Tussen Rijn en Lahn : 20 dagen ca 700 km
Afstand ca 850 km Kosten ca € 450,-- per equipe. Fietsen, wandelen, genieten, cultuur en historie
kortom veel te beleven!
“Warum ist es am Rhein so schön “

Deze actieve vakantie beginnen wij in Sankt Goar aan de Rijn, onze camping ligt op fiets/
loop afstand van dit prachtige dorp met zijn beroemde Burg Rheinfels. De wijnen uit deze
streek zijn zeer geliefd en kunnen met een goede maaltijd in de plaatselijk restaurants
genuttigd worden. Het gebied leent zich uitstekend om te fietsen. Bacharach (het mooiste
stadje aan de Rijn ) met zijn prachtige vakwerkhuizen en stadsmuur ligt op ca 20 km. Ook
Rüdesheim met haar beroemde Drösselgasse is per fiets te doen. En misschien gaan we
genieten van het vuurwerk “Rhein in Flammen “

Bacharach

Sankt Goar.

Koninklijke gevoelens aan de Lahn:
Onze camping in Nassau de bakermat van de Oranjes ligt direct aan de rivier. De bijna 1200
km Oranjeroute kent hier een van haar hoogtepunten. Wij kunnen hier dan ook grote
gedeeltes van fietsen , ook een autotocht in dit prachtige gebied tussen Taunus en
Westerwald zal u aanspreken. De Lahn wandelwegen in dit gebied worden de “wild
wandelpaden” genoemd dus vergeet niet je wandelschoenen mee te nemen. Of vindt je
kanovaren op de Lahn leuker. Het eten in deze regio is van een degelijke burgerlijke
kwaliteit. De plaatselijk VVV kan je alles over het ontstaan van de Oranjes uitleggen.

De Lahn
Fietsen langs de Rijn.

De camping in Nassau
Vanuit onze camping kunnen we mooie
dagtochten maken zowel naar het zuiden als

naar het noorden enkele hoogtepunten mag u
niet missen.

meer dan 200 doden . Sinds 2002 is
Rüdesheim, samen met de bovenloop van het
Midden-Rijndal, UNESCO Werelderfgoed.

Bacharach:
Is een van de mooiste stadjes aan de Rijn, de
straatjes en steegjes met de mooie
vakwerkhuizen, de stadsmuur met torens en de
Sint Pieter kerk alsmede kasteel Stahleck en de
gotische Wernerkapel zijn zeker een bezoek
waard. Het schilderachtige stadje had als eerste
een wijn handelsmarkt aan de Rijn.
Rüdesheim:
De omgeving van Rüdesheim was reeds vroeg
bevolkt, achtereenvolgens door Kelten, Ubii,
Mattiacii, Romeinen, Alemannen en Franken.
Archeologisch vondsten doen vermoeden dat
reeds in de tijd der romeinen wijn verbouwd
werd. De omtrek van het Frankische dorp kan
men merken aan hoe de straten "klunkardshof"
en "kleine Grabenstrasse" lopen.
In de 15e en 16e eeuw bloeide Rüdesheim als
nooit tevoren: de streek bleef gespaard van
oorlogen en de scheepvaart op de Rijn nam toe.
De steile Rijnoever zorgde ervoor dat de weg
eindigde en al het transport naar
Assmannshausen of Lorch over de Rijn ging.
Vele Reizigers bleven in Rüdesheim
overnachten waardoor de Wijnmarkt en
gastenverblijven welig tierden.
In het jaar 1803 eindigde de heerschappij van
Mainz over de Rheingau Rüdesheim kwam
onder het bewind van Nassau en bekwam
stadsrechten in 1818. In 1867 werd het
Hertogdom Nassau aangehecht bij Pruisen. 10
jaar later werd de eerste steen gelegd van het
"Niederwalddenkmal". Na de voltooiing ervan
in 1883 werd het een zeer populaire
toeristische bestemming. De stad profiteerde
hiervan dankzij een kabellift (1885). In 1913
werd begonnen met de Hindenburgbrug: een
grote spoorwegbrug over de rijn. De brug werd
na verschillende bombardementen in 1945
vernield de restanten ervan zijn wel nog
zichtbaar.

Rüdesheim, vooral bekend van wijnbouw en
wijnhandel, is een grote toeristische
trekpleister en wordt door bijna alle
Rijncruiseschepen aangedaan.
De ligging langs de Rijn maakt dat de plaats
zowel per auto als per schip makkelijk te
bereiken is.
Het bekendste straatje is wel de Drosselgasse,
een steil omhoog lopend steegje, vol
souvenirwinkels en terrassen.
Bezienswaardigheden:

Drosselgasse
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25 november 1944 was een zwarte dag voor
Rüdesheim: een zwaar luchtbombardement
legde de buurt rond de katholieke en
evangelische parochiekerken in de as; er vielen

Het Niederwalddenkmal uit 1883
Het 18e-eeuwse Osteinse
Landschapspark Niederwald
De Drosselgasse met zij talrijke
restaurants en winkels.
De parochiekerk Sint-Jacobus uit de 15e
eeuw
De Ruine van de Burg Ehrenfels
De Brömserburg (Niederburg), het
oudste kasteel van het werelderfgoed
„Oberes Mittelrheintal“ met het
Rheingauer Wijnmuseum.
De Boosenburg (Oberburg) − waarvan
de 38 m hoge toren nog overblijft.
Het Klunkhardshof, grote
vakwerkwoning uit de 15e eeuw.
De Adelshöfe in de Oberstraße:
Brömserhof, Boosenburg,
Groenesteynscher Hof, Bassenheimer
Hof
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De Binger Mäuseturm uit de 14e eeuw
op het eiland in de Rijn.
De Benediktijnerabdij St. Hildegard
boven het stasdeel Eibingen
De parochiekerk Sint-Hildegard is
ontstaan uit de overblijfselen van het in
1165 door Hildegard von Bingen
gestichte klooster.
Resten van de Hindenburgbrücke
Het Station Rüdesheim (Rhein),
gebouwd tussen 1854 en 1856 met als
architect Heinrich Velde.

In Rüdesheim staat ook de te bezichtigen
fabriek van Asbach GmbH, waar de echte
"Duitse" Weinbrand gestookt wordt, enigszins
vergelijkbaar met Franse cognac. Merkwaardig
feit is dat deze weinbrand niet van Duitse maar
van Franse druiven wordt gemaakt.
Bingen is vooral bekend om het Klooster
Rupertsberg dat rond 1150 door Hildegard von
Bingen werd gebouwd en in 1152 door
Hendrik I van Mainz werd geconsacreerd. Hoog
boven de stad de Rochuskapelle met de door
Goethe geschonken schilderij van de heilige
Rochus. In de Sankt Martin hangt het drieluik
Maria Tenhemelopneming uit 1579, geschilderd
door Anthonie van Blocklandt.

De lorelei
De Loreley wordt jaarlijks door vele toeristen
beklommen. Op de rots ligt een uitkijkpunt,
vanwaar men kan genieten van een door velen
als schitterend ervaren panorama. Volgens een
volksverhaal zou boven op de Loreley een
zingende nimf met gouden haren hebben
gezeten die met haar gezang de schippers
afleidde, waardoor ze tegen deze rots voeren.
Dat is hetzelfde thema dat ook bekend is van de
Sirenen uit de Odyssee. Onderaan de Loreley
staat een standbeeld van de nimf. De dichter
Heinrich Heine heeft aan de hand van dit
verhaal het gedicht die Loreley geschreven,
waarbij ook een melodie werd gemaakt: Ich
weiß nicht was soll es bedeuten, daß ich so
traurig bin. Dit lied behoort nog steeds tot de
populairste van alle Duitse liederen.

De Loreley of Lorelei:
Is een 132 meter hoge rots langs de
rechteroever van de Rijn bij het Duitse Sankt
Goarshausen (tussen Koblenz en Wiesbaden) in
de deelstaat Rijnland-Palts op Rijnkilometer
555. In de geschiedenis zijn veel schepen bij de
Lorelei verongelukt. De Rijn, die met een
scherpe bocht om de rots heen slingert, is er op
dat punt op zijn smalst (slechts 113 meter),
maar met 25 meter ook op zijn diepst.
Bovendien staat er een gevaarlijke stroming.
Hoewel de gevaarlijkste stukken van de Lorelei
al in de jaren dertig zijn verwijderd, wordt de
scheepvaart ook heden ten dage nog voor de
passage gewaarschuwd. Nog in januari 2011
zorgde een ongeluk met een schip met 2400
ton zwavelzuur voor grote problemen.

Burcht Rheinfels bij Sankt Goar

De Sankt Severus in Boppard.

Ook een bezoek waard:
1) Patersberg uitzicht over 3 burchten
2) Pfalgrafenstein in Kaub een waterburcht
midden in de Rijn.
3) Burcht Liebenstein in Kamp Bornhofen.
4) Voor een mooi uitzicht en een heerlijk
lunch neem de kabelbaan in Boppard, u
kunt hierboven heerlijk wandelen.
Nassau aan de Lahn:
De naam van ons koninklijke huis is verbonden
met deze stad. Een bezoek aan de burcht
Nassau welke in 1120 door de graven van
Laurenburg is gebouwd en in 1255 na de
Nassausche landverdeling in onverdeeld
eigendom kwam van de afstammelingen van
beide graven dynastieën. Bezienswaardig is de
stamboom van het geslacht Nassau. Ook de
moeite waard is de oude binnenstad met de
oude Evangelische kerk, het raadhuis, veel
kunstwerken in brons, die geschonken waren
door de heer Leifheit toenmalig directeur van
de gelijknamige firma. Verder een fraai
kunst/speelwerk met de grote letters "N A S S
A U" die kunnen ronddraaien en waarop alle
contingenten staan waar de Nassau's zich
bevonden. Hierbij is ook speciaal aan de
kinderen gedacht. En niet te vergeten de
lugubere heksentoren waar gewogen en
gemarteld werd en vonnissen werden
voltrokken. En in het restaurant Am alten
Rathuis kun je heerlijk eten bij mooi weer
wordt er buiten gegrild. De Lahn fietsroute
richting Koblenz is voor een ieder te fietsen.
Maar in de daluren mag de fiets gratis mee in
de trein als je te moe bent om terug te fietsen.

Bad Ems:
Dwars door Bad Ems verloopt het grootste
archeologische monument van Duitsland de
Romeinse Limes. Te bezichtigen zijn talloze
uitgravingen en reconstructies. Bad Ems is een
echte “kuurstad”met Casino en sinds december
2012 is één van de modernste en
aantrekkelijkste wellness-thermaalbaden van
Duitsland in Bad Ems geopend! Wezenlijk
element van de nieuwe Therme is in het
bijzonder de gefundeerde balneologische
(balneologie = de leer van de invloed van
verschillende soorten baden op het lichaam)
filosofie, die badcultuur en bad kwaliteit met de
nieuwste medische knowhow verbindt. Een
moment om even heerlijk tot rust te komen
bied u het Historische Kurpark.
Bezienswaardigheden in Bad Ems:
1)
2)
3)
4)

Kurwald Kabelspoorbaan
Russisch-orthodoxe kerk
Emser mijnbouwmuseum
De Bronnenhal

wapen van Nassau.
Diez:
In deze stad tref je veel uiit het verleden van de
Nassau’s het slot Oranienstein is in een
prachtige barok stijl gebouwd en te
bezichtigen, het is aan te bevelen dit te doen
met een rondleiding ( telef. +49-64329401666)
Voor diegene die het niet laten kan neem uw
schaatsen mee want de kunstijsbaan is
geopend.
Limburg aan de Lahn:

Een tochtje op de Lahn

De domstad is een bezoek meer dan waard, de
mooie vakwerkhuizen met daarboven de StGeorg Dom een meesterwerk van de late
Rijnlandse romantiek met een dubbele

torengevel , langschipgalerijen en ruitvormige
torendaken. De gratis rondleidingen zijn van
maandag tot vrijdag en beginnen om 11.00 en
15.00 uur.

Ook een bezoek waard:
1) Deutsches Eck Koblenz
2) De Stad Koblenz
3) Stad Lahnstein met burcht Lahneck en
stadsmuur
Wandelen :
De regio Rijn- Lahn en Taunus is een ideaal
wandelgebied. Met haar bossen , weiden en
heuvels met kleine dorpen en ongerepte natuur
is wandelen hier een ware belevenis. Er zijn
veel gemarkeerde routes , vraag bij de VVV of
de campings naar voor u geschikte routes.
Websites:
www.germany.travel/nl/ms/oranjeroute
www.camping-loreleyblick.de
www.campingplatz-nassau.de

Sankt Goar – Nassau 58 km

