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Toeristische highlights en thema's 
In 2023 wachten de bezoekers een verscheidenheid aan actieve ervaringen in de reisbestemming Nedersaksen.  De op één na grootste 

deelstaat heeft altijd gestaan voor klassiek fietsen, wandelen en kanoën. Er zijn echter ook ongebruikelijke manieren om deze 

activiteiten te beleven. U kunt ook wandelen met husky's of rendieren, bijvoorbeeld door de regio Solling-Vogler. Een fietstocht kan 

ook als ontsnappingsspel worden opgezet, zoals de Escape by Bike rond Oldenburg. In plaats van kanoën kun je ook veel ontdekken 

met stand-up peddelen (SUP) - zoals de Lüneburger Heide 's nachts of Stade overdag op veel verschillende 

themaroutes. Microavonturen, zoals geocaching, wandelingen voor de deur of korte fietstochten, zorgen voor een korte onderbreking 

van het dagelijks leven. Kleine ervaringen met een grote impact. 

Skywalk en riviersurfen 

In het voorjaar wordt in de Harz de hoogste houten uitkijktoren van Duitsland geopend. In Torfhaus wordt de 65 meter hoge 

Harzturm gebouwd: gebouwd in een bijzondere schroefvorm en met een 45 meter hoge en adembenemende skywalk.  Vanaf de toren 

opent zich een 360-gradenpanorama met uitzicht op de Brocken en het nationale park. Als je wilt, kun je ook van de “Rasantia” 

afglijden – een 110 meter lange glijbaan met bolvormige geluids- en lichteffecten. 

Wie liever surft, komt in Hannover vanaf de vroege zomer aan zijn trekken. Dan krijgt de Hasewelle in het warenhuis L&H in 

Osnabrück een openluchtversterking met de Leinewelle. Riviersurfen kan dan direct bij de Schlossbrücke aan de rand van de oude 

stad. Dit werkt alleen in stromend water als er een staande golf is. Dit wordt mechanisch gegenereerd in de lijn. 

Vredesjubileum en Vredesroute 

Dit jaar is het 375 jaar geleden dat de Vrede van Westfalen, waarmee het einde van de Dertigjarige Oorlog werd gesloten, werd 

gesloten. Van april tot oktober staan de vieringen in Osnabrück in het teken van zeven belangrijke vredesonderwerpen, waaronder 

één centrale themaweek per maand. Het grote jubileumfeest vindt plaats rond de historische dag van de vrede, 25 oktober.  In 

Osnabrück worden nog twee andere jubilea gevierd: de 125e verjaardag van Erich Maria Remarque, die op 22 juni valt, en het 25-

jarig bestaan van het Felix-Nussbaum-Haus. Bij beide gelegenheden is er een speciale tentoonstelling – in het Vredescentrum Erich 

Maria Remarque en in het Felix-Nussbaum-Haus. De "vredesroute" verbindt de twee historische stadhuizen van Osnabrück en 

Münster, die het toneel waren van de vijfjarige vredesonderhandelingen om de Dertigjarige Oorlog te beëindigen.  De 

landschappelijk en cultureel gevarieerde fietsroute over een lengte van 163 kilometer volgt de historische ruiterpaden van de "Peace 

Riders", die namens de gezanten van alle betrokken Europese mogendheden berichten tussen de kampen brachten.  Langs de route 

zijn niet alleen historische bezienswaardigheden, maar ook twaalf luisterstations met verhalen over dit stukje wereldgeschiedenis. die 

namens de gezanten van alle betrokken Europese mogendheden berichten tussen de kampen brachten. Langs de route zijn niet alleen 

historische bezienswaardigheden, maar ook twaalf luisterstations met verhalen over dit stukje wereldgeschiedenis. die namens de 

gezanten van alle betrokken Europese mogendheden berichten tussen de kampen brachten. Langs de route zijn niet alleen historische 

bezienswaardigheden, maar ook twaalf luisterstations met verhalen over dit stukje wereldgeschiedenis.  

Tempo. Tempo! Tempo? 

Van 9 juni tot en met 4 februari 2024 belichten drie centrale instellingen de geschiedenis van snelheid vanuit verschillende 

perspectieven. Onder de titel "Tempo. Tempo! Tempo? A History of Speed' in het Kunstmuseum Schloss Derneburg gaat over de 

snelheid van hedendaagse kunst. In PS. Speicher in Einbeck, het grootste oldtimermuseum van Europa, richt zich op technische 

ontwikkeling en in het Staatsmuseum in Hannover komen versnelling en vertraging in de natuur- en cultuurhistorie aan 

bod. Nedersaksen speelt sinds de industrialisatie een belangrijke rol in de versnelling: James Watt, de uitvinder van de eerste 

stoommachine, reisde in 1786 naar Nedersaksen om mijnbouwtechnologie in het Harzgebergte te bestuderen, en sinds de jaren der tig 

worden in Wolfsburg auto's tegen stukloon gebouwd . 

Einbeck bockt 

Echt bockbier komt uit Einbeck en bestaat al sinds 1378. Het "Ainpökische Bier" was zo populair dat het in het hele land werd 

verhandeld. Met lidmaatschap van de Hanze werd bockbier geëxporteerd door heel Duitsland en daarbuiten. Het stropen van een 

meesterbrouwer naar Beieren en het Beierse dialect maakten uiteindelijk van "Ainpökisch" bockbier.  Dit jaar worden brouwtraditie 

en biergeschiedenis gevierd. Van januari tot november vinden er verschillende evenementen plaats: trainingen en workshops, 

publieksrondleidingen of gezamenlijke picknicks. Van juni tot juli staat ook een pop-up biertuin in de sfeer van de middeleeuwse 

stadsmuur gepland. 

State Garden Show, Rhodo, Park of Gardens 

De zevende State Garden Show vindt plaats van april tot oktober in Bad Gandersheim in het zuiden van Nedersaksen, een jaar te 

laat. Onder het motto "Garden.Fest.Games" trekken modeltuinen, bloemenshows, doe-aanbiedingen, speeltuinen en sportparken en 

tal van evenementen bezoekers naar de stad. 

In mei is de Rhodo het hoogtepunt van het 900-jarig bestaan van Westerstede. Niet alleen in de historische binnenstad, maar dit keer 

in het hele stadsgebied kunnen bezoekers zich vergapen aan de felle kleuren. De festiviteiten worden afgerond met muzikale en 

culturele hoogtepunten, evenals de kroning van de rododendronmajesteiten en de doop van het nieuwe rododendronras.  Aan het 



begin van het seizoen in april schittert ook het Park der Tuinen in jubileumpracht.  Voor het 20-jarig jubileum zijn 65.000 

vroegbloeiende bolgewassen geplant en nieuwe modeltuinen ontworpen. Voor het eerst wordt er ook een avonturenweek voor 

klimaatvriendelijk tuinieren gepland. Van 5 t/m 11 juni krijgen hobby- en hobbytuinders tips, suggesties en ideeën voor alles wat 

met klimaatbescherming in hun eigen tuin te maken heeft. 

 


