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PD 02/2017: Eropuit in de Natuur - Rijnland-Palts anders beleven  

 
Wandelen op de WesterwaldSteig  
 

Met zijn pieken en dalen, de vergezichten en fantastische panorama’s, maar ook door zijn gezellige 

dorpjes en talrijke natuurmonumenten en natuurbeschermingsgebieden is het Westerwald perfect 
voor wandelingen die men zich altijd zal blijven herinneren. Met een lengte van 235 km in 16 etappes 
voert de WesterwaldSteig van Herborn in het Hessische Westerwald naar Bad Hönningen in het 
Rijndal. De WesterwaldSteig is al meerdere keren uitgeroepen tot Qualitätsweg Wanderbares 
Deutschland (kwaliteitswandelroute Duitsland) en is daarnaast een van de Top Trails of Germany - 
de exclusieve club van de beste Duitse wandelroutes.  
 
Wie liever rondwandelt, kan lopen op de WällerTouren van het Westerwald. Deze wandelpaden zijn 
korter, dus ideaal voor een dagtocht. Deze paden lopen langs gemoedelijke beekjes, over grote 
weilanden of over de heuvels waar je een geweldig uitzicht hebt over het Westerwald tot aan het 
Zevengebergte of de Taunus.   
 
Lees hier alles over de WesterwaldSteig.  
 
Meer informatie over de vakantieregio van het Westerwald vind je op www.westerwald.info/nl en 
www.rijnland-palts.nl 
 
Foto 12224: Wandelaars op de WesterwaldSteig © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ Dominik Ketz 
Dominik Ketz 
Foto 1431: Uitzicht vanaf de Rossbacher Häubchen in het Westerwald © Rheinland-Pfalz Tourismus 
GmbH/ 
 
 
 
Trier en zijn UNESCO-Werelderfgoederen 
 
Een reis naar de Moezel leidt naar een meer dan 2000 jaar oud cultuurlandschap waarin de 
Romeinen duidelijk hun sporen hebben achtergelaten. In de oudste Duitse stad Trier, die door de 

Romeinen ‘Roma Secunda’ (het tweede Rome) werd genoemd, vind je nog steeds overblijfselen van 

de Romeinse tijd.  
 
Unieke relicten van het Romeinse Rijk zoals de Porta Nigra, keizerbaden, het amfitheater en de 
indrukwekkende Konstantin-basiliek zijn ook vandaag de dag nog zeer indrukwekkend. Samen met 
de dom en de lievevrouwenkerk behoren ze tot de negen monumenten in Trier die op de UNESCO-
werelderfgoedlijst staan.   
  
Je kunt de Porta Nigra met een stadswandeling onder begeleiding van een gids nog beter leren 
kennen. Stadswandelingen worden voor groepen op aanvraag ook in het Nederlands aangeboden.  
 
Alle informatie over de locaties in Rijnland-Palts die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staan, vind je 
hier.  
 
Meer informatie over de vakantieregio Moezel vind je op www.mosellandtouristik.de/nl en 
www.rijnland-palts.nl. 
 
Foto 8056: Uitzicht op Trier © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ Dominik Ketz 
Foto 5602: Genieten van wijn voor de Porta Nigra in Trier © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ 
Dominik Ketz 

http://www.rijnland-palts.nl/zien-en-doen/wandelen/langeafstandswandelpaden/westerwaldsteig/
http://www.westerwald.info/nl.html
http://www.rijnland-palts.nl/vakantieregios/westerwald/
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=12224
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=1431
http://www.gastlandschaften.de/infrastruktur/infrastruktur/Konstantin-Basilika-UNESCO-Welterbe_Trier-Sta/deskline-details.html
http://www.rijnland-palts.nl/zien-en-doen/fascinerende-plaatsen/unesco-werelderfgoedlocaties/
http://www.mosellandtouristik.de/nl
http://www.rijnland-palts.nl/
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=8056
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=5602
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Cochem: Waar de rijksburcht boven middeleeuwse steegjes uitsteekt 
 
Cochem nodigt uit tot flaneren. Vanaf de Moezel-promenade geniet men van een uniek panorama op 
de rijksburcht boven de rivier. Door smalle straatjes in de oude stad en over het marktplein met zijn 
mooie vakwerkhuizen komt men via een smalle straat bij de burcht.  

 
Zeker voor gezinnen heeft de vakantieregio Cochem een speciaal hoogtepunt. Wat dacht je van een 
bezoek aan het wild- en recreatiepark Klotten waar naast vele speeltoestellen en attracties een groot 
wildpark wacht? Bovendien is er een afwisselend aanbod van evenementen, zoals de oogstmarkt van 
de moezel-wijngaardperzik op 16 en 17 september 2017, waar likeuren, broodbeleg en andere 
lekkernijen van deze Moezel-specialiteit kunnen worden geprobeerd of het Federweißenfest van 3-5 

en 10-12 november 2017, waarbij de nieuwe wijn (“Federweißer”) en uienkoeken in het middelpunt 

staan.   
 
Alle informatie over de vakantieregio Cochem aan de Moezel lees je hier.  
 
Foto 5717: De rijksburcht in Cochem © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ Dominik Ketz 
Foto 5699: Genieten van wijn voor de rijksburcht op de achtergrond © Rheinland-Pfalz Tourismus 
GmbH/ Dominik Ketz 
 
 
 
Upcoming must-attend wine festivals   
 

Een van de regio’s die men absoluut moet bezoeken als het gaat om wijnfeesten, is de Palts. Hier 

nodigt een echte wijnfeestcultuur met talrijke grote en kleine wijnfeesten uit tot feesten.  
 
Eén hiervan is het grootste wijnfeest ter wereld, de Dürkheimer Wurstmarkt, die jaarlijks meer dan 
een half miljoen bezoekers trekt. Deze vindt dit jaar plaats van 8-12 en van 15-18 september en kan 
bogen op een historie van 600 jaar. Rondom het Dürkheimer reuzenvat wordt elk jaar bij de 
Wurstmarkt ongeveer 320.000 liter wijn geschonken. De wijnbouwer en keldermeester Fritz Keller uit 
Dürkheim zorgt met zijn idee uit 1934 nog altijd voor enthousiasme bij miljoenen toeristen: hij liet een 
vat van 1,7 miljoen liter bouwen, het grootste wijnvat ter wereld, dat tegenwoordig plaats biedt aan 
een restaurant.  
  
Tot de bijna 200 wijnfeesten die elk jaar in de Palts gevierd worden, behoort ook het Duitse 

wijnoogstfeest in Neustadt an der Weinstraße. Elk jaar in oktober (29- 09 – 09-10 2017) slingert niet 

alleen de langste wijnfeeststoet door de straten van Neustadt, maar wordt ook de Duitse en Paltische 
wijnkoningin gekroond. 
 
Meer informatie over wijnfeesten in Rijnland-Palts vind je hier.  
 
Alles over de vakantieregio Palts lees je op www.pfalz.de/nl en www.rijnland-palts.nl.  
 
Foto 15983: Marktplein in Neustadt/ wijnroute © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ Dominik Ketz   
Foto 3724: Genieten van wijn in de Palts © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ Dominik Ketz 
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http://www.ferienland-cochem.de/
http://www.cochem.de/tourismus/nl/index
http://www.rijnland-palts.nl/zien-en-doen/fascinerende-plaatsen/vakantieland-cochem/
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=5717
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=5699
http://www.rijnland-palts.nl/zien-en-doen/wijn/wijnfeesten/
http://www.pfalz.de/nl
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