e-Tour-Press-Info
Belgian Federation of Tourist Press







Collegiaal
BFTP bezoekt Dendermonde
Klagenfurt
MARITIM-hotelketen
Op de boekenplank

e-Nieuwsbrief - 2013 n° 2

COLLEGIAAL
Onze nieuwjaarsbijeenkomst in Dendermonde, waarvan je in deze newsletter een
verslag vindt van Jempi Welkenhuyzen, verliep in een winters decor. Hopelijk zal
tijdens onze bijeenkomst in Ieper en omgeving het lentezonnetje volop schijnen,
maar het is nog wel een poos te vroeg om de papaver, zo verbonden met
Wereldoorlog I, te zien bloeien.
Tijdens onze bijeenkomst in Ieper, waarvoor jullie een aparte uitnodiging hebben
ontvangen, is ook de jaarlijkse statutaire bijeenkomst van BFTP gepland met o.a. de
verkiezing van een nieuw bestuur.
In deze newsletter vind je twee reisreportages van Guy Meus. Hij neemt je mee op
een wandeling door Klagenfurt, de zomerhoofdstad van Karinthië en stelt de Duitse
hotelketen Maritim voor.
*****

BFTP BEZOEKT DENDERMONDE
Dendermonde is een stad met een verhaal.
Centraal gelegen in de driehoek Gent-BrusselAntwerpen wil de toeristische dienst haar
wagonnetje achter de kunststeden hangen en zich
daarnaast
profileren
via
Scheldeland.
Dendermonde is niet alleen een stad aan het
water, want aan de monding van de Dender met
de Schelde, het is ook een vestingstad met 11
bolwerken, waarvan er heel wat bewaard zijn.
Denk aan de omwalling met de dubbele poorten,
de enig bewaarde Nederlandse kazerne van de
Nederlanden, het arsenaal, het kruitmagazijn en
het oude sas dat instaat van de bevloeiing van de
omwalling. Die link naar het verleden is duidelijk
terug te vinden in het historisch stadscentrum.
Leuk daarbij is dat je amper enkele stappen
verder dan weer volop in een gordel van groen zit.
Dit jaar wil het stadsbestuur inzetten op diverse thema’s. Zo is er aandacht voor ‘De
Groote Oorlog’ onder het thema ‘Verwoeste stad’. Daarbij herdenkt men niet alleen
de bombardementen maar niet in het minst de brutale brand waarvan de stad het
slachtoffer werd. Niet alleen de stadsbibliotheek ging in de vlammen op, ook het
stadsarchief verdween. Naast Visé-Dinant-Aarschot en Leuven hoort Dendermonde
daarom tot het concept ‘Martelarensteden’. Hier wil de stad haar wagonnetje aan de
trein van ‘Flanders Fields’ hangen en meewerken aan een groter project dat op
stapel staat. De stad wil een tentoonstelling opbouwen waarbij authentische beleving
een grote rol gaat spelen en waarbij de bezoeker rechtstreeks en interactief
betrokken wordt bij tal van verhalen uit de regio. Hiervoor stapt Dendermonde mee in
het framewerk en de algemene communicatie naar de commonwealthlanden. Bij de
wederopbouw werd geopteerd voor een zgn. ‘historiserende’ stijl. Het beeld van het

interbellum, in neobarok en neorenaissance zorgen voor een uniform geheel van de
binnenstad. En het mag gezegd, de reconstructie is gelukt.
Tijdens de ontvangst op het stadhuis door burgemeester Piet Buysse wordt duidelijk
hoe men Dendermonde nog aantrekkelijker wil maken. De speerpunten? De
heraanleg van de grote markt, die intussen reeds verkeersvrij is gemaakt en gebruikt
wordt als evenementenplein. De herwaardering van de oude Dender, waardoor het
watertoerisme terug wordt gepromoot. Bedoeling is de private – en de pleziervaart,
naast toerboten te laten aanmeren vlakbij de markt in het hart van de stad. Verder
wordt het scheepvaartmuseum en de werven terug op de kaart gezet en wil men het
overstromingsgebied Vlassenbroek ontwikkelen als natuur- en visgebied. Daarbij
wordt de 20 km lange Scheldedijk voorzien van fiets- en wandelpaden. Rond het
oude sas ondersteunt de stad dan weer de nieuwe vastgoedprojecten.
Dendermonde wil daarnaast het erfgoed
herwaarderen. Bedoeld wordt zowel het
religieus als het burgerlijk erfgoed. Zo
staat het ongeschonden, maar vrij
verkommerd begijnhof op de UNESCO
werelderfgoedlijst. Een stichting zal
instaan voor de restauratie, maar
momenteel is het wachten op subsidies.
In de St. Gillis en de OLV-kerk wachten
topstukken, waaronder de doopvont en
een schilderij van Van Dijck om zich te
presenteren als kleine erfgoedstad. Er zijn plannen met het Belfort, de aanpalende
lakenhalle en de stadswaag. Daar wordt de benedenverdieping grondig heringericht
en wordt een ‘visiting center’ voorzien voor de toeristen. Het belfort met beiaard moet
toegankelijker worden met een viewpoint en het huidige infokantoor wordt volledig
gerestyled. Er bestaan ook plannen om het Vleeshuismuseum en haar collectie
aantrekkelijker te maken in een hedendaagse set-up. En er wordt nagedacht over de
herbestemming van de St.Pieter en Paulusbasiliek (Norbertijnenabdij). Binnen het
erfgoed is er uiteraard aandacht voor ’t Ros Beiaard en de reuzen. De impact op de
bevolking en de toerist is bijzonder groot, zeker wanneer het paard zijn triomftocht
houdt door de stad.
Als
cultuurstad
wordt
vooral
de
Dendermondse
school
naar
voren
geschoven. Een item apart. Natuur- en
landschapsschilders,
naast
impressionisten als Jan Verkaz, Franz
Courtens, maar ook artiesten als
Beernaert en Meunier kwamen maar wat
graag uit Tervuren en Kalmthout om hier in
de openlucht te schilderen. Kunstwerken
van grote waarde worden dan ook o.m.
gekoesterd in het stadhuis.
Na een Nieuwjaarslunch in ‘Gasthof Het Vaderland’ werd de dag verder afgerond
met een stadswandeling. Als opmerking wil ik hierbij aanstippen dat de horeca op

zaterdagochtend en middag op en rond de Markt grotendeels gesloten is. Dit is wel
een gebrek indien men toeristen gastvrij wil ontvangen. Het Vaderland maakte voor
onze groep een uitzondering.
De wandeling vertrok via de rechtbank van eerste
aanleg, naar de vervallen Nederlandse kazerne
(tip: uitgesproken locatie om musea en
bezoekerscentrum te integreren met de stalling
van de reuzen), het woonhuis van jezuiet Pieter
Jan Smet (bekend bemiddelaar in de VS tussen
de regering en de indianen) en het mooi
gerestaureerd pand van de voormalige Nationale
Bank. We passeerden de O.L. Vrouwekerk met
het neogothische koor, de kinderportretjes uit de
3e eeuw, het prachtige doopvont in Doornikse
steen, tal van andere kunstwerken. Om zo langs
de nieuwe bibliotheek met belevingstuin en zijn
beelden , naar het vroegere kruidmagazijn te
wandelen, richting de oude Dender. Daar aan de
Oude Vest groeit de armenbuurt nu uit naar een
riant centrum met panden en winkels.
Onder de poort door naar het 17e eeuws begijnhof
waar ik het huis van Daniel Evrard noteer. Jammer
dat de oude nummering uit de Napoleontische tijd
niet mee is gerestaureerd. Het is nochtans een
unieke nummering die waarschijnlijk nu dreigt
verloren te gaan. Bedoeling is dat het begijnhof in
oorspronkelijke staat wordt gerestaureerd, m.a.w.
het witsel van de buitenmuren zal verdwijnen.
Tussen april en oktober kan men terecht in het
begijnhofmuseum. Dat ligt in het huisje nr 11
‘Bonifacius’. Van hieruit naar de Vlasmarkt en naar
de St.Pieter- en Paulusbasiliek met het klooster
van de Zwartzusters. Zij stonden vroeger in voor
de verzorging van de pestlijders. Later kwamen ze
in de thuiszorg terecht. Hier horen we het verhaal
van het Prinsenhof, verlevendigd met de anekdote
van Soeur Kalbas. Ook de naam van Tijl
Uilenspiegel valt. Hij zou in de schouw de
edellieden hebben afgeluisterd tijdens een
vergadering. De wandeling eindigt aan het Vleeshuis, waar het volkskundig museum
is ondergebracht. Noteer hier interessante kaarten en voorwerpen die vragen om een
verhaal.
Met dank aan collega Robert Declerck en het stadsbestuur van Dendermonde voor
de organisatie.
INFO: http://www.dendermonde.be/dienst.aspx?id=1805
J.W.

KLAGENFURT, DE ZONNIGE ZOMERHOOFDSTAD VAN KARINTHIE
Korte situering
Klagenfurt is de hoofdstad van de zuidelijke deelstaat Karinthië in Oostenrijk en telt
ongeveer 90 000 inwoners. De stad ligt in het zonnige dal van de rivier, de Glan. Een
paar kilometer ten westen van de stad ligt de Wörthersee, het grootste meer van
Kärnten en zo populair dat het hele gebied errond wel eens ‘de Oostenrijkse Rivièra’
wordt genoemd. Het Lendkanal dat in 1527 gegraven werd om de stadsgrachten van
water uit het meer te voorzien, verbindt het centrum van de stad over water met het
meer. In het noorden liggen de uitlopers van de Alpen. Zowel Italië (Tarvisio) als
Slovenië (Bled) liggen op nauwelijks een uur rijden van Klagenfurt. Onder leiding van
een gids kon ik kort kennismaken met een stad die over heel wat toeristische troeven
beschikt.
De drakenfontein of de Lindwurmbrunnen
Een steigerend ros of een briesende
leeuw midden op een plein…? Geen
hond kijkt ervan op, maar een draak,
hoog op een standbeeld in het midden
van een reusachtig plein… ? Dat
schreeuwt om een verklaring. Toch?
Die krijgen we van Nicole, onze
stadsgids, die dit fabeldier meteen
stadsrechten toekent. En dat zit zo.
Heel lang geleden, toen de dieren nog
spraken en draken in het straatbeeld
nog dagelijkse kost waren, leefde
volgens de legende in de zompige moerassen en wouden rond de stad een echte
draak. Moeders mooiste was hij niet en aardig al evenmin, want wie zich te dicht in
zijn nabijheid waagde, verslond hij met huid en haar. Volgens kenners ging zijn
voorkeur vooral uit naar maagden, een vakonderdeel waar hij zich sterk in
bekwaamd had. De voorraad aan meisjes slonk bijgevolg zienderogen. Dat vond
hertog Bernhard von Spanhein, de toenmalige landheer, maar niks en hij besloot niet
langer de draak met zich te laten steken. Hij stuurde er tien struise boerenknechten
op af die de draak naar de stad lokten. Aan de stadstoren hingen ze een levende,
vette os. Dat was voor onze draak natuurlijk een lekker stuk spek voor de bek. Hij
stortte zich, zoals van hem verwacht werd, laaiend enthousiast op de os, maar
verhing zich aan een ijzeren ketting die aan de toren bungelde. Daarop kwamen de
knechten in actie en takelden de Lindwurm, zoals een draak in Duitse sprookjes wel
eens genoemd wordt, met knuppels en dorsvlegels zodanig toe dat alle vuur al snel
uit het dier verdween. De stad was gered, hoera joechei, en sindsdien zijn toren en
draak in het stadswapen van Klagenfurt vereeuwigd. Monumentaal verheft hij zich,
strijdvaardig geassisteerd door een met een knots gewapende Hercules, op de
Neuer Platz voor het stadhuis. Daar wordt hij in bedwang gehouden door de ‘loden
lady’, de beroemde Habsburgse keizerin Maria Theresia, die vanop haar hoge sokkel
over het vergane keizerrijk lijkt na te mijmeren.
Nu het echte verhaal van de stad
De minder fictieve stichting van de stad gebeurde in twee fasen, zo hoor ik bij het
standbeeld van landheer Bernard von Spanheim. Op een gunstig gelegen kruispunt

van handelsroutes aan de Glan, de rivier die een paar kilometer buiten de huidige
stad stroomt, stichtte de vader van Bernhard in de 12de eeuw een welvarende
nederzetting bij een doorwaadbare plaats of ‘furt’ (bij ons: voorde) in de rivier. Maar
de Glan kreeg kuren en overstroomde meermaals het hele gebied. Of het ‘geklaag’
van de burgers daarover de reden was om de stad Chlagenfurth te noemen, laten we
maar best in het midden, maar feit is dat de marktplaats verhuisde naar de huidige
stad waar het in de regeerperiode van Bernhard in 1252 ook stadsrechten kreeg.
Officiële oorkonden bewijzen dat keizer Maximiliaan in 1518 de stad gewoonweg aan
de Landstände (bestuurders uit adellijke en kerkelijke kringen) cadeau deed en ze
meteen uitriep tot nieuwe hoofdstad van het hertogdom Kärnten. Voorheen was dat
Sankt Veith aan de Glan, maar omdat die stad de roerige protestanten gesteund had,
maakte de roomse keizer daar een einde aan. Vanaf dan tot 1848 bestuurden de
geestelijke en wereldlijke heren de stad die evenwel nooit residentiestad werd zoals
pakweg Graz, hoofdstad van het naburige Stiermarken. Nadat ze door een brand in
1514 nog eens helemaal verwoest werd, bouwde de Italiaanse bouwmeester
Domenico de Lalio ze weer helemaal op met enorme stadspoorten en vestingwallen
waarvan er nu hier en daar nog sporen terug te vinden zijn. Zoals overal liet
Napoleon in het begin van de 19de eeuw op zijn doortochten de vestingen en forten
opblazen of ontmantelen die hem tactisch konden hinderen. Haar economische en
culturele bloei bereikte de stad in de 16de en 17de eeuw toen ze uitgroeide tot een
welvarend handelscentrum in het grensgebied waar germaanse, romaanse en
slavische invloedssferen samenkomen. De prachtige panden op de Alter Platz, waar
ooit de nieuwe stad ontstond, getuigen van die glorietijden. Na de Eerste
Wereldoorlog werd Klagenfurt door de partizanen van Tito bezet en tijdens de
Tweede Wereldoorlog bleef de stad grotendeels gespaard van geallieerde
bombardementen. De bommen kwamen op het economisch belangrijke Villach
terecht. Na de oorlog en ook in de Britse bezettingsperiode herstelde de stad zich vrij
snel en ontwikkelde zich tot een belangrijk economisch en cultureel centrum, mede
ook dankzij een gerenommeerde universiteit die in 1970 gesticht werd.
Een sobere kathedraal en een vreemd mannetje op een plein
Nee, weggeblazen worden we niet als
we op de Domplatz de kathedraal zien
oprijzen. ‘Even niet denken aan het
gotische geweld van Chartres of Keulen
of aan parels van barokarchitectuur in
Wenen of Rome’, waarschuwt Nicole.
Hier is soberheid troef. Dat komt omdat
de bemiddelde protestantse inwoners
van de stad deze hallenkerk in de 16de
eeuw in feite lieten optrekken als
gebedshuis. Voor hen was, zoals de
gereformeerde leer voorhield, het
Woord Gods belangrijker dan uiterlijk vertoon. Niet alleen de eenvoudige mensen of
boeren hadden zich hier tot de leer van Martin Luther bekeerd, ook de adellijke
bestuurders. Het was maar toen de Habsburgse keizer Ferdinand II met harde hand
en per decreet de rooms-katholieke leer oplegde aan zijn onderdanen en de
protestanten verdreef, dat er ook in de kerk een en ander veranderde. Hij stuurde de
jezuïeten naar Klagenfurt en tijdens de contrareformatie lieten zij de kerk begin 17 de

eeuw geheel in hun typische stijl, een weelderige barok, verbouwen. De kleurrijke
fresco’s aan het plafond, de rozerode wanden, het gestileerde stucwerk en het rijke
hoogaltaar dateren uit die tijd. Van het reuzengrote Mathis-orgel beweert Nicole dat
het de stradivarius onder de orgels is. Ook de jezuïeten moesten van Napoleon
opkrassen en de kerk werd een opslagplaats voor brood en meel. Daarenboven
woedde er nog de ‘gebruikelijke’ brand, maar alle schade werd hersteld en nu is de
dom met zijn rijkelijk gedecoreerd interieur en zijn sobere buitenkant de
bisschoppelijke zetel van het bisdom Klagenfurt-Gurk.
We lopen door de Karfreitstraße weer
naar het centrum en houden halt bij
het beeldje van het ‘Manneke van de
Wörthersee’. Het ‘Mandl’of mannetje
houdt een vaatje onder de arm waaruit
een straaltje water in een klein bassin
druppelt. En dan volgt het stichtende
verhaal van het Wörtherseemandl.
Weer heel lang geleden, waar nu het
Wörthermeer is, bevond zich een stad
waar de mensen volgens Nicole ‘in
Saus und Braus’ leefden. Zeg maar:
een soort luilekkerland zonder regels en geboden waar het altijd feest was. Vrolijk
decadent dus. Die toestand kon natuurlijk niet blijven duren. En toen ‘geschiedde’ het
volgende. Het was op de vooravond van Pasen toen een lelijk, oud, grijs mannetje –
ik schat hem een kleine halve meter groot en 185 jaar – furieus de feestzaal
binnenstapte. Hij riep dat het moest gedaan met bier en lol tappen want het grote
feest van Pasen kwam eraan. Hij sommeerde iedereen om stante pede op te
stappen en naar de kerk te gaan. Middenvingers gingen omhoog en gehoon en
gelach vielen het ‘manneke’ ten deel. Vijf minuten later herhaalde het zijn
boodschap, maar weer werd hij uitgejouwd, nog luidruchtiger dan voorheen, want het
bier vloeide in beken. Toen maakte het ‘menneke’ zich pas echt kwaad, stapte de
zaal binnen met een vaatje en trok er de spon uit. Het vuile, bruine water dat eruit
spoot, bleef maar stromen en spoelde al vlug niet alleen de hele zaal weg, maar ook
de hele stad en het ommeland. En zo is de Wörthersee, dat grote, mooie, blauwe
meer bij Klagenfurt, ontstaan. Heel diep op de bodem (120 m) ligt nog altijd het
Karinthische Sodom en Gomorra verzonken en als het windstil is, kun je bij een
tochtje over het meer nog af en toe lallend gebral uit de diepte horen opstijgen.
Pure renaissance op het Oude Plein
Het loopt tegen de middag, de zon straalt aan de azuurblauwe hemel en de brede
terrassen op de Alte Platz, het oude hart van de stad, zitten stilaan eivol. Het decor
lijkt weggelopen uit een prentenboek. Pastelkleurige, hoge patriciërshuizen, sommige
met stucwerk, medaillons of zwierige fresco’s op de gevels, omzomen het ruime plein
dat uitkomt op de Landhausplatz met het Landhaus, het parlement van het
Bundesland. Ik sta even stil voor het oudste huis van de stad, das Haus zur
Goldenen Gans uit 1489, toen en ook nu nog altijd een bekende afspanning. Ik duik
een passage in en sta op een van de 250 binnenhofjes die de stad telt. Pure
renaissance: prachtige arcaden, soms tot drie verdiepingen hoog. Fleurige bloemen
in de bloembakken aan de ramen en in de bogengangen rijen de delicatessenzaken
en leuke boetiekjes zich aan elkaar. Even verderop priemt de witte uientoren van de

Sint - Egidiuskerk boven de daken uit. In de middeleeuwen was het dakgedeelte
bewoond, weet Nicole, en bewoners konden zo branden detecteren en onheil
signaleren.
Er staat op het plein ook een wat opmerkelijke zuil uit 1690. Die herinnert niet alleen
aan het overwinnen van de pest of ‘Zwarte Dood’, maar is ook een dankbetuiging
aan de Heer voor de overwinning op de Osmanen (Turken) die in 1683 voor de
poorten van Wenen definitief verslagen werden. Boven op een blinkende bol (het
voormalige Heilige Roomse Rijk, vermoed ik) schittert een sikkel of halve maan, het
symbool van de islam, en daarbovenop prijkt een gouden kruis, dat het zegevierende
christendom verzinnebeeldt. De wereldbeelden van weleer. Even verderop staat het
kasteelachtige complex van het Landhaus, ooit een burcht, maar door de
Landstände na een brand omgetoverd tot een schitterend renaissancegebouw met
arcadengangen en geflankeerd door twee indrukwekkende torens. In de Grote
Wapenzaal prijken niet minder dan 665 kleurrijke wapenschilden van de adelijke
families die in het verleden Karinthië bestuurd hebben. We vleien ons neer op een
zonnig terrasje en zijn het bij het genot van een frisse Grüner Veltliner in het glas
erover eens dat er wat ons betreft over dit stadje allerminst te ‘klagen’ valt.
Mogelijke activiteiten vanuit de stad:
Boottochtje over het Lendkanal naar de Wörthersee. Ontspannend tochtje vanuit de
Lendhafen in Klagenfurt naar de Wörthersee. Langs de twee oevers van het kanaal
liggen de mooie buitenwijken van Klagenfurt in een groene omgeving en er zijn
verschillende stopplaatsen onderweg voorzien. Vlak voor het meer kun je afstappen
in het attractiepark Minimundus.
Bezoek aan Minimundus, de
Oostenrijkse
versie
van
Madurodam. In een paar uur
doorkruis je op dit 26 000 m² grote
terrein, deel van het Europapark, de
hele wereld. Stijlvol verspreid over
het attractiepark loop je langs niet
minder
dan
152
iconische
topgebouwen uit de hele wereld, en
dat op een schaal van 1/25. Ook
ons Brusselse stadhuis en het
Atomium behoren tot de attracties.
Via meertalige bordjes word je over
het gebouw zelf uitstekend geïnformeerd. Vijf fulltime kunstenaars-ambachtslui
werken met originele materialen zoals marmer, zandsteen of basalt het hele jaar door
aan een perfecte kopie op basis van de oorspronkelijke plannen.
www.minimundus.at
INFO: Oostenrijkse Dienst voor Toerisme www.austria.info
Toerisme Klagenfurt www.klagenfurt-tourismus.at en www.carinthia.com
G.M.

DE DUITSE HOTELKETEN MARITIM
MOTTO:”WOHNEN UND TAGEN UNTER EINEM DACH”
De hotels van een van de grootste hotelketens van
Duitsland
zijn
allemaal
geclassificeerd
als
viersterrenhotels en het logo met de drie blauwe zeiltjes
verwijst naar de plaats waar de heer Gomolla in 1969 zijn
eerste hotel stichtte: Seehotel Timmendorfer Strand aan
de Duitse Oostzee bij Lübeck/Travemünde. Inmiddels is
de keten fors gegroeid en telt het concern 37 hotels in
Duitsland en 12 in het buitenland, onder meer in Spanje,
Turkije, Egypte en binnenkort het tweede in China.
Momenteel staat de dochter van de stichter Dr.Monika Gomolla aan het hoofd van
het bedrijf. Als fascionista en gepassioneerd kunstliefhebber is ze is zelf ook nauw
betrokken bij design en inkleding van de hotels. Van bij het begin heeft de keten zich
gericht op zijn core business: de meeting-en congressector waarbij het motto luidt dat
je op een en dezelfde locatie moet kunnen overnachten, vergaderen, eten en
ontspannen. “Alles unter einem Dach”dus, zoals in de brochures en op de website te
lezen is. De meeste hotels hebben dan ook ruime polyvalente vergaderzalen die al
naargelang van het aantal deelnemers (van pakweg 20 tot 6800 personen) zo
efficiënt mogelijk gebruikt worden. Uiteraard wordt naast het businesssegment ook
de leisuremarkt aangesproken. Individuele reizigers, reisgroepen en toeristen in het
algemeen zijn graag geziene gasten. De hotels van de Maritim-groep zijn doorgaans
ook goed gelegen: in of vlakbij een stad, aan zee of aan een meer, bij een
luchthaven of in de gezonde natuur bijv. in het Sauerland, de Harz of in het Zwarte
Woud. De jongste jaren focust het beleid zich ook meer en meer op aspecten van
duurzaamheid. Zo onderschreef de groep onlangs de ‘sustainability code’ waarin
begrippen als antidiscriminatie, energiebesparing, duurzaam management en
ecologische principes geen loze woorden zijn.
Het kleinste hotel telt 89 kamers en het grootste, - en de meeste zijn echt wel heel
groot-, 555 kamers. De kwaliteit zou overal aan dezelfde criteria moeten
beantwoorden hoewel er in de praktijk hier en dar toch wel kleine verschillen kunnen
voorkomen, afhankelijk van de geografische ligging of het speciale karakter van een
of andere locatie. Sinds kort is Maritim ook operationeel als touroperator met een
IATA-licentie en kan de klant er terecht voor à la carte-reizen. Op elke hotelkamer ligt
er een brochure met het aanbod. Nathalie Coessens, salesdirector voor België en
Nederland met kantoor in Brussel, staat ons in het Maritimhotel aan de luchthaven
van Düsseldorf te woord en legt de troefkaarten van de Maritimhotels nog even op
tafel. Samengevat: goed opgeleid, vriendelijk en gastvrij hotelpersoneel, een
uitstekende service op alle niveaus, een familiale, persoonlijke sfeer die ze als‘warm
klassiek’ bestempelt, hoogwaardige vergaderfaciliteiten, ruime en comfortabele
kamers, een goede keuken (vaak met gourmet-en/of specialiteitenrestaurant) en
uitgebreide ontspanningsmogelijkheden (zwembad, fitness- en wellnessfaciliteiten,
lounge, bar). Dat het hotelconcern geregeld in de prijzen valt, hoeft dan ook niet te

verwonderen. In 2012 werd de groep onderscheiden met het ‘Certificate of
Excellence’ en in 2013 viel haar ook al enkele prestigieuze ‘awards’ ten deel, o.a.
met een klassehotel op Mauritius.
Enkele hotels in Duitsland
We stellen kort enkele hotels voor waar we passeerden of logeerden ter gelegenheid
van een culturele studiereis met de Vlaamse touroperator B-Tours uit St.-MartensLatem.
Maritimhotel luchthaven Düsseldorf.
Het is het grootste congreshotel van Nordrhein-Westfalen dat rechtstreeks verbinding
biedt (wandelafstand) met de terminals van de steeds drukker en belangrijker
wordende internationale luchthaven waar ook Belgische en Nederlandse
vakantiegangers meer en meer gebruik van maken. Het hotelmanagement biedt een
interessante formule aan onder de naam: park-sleep-fly waarbij twee personen voor
103 euro een kamer boeken, ‘early bird’-ontbijt inclusief, en de volgende dag hun
vlucht nemen. De auto kun je er bewaakt achterlaten tegen 60 euro voor 8 dagen.
Maritimhotel Magdeburg.
Was in de DDR-tijd een communistisch gerund Interhotel
dat na de Wende door Maritim werd overgenomen. In
2012 vierden ze hier hun 20-jarige bestaan. Het hotel
werd volledig gestript en heropgebouwd. Het is bij de
Maagdeburgers, ook al in de DDR-periode, een populair
hotel waar geregeld feestjes plaatsvinden. Zo staan bij
ons bezoek in een enorme zaal de tafels al gedekt voor
het Jom Kipoer-feest van de Joodse gemeenschap en
heeft de rabbi zonet het voedsel ‘koosjer’ gemaakt. In de
keuken van restaurant Da Capo worden de
servicetechnieken van weleer nog aangeleerd zoals
voorheen. “Filettieren, tranchieren und flambieren”, lacht
de chef-kok die ons te woord staat, ‘wir stehen auf
Tradition!’. Op zondag is er een champagnebrunch ‘für
relativ kleines Geld’ die zo populair is dat je drie maanden
van te voren al moet boeken.
Maritimhotel Halle aan de Saale.
Dit voormalige Interhotel dat in 1966 gebouwd werd,
ontving hoofdzakelijk gasten die tijdens de Leipziger
Messe in Leipzig moeilijk onderdak vonden vanwege te
beperkte logiescapaciteit, legt Karstin Frost uit. Maritim
kocht het in 1992 en verbouwde het grondig tot een
modern business-en conferentiehotel. Opvallend is dat
het hotel veel single rooms telt waar ze geen toeslag voor
vragen, interessant om te weten voor groepen die Halle
aandoen. De reden daarvoor is nog DDR-geschiedenis
toen ‘communistische broeders’ blijkbaar samen de
kamer deelden of moesten delen, kwestie van controle. In
Leipzig zou het tekort aan bedcapaciteit inmiddels
opgelost zijn wat dit hotel in een erg concurrentiële

omgeving tot meer inventiviteit aangezet heeft. Erg populair, aldus Frau Frost, is
sinds kort een indoor golfsimulator ‘new generation’ die de gasten ter beschikking
staat.
Maritimhotel en Congrescentrum Dresden.
Op 10 minuten wandelen van de beroemde Zwinger,
de heropgebouwde Frauenkirche en de Semper-opera
ligt dit hotel aan de rivier de Elbe. Het enorme gebouw
diende destijds als opslagruimte van de stad Dresden
maar in de verschrikkelijke nacht van 13 februari 1945
werd ook dit gebouw door Britse bommenwerpers
volledig verwoest. In de DDR-periode vlak na de
oorlog bekommerde niemand zich om het ruïneuze
gebouw en de duiven hadden het bij wijze van
spreken, aldus de vicedirecteur die ons in het hotel
rondleidt, ‘gekraakt’. Na de Wiedervereinigung in 1990
wou de deelstaat Sachsen er eerst haar
Landesbibliothek in onder brengen, maar dat plan ging
niet door. Ook was er tijdelijk een meubelfabriek in
gevestigd, maar uiteindelijk kocht de Maritimketen het
gebouw en verbouwde het tot een modern en luxueus
hotel met zeven verdiepingen. Het congrescentrum
van de stad Dresden ligt vlak achter het hotel en wordt door Maritim gerund. Vanuit
de super-de-luxe presidentiële suite heb je een mooi zicht op heel wat beroemde
gebouwen van de historische Altstadt.
Meer info over de Martitimgroep en de hotels op www.maritim.de
Contactadres Nathalie Coessens, director of sales België en Nederland
ncoessens.vki@maritim.com
Info over touroperator B-Tours: www.btours.be
G.M.

*****
OP DE BOEKENPLANK
WANDELEN DOOR GENT 1913-1918
Het schrijversduo Peter Jacobs en Erwin De Decker zoeken
het ditmaal niet in het buitenland, maar blijven in hun eigen
Gent. De Wereldtentoonstelling in Gent van 1913 en Gent
tijdens WO1 zijn de topics van een historische wandelgids.
In 1913 was Gent door de wereldtentoonstelling zowat het
middelpunt van mondiale belangstelling. Tijdens een
voorbereidingsperiode van tien jaar werd koortsachtig
gewerkt, o.a. met de bouw van het treinstation Gent-SintPieters. Maar alles verliep niet van een leien dakje: een
nationale staking voor algemeen enkelvoudig stemrecht

werd op het laatste nippertje vermeden en toen koning Albert 1 en koningin Elisabeth
de wereldexpo openden waren lang niet alle paviljoenen en hotels klaar. Dit en vele
andere wetenswaardigheden vind je terug in het boek.
Architect van dienst, Oscar Van de Voorde, diende zijn classicistische gebouwen
soms aan te passen met vreemde, typische stijlen. Alle 250 gebouwen zijn
verdwenen, zij werden immers in plaaster opgetrokken en op de expositieruimte
werden tijdens W0 1 groenten en aardappelen geteeld. Nadien ontstond daar een
luxe villawijk, in de volksmond het “miljoenenkwartier” genoemd, maar toch bleven er
sporen van de wereldtentoonstelling nog zichtbaar, zoals de wegenaanleg, het Smet
de Naeyerplein met park, vijver en het Ros Beyaert. In het Stam, op de Bijlokesite,
kan je een maquette vinden van de Wereldtentoonstelling.
De stad Gent speelde t.o.v. andere steden in België een aparte rol; het werd een
logistiek hoofdkwartier van het Duitse leger. Het boek beschrijft het dagelijkse leven
van de Gentenaars in deze periode waarin ook 15.000 Duitse soldaten in de stad
verbleven.
De auteurs stippelden drie wandeltrajecten uit. Wandeling 1 voert je langs restanten
van de wereldtentoonstelling (Gent-Sint-Pieters, het luxehotel Flandria Palace, het
Ros Beiaard,…) en door het miljoenenkwartier (met modernistische woningen van
Jan-Albert De Bondt en Parc Résidence,het oudste flatgebouw van Gent, ontworpen
door Oscar Van de Voorde. De wandeling eindigt bij het naakte beeld van Flora, uit
het zicht gehouden van koning Leopold II, een standbeeld van Jef Lambeaux ter ere
van Oswald de Kerkchove, bezieler van de Gentse Floraliën.
Wandeling 2 sluit naadloos aan bij de vorige en voert langs overblijfselen van W01
en gebouwen die door de Duitse bezetting een andere functie toegewezen kregen
zoals het Feestpaleis in het Citadelpark (vluchtelingenopvang, militair ziekenhuis en
protestantse tempel), de Leopoldskazerne die in de Kaserne Kaiser Wilhelm werd
omgedoopt, het weeshuis - de Kulderschool- waar Duitse soldaten werden
ingekwartierd en het “Oord der Gefusilleerden” (Offerlaan), zelfs bij Gentenaars
weinig gekend.
Wandeling 3 voert ons door het historisch centrum van Gent met vooral aandacht
voor verwezenlijkingen ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling en WO 1.
Het boek is goed gedocumenteerd met historische documenten en citaten, oud en
nieuw fotomateriaal en werd in een retrostijl uitgegeven. Het boek bevat een
gedetailleerd plan van de wereldtentoonstelling en een stadsplan met de drie
wandeltrajecten. Ook adresjes voor een drankje en hapje tijdens de wandelingen
werden niet vergeten.
De auteurs stelden hun historische stadgids voor tijdens een perswandeling op 21
maart. Zij deden daarbij een warme oproep aan het Gentse stadbestuur om de
lamentabele toestand waarin sommige oorlogsgedenkstenen verkeren, grondig te
verbeteren.
De auteurs kunnen gecontacteerd worden voor presentaties en begeleide
wandelingen. Info www.gent1913-1918.be
Een uitgave van Lannoo, 2013, 260 pagina’s, € 24, 99
DVH
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GROTE ROUTEPADEN
De vzw Grote Routepaden pakt dit voorjaar uit met drie nieuwe uitgaven:
- Topogids van de Streek-GR Heuvelland
- Stationsstapper, wandelen van station naar station
- Overzichtskaart van de Langeafstandsfietsroutes en Groene Wegen
Topogids van de Streek-GR Heuvelland
Met deze wandelgids VAN Piet Hardeman kun je op
ontdekkingstocht doorheen de Westhoek, meer bepaald door
de heuvelachtige regio die doorloopt tot in de Franse stadjes
Bailleul, Cassel en Steenvoorde. De meer dan 125 km
bewegwijzerde wandelpaden brengen je op en rond de
Katsberg,
Casselberg,
Vidaigneberg,
Rodeberg,
Scherpenberg en Monteberg. Onderweg ontdek je een uniek
wandelgebied met authentieke dorpjes en panoramische
vergezichten.
Zoals in de vorige wandelgidsen krijg je een nauwkeurige
routebeschrijving met uitgebreide streekinformatie. De route is
ingetekend op topografische NGI-kaarten op schaal 1:50.000. De overzichtskaarten
vind je terug in de uitvouwbare voor- en achterflap. Alle relevante buslijnen in België
en Noord-Frankrijk zijn opgenomen. Voor de bewegwijzering is gebruik gemaakt van
geelrode merktekens, waar de route over de gewone GR-paden loopt volg je de
bekende witrode streepjes.
Via de website van Grote Routepaden kun je de route op kaart bekijken en het gpxbestand downloaden. Je kunt er eveneens voor eventuele updates terecht.
Stationsstapper
Voor deze wandelgids sloegen Grote Routepaden en
TreinTramBus de handen in elkaar om acht wandeltochten te
combineren met de trein. Je wandelt van station naar station
langs de mooiste GR-paden. De dagtochten hebben een
lengte die schommelt tussen 15 en 26 km. Er is telkens ook
mogelijkheid om de tocht in te korten. De te gebruiken
treinverbindingen hebben een frequentie van minimaal één per
uur, ook in het weekend en op vakantiedagen.
Qua formaat en indeling is de Stationsstapper te vergelijken
met de reeds bekende reeks topogidsen van Grote
Routepaden: handig formaat paperback met flappen,
gedetailleerde routebeschrijving, topografische kaarten op
schaal 1:25.000, vermelding van de totaal- en tussenafstanden en veel praktische en
toeristische informatie. Nieuw is dat de routebeschrijving in de twee richtingen is
opgenomen
Wie met de gps op stap wil kan de gpx-tracks van de wandeltochten gratis
downloaden op de website van Grote Routepaden.

Nieuwe LF-overzichtskaart
Grote Routepaden vzw geeft in samenwerking met het Nationaal
Geografisch Instituut (NGI), de Waalse zusterorganisatie Rando
Vélo, RAVeL en Chemins du Rail een totaal vernieuwde
overzichtskaart van de Langeafstandfietsroutes (LF-routes) en
Groene Wegen in België uit.
De kaart is volledig in een nieuw kleedje gestoken. Op de
kaartzijde vind je de topografische kaart van België en de
grensregio’s op een schaal van 1:300.000. Hierop staan alle LFroutes en groene wegen in Vlaanderen en alle Rando Vélo’s en
RAVeLs in Wallonië. Gezamenlijk goed voor zo’n 28 LF-routes en
4800
km
bewegwijzerde
fietstrajecten.
Overnachtingsmogelijkheden
zoals
jeugdherbergen,
trekkershutten, bivakzones, Natuurvriendenhuizen en gîtes d’étapes zijn met
icoontjes op de kaart weergegeven.
Op de ommezijde vind je informatie over de routes, de betrokken organisaties, de
bewegwijzering, actuele route-informatie en het Europees fietsnetwerk. De informatie
is opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Voor alle duidelijkheid: deze kaart is door zijn omvang moeilijk onderweg te
gebruiken. Ze is vervaardigd met het doel om thuis je uitstappen of vakantie voor te
bereiden.
Informatie: www.groteroutepaden.be
AM
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SICILIE
Een uitgave van de National Geographic reisgids is steeds een
lust om te lezen en het prachtig fotomateriaal zet dikwijls aan
tot het kiezen van een reisbestemming. Deze Sicilië-gids
beantwoordt aan deze verwachtingen. Sicilië is een
buitenbeentje: het heeft zich meestal afzijdig gehouden van
Europa en Italië, waardoor het leven er traditioneler is, de
economie minder ontwikkeld… een ideaal land voor slow
travel. Het heeft de toerist veel te bieden: kunst, cultuur, de
keuken, de wijn, het landschap en dankzij het trage levensritme
kan je er echt genieten. Natuurlijk heeft het eiland een kustlijn
met anonieme, moderne gebouwen, maar het hinterland is nog
grotendeels intact. De gids brengt je naar toeristisch minder
bekende oorden, zoals naar Favignana, het eiland van de
tonijnvissers, de minivulkanen van Macalube en de kaasboerderijen van Ragusa. In
de gids vind je ook enkele wandeltrajecten en autorondritten met kaartmateriaal en
reisinfo.
Een uitgave van Kosmos, 2013, 194 pagina’s, € 21,95
DVH

LEKKER KEMPENS
In het kader van het project De Kempen kookt! De Kempen
zingt!
door
enkele
Antwerps-Kempense
erfgoedverenigingen publiceert het Davidsfonds een rondreis
langs 20 culinaire thema’s. Vroeger waren de culinaire
tradities, door de schrale zandgrond, eerder beperkt:
roggebrood of stoemp met spek, bloedworsten, soep,
aardappelen en hutsepot.
In dit boek maak je kennis met molenaars, broodbakken in
oude
bakovens,
pompoenpapeters,
de
varkenskoppenverkoop op Sint-Antonius.
Dankzij de getuigenissen van kokkinnen kom je meer te
weten over de feestkeuken, van de eenvoudige (bv.
frikadellen met krieken) tot de meer verfijnde (videetjes met
kalfszwezeriken). Trappist keeen van de Westmalse abdij, maar ook lokale
brouwerijtjes produceerden smaakvolle biertjes zoals de Kasterleese Witte Madam
en het Kempisch Vuur uit Pulderbos.
Verenigingen die de streekproducten hoog in hun vaandel dragen worden
voorgesteld waaronder de “Ghesellen van de Aardbei” uit Hoogstraten, het
“Genootschap van de Pot” (bier) uit Olen. Liefhebbers van oude tradities kunnen
rondsnuisteren in het Bakkerijmuseum in Geel-Ten Aard of het bijenteeltmuseum in
Kalmthout.
In het boek vind je naast traditionele recepten, zoals boekweitspekkoekjes met
stroop, smoelpap met rozijnen, ook meer hedendaagse zoals een crème brûlée met
pompoen, een pana cotta met jenever en een sausje van peperkoek.
Het boek is verlucht met oud en nieuw fotomateriaal.
Bij de bronvermelding vonden we tot onze grote verwondering geen enkele maal de
Academie voor Streekgebonden Gastronomie, nochtans beschikken zij over tal van
publicaties i.v.m. dit onderwerp.
Een uitgave van het Davidsfonds, 2013, 146 p. € 24,95
DVH
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NEDERLAND MUSEUMLAND
Nederland telt niet minder dan 1000 musea, oudheidskamers
(in Vlaanderen wordt eerder de term heemmusea gebruikt),
kastelen,
dierentuinen
en
hortussen.
De
bezienswaardigheden, geordend per provincie en per
gemeente, bevatten een korte beschrijving van de collectie en
info met adresgegevens, websites en toegangsinformatie.
Nieuw in deze gids zijn tips voor bijzondere museumwinkels
en –restaurants. Een museumkaart (44,95 euro) biedt
toegang tot 400 musea.
Een uitgave van Kosmos, 2013, 434 pagina’s,€ 14,95
DVH
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PERSBERICHTEN
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/perscommuniques/persall-29.aspx
PERSNIEUWSBRIEVEN
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/persnieuwsbrieven/nieuwsall-30.aspx
VERSLAGEN VAN PERSCONFERENTIES EN WORKSHOPS:
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/verslagen/verslagensecure-27.aspx
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