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Onderweg. 
In Hessen.

Nieuwsgierig geworden? Met onze 
vouwkaart kunt u zich snel een 
beeld vormen van de ligging van 
uw favoriete locaties in Hessen, 
weet u ongeveer hoe u er moet 
komen en welke attracties u onder-
weg allemaal kunt bezoeken.

Negen natuurparken, een natio-
naal park en een biosfeerreservaat, 
zes UNESCO-Werelderfgoedlo-
caties en grote en kleine steden 
hebben we voor u ingetekend.

Het culturele aanbod in Hessen 
wordt gekenmerkt door tegenstel-
lingen en diversiteit. Zo telt deze 
deelstaat ca. 350 burchten en kas-
telen, meer dan 300 musea, kloos-
ters, parken en tuinen en worden 
er talloze culturele evenementen  
gehouden. Op de kaart vindt u 
een kleine selectie uit de vele 
toeristische attracties.

Laat u inspireren.  
Er is veel te ontdekken – 
onderweg in Hessen.

De 
overzichts-
kaart met 

tips

Diep ademhalen.  
Tot rust komen. 
In Hessen. 
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Juridische informatie 
De uitgever staat niet in voor de juistheid van de hier vermelde informatie. Gehele of 
gedeeltelijke nadruk en gebruik van delen van deze uitgave voor commerciële doelein-
den is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de uitgever. Vermelding 
van de bron is absoluut noodzakelijk. Ook ontvangen wij graag bewijsexemplaren. Deze 
publicatie is gefinancierd met middelen van het ministerie van economische zaken, ener-
gie, verkeer en regionale ontwikkeling van de deelstaat Hessen. Deze brochure wordt 
uitgegeven in het kader van de public relations van de regering van de deelstaat Hessen. 
Gebruik door politieke partijen, verkiezingskandidaten en leden van stembureaus in het 
kader van een verkiezingscampagne is niet toegestaan. Dit geldt zowel voor Europese 
verkiezingen als voor verkiezingen van het nationale parlement, het deelstaatparlement 
en de gemeenteraad. Verboden is in het bijzonder de verspreiding tijdens verkiezings-
evenementen bij informatiestands van politieke partijen en het invoegen, opdrukken of 
opplakken van partijpolitieke informatie of reclamemiddelen. Het doorgeven aan derden 
met het doel verkiezingspropaganda te maken, is eveneens verboden. Ook wanneer er 
geen verkiezingen in aantocht zijn, mag de brochure niet worden gebruikt op een manier 
die zou kunnen worden opgevat als maatregel van de deelstaatregering ten gunste van 
bepaalde politieke groeperingen. De vermelde beperkingen gelden onafhankelijk van 
het tijdstip en de manier waarop de ontvanger in het bezit is gekomen van deze brochu-
re, en het aantal brochures waarom het gaat. Het is de politieke partijen wel toegestaan 
de brochure te gebruiken voor het onderrichten van hun eigen leden. 

Uitgever 

 HA Hessen Agentur GmbH – Tourismus- 
und Kongressmarketing, Wiesbaden, 
www.hessen-tourismus.de, gerealiseerd in 
opdracht van het ministerie van economische 
zaken, verkeer en regionale ontwikkeling van de 
deelstaat Hessen, Wiesbaden, www.hmwevl.de, 
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Druk A&M Service GmbH, www.a-m-service.de

Mede gefinancierd door

www.hessen-toerisme.nl www.hessen-toerisme.nl 

Frankfurt am Main – de skyline oefent zowel aantrekkings-
kracht uit op toeristen als op zakenreizigers. De lucht haven 
van Frankfurt: een airport van superlatieven. Ca. 100 lucht- 
vaartmaatschappijen maken directe vluchten naar alle 
continenten mogelijk. Per jaar stappen hier ca. 60 miljoen 
passagiers in, uit en over. Per dag doen ca. 350.000 mensen 
het centraal station van Frankfurt aan, een van de groot-
ste kopstations van Europa. Ze komen en gaan met de ICE, 
de regionale treinen en het streekvervoer.

Goed aankomen 
in Hessen.
In Hessen kruisen zoveel verkeerswegen elkaar, dat u  
als u op weg bent door Europa, meestal ook door Hessen 
komt. De luchthaven van Frankfurt is een knooppunt  
van internationale vliegverbindingen. De belangrijkste 
sneltreintrajecten van noord naar zuid en van west  
naar oost kruisen elkaar in Kassel, Fulda of Frankfurt.  
Cruises over de Rijn en de Main komen door Hessen. 
Autosnelwegen brengen u in korte tijd naar de aangren-
zende metropoolregio's – of u nu reist met uw eigen auto 
of met een van de vele voordelige langeafstandsbussen. 
Waarom dus niet blijven?

Frankfurt, skyline bij nacht 

Frankfurt, luchthaven Fraport Frankfurt, centraal station 
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Frankfurt, Europese Centrale Bank Idstein, König-Adolf-Platz

Ontdek een van de meest veelzijdige regio’s in het 
midden van Europa: terwijl er hoog boven op de Hes-
sische bergen een krachtige wind om uw oren waait, 
is op andere plaatsen de adem van de geschiedenis 
voelbaar. U vindt hier archeologische opgravingen uit 
de Romeinse tijd, maar ook kastelen en burchten die 
vertellen over de bloeitijd van de Europese adelshui-
zen. En naast historische locaties die getuigen van de 
opkomst van de burgerij, komt u ook plaatsen tegen 
waar belangrijke hoofdstukken van de Duitse en Euro-
pese geschiedenis werden en worden geschreven. 

In Hessen komen veel reiswensen uit. U kunt er onder 
het genot van appelwijn gezellige avonden doorbren-
gen in een authentieke kroeg met houten banken of 
op een actieve vakantie aan uw conditie werken. U 
kunt er genieten van hoogstaande traditionele cultuur 
en van artistieke avant-garde. U kunt er flaneren over 
moderne winkelboulevards en wandelen door steegjes 
met vakwerkhuizen. U vindt er vredige landschappen, 
maar ook bruisende steden.

Maar hoe gevarieerd het toeristische aanbod ook mag 
zijn, toch is er een gemeenschappelijke noemer: de 
Hessen zijn gastvrij en hebben een open oog voor de 
wereld om hen heen.  Welkom bij ons.

Welkom  
in Hessen.
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Diep ademhalen.  
Tot rust komen. 
In Hessen. 

Bloeiende papavers in Meißner
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Heppenheim, Marktplatz

Eltville am Rhein, klooster Eberbach Assmannshausen am Rhein

Burcht Runkel

Barokslot Weilburg Vogelsberg, burcht Stornfels

Regio’s 
in Hessen. 
De afstand tussen de noordelijkste plaats in Hessen, 
Bad Karlshafen, en de zuidelijkste, Viernheim, bedraagt 
maar ca. 300 kilometer. Tussen deze plaatsen in doet u 
afwisselende indrukken op: bosrijke middelgebergtes 
en lieflijke landschappen met veel water, romantische 
plattelandsgebieden en de bruisende regio Frankfurt 
Rhein-Main. Ontdek de veelzijdigheid van de  
Hessische regio’s.

www.hessen-toerisme.nl 

In de Rheingau en langs de Bergstraße ontmoeten  
vakwerkromantiek en wijnbouw elkaar: proef de riesling van het  
voorgaande jaar in een van de vele traditionele wijnlokalen en 
geniet daarbij van regionale specialiteiten uit de Hessische keuken.

Grote en kleine waterwegen
lopen door het land en geven 
de rivierlandschappen profiel: 
weidse landouwen langs de 
Rijn en de Main, bossen, velden 
en weilanden met fruitbomen 
langs de Eder, de Werra en 
de Fulda op hun weg naar het 
noorden en de Lahn op zijn weg 
naar de Rijn.

Middelgebergtes – nu eens 
lieflijk, dan weer ruw – bepalen 

het beeld van Hessen. Enerzijds 
zijn er het Reinhardswald, het 
Kaufunger Wald en het Keller-
wald in het noorden met hun 
mysterieuze sfeer, anderzijds de 
heuvels van het Odenwald en 
de Rhön met hun verre uitzich-
ten. En voor actieve vakantie-
gangers en mensen die op zoek 
zijn naar rust, zijn er de Taunus, 
het Westerwald, de Vogelsberg 
en de Spessart.  
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Limburger Dom 

Limburg an der Lahn Wetzlar, brug over de Lahn en dom

Klooster Lorsch

Fulda, stadsslot Dom van Fulda

www.hessen-toerisme.nl 

Plaatsen 
in Hessen. 
De titel UNESCO-Werelderfgoed voor het klooster Lorsch,  
verfilming van ’De naam van de roos’ van Umberto Eco  
in het klooster Eberbach, uitreiking van de vredesprijs  
van de Duitse boekhandel in de Paulskirche in Frank-
furt: de kloosters en kerken in Hessen zijn spirituele 
plaatsen, getuigenissen van grootse cultuur, maar  
ook centra van het wereldlijke geestesleven.

Hoog boven de stad Limburg 
troont de laatromaanse dom 
St. Georg, de bisschopskerk 
van het gelijknamige bisdom. 
En onder aan de Domberg ligt 
de historische binnenstad, die 
grotendeels dateert uit de 13e 
eeuw. Het gebouw Römer 2-4-6 
is waarschijnlijk het oudste vrij-
staande huis in Duitsland.

De dom van Wetzlar is meer 
dan een uniek patchwork van 
de architectuurgeschiedenis: 
dit sacrale gebouw met stijl-
elementen van de romaanse 
tijd tot de gotiek en de barok, 
wordt tegenwoordig zowel 
gebruikt door de katholieke als 
de evangelische gemeente.

Fulda – meer dan 1.250 jaar geschiedenis met vele facetten wor-
den gesymboliseerd door de barokke dom, het residentieslot, het  
stadspaleis en de oranjerie. De geschiedenis van de Michaelskirche 
met zijn crypte uit de Karolingische tijd gaat terug tot ver in de 
middeleeuwen. Schilderachtige binnenplaatsen die worden omge-
ven door goed onderhouden vakwerkhuizen, nodigen uit om even 
pas op de plaats te maken.
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Rüsselsheim, Opelfabriek

Rüsselsheim, Opelvilla Offenbach, Lilitempel

www.hessen-toerisme.nl 

Getuigenissen van industriële 
productieen de bijbehorende 
infrastructuur zijn te bewon-
deren op de Route van de 
Industriecultuur Rijn-Main. 
In Rüsselsheim wordt het 
stadsbeeld bepaald door de 
Opelfabrieken: bouwstijlen uit 
een periode van 130 jaar – van 
de gründerzeit tot het neoclas-
sicisme en van Bauhaus tot het 
modernisme – weerspiegelen 
de levendige geschiedenis van 
de industriële architectuur. De 

Opelvilla’s zijn tegenwoordig 
een kunstcentrum. In Offen-
bach, de stad van het leer, 
staat cultuur hoog in het 
vaandel. Het Isenburger slot 
huisvest de gerenommeerde 
hogeschool voor vormgeving. 
In het Kulturkarree herinnert de 
’Lilitempel’ aan Goethes jeugd-
liefde – en in het Büsing Palais 
is het Klingspor Museum voor 
moderne boek- en schrijfkunst 
ondergebracht.

Multiculturali-
teit in Hessen. 
In Frankfurt am Main, het  
centrum van het Rijn-Maingebied, 
komen niet alleen verkeerswegen 
samen, maar ook culturen en his-
torische tijdperken. Rondom de 
Römerberg, in de schaduw van de 
enige skyline die Duitsland kent, 
zijn opgravingen uit de klassieke 
oudheid te vinden. Er wonen hier 
mensen uit 180 naties. Uniek is de 
Museumsufer aan de Main, waar 
u ook terechtkunt voor toneel, 
opera en vrij theater. Frankfurt is 
het thuis van de techno en een 
hotspot voor LGBT-reizen.
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Marburg, fontein op het marktplein 

Marburg, Alte Universität Gießen, Mathematikum

Denken 
in Hessen. 
De Mathildenhöhe in Darmstadt met zijn 
jugendstilgebouwen is het bekendste  
symbool van de stad van de lelies. Sinds 
2007 draagt Darmstadt de titel ’stad van 
de wetenschap’. De technische universiteit 
en de vele wetenschappelijke instituten 
houden zich bezig met toegepast onder-
zoek en ontwikkeling voor technologisch 
georiënteerde ondernemingen. In Darm-
stadt is ook het European Space Opera-
tion Centre (ESOC) gevestigd. En sinds 
een aantal jaren neemt het wetenschaps- 
en congrescentrum Darmstadtium van de 
toparchitect Talik Chalabi een belangrijke 
plaats in het stadsbeeld in.

www.hessen-toerisme.nl 

De bijna 500 jaar oude Philipps- 
Universität in Marburg was de 
eerste protestantse universiteit 
ter wereld en heeft nog altijd 
een uitstekende reputatie. De 
met veel zorg gerenoveerde 
historische binnenstad met zijn 
vakwerkhuizen is voor toeristen 
al even aantrekkelijk als het 
landgrafelijk slot en het mooie 
landschap langs de Lahn.

Justus von Liebig deed onder-
zoek en gaf les aan de universi-
teit van Gießen. Het bezoeken 
waard zijn het Liebig-Museum 
met het historisch laboratorium 
van de beroemde scheikundi-
ge en het Mathematikum, het 
eerste museum ter wereld waar 
bezoekers van alle leeftijden 
zelf experimenten kunnen 
uitvoeren.



Oestrich-Winkel, slot Vollrads

Diep ademhalen.  
Tot rust komen. 
In Hessen. 

www.hessen-toerisme.nl 
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Kurhaus Wiesbaden

Wiesbaden, Nerobergbahn Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Therme

Bad Nauheim, Sprudelhof Bad Homburg v. d. Höhe, Kaiser-Wilhelms-Bad

Bad Hersfeld, raadhuis Bad Orb, blotevoetenpad

Kuurcultuur 
in Hessen. 
Hessen telt 30 plaatsen met een kuurcultuur. Badplaat-
sen met geneeskrachtige baden of bronnen, kneipp- 
en luchtkuuroorden: een modern wellnessaanbod, een 
hoge medische standaard, zorgvuldig in stand gehou-
den traditionele architectuur en een grote gastvrijheid 
geven dit ontspannende en heilzame landschap een 
bijzonder karakter.

www.hessen-toerisme.nl 

Dankzij zijn thermen staat Wiesbaden al sinds de Romeinse tijd 
bekend als stad van de gezondheid. Tegenwoordig is het een van 
de beste bestemmingen voor mensen die stijl, luxe en wellness  
met elkaar willen verbinden. Culturele evenementen van topklasse 
maken een verblijf in deze stad nog aangenamer.

’Lullus’ en ’Vitalis’ heten de 
bronnen in Bad Hersfeld waar-
van het water wordt aanbevo-
len voor heilzame drinkkuren. 
Het Lullusfest, het festival in de 
kloosterruïne en de jazzweek-
ends maken het voor bezoekers 
extra aangenaam hier aan hun 
gezondheid te werken. 

Geschikt voor actieve vakanties 
en om te kuren: het traditierijke 
Bad Orb in de Spessart met de 
Toskana Therme, een gradeer-
werk, het langste blotevoe-
tenpad van Duitsland en de 
museumstoomtrein ’Emma’  
is behalve voor badgasten  
ook aantrekkelijk voor wellnes-
stoeristen en gezinnen met 
kinderen. 

Een must voor liefhebbers van 
de jugendstil: Bad Nauheim 
met de Sprudelhof, het 
grootste jugendstilcomplex van 
Europa – omgeven door een 
uitgestrekt park en verschillen-
de gradeerwerken, die ervoor  
zorgen dat er diep in het bin-
nenland een zeewind lijkt te 
waaien.

Zijn exclusiviteit heeft het  
tot op heden behouden: Bad 
Homburg v. d. Höhe is bekend 
om zijn twaalf geneeskrachtige 
bronnen. In het mondaine kur-
haus en het casino kunnen de 
gasten zich tussen de behande-
lingen door in stijl vermaken.  



Hanau, Gebroeders Grimm Festival Kassel, GRIMMWELT

Begin uw sprookjesreis in 
Hanau, de geboortestad van 
de gebroeders Grimm. Het Ge-
broeders Grimm Festival in het 
amfitheater van Philippsruhe 
brengt hun sprookjes ieder jaar 
opnieuw tot leven. In Kassel 
weerspiegelt de GRIMMWELT 
op de Weinberg de veelzijdig-
heid en creativiteit van deze 
taalwetenschappers, die als 

verzamelaars van sprookjes 
wereldberoemd zijn gewor-
den. Hier zijn ook de op de 
UNESCO-Werelderfgoedlijst 
voor documenten opgenomen 
handexemplaren te bezichti-
gen. Wanneer u het Doorn-
roosjekasteel Sababurg in het 
Reinhardswald nadert, krijgt  
u het gevoel zelf de held van  
een sprookje te zijn.

Toeristische 
routes in Hessen. 
Sprookjesroute.

Al 200 jaar begeleiden de 
sprookjes van de gebroeders 
Jacob en Wilhelm Grimm opgroeiende generaties 
tijdens hun kinderjaren. De Duitse Sprookjesroute 
verbindt de stations in hun leven en de landschap-
pen uit hun sprookjes met elkaar. Onderweg 
kunt u o.a. musea, festivals en attractieparken 
bezoeken, deelnemen aan stadsrondleidingen en 
burchten beklimmen. 

Hofgeismar, Doornroosjekasteel Sababurg Hanau, slot Philippsruhe
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Bad Arolsen, residentieslot

Braunfels, historische binnenstad Dillenburg, Wilhelmsturm

Slot Braunfels www.hessen-toerisme.nl 

Het bijna 300 kilometer lange 
Hessische gedeelte van de 
Oranjeroute van het Lahntal 
door het Westerwald en de 
Taunus naar de Edersee kan 
ook uitstekend met de fiets 
worden verkend. Beslist de 
moeite waard is slot Braunfels 
met zijn torens en kantelen, dat 

is gebouwd op een basalt-
heuvel. Dillenburg is vooral 
bekend om zijn uitgestrekte 
slot- en vestingcomplex. En 
in de barokke residentie Bad 
Arolsen werd prinses Emma 
van Waldeck en Pyrmont, de 
latere koningin der Nederlan-
den, geboren.

Toeristische 
routes in 
Hessen. 
Oranjeroute. 
De wieg van het Nederlandse 
koningshuis staat in het Lahn- 
tal! De stamvader van de 
Oranjes, Willem de Zwijger, 
kwam in 1533 in Dillenburg ter 
wereld. De Oranjeroute begint 
in Amsterdam en loopt van 
hieruit in de sporen van het 
vorstenhuis door het Rijnland, 
Hessen, Thüringen, Branden-
burg en Noord-Duitsland. 



Rhön, Wasserkuppewww.hessen-toerisme.nl 

Diep ademhalen.  
Tot rust komen. 
In Hessen. 
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Rheinsteig 

Wandelroutes aan de Edersee Edersee

Frankfurt, Lohrberg

Zwingenberg, NibelungensteigRomeins fort Saalburg

Wandelen 
in Hessen. 
Wandelen is een uitstekende manier om te ontdekken 
hoe afwisselend het landschap van de Hessische mid-
delgebergtes is. Of u nu op pad gaat met een wan-
delkaart of de wandeltochten app, op het uitstekende 
en goed bewegwijzerde netwerk van premiumroutes 
met een lengte van ruim 3.000 kilometer vindt u altijd 
uw weg. En wandelvriendelijke hotels en restaurants 
komt u onderweg overal tegen.

www.hessen-toerisme.nl 

Rondom de commercieel ingestelde metropool aan de Main loopt 
de Grün-Gürtel Rundwanderweg Frankfurt, de mooiste wandel-
route in de categorie ’steden’ van Duitsland

De Rheinsteig verbindt via 
smalle paadjes spectacu-
laire uitkijkpunten tussen de 
Rheingau, de Loreley en de 
monding van de Lahn met el-
kaar. De Nibelungensteig, die 
van de Bergstraße dwars door 
het Odenwald naar het Maintal 
bij Freudenstadt loopt, is met 
zijn 4.000 hoogtemeters vooral 
geschikt voor ambitieuze wan-
delliefhebbers. 

Een bijzonder mooie route 
is de Urwaldsteig Edersee 
rondom het op een na groot-
ste stuwmeer van Duitsland. 
Het Limeserlebnispfad 
Hoch taunus leidt u via het 
gereconstrueerde Romeinse 
fort Saalburg langs een groot 
aantal oude Romeinse vesting-
werken. 
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Haven van Wanfried aan de Werra

Runkel, Lahntal-fietsroute

Rheingau, wijnoogst in Assmannshausen

Bad Karlshafen, Diemel-fietsroute

Regionaal park Rhein-Main Lahntal

Birstein, BahnRadweg HessenEltville, Rijnfietsroute

www.hessen-toerisme.nl 

Fietsen 
in Hessen. 
Met de hele familie of met sportvrienden tijdens een 
actieve vakantie, op de racefiets, mountainbike of 
e-bike – de langeafstandroutes met hun totale lengte 
van 3.300 kilometer bieden volop gelegenheid om 
Hessen te ontdekken op de fiets. De fietsrouteplanner 
in vijf talen helpt u bij de voorbereiding en is met zijn 
gps-tracks ook onderweg een praktisch oriëntatie-
middel.

Ooit werd de Werra als deel van de Duits-Duitse grens streng  
bewaakt en kon deze rivier niet worden overgestoken. Nu kunt u 
over de Werratal-fietsroute door leuke vakwerkstadjes als Esch-
wege en Bad Sooden-Allendorf en de kersenstad Witzenhausen 
fietsen. In de voormalige havenstad Wanfried is nog te merken  
dat de Werra vroeger bevaarbaar was.

De Regionalpark RheinMain 
Rundroute is zowel geschikt 
voor sporters als voor gelegen-
heidsfietsers. Onderweg komt  
u naast weilanden met fruit-
bomen, rivierlandschappen 
en de heuvels van de Taunus 
ook regelmatig een café met 
terras tegen. Op het Hessische 
gedeelte van de Rijnfietsroute 
wordt u begeleid door de wijn-
bergen langs de oever en de  
schepen op het water. Comfor-
tabele geasfalteerde wegen –  
meestal zonder autoverkeer –  

kenmerken de Lahntal-fiets-
route van de Vogelsberg naar 
Limburg. Op de bijna 250 km 
lange BahnRadweg Hessen  
fietst u langs stilgelegde 
spoorwegtracés dwars door de 
Vogelsberg en de Rhön. Deze 
route valt deels samen met 
de Vulkaanfietsroute. Op de 
Diemel-fietsroute rijdt u op uw 
gemak door vakwerkdorpen 
en -stadjes van het Waldecker 
Upland naar de Weser in Bad 
Karlshafen.



Bad Hersfeld, kloosterruïne Kassel, documenta

Oestrich-Winkel, slot Vollrads, 
Rheingau Musik Festival

Cultuur in  
Hessen
live beleven. 
Hessen verrast zijn gasten met 
een rijk cultureel leven – van Kas-
sel tot Darmstadt. Zo is tijdens de 
documenta, eens in de vijf jaar 
bijzondere hedendaagse kunst 
verzameld, zijn er in het Städel  
klassieke werken te bewonderen 
en is de Museumsufer in Frankfurt 
een uniek stadsdeel met de meest 
uiteenlopende retrospectieven, 
stijlen en tijdperken. Naast geves-
tigde theater- en opera-ensem-
bles, orkesten en solisten vindt 
het publiek hier ook een leven-
dige avant-gardistische scene en 
voelen jazzmusici van wereldnaam 
zich hier net zo thuis als techno- 
en rap-artiesten.

Met de lente begint in Hessen 
ook de tijd van de festivals. Het 
Internationale Meifestival in 
Wiesbaden heeft een eerste-
klas programma, waarvoor er 
artiesten uit de hele wereld 
naar de deelstaathoofdstad 
met zijn mondaine uitstra-
ling komen. Begin juni start 
tegen de achtergrond van de 
grootste romaanse kerkruïne 
ter wereld het festival van Bad 
Hersfeld. Als ’Klein Salzburg’ 
hebben de slotconcerten in 

Weilburg naam gemaakt. Ver 
van de drukte van de metro-
poolregio Rhein-Main nemen 
vooraanstaande Echo- en 
Grammy-winnaars en jonge 
talenten op het gebied van de 
klassieke muziek deel aan het 
Rheingau Musik Festival. Van 
eind juni tot half september 
veranderen kastelen, kloosters 
en wijnlokalen in podia voor 
meer dan 150 concerten van 
klassiek tot jazz. 

Eschwege, Open Flair Festival 
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Oberes Mittelrheintal

Bad Homburg, Romeins fort Saalburg

Klooster Lorsch

Groeve Messel, uitkijkplatform

Kassel, Bergpark Wilhelmshöhe

Groeve Messel, oerpaardje 

www.hessen-toerisme.nl 

Cultuur in Hessen.
UNESCO-Werelderfgoed.
De mogelijkheid om een bijzondere reis door de  
tijd te maken, bieden de UNESCO-Werelderfgoedlo-
caties in Hessen. Het zijn getuigenissen van de vroeg-
ste geschiedenis van de mensheid en de kunst van de 
moderne tijd, stenen symbolen van culturele tijdper-
ken, in vele eeuwen ontstane cultuurlandschappen en 
ongerepte natuur – stuk voor stuk even fascinerend.

UNESCO-Werelderfgoedlocaties in Hessen: kloos-
ter Lorsch, groeve Messel, Oberes Mittelrheintal, 
Opper-Germaans-Raetische Limes, oude beuken-
bossen in Duitsland en Bergpark Wilhelmshöhe. 

De fossielenvindplaats groeve 
Messel documenteert het 
ontstaan van de zoogdieren –  
50 miljoen jaar geleden. De 
Opper-Germaans-Raetische 
Limes hebben de Romeinen 
niet kunnen beschermen tegen 
de oprukkende Germanen. De 
’Königshalle’ van de voorma-
lige benedictijnenabdij kloos-
ter Lorsch is een bouwwerk 
dat deel uitmaakte van een  
van de belangrijkste rijks- 

abdijen van de Karolingische 
tijd. In het Oberes Mittelrhein-
tal vindt u zowel ongerepte 
natuur als een door de mens 
gevormd cultuurlandschap. 
Het jongste UNESCO-We-
relderfgoed in Hessen is het 
Bergpark Wilhelmshöhe in 
Kassel, een meesterwerk van 
de landschapsarchitectuur  
met wereldwijd unieke water-
werken.   



www.hessen-toerisme.nl Nationaal park Kellerwald-Edersee

Diep ademhalen.  
Tot rust komen. 
In Hessen.



Lautertal-Reichenbach, FelsenmeerKellerwald-Edersee, TreeTopWalk

Natuur  
in Hessen.
De natuur in Hessen is mooi en 
waardevol. Om ervoor te zorgen 
dat dit zo blijft, is een derde van 
het grondgebied aangewezen 
als beschermd natuurgebied: als 
nationaal park of als biosfeer-
reservaat. Of als een van de ne-
gen natuurparken. Ze maken het 
u als bezoeker mogelijk indruk-
wekkende ervaringen op te doen 
zonder dat de natuur hieronder te 
lijden heeft – zodat nog vele ge-
neraties na ons van de natuurlijke 
rijkdom kunnen genieten.

Het nationaal park Kellerwald-
Edersee maakt sinds 2011 deel  
uit van het UNESCO-Wereld-
natuurerfgoed ’Oerbeukenbos-
sen van de Karpaten en Oude 
Beukenbossen van Duitsland’. 
Via slingerende wandelpaden –  
die gedeeltelijk ook geschikt 
zijn voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking – kunt u 
dit paradijs verkennen.

Het Hessische gedeelte van het 
UNESCO biosfeerreservaat 
Rhön in het grensgebied met 
Beieren en Thüringen is niet 
alleen een prachtig gebied om 
in te wandelen of te fietsen, 
maar ook om vanuit de lucht te 
bekijken. Het geo-natuurpark 
Bergstraße-Odenwald kunt 
u leren kennen op maar liefst 
30 educatieve wandelpaden. 
Spectaculair is het Felsenmeer 
in het Lautertal. 

Nationaal park Kellerwald-Edersee Rhön



Genieten  
in Hessen. 
’Ahle Worscht’, Rhönschapen, 
asperges en groene saus De 
Hessen weten wat genieten is 
en delen hun plezier in het leven 
graag met hun gasten. In de me-
tropolen vindt u iedere denkbare 
internationale keuken, maar wan-
neer u daarbuiten komt, beleeft 
u het oorspronkelijke Hessen en 
ervaart u wat duurzaam genieten 
is. Traditionele gerechten op basis 
van regionale producten van het 
seizoen – dat is typisch Hessen.

Lampertheim, aspergeteler

Frankfurter groene saus 

Hij wordt alleen gemaakt van 
varkens uit Noord-Hessen: de 
’Ahle Worscht’: een snijdbare 
rauwe worst, die vooral goed 
smaakt bij donker brood. Een 
populaire en voedzame snack 
voor tussen de middag is de 
Frankfurter Würstchen uit  
Frankfurt. En wat u beslist 
eens moet proberen, is 
’Grie Soß’, een groene saus 
met zeven soorten kruiden. 
Meestal wordt deze gegeten 
met hardgekookte eieren. 

Goethes moeder zou de saus 
hebben verfijnd met gemalen 
rundvlees. Hij past overigens 
ook uitstekend bij asperges, 
die vooral worden geteeld in 
Zuid-Hessen. Lichte wol en 
een zwarte kop – zo ziet het 
typische Rhönschaap eruit.  
Het is een van de oudste 
diersoorten die door de mens 
wordt gehouden, en tegen-
woordig bijzonder in trek bij 
fijnproevers.

Rhönschapen 

Calden, Wilhelmsthaler Wurstehimmel 
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Frankfurt am Main, appelwijn 

Eltville am Rhein, klooster Eberbach Klooster Eberbach, wijnkelder

Rüdesheim am Rhein, Drosselgasse

Genieten  
in Hessen. 
Appelwijn, riesling en heel veel 
geneeskrachtig water 
Door eten en drinken blijven 
geest en lichaam één – dat zeg-
gen ze hier. Of u nu wilt feest-
vieren, een goede maaltijd wilt 
veredelen met de bijpassende 
wijn of gewoon zo lang mogelijk 
wilt genieten van het leven – Hes-
sische dranken zijn lekker,  
doen goed en zorgen voor gezel-
ligheid. Op uw gezondheid!

www.hessen-toerisme.nl 

Als het riesling moet zijn, dan  
die uit de Rheingau. Bijzonder 
authentieke plaatsen om van 
deze edele wijn te genieten 
zijn naast de kelder van kloos-
ter Eberbach ook de zoge-
naamde ’Straußwirtschaften’, 
waar wijn van eigen productie 
van het actuele jaar wordt ge-
schonken en specialiteiten uit 
de regionale keuken worden 
geserveerd.

De andere grote passie van de 
Hessen is appelwijn. Hiervoor 
kunt u het beste een van de 
typische appelwijnlokalen 
binnengaan en een ’Bembel’ 
bestellen. U krijgt de friszure 
drank dan geserveerd in een 
blauw met grijze kruik. Liever 
geen alcohol? In Hessen maakt 
mineraalwater niet alleen deel 
uit van de kuurcultuur, maar 
smaakt het ook heerlijk.
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Seepark Niederweimar Werratalsee

Sauerland, skigebied Willingen Rhön, skigebied Wasserkuppe 

Kamperen 
in Hessen. 
In Hessen kunt u kiezen uit ca. 180 campings. Het 
aanbod varieert van eenvoudige en doelmatige stand-
plaatsen tot comfortabele recreatiecomplexen met 
exclusieve voorzieningen en een breed scala aan aan-
vullende diensten. Of u nu op pad bent met de tent, 
de caravan of de camper – op iedere camping komt u 
gelijkgezinden tegen en bent u vlak bij de natuur.

Het gebied rondom de Großer 
Feldberg is het kloppend hart 
van de wintersport in de Tau-
nus. De geprepareerde loipen 
met hun lengte van maar liefst 
100 kilometer zijn niet alleen 
aantrekkelijk voor beginners, 
maar ook voor ambitieuze 
sporters. De drie sleepliften in 
Schmitten maken het mogelijk 
prachtig afdalingen te maken. 

Bijzonder populair zijn ook de 
diverse rodelhellingen.
In het vulkaanlandschap van de 
Vogelsberg zijn er voor langlau-
fers rondom de Hoherodskopf 
50 kilometer loipen – zowel 
voor de skatingtechniek als 
voor de klassieke stijl. Lang-
lauftochten en rodelexcursies 
voor het hele gezin maken het 
aanbod compleet.

Op de Wasserkuppe in de Rhön 
draait alles om ’fun’. Op mooie 
winterdagen is dit een trefpunt 
voor snowboarders, die hier 
komen cruisen in de halfpipe, 
terwijl snowkiters zich uitleven 
op het boomvrije terrein. Alpi-
neskiërs kunnen kiezen uit vijf 
liften. Sommige hellingen zijn 
verlicht en tot in de avonduren 
begaanbaar.

In Willingen in het Waldecker 
Land – een deel van het Sauer-
land – zijn er voor alpineskiërs 
18 kilometer pistes, 22 liften en 
8 verlichte hellingen en kunnen 
ook rodelaars, schaatsers, bi-
atleten en langlaufers hun hart 
ophalen. Een absolute highlight 
is de FIS wereldcup skispringen 
in februari op de Mühlenkopf-
schanze.

Wintersport  
in Hessen.
De middelgebergtes in Hessen bieden de meest uit-
eenlopende wintersportmogelijkheden voor het hele 
gezin. In winters met weinig sneeuw worden er met 
behulp van sneeuwkanonnen loipen en pistes voor 
beginners en gevorderden geprepareerd.

www.hessen-toerisme.nl 
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 1 Oude beukenbossen in Duitsland
 2 Benedictijnenabdij en klooster Lorsch
 3 Bergpark Wilhelmshöhe
 4 Fossielenvindplaats Groeve Messel
 5 Oberes Mittelrheintal
 6  Opper-Germaans-Raetische Limes  

(Romeins fort Saalburg)

UNesco-werelderFgoed

 1 Bad Arolsen – Barokfestival
 2 Bad Hersfeld – Festival
 3  Bad Orb – Opera-academie
 4 Bad Vilbel – Burchtfestival
 5 Eschwege – Open Flair Festival
 6  Frankfurt am Main – Opera, Schauspiel Frankfurt, 

The English Theatre Frankfurt
 7 Fulda – MuSIcAL SOMMER
 8 Hanau – Gebroeders Grimm Festival
 9 Heppenheim – Festival 
 10 Idstein – Jazzfestival
 11  Rheingau Musik Festival (diverse locaties)
 12 Steinau a. d. Straße – Poppenspeeldagen
 13 Weilburg – Slotconcerten
 14 Wetzlar – Festival
 15  Wiesbaden – Internationaal Meifestival,  

Hessisches Staatstheater

cUltUUr live beleveN

stedeN om te oNtdekkeN

NAtUUrlANdschAppeN

 1 Bad Karlshafen – Deutsches Hugenotten-Museum
 2  Darmstadt – Hessisches Landesmuseum,  

Mathildenhöhe
 3  Erbach – Grafelijke collecties in slot Erbach 
 4  Frankfurt – Museumsufer, Städel, Goethehaus
 5  Fulda – Vonderau Museum, Kinder-Akademie 
 6  Gersfeld – Deutsches Segelflugmuseum 
 7  Gießen – Mathematikum
 8  Glauburg – Keltenwelt am Glauberg 
 9  Kassel – GRIMMWELT, documenta,  

Museumslandschaft Hessen Kassel
 10  Neu-Anspach – Openluchtmuseum Hessenpark 
 11  Offenbach am Main – Deutsches Leder- und  

Schuhmuseum, Klingspor Museum
 12  Wetzlar – Viseum 
 13  Wiesbaden – Hessisches Landes- 

museum für Kunst und Kultur

mUseA

 1  Bad Homburg v. d. Höhe –  
Landgrafelijk slot en park

 2  Bensheim-Auerbach – Staatspark Fürstenlager
 3  Breuberg – Burcht Breuberg
 4  Eltville am Rhein – Klooster Eberbach
 5  Frankfurt am Main – Palmentuin
 6  Fulda – Residentieslot en slotpark
 7  Geisenheim – Slot Johannisberg
 8  Gelnhausen – Keizerlijk paleis
 9  Hanau – Slot Philippsruhe,  

staatspark Wilhelmsbad
 10  Hofgeismar – Doornroosjekasteel Sababurg
 11  Kassel – Slot en Bergpark Wilhelmshöhe
 12  Königstein – Vesting
 13  Laubach – Slot Laubach
 14  Marburg – Landgrafelijk slot
 15  Seligenstadt – Benedictijnenabdij
 16  Wiesbaden – Slot Biebrich

kAsteleN, pArkeN eN tUiNeN

dUitse sprookjesroUte

orANjeroUte

AUtosNelwegA5

www.hessen-toerisme.nl 

onderweg in hessen.
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onderweg. 
in hessen.
overzichtskaart

de overzichtskaart met tal van tips:
 
steden om te ontdekken, cultuur om 
te beleven, musea, natuurlandschap-
pen, UNesco-werelderfgoedlocaties 
en de mooiste kastelen, parken en 
tuinen.

hessen – daar kun je niet omheen.

mede gefinancierd door


