk wild’. Hou je vast: zo’n 40% van de hele oppervlakte is bestemd voor de 12 natuurparken. Vol
exotische planten en dieren. Wilde paarden, wisenten, flamingo’s. Laat je verrassen, het liefst te voet!

Rursee, Eifel

O P

W

DE BIZON GRAAST
WEER, BIJ SIEGENWITTGENSTEIN

A V O N T U U R L I J K E

I

L

D

S A F A R I

Ineens oog in oog met het grootste landzoogdier
van Europa! Noord-Amerika heeft de machtige
buffalo, op de prairie van NRW heet hij wisent.
Met wat geluk zie je de tot wel één ton wegende
kolossen struinen door de bossen bij Wittgenstein. Nog groter is de kans op de flanken van de
Rothaarsteig bij Bad Berleburg, waar een kudde
wisenten het rijk alleen heeft binnen de ruige,
rotsachtige, 20 ha grote Wisent-Wildnis. Een
weliswaar afgesloten, maar verder authentiek
areaal. Stevige outdoorschoenen aan dus, op het
N AT I O N A L PA R K
3 km lange wandelpad! Je kunt er zo’n twee à drie
EIFEL
uur naar hartenlust rondlopen, waarbij je afwisHet is echt waar: een authentiek oerwoud, hart- selend over rotsen en stenen komt, langs beekjes
je Europa. In Nationalpark Eifel laten ze de na- en waterbronnen, door intieme dalen en door
tuur langzaam maar zeker weer verwilderen tot stukken bos met zachte paden.
een dicht beukenoerbos. Spontaan melden zich
bijna uitgestorven diersoorten: bevers, zwarte
DAG J E E X P E D I T I E
ooievaars, wilde katten. Om een idee te krijgen
DICHTBIJ:
van de schaal – alleen al de Wildnis-Trail telt
MÜNSTERLAND
vier dagetappes rond de 20 km, maar dan zie je
ook wat: ruisende beekjes, loofbos, dennenbos,
meertjes, velden vol bloemen. De échte trek- Soms geloof je je ogen even niet – ben ik hier écht
kingliefhebber loopt de Eifelsteig: het lange af- in de grensstreek van mijn buurland of ben ik
standswandelpad van Aken naar Trier. Het pad beland in een film over het Afrikaanse Victorialoopt dwars door de ongerepte natuur met haar meer? Neem het Zwillbocker Venn, in een stille,
stuwmeren en hoogvlaktes in het noorden en ongerepte uithoek van het Münsterland. Moevulkanische meren en ruige rotsformaties in het rassen, wetlands, waterpartijen, riet, waterlelies
zuiden. Links en rechts interessante ‘zijwegge- en ondergelopen weilanden. Zo tussen maart en
tjes’ voor een enkele, losse vakantiedag, zoals september het broedgebied van de wereldwijd
de Narzissenroute. Laat de fraaie vakwerkgevels noordelijkste kolonie roze flamingo’s. Niet in de
van Monschau achter je en maak de rondwande- dierentuin, niet van plastic, maar écht. Op de
ling van 12 km door beekdalen en langs rivier- 450 km lange fietstocht ‘Flamingoroute’ (ook een
oevers, goed voor een onvergetelijk schouwspel stukje Nederlandse Achterhoek) kom je erlangs.
– alleen in de lente: een frisgele, golvende deken, Niet ver van Dülmen, in natuurgebied Merfelder
Bruch, wordt het bijna nog spannender: Europa’s
die bestaat uit miljoenen wilde narcissen!
allerlaatste kudde wilde paarden. Zo goed als
zelfstandig, met alleen de boswachter als betrokken opzichter. Heerlijk toch, om tijdens een puur
natuur wandelingetje even te kijken naar kalm
grazende merries en hengsten met hun dartele
veulens!
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INDRUKWEKKENDE
RONDLEIDINGEN
Valkenier Ute in Wulfrath laat je het
Wald-Forscher-Station zien. Wild-West
decor met 50 meter hoge rotswanden en
roofvogels. Toevallig ook nog eens het
thuis van Duitslands beroemdste uil: Uhu
Uwe. Een cultstatus heeft hij, compleet
met eigen facebookpagina!
Ontdek samen met de ranger de nieuwe
wildernis in Nationalpark Eifel, Sauerland
of Siegerland. Hij weet veel – en vertelt
er boeiend over: dieren van het bos, verstopte kruiden, plus geeft antwoord op de
vraag: Hoe en waarom laten we dit woud
bewust verslonzen tot een rommelige
jungle?

Deze en andere uitstapjes in de natuur
vind je op www.nrw-vakantie.nl/
natuurexpedities

Camping Nordic Ferienpark, Sauerland

Je wilt wel eens wat
anders dan een gewone
hotelkamer?
Misschien overnachten in een hoge
boomhut? ’s Avonds samen naar
de sterrenhemel kijken op een
stille, rustieke camping voor

SLAPEN IN DE BOOM
Met het hele gezin in een boomhut, dat wordt
lachen. En dan heerlijk slapen. Park Panarbora (Waldbröl, Bergisches Land) is sowieso een
must, dankzij het 1,6 km lange boomkroonpad,
vol bruggen en uitzichttorens. Logeren kan in
een van de vijf boomhuizen. Puur natuur, want je
hoort alleen zacht ruisende bladeren om je heen.
Nog twee opties op het terrein: de hippe jeugdherberg of in een van de drie huttendorpen. Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse paalhuizen of een
authentieke yurt van Mongoolse nomaden!

‘wildkampeerders’? Of toch liever
een riant 5 sterren kampeerpark
met volop activiteiten? Maar dan
wel graag helemaal ‘eco’ – geen
probleem: in NRW hebben we voor
iedereen, dus ook voor avonturiers,
een passende slaapplek.

Camping Nordic Ferienpark ligt aan het meertje
de Sorpesee, hartje Sauerland. Tent of caravan
niet nodig, want je bent te gast in een boomhuis.
Hut mag je het niet noemen, want je resideert
in een Scandinavisch ogend vakantieverblijf
met twee verdiepingen. Inclusief gratis gebruik
van een kano! Wie met zoveel woonruimte toch
hoogtevrees krijgt, mag in het hobbitachtige
Troll Hotel, met houten slaapvaten als bedstee.
Geinig. De volgende nacht in een Indiaanse tipi
direct aan het water.

EENZAAM EN
‘ECO’ KAMPEREN
Kamperen, maar dan anders. Bijvoorbeeld zonder vaste staanplaats met heg en nummerbordje.
Serieus wildkamperen mag hier soms, helemaal
legaal. Naturpark Nordeifel heeft vier afgelegen

Campingpark Kerstgenshof, Niederrhein

Trekkingplaats, Eifel

Base Camp, Bonn

‘trekkingplaatsen’ in de ongerepte natuur, op een
speciale ‘Naturlagerplatz’ om je kamp op te slaan.
Echt pioniersgevoel verzekerd, want je komt er
alleen te voet. Op de vlonder passen maximaal
twee tentjes. Een klein beetje ‘stads’ comfort is er
wel, met een picknicktafel en een milieuvriendelijke compost-wc. Wat bleef de kampeerders die
het al aandurfden bij? De prachtige, onbedorven
sterrenhemel van het beschermde natuurgebied
Nationalpark Eifel, helemaal zonder lichtvervuiling. Het park mag zich zelfs officieel ‘Sterrenpark’ noemen.

HIPPE INDOOR
CA M P I N G

Niet direct in de natuur, maar wel verschrikkelijk cool, het Base Camp Young Hostel in Bonn.
Om een idee te geven, het zelfbedachte superlatief is: de enige indoor-vintagecamping van het
heelal. Je slaapt dus binnen in een enorm hallencomplex. En wel in zo’n zilveren, gestroomlijnde,
Amerikaanse retrocaravan type Airstream, in
Campingpark Kerstgenshof (Niederrhein) is een een hip VW-busje, een Trabant, of – heel crazy:
5 sterren ecocamping. De zwemvijver is puur na- een gondel van een kabelbaan als eigen hotelkatuur, er is een onbespoten boerentuin met bes- mertje.
senstruiken om van te plukken en kruidentuin
om mee te koken. Ideaal als je wilt kamperen
zonder eigen tent of caravan en zeker niet saai!
Kies maar: de Pod, een houten sprookjeshuisje
dat zo in een tekenfilm kan, het spannende heksenhuisje Troll of de Lodge, een houten woonwaF I E T S E N O F WA N D E L E N ?
gen op wielen.
Zoek dan naar de keurmerken ‘Bett & Bike’ en
‘Wanderfreundliche Gastgeber’. Deze accommodaties
Een sportieve middag, gevolgd door een rohebben alles in huis om je te verwennen als je moe
mantische nacht? Dan loop je in de buurt van
maar voldaan aankomt. Perfecte mix van gastvrij en
Bad Berleburg (Siegen-Wittgenstein) naar een
‘Deutsche Gründlichkeit’.
idyllisch verstopte pipowagen. In het Duits
‘Schäferwagen’ of herderswoonwagen. Je doet
er maximaal 2 uur over. Voor wie wil, is de
koelkast gevuld voor een ontbijtje of een broodMeer verrassende overnachtingstips:
maaltijd voor het slapen gaan.
www.nrw-vakantie.nl/
bijzondere-overnachtingen
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Adventurepark Xanten

ALTIJD GEINIG
V O O R

H E T

H E L E

AC T I E E N
A DV E N T U R E A A N D E
NIEDERRHEIN
Weekendje sportief, onder het motto ‘goed
bezig’! Noem het maar: te land, ter zee en op
treinrails. Zo begint het namelijk, in Groesbeek
bij Nijmegen. Het op één na bergachtigste stukje Nederland, op Zuid-Limburg na. De treinreis
gaat naar het romantische Duitse stadje Kranenburg, Niederrhein. Hapje eten, lachen om cultuurverschillen, en weer terug. Alleen, er is geen
trein. Met zijn vieren trap je gezellig de trappers
rond op een soort platte treinwagon met fietszadels. Het is geen scooter, het is geen bakfiets, het
is een ‘Fahrraddraisine’! Weet je dat ook weer.
Straks heel wat anders: kanoën op de Niers, bij
Weeze. Op een heel lief kronkelriviertje glij je
stilletjes tussen de groene oevers. Zien we daar
een zeldzame vogel? Je steekt je hand even in het
koele, donkere water om even bij te komen van
alle opwinding.

G E Z I N

Stel, je wilt wat leuks gaan doen met de kinderen. Ze zijn nog klein. Of al wat ouder, van de
generatie gamende pubers. Dan klinkt ‘een weekendje Duitsland’ misschien nog niet meteen
top. Tip: lees deze pagina’s voor, met twee willekeurige weekenden weg. Zo kunnen je dagen
dus zijn. Vol fun. In de natuur, actief op de boerderij, samen op een toffe plek logeren. Grote
kans op de blije reactie: “Wanneer gaan we?!”

“Onderweg
veel fun en

Draisine, Kleve

verrassingen …”

Vossenpad, Olsberg

R AV O T T E N O P
DE BOERDERIJ IN HET
SAUERLAND
Het is vrijdagavond. Op weg naar een boerderij
in het Sauerland. Nee, geen kinderboerderij, een
echte. Reken maar op veel heuvels en gras. En
natuurlijk grappige boerderijdieren om te aaien.
Vroeg slapen, want op Hof Köhne gaat om 6 uur
de wekker. Koeien melken! Je mag helpen. Na het
ontbijt een eindje ponyrijden met de paardenmeisjes Anna en Rebecca. Geeft niks als je nog
nooit op een paard hebt gezeten. Wie wil, mag
meteen naar het strokasteel, waar uiteindelijk
iedereen heen wil: ravotten in het hooi zonder
blauwe plekken. Vol geheime gangetjes en een
dolle glijbaan. Onder je lopen koeien; die zijn het
gewend. In de ogen van stadse bleekneusjes is er
belachelijk veel ruimte, bijna een park. Eindje
lopen en je ziet de rest: kabelbaan, speeltuinen,
draaimolen, de hoge houten toren met een spannend klimparcours. Daarna naar een geheime
megagrot, vol piekerige stalactieten en monsters
van kalksteen. De beroemde Atta-Höhle in Attendorn. Wat bedoelt je moeder toch steeds met

Misschien wel het hoogtepunt: slapen in een
hangende tent, ver boven de grond. Lijkt gek,
maar het kan in recreatiepark Dingdener Heide.
De Dingdener Heide is trouwens heel mooi als je
vroeg opstaat. Loofbossen, idyllische open plekken en natuurlijk: kleurrijke heide. Een stukje
van het ongerepte natuurgebied Hohe Mark.

Avontuur
‘fascinerend’? Het is al laat als we gaan kijken
naar de zonsondergang, vanaf het 90 meter hoge
uitzichtspunt Biggeblick. In de verte: het meertje
Biggesee met eiland, plus de ridderburcht Waldenburg.
En dat was nog maar één dag. Door naar Olsberg, voor een dagje ‘echt iets doen’. Het heet
‘Kinderquatsch Deluxe’. Quatsch is zoiets als
onzin, maar dan leuk. Het begint met het volgen van het spoor van het jonge vosje op het
Vossenpad, dwars door het bos. Onderweg veel
fun en verrassingen, zoals een boomtelefoon en
een boomgitaar. ’s Middags raas je ineens op
topsnelheid door de krappe bochten van een steile bobsleebaan: Allwetterrodelbahn Sternrodt.
Alleen vliegen als een vogel is nog meer fun!
Moe? Dat kan niet, want we gaan ook nog naar
zwembad Aqua Olsberg. Wie durft, gaat van de
springplank.

en recreatie

Op dag 2 begin je in Adventurepark Xanten.
Verleg je grenzen op de ‘gevaarlijke’ Hochseilgarten, een enorm uitdagend klimkasteel van
touw en dikke knoestige palen, drie etages hoog.
Kies je eigen route, want ook kinderen vanaf vier
jaar kunnen al een eindje veilig klauteren. Op
naar het enorme recreatiepark Xantener Südsee,
direct aan de Rijn. Wat gaan we doen? Zeilen,
waterskiën voor beginners, op een wakeboard,
windsurfen natuurlijk. Op de Südsee verhuren
ze hippe SUP-boards. Brede surfplanken, waar
je op staat met een paddle. Stand Up Paddling.
Is het hip of is het surfen voor watjes? Jij mag het
zeggen.

Bobsleebaan Sternrodt, Olsberg

Niet alles wat leuk is, hoeft geld te kosten!
In NRW zijn heel veel dieren- en wildparken gewoon gratis. Deze en andere gratis
uitstapjes met de kids:

Hof Köhne,
Schmallenberg

www.nrw-vakantie.nl/familietips
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Xantener Südsee
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Prinzipalmarkt Münster

KEULEN
Must see
Moeilijk over het hoofd te zien ook: de Dom.
Monumentale gotiek, in 1248 begonnen,
600 jaar later klaar. Tip: maak de tour over
de daken!

Onverwacht
Ook Keulen, maar ietsje ruiger. Gewaagde
jonge modeontwerpers in het Belgisches
Viertel, de funky wijk Ehrenfeld met graffitimuren, streetart, pop-upstores, vintage
boetiekjes.

DÜSSELDORF
Must see
Stukje Parijs aan de Rijn: de elegante
flaneerwinkelstraat Königsallee, koosnaam
Kö. Alles is er: grote modemerken, boetieks,
juweliers en luxe cafeetjes.

CITY
BREAKS

Onverwacht
Het langgerekte, ondergrondse kunstproject
Wehrhahn-Linie. Gratis, want ‘verstopt’ in
de zes drukke metrostations van de ruim
3 km lange nieuwe U-Bahn. Geweldig
experimenteel allemaal.

Het plein Prinzipalmarkt. Nostalgische
puntgevels, rondom riante bogengalerijen met exclusieve winkels. Het
oude Rathaus met de Friedenssaal
(Vredeszaal) was de plek van de Vrede
van Münster, in 1648.

Onverwacht
Spannend detectivespel live: de Tatort
Krimitour. Het populairste Tatort-duo
op TV komt uit Münster, vandaar.

METROPOLE
RUHR
Must see
De trots van Essen: Zeche Zollverein.
Ook wel ‘de mooiste mijn van de
wereld’. Nu een bruisend museum en
cultuurcentrum. Unesco Werelderfgoed. De kenmerkende torens zijn een
icoon voor het hele Ruhrgebied.

AKEN
Must see
Unesco Werelderfgoed: de Dom
van Aken. Waar koningen werden
gekroond. Karel de Grote bouwde
er al een kapel. Hij is er nog (sinds
814) in de Karlsschrein, deel van de
‘Domschat’ – voor de katholieke kerk
van onschatbare waarde.

Station Pempelforter Straße, Düsseldorf

Net buiten de stadsring: de 264 meter
hoge top van de Lousberg. Goed voor
een fenomenaal uitzicht op de omgeving. Neem boven de tijd in de unieke
hangmatten!

“Ieder met
charme en

Onverwacht
Ze komen er speciaal voor uit China en Japan, begin
april: kersenbloesem kijken in de Heerstraße. Voor
even een betoverende ‘tunnel van bloemen’ dankzij
de dichte koepel van bloesemblaadjes.

Heel erg leuk, al die citybeaches.
Strandtentjes, palmbomen en hangmatten aan het water van de Rijn, of
als daktuin met uitzicht op de Dom
van Keulen. Het is net de Rivièra!

Meer inspirerende stedentrips, leuke
winkelwijken en tips om voordelig
veel in een stad te beleven:

glamour.”
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EVEN
BIJKOMEN?

Erg Duits, dus heel verleidelijk: Kaffee und Kuchen. Een goede oude gewoonte, eind van de middag. Kuchen
niet te verwarren met ‘droog koekje’.
Alleen het beste, smeuïgste en lekkerste gebak komt op tafel.

hun eigen

Heerstraße,
Bonn

Tetraeder, Bottrop

Halden-Hügel-Hopping. Een ‘Halde’ is
een steenberg, afval uit de mijnen. In
gebruik als alp om te wandelen! Vaak
met kunst op de top.

Onverwacht

Dat wordt dus: shoppen-museumpjelekker eten-uitgaan. Hypermoderne architectuur en streetart, mooie tradities,
oergezellige, antieke steegjes en trendy
buurten.

Het Beethoven-Haus. Hier werd Ludwig geboren, in
1770. In de Bonngasse. The rest is history.

MÜNSTER
Must see

Onverwacht

Belgisches Viertel, Keulen

Noordrijn-Westfalen, op het platteland
één van de genoeglijkste stukjes Europa. Maar stiekem weet ook iedereen:
hier moet je zijn voor de grote steden,
waar het gebeurt. Ieder met hun eigen
charme en glamour. Nét even anders
dan de winkelstraten bij je thuis.

BONN
Must see

Prinzipalmarkt, Münster

www.nrw-vakantie.nl/steden

De Dom van Aken
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1
2

Ze konden het toen nog niet weten, dat het
nu zo hip is: duurzaam en ecologisch bouwen met hout, leem en stro. Nu denken we:
woonde iedereen maar zo mooi! Sprookjesachtig zijn ze, de vakwerkhuizen met
hun zware, zichtbare balken en wit pleisterwerk. Genoeglijk verstopt tussen de heuvels
of knus in een historische dorpskern met
dikke straatklinkers. Geen vakwerkhuis is
hetzelfde. In de streek tussen Remscheid,
Solingen en Wuppertal gebruikten ze veel
groen, zwart en wit. Donkere steen, felgroene luiken. Sierlijke details, met dank aan
de late barok en rococo. Ergens anders valt
weer op hoe sober de plaatselijke smaak is,
vol eenvoud. Bij Schmallenberg (Sauerland)
deden ze hun best op de voordeur, vol knap
houtsnijwerk.
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01 Bedburg
Uniek pareltje: Alt-Kaster, Bedburg. Bijna een
openluchtmuseum, met oude stadspoort en
barok marktplein.

E

S TA DJ E S
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02 Sauerland
Godsvruchtige spreuk boven de voordeur van
een ‘kunstenaarshuis’ in het Sauerland.

03 Odenthal
De Bergische Drieklank in Odenthal: zwartgroen-wit, met een vleugje rood.

04 Remscheid
Zwart-groen-wit dus. De voorname stadsvilla
van Nobelprijswinnaar Röntgen in Remscheid,
nu museum.

05 Essen-Kettwig
Ook dit is het Ruhrgebied: zelfs de stoere
‘mijnwerkershoofdstad’ Essen heeft een knus,
klein vakwerkwijkje, Essen-Kettwig.

06 Freudenberg
Gewoon lekker veel vakwerk in de ‘Alter Flecken’
in Freudenberg. Beste plek voor een perfecte
foto van de zwart-witte idylle: het kuurpark.

07 Monschau
Pittoresk Monschau aan de Rur. Hier zijn al heel
wat romantische vakantiefoto’s gemaakt.

4

www.nrw-vakantie.nl/
historische-stadjes

M O N U M E N TA A L
OV E R N AC H T E N ?
Het unieke Hotel Trafohaus in Solingen
combineert hedendaags comfort met
idyllische Duitse nostalgie.

3
5
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Max Ernst Museum

NERGENS IN
EUROPA MEER
CULTUUR PER
KM2

Museum Insel Hombroich

MET KUNST
DE NATUUR IN
Kunst is niet stoffig, kunst moet je beleven. Het
liefst op een mooie plek. Drie sprekende voorbeelden. Museum Insel Hombroich (Neuss)
heeft als motto: ‘Kunst parallel zur Natur’. Op
het weidse terrein kom je veel kunst uit het Verre Oosten tegen, maar ook Rembrandt en Kurt
Schwitters. De bossen in, voor een 23 km lange
kunstwandelroute in de buurt van de Rothaarsteig. Onderweg op de Waldskulpturenweg 11
kunstwerken van internationaal bekende makers. Een idee van de Britse beeldhouwer Cragg,
die in Wuppertal woont: Skulpturenpark Waldfrieden met beelden van hemzelf en collega’s.

Het zijn getallen om van te duizelen. Wie binnenkort 900 dagen vrij heeft, kan
elke dag naar een ander museum in NRW. Vaak bedacht en mogelijk gemaakt
door vermogende industriëlen, vandaar. Ook een paar wereldberoemde, met
echte topcollecties. Opvallend veel moderne kunst, intussen klassiek geworden. Plus gedurfde, spraakmakende tijdelijke tentoonstellingen. Goed voor zo’n
17 miljoen bezoekers per jaar.

Wallraf-RichartzMuseum

MET DANK A AN
WALLR AF EN RICHARTZ
Goed voorbeeld van hoe een museum steeds indrukwekkender kan worden. Eerst was er de bonte kunstverzameling (kunst, maar ook rariteiten) van de Keulse
18e-eeuwse geleerde Wallraf. Toen een grote schenking
van de 19e-eeuwse koopman Richartz. Dankzij het erg
fijne nieuwe gebouw van architect Ungers uit 2001 –
niet ver van de Dom – was er ook nog plaats voor de
impressionismecollectie van de Zwitserse verzamelaar
Corboud. Het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen:
beeldende kunst van de 13e eeuw tot begin 20e eeuw.

Museum Folkwang

Von der Heydt-Museum

Kunstsammlung NRW

INTERNATIONA AL
BEFA AMD
Het Von der Heydt-Museum in Wuppertal heet naar
de bankiersfamilie die met zo‘n 300 kunstwerken de basis legde voor wat nu één van de belangrijkste musea
van het land is. En dat zegt wat in Duitsland. De nadruk
ligt op het impressionisme en het expressionisme, 100
jaar geleden enorm vernieuwend en baanbrekend. Denk
aan: Monet, Kirchner, Otto Dix, tot en met Pablo Picasso en Francis Bacon. Verder nog renaissance, kostbare
Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw, romantische
taferelen uit de 19e eeuw.

DRIE LOCATIES,
DRIE ERVARINGEN
Samen vormen ze de Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. De vaste collectie vind je in K20 Grabbeplatz.
Mondriaan, Kandinsky, Amerikaanse popart (Andy Warhol), plus veel van Klee. Bij F3 Schmela Haus mag veel,
ook heel experimentele kunst. K21 Ständehaus heeft
veel wisseltentoonstellingen. Wat daar voorlopig blijft, is
de enorme installatie ‘In Orbit’ van Saraceno, onder een
25 meter hoge lichtkoepel. Een spectaculaire constructie
met stalen netten en bolvormen op drie niveaus, waar je
als bezoeker gewoon op mag lopen.

HELEMA AL
MA X ERNST
Uniek, want helemaal gewijd aan één grote kunstenaar:
het Max Ernst Museum Brühl. Een avontuurlijk overzicht dat natuurlijk ook veel zegt over zijn tijdgenoten.
Vroege dadaïstische activiteiten ‘thuis’ in het Rijnland,
zijn uitstapje naar de Franse surrealistische beweging,
de tijdelijke ballingschap in de VS, terug naar Europa in
1953, tot zijn dood in 1976. Resultaat: zijn 70 verzamelde beelden, 36 beroemde 3D-paintings (ode aan zijn
vrouw Dorothea), gedichten, 600 foto’s, aantekeningen,
collages.

MODERN
SINDS 1902
Museum Folkwang begon met de omvangrijke verzameling van kunstmecenas Osthaus. Die bleek niet alleen
geld te hebben, ook veel goede smaak. Verwacht beelden
van Rodin, foto’s, schilderijen van Gauguin, Van Gogh,
Manet, Cézanne en Munch. In 1922 nam de stad Essen
de met zorg opgebouwde collectie over – en kocht gestaag meer. Topstukken uit de 19e eeuw, moderne kunst
tot vandaag, vaak al klassiek geworden. Alleen al voor de
indrukwekkende nieuwbouw van architect David Chipperfield de moeite waard!

Ruhr Museum

TROTS OP
INDUSTRIEEL
ERFGOED

Museum Schloss Moyland

M U S E U M N AC H T
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WERELDBEROEMDE
PROVOCATEUR
De combinatie kon bijna niet opmerkelijker: neogotisch
sprookjeskasteel Schloss Moyland (Bedburg-Hau) en
al het moois wat Joseph Beuys verzon. Altijd met kenmerkende hoed. Ofwel: hoe één van de belangrijkste
kunstenaars en cultuurfilosofen van de 20e eeuw laat
zien dat alles om ons heen tot kunst kan leiden. Tandpastatubes, fietsbanden, een oude telefoon, dekens, olieverf,
afval. Zijn mooiste uitspraak: ”Ieder mens is een kunstenaar“. De twee Duitse broers die alles verzamelden, alles
verzamelden, hadden het goed gezien.

Let op de aankondiging van
de plaatselijke Museumnacht!
De jaarlijkse avond met
langere openingstijden,
feestelijke activiteiten, een
drankje en een hapje en
leuke, extra rondleidingen –
vaak helemaal gratis.
www.nrw-vakantie.nl/
cultuur
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Ze gaan goed samen: kunst en de industriegebouwen van toen. Essen heeft het UNESCO
Werelderfgoed Zollverein. Stoere, voormalige
steenkolenwasserij met de eretitel mooiste mijn
van de wereld. Nu o.a. het Ruhr Museum. Smaakvol gerestaureerd door architect Rem Koolhaas.
Let op de enorme oranje roltrap! Bierbrouwerij
2.0 – de gebouwen van de Dortmunder UnionBrauerei. Nu een geliefd verzameloord voor creatieven. Onder één dak met Museum Ostwall.
Veel aandacht voor Fluxus. In 2018 klaar na een
ingrijpende verbouwing: het Deutsche Bergbau-Museum Bochum.

Schloss Hertefeld

Wasserburg Anholt
100 Schlösser Route

TE
GAST

VO R S T E L I J K E
U I T S TA PJ E S
Typisch Duits en dus heel
genoeglijk: openluchtconcerten en
evenementen op binnenplaatsen
van kastelen en in parken. Voorbeeldje? Schloss Augustusburg
heeft het Haydenfestival, rond Burg
Satzvey beleef je de Ritterspiele.

Jagdschloss Falkenlust

BIJ KASTEELHEER
OF GRAVIN

“500 kilometer
kastelen kijken,
keurig verdeeld
over 16 makkelijke
dagtochtjes.”

Schloss Corvey

Honderden kastelen heb je hier, vaak op bevoorrechte plekken in het landschap. Stoere burchten met dikke vestingmuren. Pronkpaleizen
vol pracht en praal, aan het eind van een statige oprijlaan. Geweldig natuurlijk, maar voor de
adellijke bezitter soms best een opgave om het
allemaal in stand te houden. Deuren die eeuwen
gesloten bleven voor het publiek, gaan daarom
steeds vaker open. Wat een weelde!

Niet voor niets UNESCO Werelderfgoed. Rondleidingen beginnen steevast met het befaamde,
bijna niet te geloven pronktrappenhuis.

NIEUWE, GASTVRIJE
BESTEMMINGEN
VO L L U X E
Schloss Augustusburg

De trouwlocatie uit je dromen bijvoorbeeld, of
tophotel voor een ‘koninklijke’ overnachting.
Schloss Augustusburg in Brühl is jaren gebruikt
door de Duitse president om hoge gasten uit het
buitenland te ontvangen. Nelson Mandela poseerde er, net als koningin Elisabeth. De zomerresidentie van vorst-bisschop Clemens August
hoort, samen met Jagdschloss Falkenlust, tot de
belangrijkste bouwwerken uit barok en rococo.

KASTELEN KIJKEN
OP DE FIETS

Alle deftige buitenverblijven en voorname herenhuizen bekijken, dat zal niet lukken binnen
één vakantie. Maar wie de Herrensitz-Route door
de Niederrheinregio fietst, maakt wel vast kennis
met een paar pareltjes. Alles tussen romantisch
overwoekerde ruïnes tot puntgaaf gerestaureerde kroonluchterpaleizen. Grote kans op een idyllische kasteeltuin, met hoge bomen, weelderige
gazons en diepe slotgrachten. Ga maar na: 500
kilometer kastelen kijken, keurig verdeeld over
16 makkelijke dagtochtjes. Deels door buurland
Nederland. Wat is er fijner dan overnachten in
stijl, bij de kasteelheer? Wie het aandurft, mag op
Grandioos dineren, dat doe je in het 18e-eeuw- Schloss Hertefeld in Weeze slapen onder de blote
se Grandhotel Schloss Bensberg. Uitzicht op de sterrenhemel. Nou ja, een riante, loftachtige hoKeulse Dom; in de keuken doet topkok Wissler telsuite met als optie: een schuifdak!
zijn best om zijn 3 sterren waar te maken!
Schloss Corvey in Höxter is al toe aan zijn dérde
leven. De voormalige benedictijner abdij heeft,
naar goed gebruik in de Karolingische tijd, een
monumentale vleugel of ‘westwerk’ voor koninklijke of keizerlijke logees. Begin 19e eeuw
werd het complex de residentie van de Fürst von
Corvey. Wie nu in het museum of restaurant
komt, kan zich vergapen aan de schitterende
Kaisersaal of de enorme bibliotheek: 75.000
boeken, in 15 vertrekken. Nachtje prinsheerlijk
slapen in UNESCO Werelderfgoed? Kan. Het slot
is ook een ‘Aktivhotel’.

Schloss Hertefeld
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Voel je een keizer in het openbaar
vervoer. In Wuppertal zweven de
treincoupés hoog boven de rivier.
De Kaiserwagen, de nostalgische
roodgelakte privécoupé van Kaiser
Wilhelm zelf, stopt bij een antieke
halte uit 1901, nog helemaal in
jugendstil.

www.nrw-vakantie.nl/
kastelen

Het mooie Münsterland heeft de 100 Schlösser
Route. Een klassieker, om meer dan één reden:
verkeersarme, vaak vlakke binnenweggetjes
(960 km), parkachtige vergezichten die harmonieus overgaan in verzorgde kasteeltuinen. In
de meest westelijke uithoek Isselburg eindigt de
middag op het terras van Parkhotel Wasserburg
Anholt. Op een eilandje dus.
Zo’n 3.000 km door Europa voor de Oranjeroute?
Hoeft niet, de roots van het Nederlandse vorstenhuis liggen ook in Moers en Kleve. In Siegen-Wittgenstein werd Nederlandse geschiedenis geschreven. In Siegen vind je het antwoord op de
vraag waar het ‘Oranje’ in Oranje-Nassau vandaan komt. Bij Burg Ginsburg, destijds in bezit
van de familie Nassau, verzamelde Willem van
Oranje in 1572 zijn troepen voor de veldtocht tegen de Spanjaarden. De Oranjeroute kan zowel
met de auto als met de fiets worden verkend.

DIT MAG J E NIE T MISSEN :
DE HOOGTEPUNTEN OP DE
JA ARLIJ KSE E VENEMENTEN KALENDER
01 De Bergische Drie

KERSTMARKT SCHLOSS GRÜNEWALD
Dit imposante sprookjeskasteel in Solingen uit de 15e eeuw heeft
de stijlkenmerken die in het Bergische Land gebruikelijk zijn:
façade van donker leisteen, groene luiken bij de ramen. In december doen ze er nog een schepje bovenop voor een nostalgische
Weihnachtsmarkt. Een reis terug in de tijd, met gakkende ganzen,
knapperende open vuren, de geur van vers gebak. Vanaf de hoge
torens schallen ineens antieke trompetten!
www.schloss-gruenewald.de

02 Bergisches Land

MIDDELEEUWSE MARKT MET ALLURE
Ga maar na: het decor is — heel passend — een oude burcht:
Schloss Homburg. Op de ‘Burgmarkt’ kom je van alles tegen.
Marskramers uit alle windstreken, die kruiden, textiel en gereedschap verkopen. Koene ridders, schone jonkvrouwen, maffe
narren. Vergeten ambachten. Een spektakel van goochelaars,
grappenmakers en jongleurs. Natuurlijk allemaal razend authentiek in middeleeuwse kostuums. Griezelig echt! En toch vrolijk.
Steeds in mei.
www.schloss-homburg.de

03 Aken

PAARDENSPORT VAN
WERELDKLASSE

06 Rhein-Erft-Kreis

KERAMIEKMARKT
KERAMION FRECHEN
Keramiek is op Keramion een ruim begrip. Vanuit heel Europa
verzamelt zich hier – altijd ergens in de maand mei — het neusje
van de zalm, van professionele pottenbakkers tot bevlogen experimentele kunstenaars, die toevallig met keramiek of aardewerk
werken. Te bewonderen op het plein voor het raadhuis: kostbare,
unieke exemplaren, die zo in het museum kunnen, stoer en eigenzinnig handwerk, dat je in geen warenhuis vindt.
www.keramion.de

Kan het idyllischer? Met het antieke smalspoortreintje de ‘Selfkantbahn’ achter een puffende stoomlocomotief, buiten steeds
nieuwe vergezichten, zo nu en dan onderbroken door een sliert
witte stoom. Jaarlijkse traditie in december de ‘Nikolausfahrten’.
Net als je denkt “mooier wordt het landschap niet” stapt hij in:
Sinterklaas. Die hier Nikolaus heet. De rest van de rit heeft hij alle
aandacht voor de meereizende kinderen.
www.selfkantbahn.de
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LICHTJES KIJKEN IN KEULEN
Heel Keulen verheugt zich er alweer op. Op een milde avond in
juli samen flaneren langs kaarslicht, Bengaals vuur, gevels met
lampjes. Over het water nadert een armada van 50 feestelijk verlichte schepen. Geduldig wacht je op de knallende finale, zo tegen
half 12: een show met vuurwerk en lichtbeelden, hoog aan de
hemel. Synchroon met muziek. Iedere editie een nieuw thema.
Filmmuziek bijvoorbeeld. Kortom: Kölner Lichter.
www.koelner-lichter.de

07

08 Düsseldorf

JAPANSE DAG

13 Münster

De stad met de grootste Japanse gemeenschap van het land wil
dat graag weten. Ieder jaar in mei (bloesemtijd!) is er een groots
feest om de Duits-Japanse vriendschap nog eens te onderstrepen. Wandelboulevard Rheinuferpromenade verandert voor even
in een stukje authentiek Tokyo. Je mag er kimono’s passen, een
kopje rijstwijn of sake proeven, kijken of je ook zo netjes kunt
kalligraferen. Na afloop vuurwerk, ook al uit Japan!
www.japantag-duesseldorf-nrw.de

CULTUURFESTIVAL SCHAURAUM
Münster, dat is de stad met meer musea dan supermarkten. Dat
merk je goed tijdens het jaarlijkse hoogtepunt voor alle cultuurliefhebbers eind augustus, begin september: Schauraum. Drie
dagen en een halve nacht vol kunst en cultuur. Middelpunt is de
vrolijk verlichte Roter Platz, hartje Münster. Op zaterdag blijven
alle musea, galeries en cultuurpodia tot 24 uur open. Speciale
optredens en rondleidingen verzekerd. Gratis toegang!
www.tourismus.muenster.de

07 Siegen-Wittgenstein

Zet het vast in je agenda, meestal in februari: grenzeloos feestvieren. Kan ook niet anders, zo dicht als NRW bij Limburg en Brabant
ligt. Je schrijft Karneval net even anders, wie meedoet heet een
‘Jeck’, maar de pret is zeker zo groot als bij ons. Hoogtepunten:
Weiberfastnacht, stropdasknippen op de donderdagochtend,
waarop vrouwen het even voor het zeggen hebben en de uitbundige optocht der superlatieven: de Rosenmontagszug.
www.nrw-vakantie.nl/carnaval

09 Bonn

15 Verschillende locaties

Natuurlijk is de stad apetrots op zijn beroemdste inwoner ooit:
Ludwig van Beethoven. Dat vieren ze jaarlijks in september met
een intussen befaamde, elke keer toch weer iets grotere hommage. Meer dan 60 concerten op 25 podia, waaronder zijn geboortehuis het Beethovenhaus. De insteek: overbekende strijkkwartetten of sonates, maar dan opnieuw geïnterpreteerd. Want
eigentijdse muziek, dat vinden ze ook belangrijk in Bonn.
www.beethovenfest.de

Als er één reden is om vlak voor de jaarwisseling naar Duitsland
te gaan, dan is het wel: de Weihnachtsmarkt. De uitvinders van
de kerstboom en de ietsje gewijde, maar vooral ontwapenende
winterse sfeer rond Kerstmis zijn er gewoon vreselijk goed in.
Genieten van warme Glühwein, geroosterde amandelen, feeëriek
verlichte kraampjes, enorme Gemütlichkeit. Waar? Eigenlijk overal: in de stad, op het land, in een kasteel of bos.
www.nrw-vakantie.nl/kerstmarkten

NACHT VAN HET INDUSTRIEEL
ERFGOED

10 Eifel

16 Teutoburgerwoud

De naam van deze jaarlijkse cultuurnacht is voortreffelijk gekozen:
ExtraSchicht, vrij vertaald: extra dienst. Centraal staan verlaten
(gerestaureerd) industrieel erfgoed, musea en andere bijzondere
monumenten. Keus genoeg dus, in Metropole Ruhr: 46 podia in
21 steden! De laatste zaterdag van juni gaat iedereen wat later
slapen hier, pas na het slotvuurwerk. In totaal zo’n 500 evenementen, van klassieke muziek tot coole comedy.
www.extraschicht.de

Vaste prik met Pinksteren: de Ritterspiele. Verzamelnaam voor
een bont evenement met ridders op hun strijdros, maar ook een
romantische, middeleeuwse markt met zo’n zeventig kraampjes.
Zelfgemaakte lekkernijen, kunst, originele handenarbeid, speelgoed, handige hebbedingetjes. Tussendoor scharrelen verhalenvertellers, potsenmakers en acteurs. Ook nog eens op een
prachtlocatie: een van de fraaiste waterkastelen van het Rijnland.
www.burgsatzvey.de

Een beetje kuuroord heeft een kuurpark. In Bad Oeyenhausen
een soort paleistuin à la Versailles rond de klassieke badhuizen,
compleet met sierlijke fonteinen. Ieder jaar in het eerste weekend
van augustus drie dagen lang het decor voor ‘Parklichter’, ook wel
‘Das Fest’. Openluchtconcerten van veelbelovende bands, voorstellingen in het historische theatergebouw, ’s avonds indrukwekkende lichtbeelden en een spetterend vuurwerk!
www.parklichter.com

Het stadje Warstein (bij ons bekend van het gelijknamige bier)
verandert ieder jaar ergens in september in een drukbezochte
hotspot voor liefhebbers van de ballonvaart. Tip: kijken doe je
vooral in het ochtendgloren en tegen de avondschemering, de
beste tijd voor de ballonpiloten om op te stijgen. Grote kans op
een kleurrijke, adembenemende, maar doodstille massastart van
zo‘n 200 van die grote, ronde zwevende gevaarten.
www.warsteiner-wim.de
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12 Keulen

Je verwacht het niet op de stille Ginsberger Heide, prachtplekje
in de buurt van Siegen. Maar met Pinksteren verrijst er plotseling
een levendig stadje met circustenten en kleine podia, eventjes
het toneel voor een uniek muziek- en theaterfestival boordevol
charme. Internationale dansgezelschappen, cabaret, sterren als
Juliette Gréco, Miriam Makeba en Gilbert Bécaud; het publiek
(ruim 50.000 bezoekers) weet het te waarderen.
www.siwikultur.de/kulturpur

LUCHTBALLONNEN OP
MONTGOLFIADE

03

STOOMTREIN EN SINTERKLAAS

14 Verschillende locaties

04 Sauerland

02

11 Niederrhein

KULTURPUR LANGS DE
ROTHAARSTEIG

Het CHIO in Aken, altijd in juli. Niet alleen Duitslands allerbelangrijkste paardensportevenement, je mag ook wel zeggen: wereldwijd de nummer 1. Wat Wimbledon is voor tennisprofs, dat is dit
Concours Hippique voor ruiters en fans van de nobele paardensport. Niet alleen een prestigieus toernooi (met disciplines als
springen, dressuur, voltigeren, mennen), óók een groot feest om
elkaar weer te ontmoeten. Net als Wimbledon.
www.chioaachen.de
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BEETHOVEN 2.0

CARNAVAL VIEREN OP ZIJN DUITS

SFEERVOLLE KERSTMARKTEN

05 Metropole Ruhr

RIDDERSPELEN BURG SATZVEY

MUZIEK IN HET KUURPARK
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… op naar
NoordrijnWestfalen!
www.nrw-vakantie.nl/evenementen
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MET ONDERSTEUNING VAN:

