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Even de alledaagse drukte achter 
je laten en erop uit in de natuur! 
Waar naartoe ? Natuurlijk naar het 
Sauerland, want deze regio in het 
middelgebergte heeft niet alleen 
een prachtig landschap maar biedt 
tevens tal van vrijetijdsmogelijkhe-
den voor groot en klein. n

Lekker rustig genieten of je in het gol-
vende landschap uitleven dat beslis je 

zelf. Outdoor liefhebbers kunnen bijvoor-
beeld de regio al wandelend verkennen: 
van gemoedelijke rondwandelingen voor 
de genieters tot aan gecertificeerde kwa-
liteits-lange -afstandswandelroutes zoals 
de Rothaarsteig, Sauerland-Höhenflug 
of Sauerland-Waldroute. De routes lei-
den door de hele regio en gepassioneer-
de wandelaars komen hier volop aan hun 
trekken. In het Sauerland staat natuurge-
not op de eerste plaats en daarbij maakt 

Hartelijk welkom  
in het Sauerland
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het niet uit of het om een korte wandeling 
of een dagtocht door het heuvelachtige 
landschap met weidse dalen en helde-
re riviertjes gaat. Wandelen door dichte 
bossen en mooie dorpjes met vakwerk-
huizen doet een mens goed en dankzij de 
prima bewegwijzering zijn de routes ge-
makkelijk te volgen en bestaat er weinig 
kans om te verdwalen.

Maar ook fietsers kunnen zich hier uit-
leven want er zijn vele interessante als-
mede niveauvolle routes in een afwis-
selend landschap. Vooral wielrenners en 
MTBers moeten in het Sauerland menige 
heuvel overwinnen. Voor een extra kick 
zorgt een tijdrit tegen je vrienden of als 
wedstrijd tegen jezelf en dat vanzelfspre-
kend met tijdmeting per StoppOmat. Wie 
het liever iets rustiger aan wil doen, fietst 
over stilgelegde spoorbanen met lichte 
stijging en daardoor is dit echt iets voor 
een fietstocht met het hele gezin.

Eveneens is het leuk om de groene va-
kantieregio vanuit vogelperspektief te 
bekijken. De talrijke heuvels en uitkijkto-
rens bieden prachtige vergezichten en 
uitzichten over de meren, bossen en dor-
pen. Maar ook ondergronds zijn er span-

www.sauerland.com/ausflug
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nende dingen in het Sauerland te bele-
ven: bijvoorbeeld diep onder de grond in 
de grotten van het Sauerland, waar be-
zoekers imposante druipsteenforma-
ties kunnen bewonderen. Meer geschied-
kundig gaat het toe in de Bezoekersmijn 
Ramsbeck of in de Luisenhütte, een in-
dustriemonument in Balve-Wocklum  
en zie je hoe hard men in vroegere tijden 
moest werken. 

Kleine en grote ontdekkers kunnen onder 
anderen zelf actief bezig zijn bij de Phä-
nomenta in Lüdenscheid. Een interactie-
ve expositie voor wie in techniek en  
fysica geïnteresseerd is. Verder biedt de 
regio tal van liefdevol behouden fabrie-
ken, werkplaatsen, musea en bijzondere 
verzamelingen die een indruk van het  
levendige cultuurlandschap geven.

Op zoek naar avontuur en action? Breng 
dan een bezoek aan een van de attrac-
tie- of wildparken in het Sauerland. Niet 
alleen achtbanen en carrousels zorgen 
voor spanning en plezier maar ook spec-
taculaire shows en het voeren van wilde 
dieren. Of rond een avontuurlijk uitstap-
je af met een bezoek aan een van de ver-
schillende openluchttheaters. 

Waterplezier en wellness oasen zijn in 
de regio ook te vinden. Glijbanen waar 
je staand vanaf kunt glijden, grotten met 
zout uit de Himalaya tot aan bubbelende 
massagebedden onder water – in de  
regio is er voor elk wat wils. 

Meestal is één dag veel tekort om het 
Sauerland te leren kennen. Daarom plan 
alvast direct een volgend bezoek in! n

www.sauerland.com/ausflug

Voor verdere informatie  
over het Sauerland:
Sauerland-Tourismus e. V.  
Johannes-Hummel-Weg 1, Bad Fredeburg 
D-57392 Schmallenberg,  
Telefoon +49(0)2974-202190 
info@sauerland.com, www.sauerland.com
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Idylle in blauw en groen – Door de grote meren 
heeft het Sauerland een sprookjesachtig landschap gekregen
De meren dienen als recreatiegebieden, als energieleveranciers en zijn belangrijke 
drinkwaterreservoirs voor miljoenen mensen. Daarom: van harte welkom in een bij-
zondere ‘schoon’heid! n

Net zoals de Biggesee zijn ook de overige grote Sauerlandse meren zoals de Möhne-, 
Sorpe-, Henne- en Diemelsee geen natuurmeren. Het zijn namelijk allemaal stuwmeren, 

alhoewel je dat eigenlijk niet zou vermoeden. Enorme stuwdammen of stuwmuren stuwen 
het water op van bijvoorbeeld de rivieren Bigge en Möhne en daardoor zijn de meren ont-
staan. Het Ruhrverband is verantwoordelijk voor de Sauerlandse meren. Een uitzondering 
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hierop is de Diemelsee, deze wordt door 
het Wasser- en Schifffahrtsamt Hann.-Mün-
den beheerd en reguleert in de eerste plaats 
het water van de Oberweser, waar de Die-
mel in uitmondt. De andere meren slaan het 
water als drinkwater voor het Roergebied 
op en verzorgen daarmee miljoenen men-
sen. Bovendien dienen zij als hoogwater-
bescherming en zorgen ervoor dat de aan-
wonenden van de Ruhr geen  
natte voeten krijgen.

Vandaar ook dat het water schoon moet 
zijn. Bijvoorbeeld de Verse- en de Für-
wigge-stuwmeren in de buurt van Lüden-
scheid zijn daarom tot waterwingebieden 
verklaard en worden eveneens door het 
Ruhrverband beheerd. Deze strenge regels 
gelden niet voor de vijf grote Sauerlandse 
meren, maar desondanks zijn –met uitzon-
dering van de rondvaartboten – boten met 
verbrandingsmotoren niet toegestaan. De 
meren zijn bedoeld voor zeil- en roeiboten, 
elektroboten en trapbootjes. En natuurlijk 
om te zwemmen, surfen, duiken of vissen. 
Vooral voor hengelaars is de Sorpesee aan-
trekkelijk, per jaar worden hier 50 kilo vis 
per hectare binnengehaald. Ook al gelden 
de vijf grote meren niet als waterwingebie-
den, toch krijgen ze elk jaar opnieuw van de 

Goede vangst: visplezier aan de Biggesee

Zeilboot kapiteins in opleiding
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EU een certificering voor hun uitstekende 
waterkwaliteit.

Één van de oudste stuwmeren in het Sau-
erland is de Listersee, deze werd in 1912 in 
gebruik genomen. Daarna volgden de Möh-
nesee (1913), de Diemeltalsperre (1924), 
de Sorpesee (1935), de Hennesee (1955) 
en tot slot de Biggesee (1965). De meren 
zijn niet alleen stuwbekken voor drinkwa-
ter, maar ook energieleveranciers. De wa-
terkracht levert jaarlijks miljoenen kilowatt 
stroom op en helpt daarmee de CO2 uit-
stoot te verminderen en bovendien zorgen 
de inkomsten voor een bijdrage aan de kos-
ten van de meren.

Tot zover alle cijfers. Voor de Sauerlanders 
en hun gasten zijn de meren als recreatie- 
en vakantiegebieden echter van bijna on-
schatbare waarde. In de zomer speelt zich 
alles aan de stranden af, de watersport  
is erg in trek. Ook wandelaars en fietsers 
genieten van de nabijheid van het water.  
Niet alleen als verkoeling voor brandende 
voeten, maar ook om tijdens een tussenstop 
weg te dromen aan het water en te genieten 
van de sprookjesachtige dichte bossen en 
groene bergen. Het is gewoonweg een  
magnifiek en uniek landschap. n

De meren in het Sauerland: recreatie- en vakantiegebieden

Stuwmuur Möhnesee
Kleine “waterrotten” met veel pret
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Hengelparadijs Sauerlandse meren –  
Avontuur en puur natuurgenot!
’s Morgens vroeg als de zon langzaam opgaat en de top van de hengel ineens beweegt: 
iedere visser kent dit unieke moment waar het alleen nog maar om één ding gaat:  
wat heb ik aan de haak? Welkom in het hengelparadijs Sauerlandse meren! n

Gelegen in de prachtige natuur van het Sauerland bieden de stuwmeren van het Ruhr-
verband vele mogelijkheden voor hengelsporters – hier gaat ‘man’ graag naar toe!  

Natuurlijk springen de vissen niet direct in je boot, maar door gefundeerd advies ter plekke 
en interessante guiding-aanbiedingen is het toch niet zo moeilijk.
In de Sauerlandse meren vind je ongeveer 15 verschillende soorten vis, waarbij de grote 
bestanden aan roofvissen met kapitale meerforellen, snoeken, snoekbaarsen en baarsen 

eens heel anders
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In de meren van het Sauerland zwemmen vele  
kapitale verrassingen

opmerkelijk zijn. Maar ook hengelaars op 
houtingen en bronforellen komen aan hun 
trekken. De ondiepe gedeeltes van de meren 
zijn prima gebieden voor hengelaars op kar-
pers en witvis en tevens zijn hier goede pa-
lingbestanden, zodat er voor elk wat wils is.
Het grote aanbod aan vis is vooral te dan-
ken aan de inzet van het visserijbedrijf van 
het Ruhrverband. Het visserijbeleid orien-
teert zich zo veel mogelijk aan de natuur-
lijke richtlijn van de meren van de Voor-
Alpen en betekent vooral een bijdrage tot 
verbetering van de waterkwaliteit. Met goe-
de reden: de stuwmeren van het Ruhrver-
band verzorgen 4,6 miljoen mensen in het 
Roergebied en omgeving met schoon water!

Van de goede waterkwaliteit profiteren 
natuurlijk ook de vissen en uiteraard de 
hengelaars. Hengelvriendelijke regelin-
gen zoals vissen gedurende het gehele jaar, 
nachtvisvergunning tijdens de zomermaan-
den, het gebruik van elektromotoren als-
mede professionele guiding-aanbiedingen 
maken het Sauerland extra aantrekkelijk  
als een eersteklas hengelgebied.
Vissen in de meren van het Sauerland – 
dat belooft veel hengelplezier en ontspan-
ning puur! Voor verdere informatie en  
visvergunningen zie  
www.angeln-im-sauerland.de n
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Biggesee en Listersee
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In het uiterste zuidwesten van het Sauerland,  
tussen de bergen, ligt het grootste meer van de  

regio. Het is voor de plaatselijke bevolking een  
aantrekkelijk recreatiegebied. Zwemmen bij de 
Sonderner Kopf of bij de zwemplek Schnütgen-
hof, over de grote Biggedam in Attendorn flane-
ren, de Atta-Höhle bewonderen of zomers genie-
ten in een gezellig café in de binnenstad in Olpe.
Anderen zijn liever sportief bezig en maken 
een wandel- of fietstocht om het meer. Min-
der vermoeiend is een rondvaart met één van 
de twee passagiersboten van de ‘witte vloot’, 
die over het meer varen. Voorbij aan de “At-
tania”, een jonge, maar zwaargewichtige zee-
meermin, die als een enorme sculptuur in het 
natuurgebied van het eiland Gilberg te vin-
den is. Wie graag naar musea gaat, brengt een 
bezoek aan de Wendener Hütte in Wenden, 
één van de oudste in Duitsland nog overgeble-
ven hoogovens die met houtskool werden ge-
stookt. Of ga naar de Knochenmühle (botten-
molen) in Meinerzhagen-Mühlhofe of naar het 
Südsauerlandmuseaum in Attendorn.
De stranden in Hunswinkel, Windebruch en 
Heiligenberg, Kalberschnacke (Listersee) 
en bij de Waldenburger Bucht, bij Schnüt-
genhof, in Sondern of bij het Vorstaubecken 

Deze is het grootst!
Het sport- en recreatieparadijs 
Bigge- en Listersee  

Meer informatie over de Bigge-/Listersee:
n Tourist-Info am Rathaus 
Kölner Straße 12, D-57439 Attendorn 
Tel. +49(0)2722-64140, www.attendorn.de

n Tourist-Info im Bürgerbüro Drolshagen 
Am Mühlenteich 1, D-57489 Drolshagen 
Tel. +49(0)2761-970-0, www.drolshagen.de

n Touristikbüro der Stadt Olpe 
Westfälische Str. 11, D-57462 Olpe 
Tel. +49(0)2761-9429-0, www.olpe-aktiv.de

n Gemeinde Wenden, Hauptstr. 75, D-57482 
Wenden, Tel.+49(0)2762-406514, www.wenden.de
n Tourist-Info Meinerzhagen 
Bahnhofstr. 13, D-58540 Meinerzhagen 
Tel. +49(0)2354-77132, www.meinerzhagen.de
n Tourismusverband Biggesee-Listersee 
Schüldernhof 17, D-57439 Attendorn, Telefoon  
+49(0)2722-6579240, www.biggesee-listersee.com

Boemeltreintje “Biggolino” voor het café “Leuchtturm am Biggesee”

Kessenhammer (Biggesee) zijn geliefde recre-
atiegebieden voor jong en oud. Vanaf de hoger 
gelegen Bigge-Lister-wandelroute kun je van 
prachtige uitzichten over de meren genieten, 
waar alle soorten van watersport van vissen 
tot aan zeilen mogelijk zijn. n

Biggesee, foto TV Biggesee-Listersee
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Werk voor twee 
op de Biggesee
Alleen op dit stuwmeer in het 
Sauerland varen twee boten

En het grootste meer van het Sauerland 
moet natuurlijk ook de grootste boot van de 

regio hebben: de MS Westfalen. Ook wel ga-
lerij-boot genoemd omdat de werft binnen op 
het eerste bovendek een grote galerij gebouwd 
heeft, zodat de passagiers direct naar beneden 
op het hoofddek kunnen kijken. De boot is 55 
meter lang, gemeten van boeg tot achterste-
ven en biedt plaats aan 730 personen. En dat 
komt vaker voor dan je denkt: bv. bij de grote 

Ü-30 boordparty’s of bij de scheepsbrunch. Tus-
sen Pasen en oktober varen de MS Westfalen en 
de MS Bigge als lijnboten tussen Sondern en de 
Biggedam bij Attendorn. Hier kunnen de passa-
giers o.a. bij het leuke restaurant Leuchtturm op 
de dam even pauzeren en daarbij van het unieke 
uitzicht over het meer genieten. De Biggolino’s, 
2 kleine boemeltreintjes, zorgen voor de verbin-
ding van de aanlegsteiger Biggedam met de bin-
nenstad van Attendorn en de Atta-Höhle.

Op de Biggesee vaart niet alleen de grootste 
boot van het Sauerland, maar het is tevens het 
enigste meer, waar twee passagiersboten rond-
varen: naast de MS Westfalen eveneens de wat 
kleinere MS Bigge. Deze boot is 44 meter lang en 
aan boord is er plaats voor 630 personen en zij 
vaart op dezelfde lijndienst als haar grote zus. n

Personenscheepvaart  
Biggesee

Rondvaartboten “MS Westfalen” en “MS Bigge”
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Activiteiten aan de Biggesee/Listersee
 Naam Telefoon +49 Website
Vissen & Olpe aktiv e.V. (0)2761-9429-0 www.olpe-erleben.de 
visver- Raiffeisen Sauer-Siegerland e.G. (0)2761-902512 www.raiffeisen-sauer-siegerland.de 
gunningen: Tourismusverb. Biggesee-Listersee (0)2722-6579240 www.biggesee-listersee.com 
 Camping Gut Kalberschnacke (0)2763-6171  www.camping-kalberschnacke.de 
 Familiencamping Waldenburg  (0)2722-95500 www.biggesee-camping.de 
 of direct online unter:  www.angeln-im-sauerland.de
Zwemmen: Zwemplek Sondern (0)2761-944111 www.biggesee.freizeit-oasen.de 
 Strandbad in Sondern (0)2761-63532 www.surfclub-sauerland.de 
 Strandbad Waldenburg (0)2722-9550-0 www.biggesee.com 
 Zwemplek Gut Kalberschnacke  (0)2763-6171 www.camping-kalberschnacke.de 
 Zwemplek Hunswinkel (0)2354-77132 www.meinerzhagen.de 
 Zwemplek Windebruch (0)2354-77132 www.meinerzhagen.de 
 Zwemplek Heiligenberg  (0)2354-77132 www.meinerzhagen.de 
 Zwemplek am Schnütgenhof (0)2722-640 www.attendorn.de 
 Naturfreibad Kessenhammer (0)2761-94420 www-naturcamping-biggesee.de
Duiken: Duikschool Biggesee (0)2761-944170 www.tauchschule-biggesee.de
Zeilen: Camping Gut Kalberschnacke  (0)2763-6171 www.camping-kalberschnacke.de
Surfen: Surfclub Sauerland (0)2761-63532 www.surfclub-sauerland.de
Paddelen: Bootverhuur Konrad Schürmann (0)171-2848833  www.biggesee-tretboote.de
Roeien: Bootverhuur Konrad Schürmann (0)171-2848833 www.biggesee-tretboote.de 
 Camping Gut Kalberschnacke (0)2763-6171 www.camping-kalberschnacke.de
Kanoën: Bigge Elements (0)2761-7009048 www.bigge-elements.de
Bootverhuur: Bootverhuur Konrad Schürmann (0)171-2848833 www.biggesee-tretboote.de 
 Bootshaus Biggesee (0)2761-9779156 www.bootshaus-olpe.de 
 Camping Gut Kalberschnacke (0)2763-6171 www.camping-kalberschnacke.de
Scheepvaart: Personenscheepvaart Biggesee (0)2761-96590 www.biggesee.de
Minigolf: Bootshaus Biggesee (0)2761-9779156 www.bootshaus-olpe.de 
 Minigolfanlage Kalberschnacke (0)2269-201 – 
 Sterngolf Neu-Listernohl (0)178-4687009 www.ssc-attendorn.de

Adressen & 
info’s:

n Personenscheepvaart Biggesee   Hoofdaanlegsteiger Sondern, Am Hafen 1, 
D-57462 Olpe-Sondern-Biggesee, Telefoon +49(0)2761-9659-0, www.biggesee.de
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Prachtig panorama vanaf het uitzichtplatform “Biggeblick” Zeemeermin “Attania” op het eiland Gilberg in de Biggesee

In het rijk van nimfen – sculpturenkunst,  
druipsteenwonderen en middeleeuwse verkeersaders

Alhoewel de attractie “Attania” aan de Biggesee goed 10 ton zwaar is, trekt ze toch alle 
aandacht. De acht meter lange zeemeermin rust als een stenen sculptuur op het eiland 

Gilberg en kan vanaf de rondvaartboten worden bekeken. Vanaf de aanlegsteiger Bigge-
dam bij Attendorn gaat het met het boemeltreintje Biggolino naar de Atta-Höhle, wereldbe-
kend door haar miljoenjaren oude druipsteensculpturen, die op natuurlijke wijze zijn ont-
staan. De geschiedenis van de plaatselijke bevolking is te zien in het Südsauerlandmuseum. 
Een andere attractie is het uitzichtplatform “Biggeblick” in de Waldenburger Bucht en  
geniet van een magnifiek uitzicht over het meer.
Aan de zuidelijke oever van het meer ligt de plaats Olpe met haar imposante Parochiekerk 
St. Martinus en de marktplaats uit 1795. Ten westen van Olpe in Drolshagen met haar kerk 
St.-Clemens uit de 11e eeuw, kun je op het Schlüsen-leerpad middeleeuwse verkeersaders 
ontdekken. Voor de stad ligt het heggenlabyrint, dat volgens historisch voorbeeld werd 
aangelegd. En na de geheimzinnige zoektocht door het doolhof sta je versteld van wat je in 
Drolshagen-Kalberschnacke aan de Listersee te zien krijgt: bomen met ogen? Lolly’s die  
in struiken groeien? Sculpturen, die eruit zien als totempalen – en dat midden in het bos.  
Dit alles kom je tegen tijdens een spannende wandeling op de KuLTour-route. Deze is goed 
bereikbaar vanaf de parkeerplaats Kalberschnacke. n
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Op twee benen of twee wielen
...kun j e aan de Bigge- en Listersee sporten – maar hier kun je 
ook joggen, roeien, duiken en met de wandelschoenen erop uit

Aan de Biggesee en Listersee wordt sporten al snel een gezellige bezigheid. De skiclub Olpe 
gaat bijvoorbeeld elke woensdag joggen. Ook gasten mogen hier aan meedoen en kunnen 

zo in een behoorlijk tempo de natuur veroveren. Wie liever iets anders wil doen, kan paardrij-
les nemen bij één van de maneges rondom het meer, waar ook gastboxen ter beschikking 
staan of je galoppeert op de ruiterpaden door de natuur. Met gehuurde trap- of roeiboten glij 
je over het water. Surfers genieten van de goede wind op de meren. Bij de duikschool Bigge-
see leer je de onderwaterwereld kennen en er zijn cursussen voor beginners en gevorderden.

Net zoals het hele Sauerland beschikken beide meren over een uitgebreid wegennetwerk voor 
fietsers en wandelaars. Vanaf april tot oktober is de langste fietstunnel van NRW (724m) ge-
opend. Gelegen aan de Agger-Bigge-route in Drolshagen-Hützemert verbindt deze route het 
Sauerland met het Oberbergische. Gedurende de winter is de tunnel gesloten en houden zeld-
zame vleermuissoorten daar hun winterslaap. De wandelroutes verlopen langs de oevers, 
over de bergen rondom tot aan de dalen in de naaste omgeving. Je kunt dagenlang tijdens wan-
deltochten met verschillende moeilijkheidsgraden het gebied rondom de meren verkennen. n

Tunnel Wegeringhausen Atta-Höhle in Attendorn



Als ik de meren zie, 
hoef ik niet meer 
naar zee!
Net als blauwe edelsteinen glin-
steren de meren in de zon in het 
landschap van het natuur-bele-
venisgebied Biggesee-Listersee.

In de regio van de Biggesee en 
Listersee liggen de steden Attendorn, 

Olpe, Meinerzhagen, Drolshagen en de 
gemeente Wenden. Ga op verkenning uit!

Voor een ultieme dag aan de Biggesee en 
Listersee gaan we met de fiets volop van het 
natuurschoon genieten. Ons vertrekpunt 

is de Waldenburger Bucht bij Attendorn. 
Net zoals de roofridders van de Waldenburg, 
waarvan de ruïne nog in het bos boven de 
inham te zien is, gaan we hier van start, niet 
op een ros maar met een draadezel. Via de 
autovrije wegen langs de oostoever van de 
Biggesee fietsen we zuidwaarts, voorbij 
aan het groene eiland Gilberg met haar 
natuurreservaat en eveneens voorbij aan de 
Sonderner Kopf aan de andere oeverkant. Al 
fietsend over de Kessenhammer Talbrücke 
steken we over een zijarm van de Bigge en 
blijven dan op de Seeuferweg, die rechtstreeks 
naar het Bootshaus Bigge in Olpe leidt. Het 
grote terras ligt ten dele op het water en je 
kunt hier smullen van koffie, taart, gebakken 
wafels of van één van de lekkere menu’s. Wie 
zin heeft gaat naar de natuur-minigolfbaan 
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Een ultieme dag  
aan de Biggesee en Listersee...
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Adressen voor uitstapjes:
n Bootshaus Biggesee,  Telefoon  
+49(0)2761-9779156, www.bootshaus-olpe.de

n Natur-Minigolf am Biggesee, Telefoon 
+49(0)2761-93850, www.bootshaus-olpe.de

n Bootsverleih Schürmann, Telefoon 
+49(0)171-2848833, www.biggesee-tretboote.de

n Freizeitbad Olpe,  Telefoon  
+49(0)2761-93850, www.freizeitbad-olpe.de

n Bigge Grill 
Hohen Hagen, Attendorn, Tel. +49(0)2722-7180

n Restaurant & Café Schnütgenhof 
Tel. +49(0)2722-7502, www.schnuetgenhof.de

n Leuchtturm am Biggesee 
Tel. +49(0)2722-8089020 
www.leuchtturm-am-biggesee.de

n Restaurant Gut Kalberschnacke 
Tel. +49(0)2763-2126803 
www.restaurant-gut-kalberschnacke.de

n Hotel-Restaurant Fischerheim 
Tel. +49(0)2358-270, www.hotel-fischerheim.de

Bootshaus Biggesee

of maakt een tochtje met een trapbootje over 
het meer. Achter het Bootshaus ligt het 
zwembad van Olpe met zowel ruime binnen- 
als buitenbaden en een saunalandschap. 
Daarna fietsen we fris en vrolijk verder. 
We steken de houten brug over en slaan in 
Rosenthal af en vervolgen onze tocht via een 
stilgelegde spoorlijn en komen zo terug bij 
het meer. Na een lichte helling gaat het over 
het fietspad aan de L512 naar de Yachtclub 
Hohen Hagen. Onderweg komen we langs 
Sondern, de haven van de Biggesee-vloot, 
en iets noordelijker langs de populaire 
Biggegrill, waar je goed kunt eten.
Bij de Yachtclub houden wij links aan en volgen 
het oeverpad van de Listersee tot aan Kalber- 
schnacke. Via de brug komen we weer aan de 
andere kant van het meer en vervolgen onze  
route aan de westelijke oever in noordelijke 
richting. Zowel bij Fischerheim in Windebruch 
alsook bij Schnütgenhof in Attendorn kunnen 
we pauzeren en onder het genot van koffie en 

gebak het prachtige uitzicht over het meer 
op ons in laten werken. Daarna beginnen we 
aan de laatste etappe via de Uferradweg 
waarbij we door veel natuurschoon fietsen en 
tenslotte aankomen bij de Biggestuwdam. 
Hier is de laatste welverdiende pauze bij café-
restaurant Leuchtturm en proosten we tot slot 
op een geslaagde tocht rondom het meer. n
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Diemelsee
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In het grensgebied van Hessen en Noordrijn- 
westfalen, helemaal in het oosten van het  

Sauerland, ligt het natuurpark Diemelsee met 
haar dichte bossen, groen weidelandschap, bergen  
en heidegebied. Het kleinste meer van de vijf  
Sauerlandse stuwmeren is een echt natuur- en  
recreatieparadijs en bekoort door haar natuur- 
lijkheid en de prachtige landschappelijke 
omgeving. Of je nu wilt wandelen, fietsen, water- 
sporten of gewoonweg genieten en relaxen, het 
kan hier allemaal. Echt puur natuur in een bijna 
onbebouwd landschap met gratis toegang tot 
het meer. Voor zowel gezinnen als wandelaars 
zorgt de combinatie van meer en bos voor vakan- 
tieplezier en verbondenheid met de natuur.

De kwaliteit van lucht en (zwem)water is 
uitstekend. Hier kun je echt met volle teugen 
genieten. Bijzonder indrukwekkend is de 
stuwdam, die in 2012 haar honderdjarig 
bestaan vierde. n

Diemelsee bij Heringhausen

Genieten  
in het grensgebied
Je tijd te ‘verdiemeln’ betekent 
niet dat je je verveelt. Integen-
deel: het betekent eindeloos  
genieten van de natuur

Meer informatie over de Diemelsee:
n Touristinformation Diemelsee 
Kirchstr. 6, D-34519 Diemelsee-Heringhausen  
Tel.+49(0)5633-91133, www.diemelsee.de 

n Touristinfo stad Marsberg 
Bäckerstraße 8, D-34431 Marsberg 
Telefoon +49(0)2992-8200 
www.tourismus-marsberg.de

stuwdam
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Vloothaven voor 
hobby kapiteins
In Helminghausen liggen sche-
pen en boten in verschillende 
groottes te wachten op  
ontdekkingsreizigers

De “zeemacht” van de Diemelsee staat 
onder leiding van Stefan Koch. Onder de 

vlag van deze ondernemer vaart niet alleen 
de enigste rondvaartboot op het stuw- 
meer, maar ook een vloot van kleinere bo-
ten. Een rondvaart vanaf de stuwdam in 

Helminghausen met het vlaggenschip MS 
Muffert duurt een uur. De kombuis zorgt 
voor drankjes, gebak en ijs. De rondvaart 
gaat langs afgelegen bos- en moerasgebie-
den met een unieke flora en zwermen water-
vogels. Veerboot-wandelaars gaan in Her-
inghausen van boord en vervolgen hun weg 
over een 9km lange en goed gemarkeerde 
wandelroute langs de oevers van het meer 
en komen zo weer uit bij de haven van de 
“Muffert”. Het bootseizoen aan de Diemel-
see is van Pasen tot eind oktober. Wie  
echter een hengelsteun nodig heeft, die  
wil natuurlijk gaan vissen. In de haven van  
Stefan Koch kun je kiezen uit speciale vis-

Personenscheepvaart Diemelsee

Aanlegsteiger MS Muffert bij badstrand in Heringhausen
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Activiteiten aan de Diemelsee
 Naam Telefoon +49 Website

Informatie Tourist-Information Diemelsee (0)5633-91133 www.diemelsee.de 
over vissen Visparadijs Giesler (0)2991-2149976 – 
en verkoop Restaurant Seehof Knust (0)2963-327 – 
van Bootverhuur Stefan Koch (0)2991-6441 www.seerundfahrten-diemelsee.de 
visvergunning Campingplatz (0)5633-5529 www.campingplatz-diemelsee.de 
(voor 3 dagen): Goldbreite of (0)5633-1341

Jaarvergunning: Hessen Forst Diemelstadt (0)5694-991630 www.hessen-forst.de

Visboten & Volker Reimann, Heringhs. (0)5633-992211 www.bootsvermietung-diemelsee.de 
bootverhuur: Stefan Koch, Helminghausen (0)2991-6441  www.seerundfahrten-diemelsee.de

Zwemmen: Strandbad Heringhausen (0)5633-91133 www.diemelsee.de 
 Badestrand Helminghausen (0)2991-6134 www.helminghausen.net 

Duiken: Duikplek, Vv.Helminghausen (0)5633-91133 www.diemelsee.de

Zeilen: Zeil-/watersport-club Brilon (0)5633-91133 www.swc-brilon.de

Kanoverhuur: KombiNaTour, Holger Pavlu (0)5251-1809622 www. kombinatour.de 

Rondvaart: Rondvaarten Stefan Koch (0)2991-6441 www.seerundfahrten-diemelsee.de

Adressen en informatie:

n Personenscheepvaart Diemelsee 
Hoofdaanlegsteiger Stuwmuur Helminghausen
Bootverhuur en rondvaarten Stefan Koch
Am See 8, D-34431 Marsberg-Helminghausen
Tel. +49(0)2991-6441 bzw. 0151-11633941
www.seerundfahrten-diemelsee.de

boten. Maar eveneens uit andere water-
voertuigen voor hobby-kapiteins, om daar-
mee op eigen koers het meer te verkennen. 
De één vindt roeien leuk, de ander heeft 
liever een trapbootje en weer anderen kie-
zen voor een elektroboot om op zoek te 
gaan naar afgelegen ligplaatsen. n



Ritzenhoff Factory-Outlet Westheim, Marsberg
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Traditie  
en de moderne tijd
In het noordoosten van de Diemelsee 
staat bezoekers een sportieve “ontdek-
kingsreis” te wachten en kun je voorde-
lig shoppen in het Outletcenter

Meer dan 1000 jaren is de mijnbouw van in-
vloed geweest op het leven, de geschiedenis 

en de economie van de stad. Ontdek op slechts en-
kele kilometers vanaf de Diemelsee de sporen van 
de mijnbouw in de regio Marsberg. Zorg wel voor 
goed schoeisel: deze iets langere wandeltocht is 
echt de moeite waard! Twee rondwegen, 18 kilo- 
meter in Giershagen en 12 kilometer in Bredelar, 
geven op vele plekken duidelijk inzicht in de lange 
geschiedenis van de mijnbouw. 
Meer informatie over de mijnbouw krijg je als je met 
het treintje de mijn in gaat in de bezoekersmijn  
Kilianstollen in Niedermarsberg.
Na zoveel te zijn gewandeld op historische rou- 
tes is het leuk de dag met een shopping tour in  
de “Westheimer Brauwelt” (ca. 20 km vanaf Hel- 
minghausen) te besluiten. Het Outletcenter biedt 
designer merken zoals ”Ritzenhoff” met prachtig 
glaswerk of porselein serviezen van “Maxwell  
& Williams”, en dat tegen aantrekkelijke prijzen.  
De “Brouwerij Westheim” heeft eveneens een shop 
met dranken, koffiespecialiteiten & accessoires. n

Geschiedenis van de mijnbouw in het echt beleven

Fietsen over de Diemelsee-Radweg
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“Diemelig” plezier
De prachtige schoonheid van de regio ontdek je tijdens een 
fietstocht of bij het golfen in het Golfpark Diemelsee

De 110km lange Diemelradweg verloopt van Usseln, waar de rivier ontspringt, tot aan  
Bad Karlshafen, waar zij uitmondt in de Weser. Onderweg slingert deze rivierfietsroute 

door schilderachtige dalen en spectaculaire berglandschappen . De route werd door de duit-
se fietsbond (ADFC) met 4 sterren bekroond. De eerste gezellige stop is aan de Diemelsee, 
daarna gaat het verder naar Marsberg met haar middeleeuwse geschiedenis en de beroem-
de bezoekersmijn Kilianstollen. Hier werd gedurende meer dan honderden jaren koper ge-
wonnen. Scherfede en de oude hanzestad Warburg met haar bezienswaardige historische 
stadskern zijn de andere bestemmingen. Hierna is het eindeloos genieten van al het groen 
van de Diemelradweg en via Liebenau en Trendelburg bereik je tenslotte Bad Karlshafen. 
Het is heerlijk flaneren over de oeverpromenade van dit kuuroord. 

Veel avontuur biedt de Adventure-Minigolfbaan op het Golfpark Diemelsee in Hering- 
hausen. De 13 banen zijn voorzien van kunstgras en beelden de bezienswaardigheden  
van de gecertificeerde Diemelsteig uit. Voor elke afslag kun je op kleine informatieborden 
belangrijke gegevens over de ‘Steig’ met haar bijzonderheden lezen. Van alles beleven,  
kennis opdoen, plezier hebben en dat voor jong en oud. n

Adventure-Minigolf in Golfpark Diemelsee Bezoekersmijn Kilianstollen



Visionarium Diemelsee – natuur interactief zien, aanraken en ontdekken

Naar hartelust wande-
len, zwemmen en re-
laxen aan de Diemelsee
Geniet van een breed spectrum 
aan vrijetijdsmogelijkheden

Een goed vertrekpunt voor een ultieme 
dag aan de Diemelsee is de Tourist-In-

formation in Heringhausen. Hier kun je de 
auto gratis parkeren en je vooraf door de  
experts van de VVV over de vakantieregio  
Diemelsee laten informeren. 

In hetzelfde gebouw bevindt zich al de eer-
ste attractie: het Visionarium Diemelsee. 

Geheel volgens het motto: natuur interac-
tief zien, aanraken & ontdekken. In deze 
belevenis-expositie zie je hoe het er in het 
bos aan toe gaat en wat er op de grond, in de 
lucht, overdag en ’s nachts aan spannende 
dingen te beleven zijn, hoe de mensen vroe-
ger leefden en hoe het nu is. Onze tip: het 
gehele jaar geopend!

Dat geldt overigens ook voor het gerenoveer-
de familie- en belevenisbad in Heringhausen. 
Geniet van binnen- en buitenbaden met 30° 
warm water of heerlijk relaxen in het bubbel-
bad en het ruime sauna gedeelte met romeins 
stoombad en droge finse sauna – inclusief 
kleurtherapie alsook een zoutgrot en rust-
ruimte. Voor de kleintjes is er een leuk kinder-
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Een ultieme dag  
aan de Diemelsee...



badlandschap met glijbaan en waterclown. 

Tijdens de warme maanden neem je een 
duik in de verkoelende Diemelsee met pri-
ma ligweides en fantastische uitzichten. 
Of wordt kapitein op een elektroboot en 
verken zo het natuurmeer.

Na al die avonturen en ontspanning gaat het 
verder en volg de kerkstraat in noordelij-
ke richting tot aan het startpunt bij de wan-
delparkeerplaats Florenbicke. Van daaruit 
wandel je omhoog naar de St. Muffert en de 
Eisenberg en kun je genieten van het unie-
ke panorama over het meer. Van hieruit 
lijkt de stuwmuur niet zo groot. Maar als je 
aan de andere kant van de Eisenberg rich-
ting Helminghausen naar beneden loopt, 
zie je pas hoe indrukwekkend de stuwdam 
is. Rond de stuwdam zijn er tal van moge-
lijkheden om je dorst te lessen of een hapje 

te eten. Of smul van koffie met gebak op de 
grote rondvaartboot MS Muffert. De thuisha-
ven ligt eveneens bij de stuwdam en de boot 
brengt je weer terug naar Heringhausen. 

Geniet tot slot van de zonsondergang en laat  
daarbij je voeten in de Diemelsee bengelen. n
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Adressen voor uitstapjes::
n Visionarium Diemelsee – 
natuur interactief zien, aanraken & ontdekken
Kirchstr. 6, D-34519 Diemelsee-Heringhausen,  
Tel.+49(0)5633-91133; Openingstijden:  
ma-vr 9-19 uur, za, zo en feestdagen: 10-18 uur;  
www.diemelsee.de
n Familien- & Erlebnisbad Heringhausen – 
Kirchstr. 6, 34519 D-Diemelsee-Heringhausen, 
Telefoon +49(0)5633-91135; Openingstijden:  
ma-za 10-22 uur, zo en feestdagen 10-18 uur;  
www.diemelsee.de
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Hennesee & omgeving
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Meschede en omgeving hoort daar bij net 
als het schilderachtige Eversberg, Best-

wig en ook Ramsbeck, waar zich de beroemde 
bezoekersmijn bevindt. Aan de éne kant zijn 
diep in de bodem schatten verborgen en aan de 
andere kant staan boven de grond meerdere ho-
ge bouwwerken: uitzichttorens, die een weer-
galoos uitzicht over de bergachtige regio bie-
den. Daartussen glinstert de Hennesee met haar 
stranden en recreatiemogelijkheden voor wan-
delaars, fietsers en nordic walking. Gezellig bij 
elkaar zitten en genieten van bijvoorbeeld één 
van de bekendste biersoorten in Duitsland – 
een “fris Veltins” biertje uit Grevenstein. Na 
een uitvoerige rondleiding door de bierbrouwe-
rij weet je precies hoe het bier in de fles komt. 
Een ander bijzonder geniet-moment is het 
sfeervolle Gruben-Light-Dinner diep in de mijn 
van het Sauerlandse Besucherbergwerk Rams-
beck. Verder zijn er accommodatiemogelijkhe-
den te kust en te keur en in alle prijsklasse’s. n

Attractiepark FORT FUN Abenteuerland in de regio Hennesee

Veelzijdig: zwem-
men, bezoekersmijn 
en attractiepark
Op vakantie aan de Hennesee. 
De regio Hennesee strekt zich uit tot 
ver over de oevers van het stuwmeer.

Meer informatie over de Hennesee:
n  Tourist-Information  

„Rund um den Hennesee“
- Tourist-Info Bestwig, Bundesstraße 139, 
   D-59909 Bestwig, Tel.+49(0)2904-712810 
- Tourist-Info Meschede, Le-Puy-Straße 6-8, 
   D-59872 Meschede, Tel.+49(0)291-9022443 
   www.hennesee-sauerland.de

35 m hoge Lörmecke Turm aan de Sauerland-Waldroute
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Van strand tot strand
…prima verzorgd aan boord 
van de „MS Hennesee“

De Hennesee is het vaarwater van de 
passagiersboot MS Hennesee, die er-

voor zorgt dat tijdens het seizoen van Pasen 
tot oktober de beide strandbaden van het 
stuwmeer met elkaar in verbinding staan.

Tegenover de aanlegsteiger van de Henne-
dam, helemaal in het noorden van het meer, 

ligt de Berghauser Bucht. Hier genieten de 
inwoners van Meschede en hun gasten in 
de zomer van een heerlijke verkoeling. De 
tweedeks boot met een capaciteit tot 400 
personen vertrekt vanaf hier en bereikt na 
een half uurtje Mielinghausen. Op de boot 
is het puur genieten van het groene oever-
landschap en de passagiers kunnen daar-
bij smullen van koffie met gebak en andere 
hartige lekkernijen.

Bij voorafgaande reservering van groepen 
geldt de “Ahoi-aanbieding”. De prijs is incl. 

MS Hennesee tijdens een rondvaart

Personenscheepvaart  
Hennesee
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de boottocht, naar keuze ontbijt- of koffie cou-
vert of een lekkere westfaalse middagmaaltijd 
aan boord. De tweede zwemplek is in Mieling-
hausen. 

Ten westen op nog geen vier km afstand hiervan 
ligt het plaatsje Schüren met haar vliegveld. 
En wie weet, misschien is er wel net een plek-
je vrij naast de piloot voor een rondvlucht over 
het Sauerland? n

Activiteiten aan de Hennesee
 Naam Telefoon +49 Website

 - Berghauser Badebucht DLRG,   
Zwemmen: - Mielinghauser Badebucht Tel. (0)291-8127 www.dlrg-meschede.de 
 - Vorstaubecken a. Campingpark of (0)291-8991

Duiken: DLRG    (duiken alleen na  Tel. (0)291-8127 www.dlrg-meschede.de 
               aanmelding mogelijk!) of (0)291-8991

Zeilen:* Segel-Club Hennesee e.V. Meschede Tel. (0)291-2787 www.schm.info

Surfen: Ruhrverband Meschede Tel. (0)291-902290 www.ruhrverband.de

Roeien:* Ruderclub Meschede e.V. Tel. (0)160-2689671  www.ruderclub-meschede.de

Vissen: KNAUS Campingpark Hennesee Tel. (0)291-952720 hennesee@knauscamp.de 
Visver- Stadt Meschede  Tel. (0)291 205181  www.meschede.de 
gunningen: Voor visvergunningen en verdere informatie zie: www.angeln-im-sauerland.de

Bezichtigung- Ruhrverband Meschede Tel. (0)2924-970418 www.ruhrverband.de 
stuwdam:

Pad der Zinnen Tourist-Info Meschede Tel. (0)291-9022443 www.hennesee-sauerland.de

E-Bike & KNAUS Campingpark Hennesee Tel. (0)291-952720 hennesee@knauscamp.de 
kajak:

Adressen & info’s:
n Personenscheepvaart Hennesee 
Hoofdaanlegsteiger Hennedamm
Berghausen 14, D-59872 Meschede
Mobiel:  +49(0)171-7750957,  
www.hennesee.de

n  Tourist-Information  
„Rund um den Hennesee“

Tourist-Info Meschede, Le-Puy-Straße 6-8, 
D-59872 Meschede, Tel.+49(0)291-9022443 
www.hennesee-sauerland.de

* Verenigingssport, geen bootverhuur
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“Gruben-Light-Dinner” in de bezoekersmijn Ramsbeck Abdij Königsmünster, Meschede

Diner in de mijn en het kloosterleven
In de voetsporen van de mijnwerkers van Ramsbeck,  
op bezoek bij de Benedictijnen in Meschede

De Sauerlandse bezoekersmijn Ramsbeck behoort tot een van de belangrijkste 
monumenten van de lange mijnbouwtraditie in het Sauerland. Tot bijna 40 jaar 

geleden werd er hier lood- en zinkerts gewonnen. De bezoekersmijn ‘unter Tage’ geeft 
inzicht in de geschiedenis van de mijn. Met een treintje rij je de berg in. Met deze “Express” 
gaat het ook naar het Gruben-Light-Dinner, dat hier regelmatig in één van de oude 
mijngangen plaatsvindt. In het licht van de mijnlampen kun je genieten van een echt 
westfaals driegangenmenu. Daarbij krijgen de smullende mijnwerkers een heerlijk “fris 
Veltins”. Dit biertje komt direct uit de buurt – het wordt namelijk in Meschede-Grevenstein 
gebrouwd. En hoe dat in zijn werk gaat, zie je tijdens een brouwerijbezichtiging.

En wie bij het bierproeven “gezondigd” heeft, kan aansluitend in de Abdij Königsmünster 
in Meschede om vergeving vragen. Alhoewel, de monniken van de Benedictijnen weten ook 
wat lekker is. Zij produceren zo menig lekkernij, die in het kloosterwinkeltje te koop zijn. 
Architectonisch gezien zijn de in de zestiger jaren door Hans Schilling gebouwde abdijkerk 
en het in 2001 ingewijde Huis der Stilte echt een bezoekje waard. n
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Uit vroegere tijden: ruïne van de burcht in Eversberg Attractiepark FORT FUN Abenteuerland

Diep doorademen in het land  
van de uitkijktorens!  Geweldige uitzichten, zuivere 
lucht – actief genieten van de natuur rondom de Hennesee

Tijdens het walken rond de Hennesee leer je weer op adem te komen: Breathwalk, een van 
yoga afgeleide ademtechniek, die je fitness en gezondheid goed doet. Doorademen kun je 

ook bij Nordic Walking en wandelen door de regio. Geliefde routes zijn de Bestwiger Panora-
maweg en de Mescheder Höhenweg. Tijdens een uitstapje naar het schilderachtige Eversberg 
ontdek je de traditionele Sauerlandse vakwerkarchitectuur en heb je een adembenemend uit-
zicht vanaf de uitkijktoren van de burchtruïne. Andere uitkijktorens op de bergen rond de Hen-
nesee zijn de Lörmecke-, de Küppel- en de Stüppeltoren (deze ligt in het grote Sauerlandse 
attractiepark FORT FUN Abenteuerland). Overal kun je van het alom geweldige panorama ge-
nieten. En natuurlijk ook in Europa’s hoogst gelegen reuzenrad in het attractiepark. Fietsers 
kunnen eveneens in de omgeving rondom de Hennesee hun hart ophalen en op verkenning  
uitgaan op de RuhrtalRadweg, Ruhr-Valme-Henne-route, SauerlandRadring of de Ruhr-Sieg-
Radweg. De routes zijn ongeveer 40km lang en al fietsend kom je langs pittoreske dorpjes 
in dit vakantiegebied en de tochten eindigen weer in Meschede. Het attractiepark FORT FUN 
Abenteuerland bij Ramsbeck heeft veel spannende shows en attracties te bieden. Heerlijk rus-
tig en heel gezellig is het om de regio rondom de Hennesee met een huifkar te ontdekken. n



Ontspanning voor 
alle zintuigen!
Geniet van een heerlijke dag 
rondom de mooie Hennesee

Begin de dag met een rondvaart met de MS 
Hennesee vanaf de hoofdaanlegsteiger aan 

de Hennedamm. Parkeergelegenheid is er bij 
het Welcome Hotel, maar je kunt natuurlijk ook 
met de bus komen (halte Hennesee). De rond-
vaart duurt 30 minuten en eindigt bij de aan-
legsteiger in Mielinghausen. Na een wandeling 
van slechts 5 minuten bereik je het KNAUS Cam-
pingpark. Na een korte instructie heet het dan 
“zwemvesten aan en pak een peddel” en ga  
je een uurtje met een kajak het water op. Alter-

natief zijn er bij het KNAUS Campingpark even-
eens E-bikes te huur. Vanaf Mielinghausen kun 
je heerlijk terug wandelen via de oostkant van 
de Hennesee. De gezinsvriendelijke wandel-
route verloopt langs het bos tot aan de Henne-
dam en is prima geschikt voor kinderwagens 
en eveneens om te skeeleren of fietsen. 
Na ca. 2 kilometer gaat een pad rechtsaf richting 
het Ausflugsgasthof Xavers Ranch in Vellinghau-
sen. De route verloopt met een lichte stijging en 
na ongeveer 20 minuten ben je er. Geniet hier van 
de echte Sauerlandse keuken en voor de kinde-
ren is er een speeltuin en kinderboerderij met 
geiten, schapen, lama’s en mini shetties & co.
Volg vervolgens de Hennesee-Randweg en na ca. 
5 kilometer bereik je vlakbij de Hennedam het 
zogeheten SinnePfad – zintuigenpad. Verken de 

Sauerland-Urlaubsland
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Een ultieme dag  
aan de Hennesee...
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Kajakken op de Hennesee

Hennesee hemeltrap

nieuwe thema-route “Wald-Erholung der Sinne”  
en laat je door je zintuigen leiden. Langs het 2km 
lange bospad staan 10 verschillende informatie-
ve doe-stations, waarbij alle zintuigen aan bod 
komen. Bovendien heb je vanaf dit pad prachtige 
uitzichten over de Hennesee en de stad Mesche-
de. Ga gezellig picknicken op de houten boot bij 
de Hennesee, dat is toch een geweldig idee! 
De Hennedamm komt nu in zicht. Door de park-
achtige vormgeving en de grote afbeeldingen van 
vissen op de paden is het hier bijzonder heer-
lijk vertoeven. Het uitzichtplatform in het mid-
den van de dam is het eindpunt van de hemels-
trap, die met meer dan 333 treden onder aan de 
dam begint. De verlichte hemelstrap maakt deel 
uit van de Henne-Boulevard. Met een lengte van 
2km vormt deze boulevard de verbindung tussen 
Hennesee en de binnenstad van Meschede. Ter 
afsluiting van een dagje Hennesee kun je nog de 
nabijgelegen binnenstad van Meschede verken-
nen. Of even minigolfen op de minigolfbaan of 
een potje schaken op het daarnaast gelegen open-

lucht schaakbord in het schilderachtige vakwerk-
dorpje Eversberg – op slechts ca. 15 autominuten 
afstand. De binnenstad van Meschede biedt ve-
le mogelijkheden om samen gezellig een hapje te 
eten. Je kunt natuurlijk ook gewoon aan de Henne-
see blijven en bij de rondom het meer gelegen res-
taurants van de zonsondergang genieten. n

Thema-station bij het SinnePfad

Adressen voor uitstapjes:
n Xavers Ranch,  Telefoon  
+49(0)291-50253, www.xavers-ranch.de

n Hennedamm Hotel,  Telefoon 
+49(0)291-99600, www.hennedamm-hotel.de

n Welcome Hotel Meschede 
Telefoon +49(0)291-2000-0  
www.welcome-hotel-meschede.de

n Chillin am Hennesee,  Telefoon  
+49(0)175-7303073, www.monobar.de/chillin

n KNAUS Campingpark Hennesee/Meschede 
Tel.+49(0)291-952720, hennesee@knauscamp.de

n Restaurant Aiolos,  Telefoon  
+49(0)291-95279661, hennesee@knauscamp.de
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Möhnesee
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stuwdam Möhnesee

Meer informatie over de Möhnesee:
n  Wirtschafts- und  

Tourismus GmbH Möhnesee
Küerbiker Straße 1, D-59519 Möhnesee 
Tel.+49(0)2924-497, Fax+49(0)2924-1771 
info@moehnesee.de, www.moehnesee.de

Het “Westfaalse meer” zoals de Möhnesee  
ook wel wordt genoemd, is wat oppervlakte 
betreft het grootste stuwmeer van het Sauer- 
land en ligt aan de voet van het natuurpark 
Arnsberger Wald. 

In het voorjaar, als de natuur uit haar winter- 
slaap ontwaakt, is het prachtig aan het meer.  

Vanaf Pasen vaart de passagiersboot ook weer.  
In de zomer is het heerlijk genieten aan de  
strandbaden van de Möhnesee. Het is weer  
het seizoen van zeilers, roeiers en trapboot- 
kapiteins. In de herfst staan de dichte bossen 
langs de 40km lange oevers in “vlammen”. 
Tijdens de winter toont het meer haar mystieke 
kant: nevelige wolken trekken over het water 
en verhullen de indrukwekkende torens van de 
wel mooiste stuwdam van het Sauerland. Deze 
vierde in 2013 haar honderdjarig bestaan. Hier 
zie je altijd wandelaars en fietsers en daaruit 
blijkt wel, dat het “Westfaalse meer” veel 
natuurgenot biedt. n

Elk seizoen heeft  
zijn eigen bekoring
…en daarbij is het meer een pa-
radijs voor watersporters, wan-
delaars, fietsers en natuurmensen
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Personenscheepvaart 
Möhnesee

Scheepvaart op de Möhnesee  –  de passagiers aan boord

Welkom aan boord! 
Willkommen·Welcome·Bienvenue
Avontuur Möhnesee 

Het “Westfaalse meer” ontstond in 1913 en  
is met meer dan 10 km² wateroppervlakte 

het grootste stuwmeer van Europa. En het 
biedt een hele bijzondere attractie: het aan-
dokken van twee boten tijdens het varen – 
uniek in Europa! Op de Catamaran MS Möh-
nesee (600 pers.) genieten de passagiers 
van een twee uur durende rondvaart over het 
“Westfaalse meer”, midden door het natuur-
gebied Arnsberger Wald met heel veel wild  

en een unieke verscheidenheid aan water-
vogels. Een echt natuurspektakel! Tijdens 
de vaart op het meer wordt er aangedokt. 
De kapitein van de MS Körbecke (80 pers.) 
stuurt zijn boot op vakkundige wijze tussen 
de rompen van de grote catamaran MS Möh-
nesee en dokt aan. Nu kunnen de passagiers 
overstappen op de MS Körbecke en van een 
rondvaart door het middelste Möhneseebek-
ken aan de noordoever genieten en bereiken  
zo Körbecke. Na een korte pauze in Körbecke  
gaat het vanaf de zuidoever terug naar de 
catamaran, die verder via Delecke en voor-
bij aan de linker toren naar de stuwmuur 
vaart. Vanzelfsprekend zijn alle boten ge-
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Activiteiten aan de Möhnesee
 Naam Telefoon +49 Website

Vissen: Hengelsport Ussat-Möhnesee (0)2924-808201 www.angel-ussat.de 
 Wirtschafts- und Tourismus  
 GmbH Möhnesee (0)2924-497 www.moehnesee.de 
Visver- Kiosk Mathias Herrmann (0)2924-2164 www.kiosk-koerbecke.de 
gunningen: Voor visvergunningen en verdere informatie zie: www.angeln-im-sauerland.de

Zwemmen: Open zwemplek Körbecke (0)2924-5555 www.segelschule-moehnesee.de 
 Open zwemplek Delecke (0)2924-497 www.moehnesee.de 
 Strandbad met entreegeld (0)2924-810700 www.uferlos-moehnesee.de

Duiken: PRODIVE (0)170-2308998 www.prodive.de

Zeilen: ADAC Yachtschool (0)2924-7744 www.adac-yachtschule.de 
 Zeilschool Möhnesee (0)2924-5555 www.segelschule-moehnesee.de

Surfen: Zeilschool Möhnesee (0)2924-5555 www.segelschule-moehnesee.de 
 Wild-Boards Surfschool (0)172-1986970 www.wild-boards.de

Bootverhuur: ADAC Yachtschool (0)2924-7744 www.adac-yachtschule.de 
 Zeilschool Möhnesee (0)2924-5555 www.segelschule-moehnesee.de 
 Bootverhuur Höcker (0)2924-879458 www.suedufer.de

Scheepvaart: Scheepvaart Möhnesee (0)170-8077793 www.moehneseeschifffahrt.de

Groepsactiviteiten: Christian Becker GmbH (0)2925-2011 www.becker-moehnesee.de

Adressen & info’s:
n Personenscheepvaart Möhnesee
Seizoen van april-oktober; Dagelijks van-
af 11-16 uur, vertrek op het hele uur. Aan-
komst/vertrek: stuwdam Möhnesee-Günne; 
Uitgebreide rondvaart duurt 2 uur met  
aandokmanoevre : za/zo en op feestdagen  
alsmede tijdens de NRW-schoolvakanties;  
di en do van 12-15 uur; info@moehnesee-
schifffahrt.de, www.moehneseeschifffahrt.
de; Telefoon +49(0)170 8077793

schikt voor gehandicapten en de overstap is bar-
rièrevrij. De catamaran MS Möhnesee biedt al-
le comfort van een moderne passagiersboot met 
een restaurant en eigen boordbanketbakker, 
waar dagelijks een afwisselende keuze aan lek-
kernijen wordt aangeboden. Ook groepsaanbie-
dingen en avondevenementen zijn mogelijk. n
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MöhnekulTour
Het complete programma!

Er is geen enkel bouwwerk in Noordrijn-West- 
falen zo zwaar als de 40 meter hoge en 650  

meter lange stuwmuur van de Möhnesee. En  
ondanks zijn enorme gewicht is de dam nog in  
prima staat: in 2013 werd het 100jarig bestaan 
met veel festiviteiten gevierd.

Ook normaal wordt er aan de Möhnesee veel ge-
feest en daarbij komen culturele activiteiten beslist 
niet te kort. Met Pinksteren vinden bij het Gutshof 
Schulte-Drüggelte in Delecke steeds de “Drüggel-
ter-Kunst-Stückchen” plaats met concerten, kunst, 
cabaret en culinaire verwennerijen. De herfst staat 
in het teken van het vliegerfeest, waarbij kleurige 
vliegers door de oktoberwind worden meegetrok-
ken. Tevens is er een boerenmarkt met kraampjes 
met regionale specialiteiten. Elk jaar heeft de 
markt een ander motto met exposities en activi-
teiten, die daar betrekking op hebben. 

Tenslotte de sportieve hoogtepunten: meer dan 
duizend atleten doen mee aan de Möhnesee tri-
athlon en worden hierbij ondersteund door hun 
fans. Tijdens de Lake Run speelt naast sportie-
ve ambitie ook veel plezier een rol. Vooral als je 
niet alleen moet hardlopen en zwemmen, maar 
bovendien hindernissen van strobalen en  
buizentunnels moet overwinnen. n

Drüggelter Kunst-Stückchen
Stuwmuur
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Het bos-  
en watergebied
Fietsen of wandelen door het 
gebied van de Möhnesee

Bergen en dalen, weidse boslandschap-
pen, fenomenale uitzichten en steeds 

weer de blik op het glinsterende meer:  
dat is wandelen in de regio Möhnesee.  
Tot hier aan toe reiken de uitlopers van het  
Natuurpark Arnsberger Wald met hun rij-
ke dieren- en plantenwereld. De Sauerland-
Waldroute verloopt midden door dit natuur-
park. Met als motto “betoverend mystiek” 
kronkelt de wandelroute zich als het ware 
door de regionale geschiedenis en cultuur. 

Voor recreatieve fietsers zijn er in deze re-
gio vijf speciaal uitgezochte rondfietsrou-
tes, zoals de “Ufer-Tour” die helemaal rond- 
om het meer verloopt. Onderweg zijn er 
uitzichtplekken en strandbaden om even 
heerlijk te verpozen of op een terrasje aan 
de Möhnesee de innerlijke mens te sterken. 
Wie verder wil fietsen zal al snel merken, 
dat het fietsnet van het meer goed aansluit 
op andere fietsroutes zoals de Möhnetal-
Radweg van Brilon naar Neheim of de  
Herzroute naar Soest. n



De vrijetijdsmogelijkheden 
rondom, in en aan de  
Möhnesee zijn enorm!

Na een uitgebreid ontbijt er snel op uit in 
de natuur: laat de auto achter op één van 

de wandelparkeerplaatsen in de buurt van 
het meer en wandel over goed gemarkeerde 
wegen en geniet van het bos. Op de informa-
tieborden staan wandelroutes en rondwan-

delingen met verschillende afstanden aange-
geven. Onderweg zijn er mooie banken om  
te picknicken en op de sauerlandse meubels 
is het heerlijk uitrusten.
Natuurliefhebbers ontdekken in het Arnsber-
ger Wald een grote verscheidenheid aan die-
ren en planten. Wie nodig aan ontspanning toe 
is, geniet van de stilte onder de hoge bomen 
en op afgelegen open plekken in het bos. Voor 
de kinderen is er op de prachtig gelegen bos-
speelplaatsen van alles te beleven, zoals bijv. 
in Möhnesee-Neuhaus vlakbij de de Möhne-
see-toren of op de Günner Hude bij een stil-
staand meertje. Zullen we met een uitje naar 
de Möhnesee-toren beginnen? Startpunt is de 
parkeerplaats aan de zuidoever bij de Möhne-
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aan de Möhnesee...

Naar de Möhnesee-toren, 
of naar het Seepark of lie-
ver direct het water in?

Een ultieme dag 



see-toren. Op een hoogte van 40m biedt het 
uitzichtplatform een adembenemend panora-
ma over het meer, Haarstrang, Soester Börde 
en het Sauerland – een puur vakantiegevoel! 
Van hierboven zie je de voetgangersbrug, die 
vanaf de zuidoever rechtstreeks naar het See-
park in Körbecke leidt – met de nieuw aange-
legde brede trap naar het meer, die alleen al 
vanuit de verte imponeert.

In het gezellige levendige park zijn er aller-
lei vrijetijdsmogelijkheden en voor een ieder 
is er wel wat bij om zich in, aan of op het water 
te vermaken: in de zomer is het heerlijk zonnen 
en relaxen op de ligweides bij de zwemplek. 
Of toch liever met een gehuurde zeil-, roei- of 
trapboot het water op? Voor verder vertier zor-
gen minigolf en adventure golf of de avontu-
renspeelplaats in het Seepark. En als je trek 
krijgt en dorst hebt, ga je naar één van de tal-
rijke cafés en restaurants vlakbij het meer.

In het weekend start de Shuttleboot vanaf 
de voetgangersbrug voor een tocht over het 
meer. Uniek is het aandokken van de kleine 
boot aan de grote rondvaartboot en zet dan 
je tocht voort naar de stuwdam. Een tussen-
stop is hier echt de moeite waard en geniet 
van het uitzicht vanaf de stuwmuur. Breng een 
bezoekje aan het vlakbij gelegen Landschafts-
informationszentrum (Liz). De ruimtes zijn in 
thema’s ingedeeld en bieden op een leuke ma-

nier informatie over landschap, water & bos. 
Beeindig deze ultieme dag op de brede trap 
naar het meer en geniet van de zonsondergang 
– heerlijk met je rug tegen de warme tredes  
leunen en laat je blik gewoon wegzweven. n
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Goed om te weten!
Möhnesee-toren  
Parkeerplaats Möhnesee-toren met kiosk;  
Vanaf A15 er naar toe, via A12 weer terug

Rondwandelroutes 
Afwisselende wandeltochten vanaf verschillende 
parkeerplaatsen aan de zuidoever van de Möhne

Bosspeelplaatsen 
 „An der Heve“ – Möhnesee-Neuhaus  
„Günner Hude“ – stadsdeel Brüningsen  
Vlakbij de Möhnesee-toren – te bereiken via A12

Extra-tips:
n Visplezier  Haal een visvergunning en vis-
sen maar! De Möhnesee is voor hengelaars 
aantrekkelijk vanwege de goede infrastruc-
tuur met dealers, visgidsen en bootverhuur – 
en een rijk visbestand!

n Stand up Paddling  Voor wie van iets 
nieuws houdt, biedt Wild-Boards een rondje 
op een Paddling-Board aan.  
Wild-Boards | Südufer 19 | D-59519 Möhnesee  
Tel.+49(0)2925-800612 | mail@wild-boards.de
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Sorpesee
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n Stadtmarketing Sundern eG 
Rathausplatz 7, D-59846 Sundern 
Telefoon +49(0)2933-979590,  
info@sundern-sorpesee.de  
www.sundern-sorpesee.de

In het luchtkuuroord Langscheid met het 
nieuw aangelegde kuurpark en de brede pro-

menade aan het meer is het heerlijk flaneren. 
Plantsoenen, speelplaatsen en veel zitjes met 
blik op het meer laten je helemaal tot rust ko-
men of je kunt bij het podium aan het meer ge-
nieten van live-music of kleine theatervoor-
stellingen. Hier vindt u ook de stuwmuur en 
de aanlegsteiger van de MS Sorpesee alsmede 
trapbootverhuur. Aan de promenade is volop 
keuze aan uitstekende horeca die met hun gro-
te terrassen aan het meer voor een mediter-
raan levensgevoel aan de Sorpesee zorgen.
De nieuw aangelegde en rond een kilometer lan-
ge oeverpromenade in Amecke aan het voorbek-
ken van de Sorpesee is een verrijking voor de 
plaats, haar bewoners en gasten. Niet alleen het 
optisch aantrekkelijk recreatiegebied is een be-
zoek waard maar een echt hoogtepunt is in het 
bijzonder de gezondheidsroute “Airlebnisweg” 
met waterfonteinen en waterspeelplaats. On-
der het motto “Ameckes Wasser- und Atem Aktiv 

Promenade aan het meer

Flaneren en wande-
len langs het water
Met de promenade in Sundern-Lang-
scheid en de nieuwe promenade in  
Sundern-Amecke komt een mediterraan 
levensgevoel naar het Sauerland.

Vakantiehuizen “Finntalos”

Meer informatie over de Sorpesee:

Airlebnisweg” zijn de thema’s “water” 
en “gezond ademen” met elkaar gere-
lateerd en nodigen uit om actief mee te 
doen. De barrierevrije rondweg is 3,4km 
lang en heeft 20 doe-stations met als 
hoofdthema water en ademhaling, twee 
elementen die van levensbelang zijn. 
Deze thematiek wordt onderweg aan elk 
station op afwisselende en spannende 
wijze en aan de hand van natuurlijke fei-
ten leerzaam benaderd. Neem een kijkje 
bij de waterspeelplaats en de waterfon-
teinen, loop over de ’blote-voeten-weg’ 
of laat je in de historische aroma- en 
geurtuin verleiden. Direct aan de pro-
menade ligt tevens de aanlegsteiger van 
de “MS Sorpesee” die je gemakkelijk 
heen en weer naar de andere oever van 
de Sorpesee brengt. n
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Personenscheepvaart 
Sorpesee

Boottocht  
in het groen
Met de “MS Sorpesee” van 
Langscheid naar Amecke

De MS Sorpesee, de witte boot, die van-
af haar vertrekpunt aan de promenade 

in Langscheid over het stuwmeer vaart, mag 
nog een tamelijk jonge boot worden genoemd: 
ze is pas sinds 2005 in gebruik. Maar toch is 
de driedeks boot met een lengte van bijna 40 
meter helemaal ‘volgroeid’. Zij beschikt over 

twee overdekte dekken en bovendien kun je 
op het derde dek heerlijk zonnebaden. 

Het scheepvaartseizoen begint elk jaar op 
Goede Vrijdag. Vanaf die datum vertrekt de 
boot dagelijks van 11 tot 16 uur, op de volle 
uren, vanaf de promenade richting Amecke. 
De boottocht begint vanaf de Sorpedam aan 
de noordoever en eindigt aan het zuiden van 
het meer en duurt ongeveer een half uur – ge-
noeg tijd om te smullen van koffie, een ge-
bakje of een andere lekkernij uit de boord-
keuken. Heerlijk genieten van al het groen 
om je heen, want de Sorpesee ligt bijna hele-
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Activiteiten aan de Sorpesee
 Naam Telefoon +49 Website

Zwemmen: Strandbad Langscheid (0)2935-583 www.sorpesee.de
 Zwembad „Haus des Gastes” (0)2935-9699015 www.sorpesee.de
 Overdekt zwembad Sundern (0)2933-4947 www.sorpesee.de
 Zwemlessen/ (0)2935-9699015 www.sorpesee.de  Lehrschwimmbecken Hachen

Duiken: Duikschool-Sorpesee (0)2393-220430 www.tauchschule-sorpesee.de

Golfen: Golf am Haus Amecke (0)2393-170666 www.golfhausamecke.de

Boog- Bogensportverein – info@bsv-sorpesee.de schieten: „Wildgänse”  www.bsv-sorpesee.de

Surfen: Surfclub Hachen Sorpesee (0)2935-4355 www.surfclub-hachen.de
 Surfschool Mr. Move (0)2393-240725 www.mr-move.de

Vissen: Hengelsport de Koning (0)2393-285 www.dekoning.de

gunningen: Voor visvergunningen en verdere informatie zie: www.angeln-im-sauerland.de

Boot- Trapbootverhuur (0)2935-4497 –
verhuur: Visbootverhuur (0)170-1220877 www.angelbootverleih-sorpesee.de

Personen- Personenscheepvaart (0)170-8050145 www.personenschifffahrt- 
scheepvaart: Sorpesee  sorpesee.de

Adressen en informatie:maal tussen bossen en dicht begroeide bergen.  
Elke eerste zondag van de maand steekt het 
zwemmende ontbijtbuffet van wal en deze boot-
tocht duurt twee uur. Op vaste data zijn er ook 
maneschijntochten – met volle kracht vooruit met 
live music en “schoon schip” op de dansvloer. n

n Personenscheepvaart Sorpesee 
Fam. Bierhoff, Hoofdaanlegsteiger 
Seepromenade, Zum Sorpedamm 1
D-59846 Sundern-Langscheid
Telefoon +49(0)170-8050145 
info@personenschifffahrt-sorpesee.de
www.personenschifffahrt-sorpesee.de

Visver-
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Slot Melschede in Hövel Met een trapbootje op grote vaart over de Sorpesee

Van presidentenhuis tot barokkasteel
...door de parken: bezienswaardigheden rondom het meer

De tweede bondspresident van de Bondsrepubliek Duitsland was een Sauerlander: 
Heinrich Lübke, bondspresident van 1959-1969, werd in 1894 in Enkhausen vlakbij de 

Sorpesee geboren. Daar staat tegenwoordig het Heinrich-Lübke-Haus. Hier zijn historische  
opnames, orden en geschenken te zien, die de bondspresident uit de hele wereld heeft gekregen 
en biedt informatie over het leven en de politieke carrière van de prominente Sauerlander.

Uit de 13e eeuw stamt het slot Melschede in Hövel. Haar huidige barok stijl stamt 
echter uit de 17e eeuw. Uitgestrekte parken omgeven het slot, dat niet te bezichtigen is. 
Vanaf de herfst tot aan het voorjaar is het echter geopend voor de op vastgestelde data 
plaatsvindende klassieke concerten en exposities.

Het kuurpark van Langscheid ligt direct aan het meer en is gedurende het gehele jaar 
geopend. Geniet van de verleidelijke geurtuin, er is een avonturen minigolf en een 
speelboot voor de kinderen. Via de “blauwe band”, een pad met blauw verlichte stenen,  
kom je terecht bij het Haus des Gastes, waar je gebruik kunt maken van de wellness 
faciliteiten en de panorama-sauna. n
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Zwemmen en zonnebaden bij het strandbadEen edelsteen aan de oever van de Sorpesee, de “Sorpediamant”

Over de Melkweg naar Mr. Move
Actief de Sorpesee ontdekken: aan, onder of op het water

De bosrijke en heuvelachtige omgeving rondom het meer is ideaal om te wandelen.  
U kunt kiezen uit meerdere honderden kilometers aan gemarkeerde wandelroutes,  

zoals bijvoorbeeld Sauerländer Siebengebirge, Altes Testament of Milchweg. Ook de 
kwaliteitswandelroutes Sauerland-Höhenflug en de Ehmsenweg evenals de Sauerland-
Waldroute kruisen de regio van de Sorpesee. 

Waar je kunt wandelen, kun je ook fietsen. De infrastructuur biedt fietsverhuur, je kunt  
de fiets meenemen in de bus en er is een goed gemarkeerd wegennet. Mountainbikers 
kunnen hun hart ophalen op de bergen rondom.

Het onlangs gerenoveerde Strandbad ligt direct aan het water en je kunt hier heerlijk 
zwemmen en zonnebaden. Van mei tot oktober zijn hobby-kapiteins de baas op de  
trap- en roeiboten. Voor wie dit niets is, neemt surfles bij “Mr. Move” in Langscheid.  
De onderwaterwereld ontdek je bij de duikschool Sorpesee. Er zijn duiklessen voor  
beginners en gevorderden, zowel in de zomer als in de winter. n



…begint met een ontbijt in Café 
Weitblick (wel even reserveren) of 
bij de Genuss-Bäckerei Tillmann. 

Daarna wandel je gemoedelijk over de weste-
lijke oever (over de Amecker Straße, langs 

Subaru-Autohaus Bittner naar de strandweg) 
en flaneert van daaruit over de (barrièrevrije) 
Airlebnisweg, die je tot Zeltplatz 5 in Amecke 
volgt. Daarna gaat het langs de Sorpediamant, 
het zintuigenlabyrinth, het Luister-oor en ver-
schillende blotevoetenelementen. De waterlig-
bank bij de kampeerplaats is een echt hoogte-
punt en hierop is het heerlijk relaxen. Nog snel 
even op de Sorpeaal je evenwicht testen en dan 
de route over de brug naar de aanlegsteiger 

volgen (afstand tot hier ca. 2,5 km). Hier staat 
regelmatig een ijscokar – het ijs smaakt echt 
verrukkelijk – beslist even proeven!

Vaar gemoedelijk met de MS Sorpesee (ver-
trek steeds op het halve uur) over de Sorpesee 
naar de Sorpepromenade in Langscheid (vaar-
tijd ca. 25 min.) In het Sorpepark zijn schom-
mels, glijbanen& co voor de kinderen. Onder-
tussen gun je jezelf een verfrissend drankje in 
de Schirmbar en geniet daarbij van het uitzicht 
over de Sorpesee. Een wandeling over de Sor-
pedamm (700m) is zeker de moeite waard.

Onderweg naar de avonturen-minigolf bij het 
Haus des Gastes (Hakenbrinkweg 19) komt al-
weer een hongergevoel opzetten. Er zijn ver-
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schillende eetgelegenheden zoals Stavros, 
Treibgut, Seegarten, Seehof of El Diabolo 
en dus een breed aanbod om uit te kiezen. 

Weer op krachten gekomen loop je door het 
Kurpark, volg de route aan hand van de “blau-
we band” omhoog, nog even van de geurtuin 
genieten en dan bereik je het Haus des Gastes. 
De Biergarten biedt een fantastisch uitzicht 
over het meer. Tijd voor een korte pauze. Na 
een rondje minigolf en van een verkoelend 
drankje te hebben genoten, leidt de route door 
het Kurpark (nu lekker naar beneden) naar de 
promenade. Op het volle uur gaat het met de 
boot naar Amecke en maak even een ommetje 
naar de speelboot. Bij “Airstopp” kun je nog 
een kleine snack nemen en dan met een vol-
daan en tevreden gevoel weer naar huis. n

Aan boord van de MS Sorpesee Op de “Airlebnisweg” aan de oever van de Sorpe

5353
www.sauerland-seen.de

Adressen voor uitjes en eetgelegenheden:
n Amecke: Gastronomie Café Weitblick,  
Am Golfplatz, Tel.+49(0)2393-2463177, 
Bäckerei Tillmann, Tel. +49(0)2393-240503 

n Langscheid: Hotel Seegarten (El Diabolo), 
Telefoon +49(0)2935-96460,  
Hotel Seehof, Tel.+49(0)2935-96510, 
Stavros Grill, Tel.+49(0)2935-2802, 
Treibgut Sorpesee, Tel.+49(0)2935-9686288,  
Pizzeria „Zur Sorpe“, Tel.+49(0)2935-2802, 
Gastronomie Meilenweit, Tel.+49(0)2935-9661985

n Strandbad Langscheid aan de Sorpesee  
Am Sorpesee 47, D-59846 Sundern-Langscheid, 
Tel.+49(0)2935-583; afhankelijk van het weer 
geopend van eind juni tot augustus. Openings-
tijden van 10.00-19.00 uur; www.sorpesee.de 
Entree: dagkaart € 3,50, kinderen € 2,50 
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Sportparadijzen en oasen van rust  
in een van de grootste agglomera-
tiegebieden van Europa:
Dat zijn de meren  
van het Ruhrverband.

VRIJE 
TIJD


