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WELKOM OP DE DIEMELRADWEG
„Altijd langs de rivier van het Sauerland naar de Weser“. 
Zo luidt het motto van de Diemelradweg. Ervaar hoe het heldere water dat uit een bron op 
bijna 700 m hoogte in de beekbedding bij Willingen/Usseln stroomt, zich na ca. 112 km tot 
een echte rivier ontwikkelt die rustig in de Weser uitmondt.
MIn het midden van Duitsland combineert de Diemelradweg een gevarieerd landschap, 
rust en ontspanning met actieve vrijetijdsbesteding, cultuur en een bewogen geschiede-
nis.
Het rivierfietspad kan in het weekend op een ontspannen manier worden bereden. Ver-
schillende mogelijkheden en aanbiedingen in de regio, nodigen uit tot een langer verblijf.



ROUTE PROFIEL DIEMELRADWEG
• Trajectkenmerken en routekarakter 
De Diemelradweg is grotendeels geasfalteerd en loopt voornamelijk direct langs de Die-
mel. Na de beklimming van de Padberg fietst u grotendeels zonder grote helling naar de 
monding van de Diemel naar Bad Karlshafen. 
• Bewegwijzering 
De Diemelradweg is uniform bewegwijzerd. Een fietser die in kleurrijke cirkels is afge-
beeld wijst je de weg; kenmerkend is het ammoniet in het voorwiel.  Op het kruispunt 
staan pijlen die de nabije en verre bestemming aangeven met de afstandsinformatie; 
tussenliggende wegwijzers geven het juiste verloop van de Diemelradweg aan: rood aan 
de Noordrijn-Westfaalse kant en groen aan de Hessische kant.

                        4 STERREN CERTIFICATIE
Het kwaliteitslabel „ADFC-Quality Route“ beoordeelt langeafs-
tandsfietsroutes volgens uniforme criteria in heel Duitsland, 
zoals verkeersgeschiktheid, oppervlaktekwaliteit, bewegwijzering, 
routebegeleiding, toeristische infrastructuur en openbaar vervoer.
In 2017 werd de Diemelradweg door de ADFC bekroond met vier 
van de vijf sterren is sindsdien officieel één van de beste kwali-
teitsfietsroutes van Duitsland.



Het eerste deel van het fietspad leidt u door het charmante middelgebergtelandschap 
van het Upland. De Diemelsee biedt u tal van mogelijkheden voor een interessante stop. 
De historische bovenstad van Marsberg, het idyllische Orpe-dal met zijn talrijke molens 
in de buurt van Diemelstadt-Wrexen en de Hanzestad Warburg zijn de volgende hoogte-
punten tijdens de tocht.
Driekwart van de Diemelradweg ligt al achter u als u de kans krijgt om in Liebenau in 
de zee van de Muschelkalk te duiken. In Trendelburg is de beklimming naar Trendelburg 
zeker de moeite waard - de beloning: een prachtig uitzicht over het Diemeldal!
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HET VERLOOP
De Diemelradweg leidt u langs de Diemel - van de bron in het Rot-

haargebergte tot de samenvloeiing met de Weser bij Bad Karlshafen.
Wij raden u aan te beginnen bij de Diemelbron in Willingen-Usseln.
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Daarnaast zijn er aanwijzingen dat dit de plek is waar Rapunzel haar haren heeft  
laten vallen.
Voordat u de barokke stad Bad Karlshafen bereikt, heeft u de mogelijkheid om door de 
Carlsbahn-tunnel te rijden (202m, geopend van 1 april tot 1 oktober). De volgende stop is 
de voormalige waterburcht Wülmersen.
Hier maakt u de laatste etappe naar Bad Karlshafen, het schilderachtige kuuroord aan 
de Weser.
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HEEN- EN TERUGREIS
Mogelijke stations voor de heen- en terugreis zijn:
• Willingen-Usseln 
• Marsberg 
• Marsberg-Westheim 
• Warburg 
• Hofgeismar-Hümme 
• Bad Karlshafen 

 
Langs de hele Diemelradweg heeft u het volgende aanbod  
Onderneem een maximale flexibiliteit:
Fietsvervoer Lütkevedder - +49 5641 7457027 
Taxi Stephan - +49 5633 9933770
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De Diemelradweg is aangesloten op het Duitse fietsnetwerk. 
Vanuit Bad Karlshafen heeft u de mogelijkheid om de fietstocht verder te zetten op het 
Weser-fietspad naar het noorden, waar u na ca. 468 km in Cuxhaven aan de Noordzee 
aankomt. 
De weg naar het zuiden leidt u over het Fulda-fietspad via de D-Route 9 naar Füssen in 
Allgäu.

MOBILITEITENINFORMATIE
DB: Informatie over de dienstregeling +49 180 6996633 www.bahn.de 
tegen betaling

NVV: Reizen per trein en bus +49 800 9390800 www.nvv.de

Mobithek „fahr mit“: Wisent-Linie +49 5251 2930400 www.fahr-mit.de

Meer informatie over het reizen van en naar de Diemelradweg is te vinden in het Service-
gedeelte van onze homepage www.diemelradweg.de.



WILLINGEN
Slechts enkele kilometers onder de Diemelbron, het begin 
van het Diemel-fietspad, kunt u aan het begin van uw 
fietstocht een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten en een 
uitstekend gastronomisch aanbod verwachten.
Fietsen is een van de belangrijkste recreatieve activiteiten 
in het Upland, samen met wandelen en skiën in de winter. 
Naast de Diemelradweg en het Hessische langeafstandsfiet-
spad 5 hebben we vier bewegwijzerde fietsroutes uitgezet, 
die ons charmante middelgebergtelandschap openstellen 
voor fietsers op verkeersarme wegen. Ook mountainbikers 
en racefietsers vinden hier het ideale terrein voor hun 
sport. Usseln biedt iedereen een breed scala aan recreatie-
mogelijkheden aan. Het heeft onder andere een verwarmd 
buitenzwembad, een kleine golfbaan, Kneipp-faciliteiten 
en een outdoorfitnesspark. Deelnamefaciliteiten en musea 
ronden het aanbod af.

Tourist Information  
Willingen
Am Hagen 10 
34508 Willingen (Upland) 
Tel.: +49 5632 9694353

www.willingen.de  
www.usseln.de

Willingen-Usseln –  
Diemelsee: 17 km

BEZIENSWAARDIGHEDEN

... Wij zijn er voor u.
HOTEL BERGHOF  
Am Schneppelnberg 14 
34508 Willingen-Usseln 
Tel.: +49 5632 949898 
www.berghof-willingen.de
FERIENHAUS BIEDERMANN  
Eimelroder Weg 1 
4508 Willingen-Usseln 
Tel.: +49 5632 7685 
www.ferienhaus-biedermann.de
FERIENHAUS AM LOHWALD 
Am Loh 19 
34508 Willingen-Usseln 
Tel.: +49 5632 1319 
www.ferienhaus-am-lohwald.de
LANDGASTHOF SAUER 
An der Bicke 9 
34508 Willingen-Eimelrod 
Tel.: +49 5632 7449 
www.landgasthof-sauer.de
PENSION HAUS GOTTENBORN 
Im Gottenborn 3 
34508 Willingen-Usseln 
Tel.: +49 5632 5151 
www.haus-gottenborn.de
POSTHOTEL USSELN 
Korbacher Str. 14 
34508 Willingen-Usseln 
Tel.: +49 5632 94950 
www.posthotel.de
LANDHOTEL WESTFALENHOF 
Korbacher Str. 10 
34508 Willingen-Usseln 
Tel.: +49 5632 5010 
www.landhotel-westfalenhof.de
GASTHAUS ZUR ZWEERE 
Zur Zweere 1 
34508 Willingen-Eimelrod  
Tel.: +49 5632 91361  
www.zur-zweere.de

• Outdoor-Fitnesspark 
Ons park is geschikt voor fitnesslief-
hebbers van alle leeftijden en kan gratis 
worden gebruikt. 

• Buitenzwembad Usseln 
Geopend van mei tot september met bui-
tentemperaturen boven 20 °C. Zonnewei-
den, beachvolleybalveld, 25m zwembad & 
ruime kinderzone.
• Kleine golfbaan 
Een rondje minigolf op onze 18-holes 
baan ontspant, versterkt de motoriek en 
kan een spannende wedstrijd worden.

• Milchmu(h)seum 
Alles over melk. Kinderen kunnen op een 
speelse manier het pad van de melkkoe 
naar de afgewerkte melk volgen.



DIEMELSEE
Genesteld in de bergen van het Sauerland, heet de glins-
terende Diemelsee u van harte welkom. Zij dankt haar 
bestaan aan de bouw van de enorme stuwdamwand vanaf 
1912. Een eldorado voor natuurliefhebbers, watersporters, 
wandelaars & fietsers.
Trakteer uzelf na de eerste kilometers op een verfrissende 
pauze aan het water en dompel uw voeten en benen onder 
in het rustgevende water van de Diemelsee. Wil je een kor-
tere weg? Klim aan boord van de excursieboot MS Muffert in 
Strandbad-Heringhausen en laat u met uw fietsen comfort-
abel naar de andere kant van het meer naar de indrukwek-
kende stuwdam brengen. Als u nog dieper in het natuurpark 
en de vakantieregio Diemelsee wilt duiken, bezoek dan het 
natuurparkcentrum Visionarium Diemelsee in Heringhau-
sen. De verschillende verfrissingsstops in Heringhausen en 
bij de stuwdammuur zorgen voor culinaire verfrissingen en 
lekkernijen.

Tourist Information 
Diemelsee
Kirchstr. 6  
34519 Diemelsee 
Tel.: +49 5633 91133

www.diemelsee.de

Diemelsee – Marsberg:  
23 km

BEZIENSWAARDIGHEDEN

... Wij zijn er voor u.
FERIENHAUS BANGERT 
Auf dem Knochen 3 
34519 Diemelsee-Heringhausen 
Tel.: +49 5633 1372 
 www.ferien-diemelsee.de
PENSION POHLMANN AM SEE*** 
Kirchstraße 2 
34519 Diemelsee-Heringhausen 
Tel.: +49 5633 91166  
www.pension-pohlmann.de
CAMPINGPLATZ GOLDBREITE 
Kirchstraße 10 
34519 Diemelsee-Heringhausen 
Tel.: +49 5633 5529  
www.campingplatz-diemelsee.de
GÖBEL‘S SEEHOTEL DIEMELSEE**** 
Seestraße 17 
34519 Diemelsee-Heringhausen 
Tel.: +49 5633 99310 
www.hotel-diemelsee.de
CAMPINGPLATZ IN DER HEGE 
Auf dem Knochen 3 
34519 Diemelsee-Heringhausen 
Tel.: +49 5633 1372  
www.camping-am-diemelsee.de
GASTSTÄTTE SEEBLICK 
Auf der Kampe 3 
34519 Diemelsee-Heringhausen 
Tel.: +49 5633 5261 
www.gaststaette-seeblick.de
FACHWERK CAFE & BISTRO 
(Radverleih im Haus) 
Seestr. 11 
34519 Diemelsee-Heringhausen 
Tel.: +49 172 8340769
DIEMELSTEIGHÜTTE 
Siekesweg 1 
34519 Diemelsee-Heringhausen 
Tel.: +49 5633 8499965 
www.diemelsteighuette.de

• Visionarium Diemelsee  
Beleef de hele verscheidenheid, het 
unieke karakter van het natuurpark en 
de vakantieregio met vele interactieve & 
spannende stations.
• Familie- & avonturenbad Heringhausen  
31 °C warm water in het binnen-, buiten- 
& bubbelbad, ligweide, kinderbad en 
saunalandschap. 

• Diemelsee Golf Park Adventure 
Mini-golf op 13 unieke kunstgrasvelden. 
Na het plaatsen van de bal in de gaten, 
nodigen de Diemelsteig hut en de speel-
tuin uit om te blijven hangen.
• Excursieschip MS Muffert 
Van Pasen tot oktober kunt u de Diemel-
see direct vanaf het water met koffie en 
gebak verkennen. Ook de veerboot naar 
de barrièremuur. 



MARSBERG
Welkom in Marsberg. Op uw Diemelradwegtocht door ons 
Hanzestadje fietst u door de districten Helminghausen, 
Padberg, Niedermarsberg en Westheim. Marsberg nodigt u 
uit voor een spectaculaire ontdekkingsreis. Beleef cultuur, 
geschiedenis & vrijetijdsplezier.
De geschiedenis van de stad gaat ver terug in de tijd. De 
stad kwam in het licht van de historische gebeurtenissen in 
772 toen Karel de Grote de burcht Eresburg veroverde en de 
eerste kerk in Saksen bouwde. Bezienswaardigheden staan 
op een rijtje als kleine venstertjes van de tijd: Sint-Nik-
laaskerk, collegiale kerk, benedictijnenboog, Buttenturm, 
schandpaal - er is gigantisch veel te ontdekken. Bezoekers 
kunnen zich onderdompelen in de ondergrondse wereld in 
de Kilianstollen kopermijn. Sportievelingen vinden hier een 
breed scala aan activiteiten: wandelen, golfen, zwemmen en 
sauna. Laad je lichaam en ziel op met een lekker biertje van 
de plaatselijke brouwerij.

Stadtmarketing und 
Wirtschaftsförderung  
Marsberg e.V.
Bäckerstraße 8 
34431 Marsberg 
Tel.: +49 2992 8200

www.tourismus-marsberg.de

Marsberg – Diemelstadt: 
14 km

BEZIENSWAARDIGHEDEN

... Wij zijn er voor u.
GASTHOF ZUM DIEMELTAL 
Am Weiher 6 
34431 Marsberg-Helminghausen 
Tel.: +49 2991 200 
www.gasthofdiemeltal.de
FERIENWOHNUNG HUNOLD 
Brilonerstraße 14 
34431 Marsberg-Helminghausen 
Tel.: +49 2991 6858 
www.fewo-mhunold.de
LANDGASTHOF „BEI STEGGERS“ 
Kohlbettstraße 3 
34431 Marsberg-Obermarsberg 
Tel.: +49 2992 2183 
www.bei-steggers.de
FERIENWOHNUNG DIEMELTAL 
Gansauweg 103 
34431 Marsberg 
Tel.: +49 2992 64360 
www.fewo-diemeltal.de 
GÄSTEZIMMER CHRISTINE 
Hagemannstraße 13 
34431 Marsberg 
Tel.: +49 170 7313303 
https://marsbergbnb.de/
LANDGASTHOF MÜCKE 
Stobkeweg 8 
34431 Marsberg 
Tel.: +49 2992 2629 
www.landgasthofmuecke.de
CAFÉ „ZUM BLEICHHAUS“ 
An den Bleichen 1 
34431 Marsberg 
Tel.: +49 2992 7209257

• De Diemel-stuwmuur 
De stuwmuur rijst majestueus op achter 
het district Helminghausen en biedt een 
fantastisch uitzicht op het natuurlijke meer, 
de Eisenberg en de Ausgleichsweiher.
• Kluskapelle 
Het altaar van de Romaanse Kluskapelle 
is gemaakt door de Giershagense be-
eldhouwer Heinrich Papen. De kapel ligt 
tussen het Diemeldal en Giershagen. 
• Museum der Stadt Marsberg 
Een plek waar de geschiedenis tot leven 
komt, waar mensen worden geraakt, 
meegesleept en soms zelfs verbaasd.  

• Ritzenhoff Factory Outlet 
Een echte schatkamer voor ongewone 
en stijlvolle cadeau-ideeën. Huidige 
collecties en afgeprijsde outlet goederen 
worden hier aangeboden.



DIEMELSTADT
Neem een pauze bij de molens in het dal van de Orpe in 
Diemelstadt. Al in Orpethal wacht het eerste gezicht op 
u: de „Pickardshammer“ gebouwd in 1692. Het pad gaat 
verder naar Wrexen, waar het gastronomische aanbod in 
het centrum van de stad u uitnodigt om te stoppen voor 
een pauze. Het dorp wordt gekenmerkt door de waterlopen 
met de voormalige molens in Diemel, Orpe en Laubach. Het 
lokale museum direct aan de Diemelradweg is altijd een 
bezoek waard.
Het oude boerendorp Wethen wordt gekenmerkt door goed 
bewaarde vakwerkhuizen uit de 19e eeuw. Bezienswaardig-
heden zijn de kerk met zijn versterkte toren en crypte en 
het oude stadhuis met tiendenschuur. Wanneer er nog tijd 
over is, moet je een omweg maken naar de „Quast“ met zijn 
uitkijkplatform.

Stadtverwaltung  
Diemelstadt
Lange Straße 6 
34474 Diemelstadt-Rhoden 
Tel.: +49 5694 97980

www.diemelstadt.de

Diemelstadt – Warburg: 
16 km

BEZIENSWAARDIGHEDEN
... Wij zijn er voor u.
PENSION HANEBECK  
MIT FERIENWOHNUNG 
Mushof 1 
34474 Diemelstadt-Wethen 
Tel.: +49 177 8370990
PENSION HEINE 
Scheuermannsweg 1 
34474 Diemelstadt-Wrexen 
Tel.: +49 5642 8429
MÜLLER‘S FERIENWOHNUNG 
Ostpreußenring 9 
34474 Diemelstadt-Wrexen 
Tel.: +49 5642 8611 
www.müllers-ferienwohnung- 
wrexen.de
PENSION RÖMER 
Hauptstraße 26 
34474 Diemelstadt-Wrexen 
Tel.: +49 5642 8406 
www.roemer85.de 
LANDHOTEL KUSSMANN 
Hauptstraße 5 
34474 Diemelstadt-Wrexen 
Tel.: +49 5642 8415 
www.landhotel-kussmann.de

• Altstadtlaternen Rhoden  
Door middel van de beeldtaal op de oude 
stadslantaarns kunt u een deel van de 
stadsgeschiedenis, bijzonderheden en 
aspecten van Rhoden leren kennen. 

• Steinbergbad Wrexen  
Het Steinbergbad met golfglijbaan, duik-
toren en zwembad met glijbaan in Wrexen 
is idyllisch gelegen, direct aan de rand van 
het bos. 
 
• Museum van de lokale geschiedenis 
Het museum van de lokale geschiedenis in 
Wrexen presenteert de lokale geschiedenis 
en het dagelijks leven, de industriële ge-
schiedenis van Wrex, lokale ambachten en 
de winning van zandsteen.

• Quast 
Het uitkijkplatform „Quast“ belooft een 
uitzicht in het Hessische gebergte, over het 
Sauerland, het Rothaargebergte, het Teutobur-
ger Woud, de Solling tot aan het Harzgebergte.



WARBURG
Ontdek Warburg, de bijna 1000-jarige Hanzestad in het drie-
landenpunt van Nordrhein-Westfalen, Hessen en Nedersak-
sen. Met zijn oude kerken, stadhuizen en marktplaatsen, tal-
rijke liefdevol gerestaureerde vakwerkhuizen, stenen huizen & 
een grotendeels bewaard gebleven stadsmuur is Warburg een 
van de meest pittoreske stadjes in Westfalen en wordt niet 
voor niets de „Westfaalse Rothenburg“ genoemd. Het her-
kenningspunt van het Warburger Land is de Desenberg, een 
bergkegel van vulkanische oorsprong, met een burchtruïne. 

Warburg-Touristik e.V.
Bahnhofstraße 28 
34414 Warburg 
Tel.: +49 5641 908800

www.warburg-touristik.de

Warburg – Liebenau:  
12 km

BEZIENSWAARDIGHEDEN... Wij zijn er voor u.
HOTEL ALT WARBURG  
RESTAURANT DON PEPE 
Kalandstr. 11 
34414 Warburg 
Tel.: +49 5641 78980  
www.alt-warburg.de 
CAMPING 
RESTAURANT EVERSBURG 
Zum Anger 1 
34414 Warburg 
Tel.: +49 5641 8668 
www.camping-eversburg.de 
HOTEL & PENSION  
FAMOS SCHLAFEN 
Kriminixstraße 24 
34414 Warburg 
Tel.: +49 5641 7453000 
www.famosschlafen.de 
MUSICAFÉ „ZUR TENNE“ 
Delbrückstraße 1 
34414 Warburg 
Tel.: +49 5641 7466293 
www.musikcafe-zur-tenne.de
FRÜHAUF  
RESTAURANT - CAFÉ - BAR 
Am Markt 2 
34414 Warburg 
Tel.: +49 5641 1899 
www.fruehauf-warburg.de
GASTHAUS „ZUR ALM“ 
Ikenberg 16 
34414 Warburg 
Tel.: +49 5641 7454674 
www.gasthaus-zur-alm.de

• Oude stadsmarkt met kerk 
In de omgeving van de Warburgse Oude 
Stadsmarkt kunt u talloze goed bewaarde 
vakwerkhuizen bewonderen.

• Nieuwe stadsmarkt met kerk 
Rondom de Neustadtmarkt is het aanbod 
veelzijdig. De aantrekkelijke detailhandel 
presenteert zich met de charme van het 
dorp.

• Stadhuis met de protestantse kerk 
Tussen de oude en de nieuwe stad ligt het 
stadhuis „Tussen de steden“ uit 1568, en 
ook de eerste oude stadsparochiekerk „St. 
Maria in vinea“.

• Sackturm  
In het gebied „An der Burg“ vindt u de 
Sacktor en de 28 meter hoge Sackturm. 
De Sackturm was een van de 13 poorten 
die de oude en nieuwe stad beveiligden.

• Museum in de „Stern“  
Het museum in de „Stern“ herbergt het 
uitgebreide stadsarchief. De permanente 
tentoonstelling is gewijd aan de prehisto-
rie, de vroege geschiedenis, de kunst en 
de stadsgeschiedenis.
• Desenberg  
Van ver zichtbaar rijst de Desenberg op 
uit de vlakte van de Warburger Börde. De 
vulkanische kegel stijgt 3 km ten noor-
doosten van het stadscentrum.



LIEBENAU
De stad Liebenau is een landelijke kleine stad met acht 
districten. Het is ingebed in het prachtige Diemel- en 
Warmetal, omgeven door bergketens zijn er veel mogelij-
kheden, zoals kanoën, fietsen of wandelen, om uw vrije tijd 
actief door te brengen. Door de grote schelpkalkafzettingen 
en de kalkrijke graslanden is het district een van de meest 
soortenrijke vlinder- en orchideeënhabitats in Duitsland. 
De stadsgrenzen zijn ongeveer 50 vierkante kilometer groot 
en liggen in het natuurpark Reinhardswald. 1100ha ervan 
zijn prachtige loofbossen.

Stadtverwaltung  
Liebenau
Lacheweg 1 
34396 Liebenau 
Tel.: +49 5676 989812

www.stadt-liebenau.de

Liebenau – Hofgeismar: 
11 km

BEZIENSWAARDIGHEDEN
... Wij zijn er voor u.
GASTSTÄTTE DIEMELSTUBEN 
Alter Steinweg 1 
34396 Liebenau 
Tel.: +49 5676 216831 
www.diemelstuben-liebenau.de 
GÄSTEHAUS UND  
SCHULBAUERNHOF 
Steinweg 46 
34396 Liebenau-Zwergen 
Tel.: +49 5676 921887  
www.zwergenhof.net
RATSKELLER LIEBENAU 
Kirchplatz 2 
34396 Liebenau 
Tel.: +49 5676 1718
WOLLHANDWERK HAUS LIEBENAU 
Nösselweg 27 
34396 Liebenau 
Tel.: +49 5676 921895 
Tel.: +49 152 37714389 
http://www.bettundbike.de/bub/
viewcompany.php?knr=HES-2687
REITERPARADIES CAMPINGPARK 
UND GASTSTÄTTE  
ZUM ALTEN KUHSTALL 
Teichweg 1 
34396 Liebenau-Zwergen 
Tel.: +49 5676 1509 
Tel.: +49 175 5524993 
www.reiterparadiescamping.de

• Viaduct  
In het jaar 1853 werd het imposante viaduct 
over de Diemel en de landsgrens afgewerkt. 
 

• Landhuis Liebenau 
Het landhuis v. Pappenheim werd gebouwd 
op de overblijfselen van een kasteel dat in 
de oorlog tussen het bisdom Paderborn en 
het landgraafschap Hessen werd verwoest. 
 

• Waldfreilichtschule Zwergen 
Rector Paul Setz (1889-1967) bouwde in het 
jaar 1933 met zijn leerlingen een school voor 
openluchtonderwijs. Hiervoor kreeg hij in 1957 
de onderscheiding met het Federale Kruis van 
Verdienste.

• Burg Stenderberg 
De opgravingen van het kasteel Stenderberg 
wijzen op een klein kasteel op de top van 
een Saksische heuvel uit de 10e eeuw.

• Zeelelies 
In 1998 werden in de Lamerdenkalksteeng-
roeve fossielen ontdekt die internationaal 
de aandacht trokken.

• Oude stadsmarkt met kerk 
In de omgeving van de Warburgse Oude 
Stadsmarkt kunt u talloze goed bewaarde 
vakwerkhuizen bewonderen.



HOFGEISMAR
Hofgeismar-Hümme, een schilderachtig vakwerkdorpje in 
het natuurpark Reinhardswald, nodigt u uit om het his-
torische dorp te verkennen. Het dorp is in de afgelopen 
decennia liefdevol gerenoveerd en presenteert zich als een 
moderne woonwijk met een levende traditie. Deze traditie 
wordt niet alleen in stand gehouden in het actieve dorpsle-
ven, maar wordt ook weerspiegeld in het behoud van het 
historische bouwweefsel. In het kader van de dorpsver-
nieuwing werden de straatruimtes in een historische sfeer 
gerenoveerd. Daarnaast werden tientallen vakwerkhuizen 
gerenoveerd, zodat de geklasseerde historische dorpskern 
zeker een bezoek waard is. Een omweg naar het charmante 
vakwerkstadje Hofgeismar, ongeveer 5 km verderop, is zéker 
de moeite waard.

Tourist-Information 
„Naturpark  
Reinhardswald“
Marktstr. 18 
34369 Hofgeismar 
Tel.: +49 5671 999222

www.naturpark- 
reinhardswald.de

Hofgeismar-Hümme –  
Trendelburg:  5 km

... Wij zijn er voor u.
GASTHAUS ZUM LÖWEN 
Essestraße 10 
34369 Hofgeismar-Hümme 
Tel.: +49 5675 481 
www.gasthaus-gaide.de
EDEKA MARKT HILGENBERG 
Hauptstraße 48 
34369 Hofgeismar-Hümme 
Tel.: +49 5675 398 
GENERATIONENHAUS  
BAHNHOF HÜMME 
Tiefenweg 12  
34369 Hofgeismar-Hümme 
Tel.: +49 5675 2519871 
www.generationenhaus- 
huemme.de
SEGELFLUGGELÄNDE „DINGEL“ 
34369 Hofgeismar-Hümme 
Tel.: +49 5675 266 (Sa./So.) 
www.segelflug-hofgeismar.de
HOFGEISMAR 
TOURIST-INFORMATION  
Marktstr. 18 
34369 Hofgeismar 
Tel. +49 5671 999222 
www.naturpark- 
reinhardswald.de

BEZIENSWAARDIGHEDEN
• Historisch centrum en de beek 
Wanneer u door het historische en ge-
klasseerde centrum van het dorp loopt, 
kan u zich een goed beeld vormen van de 
belangrijke rol die de beek in het verleden 
heeft gespeeld.
• Evangelische kerk Hümme 
De kerk met de gotische vakwerktoren, die 
vroeger als vestingtoren werd gebruikt, 
werd in 1770 op de overblijfselen van eerde-
re gebouwen als halgebouw gebouwd.  

• De talrijke vakwerkhuizen van Hümme 
De gezellige vakwerkhuizen waarvan sommige 
uit het begin van de 18e en 19e eeuw, zijn lief-
devol gerestaureerd of gerepareerd.  
 

• Eco pad historische dorpsverkenning 
Op de weg door de historische dorpskern 
wordt de vroegere situatie aan de hand 
van oude foto‘s steeds weer tegenover de 
huidige gesteld.

• Generatiehuis station Hümme 
Het historische treinstation wordt vandaag 
de dag ook gebruikt als een evenementen-
huis met een gevarieerd programma voor 
alle leeftijden.



TRENDELBURG
Trendelburg - dromerige hoekjes, idyllische dorpspleinen, 
liefdevol bewaarde vakwerkhuizen en historische monu-
menten kenmerken het pittoreske stadje dat boven de Die-
mel uitsteekt. Omringd door het natuurpark Reinhardswald 
biedt Trendelburg zijn gasten en inwoners een schat aan 
mogelijkheden om hier een ontspannen en afwisselende 
tijd door te brengen. Of het nu gaat om het liefdevol geres-
taureerde sprookjeskasteel met de „Rapunzel-toren“ of de 
waterburcht Wülmersen, de regio Trendelburg is ideaal voor 
natuurlijke, ongerepte recreatie - mountainbiken, wandelen 
in de omliggende bossen en rivierdalen, fietstochten, kano-
tochten op de Diemel en nog veel meer.

Stadt Trendelburg
Marktplatz 1 
34388 Trendelburg 
Tel.: +49 5675 74990

www.trendelburg.de

Trendelburg – Bad Karlshafen: 
14 km

BEZIENSWAARDIGHEDEN
... Wij zijn er voor u.
HOTEL BURG TRENDELBURG 
Steinweg 1 
34388 Trendelburg 
Tel.: +49 5675 9090 
www.burg-hotel-trendelburg.com
GASTHAUS BRANDNER 
Am Rathaus 5 
34388 Trendelburg 
Tel.: +49 5675 9778 
www.gasthaus-brandner.de
GASTHAUS TEXTOR 
Friedrichsfelder Straße 1 
34388 Trendelburg 
Tel.: +49 5675 302 
www.landgasthaus-textor.de
CAFÉ AMTHOR 
Zur Burg 6 
34388 Trendelburg 
Tel.: +49 5675 356 
www.baeckerei-amthor.de
CAFÉ IN DER MÜHLE 
Zur alten Mühle 10 
34388 Trendelburg 
Tel.: +49 5675 301
CAFÉ MEHLSCHWALBE 
Wasserschloss Wülmersen 
34388 Trendelburg 
Tel.: +49 5675 7210816 
www.mehlschwalbe-cafe.de

• Burg-Altstadt Trendelburg 
Geniet van het fantastische landschap van 
Noord-Hessen, hoog boven de daken van 
Trendelburg, door de meer dan 40 meter 
hoge Rapunzel toren te beklimmen. 
 
• De Carlsbahn-tunnel 
Gebouwd tussen 1846 en 1847, is deze tunnel 
de oudste spoortunnel in Hessen. Het is toe-
gankelijk en geschikt om met de fiets door-
heen te rijden. Open van 01.04. tot 31.10.
 
• Natuurmonument Wolkenbruch 
Een zeldzaam en in Noord-Hessen uniek 
natuurverschijnsel zijn twee zinkgaten in de 
buurt van Trendelburg. 
 
 
• Sluis Landgrave Carl Kanal 
Vanaf Bad Karlshafen werd er in het begin 
van de 18e eeuw door Landgrave Carl een 
bevaarbaar kanaal over Helmarshausen, 
Trendelburg, Stammen en Hümme aange-
legd.
• Protestantse stadskerk  
De protestantse stadskerk vormt de histo-
rische binnenstad met het vakwerkstadhuis 
en de markt.



BAD KARLSHAFEN
BBarokstad Bad Karlshafen en het middeleeuwse  
Helmarshausen
De „Witte Stad“ aan de rand van het natuurpark Reinhards-
wald is uniek! De barokke huisjespleinen en de kleine oude 
stadshaven met een sluis nodigen uit tot een spectaculair 
verblijf. In het Duitse hugenotenmuseum komt u alles te 
weten over het bewogen verleden van de stad, wandelt u 
over de kuurpromenade naar het gradeerhuis met zijn ge-
neeskrachtige pekel of ontspant u zich in het grote bad- en 
saunagedeelte van het Wezerthermaalbad. De charmante 
wijk Helmarshausen met zijn romaanse kerkruïnes, voormalig 
klooster, middeleeuwse vakwerkhuizen, stadstoren en ves-
tingwerken is altijd een bezoek waard.

Bad Karlshafen GmbH 
Gesellschaft für Standort  
und Marketing

Tourist- 
Information
Weserstraße 19 
34385 Bad Karlshafen 
Tel.: +49 5672 9226140

www.bad-karlshafen- 
tourismus.de

... Wij zijn er voor u.
KOMFORT-PENSION  
FUHRHOP G*** 
Friedrichstraße 15 
34385 Bad Karlshafen 
Tel.: +49 5672 404 
www.pension-fuhrhop- 
karlshafen.de
HOTEL & RESTAURANT  
HESSISCHER HOF *** 
Carlstraße 13 + 15 
34385 Bad Karlshafen 
Tel.: +49 5672 1059 
www.hess-hof.de
ROBERT‘S BED & BREAKFAST 
Steinstr. 3 
34385 Helmarshausen 
Tel.: +49 5672 922506 
www.robertsbedandbreakfast.de
HAUS WESERBLICK 
Unter den Eichen 4 
34385 Bad Karlshafen 
Tel.: +49 5672 2890 
www.haus-weserblick.de
HOTEL & RESTAURANT  
ZUM WESERDAMPFSCHIFF *** 
Weserstr. 25 
34385 Bad Karlshafen 
Tel.: +49 5672 2425 
www.zumweserdampfschiff.de
CAFÉ SIEBURG 
Hafenplatz 12-14 
34385 Bad Karlshafen 
Tel.: +49 5672 921234

BEZIENSWAARDIGHEDEN
• Weser-Therme Bad Karlshafen Whirlpools 
Een openluchtzwembad met stroomka-
naal, zeven thema-sauna‘s, de saunaboot 
„Jacques Galland“ en nog veel meer wach-
ten op u in de thermenwereld.
• Wezer schip „Hessen“ 
Rondvaarten door de grensdriehoek, leu-
ke brunchtochten met muziek, maanlicht 
en evenementen. 

• Duits Hugenottenmuseum 
De geschiedenis van de Hugenoten vanaf 
hun begin in Frankrijk tot aan hun vlucht 
van de Franse koning Lodewijk XIV wordt 
getoond.
• Het middeleeuws Helmarshausen 
Werd voor het eerst in 944 authentiek 
genoemd. Graaf Eckhard schonk het 
klooster in 997. 

• Barokke haven 
De barokke haven - het nieuwe toeristi-
sche hoogtepunt. Kleine jachten, sport-
boten en kano‘s laten het „hart“ van de 
stad kloppen met mediterrane flair.



KANTOOR COÖPERATIE DIEMELRADWEG
Stadsmarketing en business development Marsberg 
Bäckerstraße 8 • 34431 Marsberg • Telefon: +49 2992 8200 
www.diemelradweg.de

Meer informatie over overnachtingen, verfrissingsstops en vrijetijdsbesteding is ver-
krijgbaar bij de plaatselijke VVV-kantoren langs de Diemelradweg of op 
www.diemelradweg.de.



NATUURBESCHERMING MET  
PAARSGEKLEURDE BLOEMEN
In de nazomer is er een kleurrijke bloemenzee zichtbaar op de grote hoogten van de 
hooglanden. Hoogveen en harengraslanden zijn beschermde habitats in heel Europa 
en zijn sinds het midden van de 19e eeuw zeldzaam geworden. In het verleden was het 
de menselijke activiteit die leidde tot de verspreiding van grote heidevelden en het 
verdwijnen ervan door het opgeven van gebruik en herbebossing. De heidevegetatie is 
afhankelijk van regelmatig gebruik voor het permanente behoud ervan, een echt cultuur-
landschap.
De bezemheide die het gebied zijn naam geeft, komt ook voor in de laaglanden. Het 
zijn echter juist de kleine struiksoorten zoals bosbessen en veenbessen die een echte 
bergheide vormen. Maar niet alleen zeldzame planten zijn thuis in het Sauerland en het 
hoogland. Opvallend veel dieren en vooral vogelsoorten zoals de boomleeuwerik, de 
roodrugkreeft of de weidepieper komen hier ook veel voor - de regio is dan ook een „hot-
spot“ van biologische diversiteit.



VOM REICHTUM MAGERER FLÄCHEN
De gebieden in het Diemeldal hebben een oppervlakte van ca. 750 ha van Marsberg 
tot Bad Karlshafen, waarvan ca. 450 ha tussen Liebenau en Trendelburg midden in het 
natuurpark Reinhardswald liggen. Deze gebieden hebben een omvang die anders alleen in 
Thüringen, Beieren of Baden-Württemberg te vinden is.
Het Diemeldal is het laatste grote kalkrijke grasland in Noordwest-Duitsland. De kalkgras-
landen op de Diemelse hellingen zijn tot ver buiten de grenzen van de deelstaten bekend 
en populair vanwege hun rijke voorkomen van orchideeën, gentianen en kleurrijke 
bloemaspecten, de overvloed aan vlinders en insecten en vele soorten schimmels en 
korstmossen.

De Diemelvallei geniet tegenwoordig van de Europese 
onderscheiding als  »Prime Butterfly Area«  
(de belangrijkste vlindergebieden van Europa). Ausgezeichnetes Schmette
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Natuurlijk mineraalwater, rijk 
aan waardevolle mineralen 
en sporenelementen. 
Germeta Quelle is geschikt 
voor een natriumarm dieet 
en rijk aan calcium en 
magnesium.    

www.germeta.de

Word fit enWord fit en
actief metactief met
Germeta!Germeta!


