
 

Flecken Aerzen
Het landschap van de gemeente (105 km², 14 deelgemeen-
ten, ca. 11.200 bewoners) wordt gevormt van de dalen van 
de Humme, van de Grieße- en van de Beberbach welke van 
bosrijke bergen omgeven zijn.  De Bundesstraße 1, de oude 
koningstraat van Hildesheim tot Paderborn, is de belangrijkste 
wegverbinding. Ook de terzijde van de B 1 gelegen wijken zijn 
door een goed uitgebouwd wegennet bereikbaar.
De veelvuldige recreatiemogelijkheden (overdekt en buiten-
bad, omvangrijke sportvoorzieningen, golfaan, paardrijden), 
het cultuurcentrum Domänenburg (foto), goed uitgeruste 
hotels, vakantiehuizen en restaurants garanderen een aan-
genaam verblijf in een bekoorlijk landschap.

 
i - Punkt Aerzen (24 h  informatie-terminal) • Kirchplatz 2 
31855 Aerzen • Tel. 0 57 51- 403 980 • Fax 0 57 51- 403 989 
touristikzentrum@westliches-weserbergland.de 
www.westliches-weserbergland.de

Hansaweg

Hanzested Herford
Meer dan 1200 jaren historie heeft zijn sporen achtergelaten en 
geeft daarnaast ook ruimte voor vele moderne accenten. 
Waar anno 789 het oudste Saksisch vrouwenklooster werd ge-
sticht en Wittekind de keizer der Franken Karl het hoofd bood, 
staat vandaag gotische sacrale architectuur naast een van de 
meest innovatieve museum bouwwerken wereldwijd: het Frank 
Gehrys Marta Herford!
Nadat u op verkenning van de Middeleeuwen en het moderne 
bent geweest, is het zwembad H2O de perfecte plek om te 
ontspannen. De wellness oase lokt met een van de beste sauna 
landschappen in de regio. 
U beleeft een geslaagde combinatie van activiteit en cultuur. 

Pro Herford GmbH •  Toerist Informatie 
Linnenbauerplatz 6 • 32052 Herford 
Telefoon: 0 52 21-1 89 15 26 
Fax: 0 52 21-1 89 15 60 
tourist-info@herford.de 
www.herford.de

Bad Salzuflen
Bekend door heilzame sole-bronnen, biedt het historisch zout-
zieder stadje lucht en water aan als zee. Dagelijks vloeit 600.000 
liter sole over de geweldige gradeerhuizen in het hart van de 
stad en zorgen voor een frisse bries. In het begaanbare Erlebnis 
Gradierwerk (belevenis gradeerhuis) kan men diep ademha-
len staand op een uitkijkplatform en in de sole nevelkamer in 
het park van het kuuroord. Het historische stadscentrum met 
kostbaar versierde vakwerkhuizen uit de 16e eeuw vormt een 
schilderachtig kader voor een tussenstop in een van de vele 
tearooms en restaurants. Geselecteerde accommodaties – van 
familiaire pensions tot luxehotels – verheugt u zich op een 
bezoek!

Staatsbad Salzuflen
Tourist Informatie • Parkstraße 20 • 32105 Bad Salzuflen 
Telefoon: 0 52 22-183 183 
Fax: 0 52 22-183 208 
info@bad-salzuflen.de 
www.bad-salzuflen.de

Dörentrup
Dörentrup is „het dorp van de dieren“. Het is gelegen in het 
noorden van het district Lippe en is voor zijn landschappelijke 
mooie positie in het lippisch bergland bekend als vakantieoord 
voor landtoerisme. Een bijzonderheid hier zijn de ouden, met 
uitsterven bedreigde huisdierrassen welke op enkele boerde-
rijen worden gehouden. Maar ook de meer dan 700-jaar oude 
plaatsen Schwelentrup en Humfeld, de kerkdorpen Bega en 
Hillentrup met de neogotische kerk zoals Wendlinghausen met 
het imposant  kasteel uit de Wezer-renaissance Gut Wendling-
hausen zijn attractieve bestemmingen van een uitstapje en 
nodigen uit voor een bezoek.

Verkehrsverein e.V. Dörentrup 
Stallscheune • Försterweg 9 • 32694 Dörentrup 
Telefoon: 0 52 65-81 40 
Fax: 0 52 65-62 59 
info@dorf-der-tiere.de 
www.dorf-der-tiere.de 
www.doerentrup-lippe.de 

Extertal
Extertal is gelegen tussen het Wezergebergte en de Teuto-
burger Woud. Wandelaars vinden over 250 km uitgezette wan-
delroutes in een heerlijk cultuurlandschap. Als er sneeuw is 
kunnen ook wintersportliefhebbers hiervan profiteren. Een bi-
jzondere belevenis is de historische stoomlocomotief. Fietsen 
op rails? Het sturen vergeten en van de omgeving genieten? In 
Extertal is dat mogelijk: Met de fiets-draisine door de natuur. 
Muziekliefhebbers vinden hun bestemming  van een uitstapje 
naar het muziek-kasteel Sternberg.  Historische buursteden als 
Hamelen, Detmold, Minden, Lemgo, Rinteln, Bückeburg of Bad 
Pyrmont nodigen uit voor een bezoek.

 

Gemeinde Extertal 
Mittelstr. 36 • 32699 Extertal 
Telefoon: 0 52 62 - 402 0 
Fax: 0 52 62 - 402 109 
info@extertal.de 
www.extertal.de

Hameln
Links en rechts van de Wezer, ingebed in de zachte heuvels van 
het Wezergebergte ligt Hamelen. Direct aan de Duitse sproo-
kjesroute is hier een duistere kerel thuis – de rattenvanger. 
Beleeft u hem en zijn magie, maar ook de onvergetelijke oude 
binnenstad van Hamelen. De indrukwekkende wezer-renais-
sance- en vakwerkbouwen en de romantische straatjes zijn een 
echte publiekstrekker. Nadere aanbevelingen zijn een scheep-
vaart, een bezoek van de glasblazerij in de historische kruittoren 
en een bezichtiging van het museum met het indrukwekkende 
rattenvanger-theater. 

Hameln Marketing und Tourismus GmbH 
Deisterallee 1 
31785 Hameln 
Telefoon: 0 51 51- 95 78 23 
Fax: 0 51 51- 95 78 40 
touristinfo@hameln.de 
www.hameln.de

Oude Hanzested Lemgo
Voorbeeldig Wezer renaissance en schilderachtige late gotiek.
De oude Hanzested Lemgo overtuigd door opmerkelijke 
bouwkunst. Met een meer dan 800-jarige geschiedenis en de 
indrukwekkende architectuur en beschermde monumenten 
behoort Lemgo tot de stedenbouwkundige hoogtepunten 
van Duitsland  en nodigt uit om een reis naar het verleden te 
maken. De atmosfeer van de renaissance en de idylle maken 
Lemgo een populair bestemming voor toeristen. Het kunst- 
en cultuurhistorische aanbod van musea is bijzonder groot. 
Bovendien nodigen 200 attractieve zaken en restaurants uit op 
winkelen en genieten.
Highlights: marktplein met stadhuis, museum Junkerhaus, mu-
seum Hexenbürgermeisterhaus, Wezer-renaissance-museum, 
kasteel Brake, planetenhuis

Lemgo Marketing 
Kramerstr aße 1 • 32657 Lemgo 
Telefoon:  0 52 61- 988 70 • Fax:  0 52 61- 988 728 
info@lemgo-marketing.de • www.lemgo-marketing.de www.extertal.de
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De Hansaweg

De sinds rond 1930 aangelegde Hansaweg is een 75 
km lange,  door de Teutoburger-Wald-Verein verzorg-
de, wandelweg en voert kris kras door het Noord-
Lippische bergland. De weg verbindt de henzesteden 
Herford, Lemgo en Hamelen – in de Middeleeuwen 

al lidsteden van het Hanzeverbond en ook vandaag actieve 
steden in het Westfaals en internationaal Hanze-netwerk. Begin 
2012 ontving de Hansaweg voor de eerste keer de naam „Quali-
tätsweg Wanderbares Deutschland“. 
De Hansaweg begint bij het station van Herford en loopt eerst 
langs het riviertje Werre, voordat de weg met velen uitzichten 
naar de Bismarck-toren stijgt. Voorbij het park van het kuuroord 
Bad Salzuflen wordt de uitkijkplaats Hühnerwiem bereikt. Als 
bergpad biedt de Hansaweg hier voortdurend uitzichten. In 
Lemgo is een uitstapje naar de oude stad aanbevolen. In Dören-
trup wordt op de Steinberg met 395 m het hoogste punt van de 
wandeling bereikt. Bij een goed vergezicht opent zich hier een 

360° panorama van de regio. Cultuurliefhebbers kunnen een 
uistapje naar Burg Sternberg maken. Vlak aan de Hansaweg 
bevind zich de uitkijktoren Hohe Asch, waar op diens platform 
drie panoramaborden informeren over de bestemmingen aan 
de horizon.
Vol afwisseling, open gebieden afgewisseld met bossen, gaat 
de Hansaweg verder richting Wezer. Na meer dan 75 km trek-
belevenis bereikt u de Klüt toren aan het eind van de Hansa-
weg. Goed uitgezette wandelroutes leiden vanuit hier naar de 
rattenvangerstad Hamelen.

www.land-des-hermann.de 
www.hansebund.org
www.hansaweg.de

www.wanderverband.de 
www.teutoburgerwaldverein.de
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