DUITSLAND
1.Wanderbares Deutschland
www.wanderbares-deutschland.de
Deze site is een realisatie van het "Deutscher Wanderveband" en het DVT "Deutscher Tourismus-Verband". Op deze site kan men
virtueel nu al met meer dan 70 wandelroutes kennis maken en het aantal wordt voortdurend uitgebreid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Eifelverein
www.eifelverein.de
De wandelorganisatie van de Duitse (en een stukje) de Belgische Eifel. Gesticht in 1888 telt de organisatie op dit ogenblik zowat
30.000 leden, verdeeld over 161 plaatselijke groepen. Een schitterende en op professionele leest geschoeide organisatie, geleid
door academisch geschoolde mensen. Het Eifelverein houdt zich in de eerste plaats bezig met het uitstippelen, bewegwijzeren en
onderhouden van wandelpaden. Dat zijn niet allleen de eigen "Hauptwanderwege" (een netwerk van 3400km) maar ook Europese
lange afstandspaden en plaatselijke wandelwegen (ongeveer 6.000 km). Maar er is veel meer. Het Eifelverein houdt zich actief
bezig met natuurbescherming, natuurstudie en het behoud van het cultuurpatrimonium (is o.a. eigenaar van de Niederburg in
Manderscheid). Het Eifelverein geeft, samen met de verantwoordelijke deelstaten Rheinland-Pfalz en Nordrhein-Westfalen, zeer
degelijke wandelkaarten (schaal 1:25.000 en 1:50.0000) uit, verspreidt een ledenblad en is de auteur van het letterlijk en figuurlijk
"rode" boekje van de Eifelwandelaar: de Eifelführer. Een onmisbare bijbel voor wie de Eifel wil bewandelen. Deze 700 bladzijden
tellende gids, met een schat aan informatie, is momenteel al aan zijn 38ste, geactualiseerde uitgave toe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor toeristische informatie over de Eifel, zie de website van Eifel-Touristik:
www.eifel.info
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Westerwaldverein.
www.westerwaldverein.de
Het Westerwald is een Duits middengebergte, gelegen aan de overkant van de Rijn. Het maakt deel uit van de Duitse deelstaat
Rheinland-Pfalz. In het zuiden wordt het Westerwald begrenst door de rivier de Lahn, in het oosten door de rivier de Dill en in het
noorden door de rivier de Sieg. Het Westerwald ligt tussen de steden Bonn, Siegen, Koblenz en Wiesbaden. Belangrijke steden zijn
Hachenburg, Altenkirchen, Westerburg, Hadamar en Limburg-an-der-Lahn. Het Westerwald-Verein, de wandelfederatie van het
gebied, telt zo'n 8000 leden, verdeeld over 48 plaatselijke afdelingen. De in 1988 opgerichte vereniging houdt zich niet enkel met
wandelen maar tevens met heemkunde en natuurbescherming bezig. Zoals trouwens de meeste, op professionele leest
geschoeide Duitse wandelfederaties. De vereniging geeft daarnaast het driemaandelijks tijdschrift "Der Westerwald" uit. Het door
het Westerwald-Verein uitgestippelde en bewegwijzerde net aan hoofdwandelwegen (wat bij ons overeenkomt met GR-paden), is
ongeveer 2000 km lang. Het westerwald-Verein onderhoudt tegelijkertijd op haar grondgebied ook de nationale Duitse en de
internationale wandelwegen (zoals de Europese lange afstandswandelweg 1). De plaatselijke afdelingen zorgen daarenboven nog
voor het uitstippelen, bewegwijzeren en onderhouden van kleinere (rond)wandelingen.

Voor toeristische informatie over het Westerwald, zie de website van Westerwald Touristik-Service:
www.westerwald.info
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pfälzerwaldverein
www.pwv.de
De Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz is zowat even groot als heel Vlaanderen en biedt aan wandelaars een oneindig aantal
mogelijkheden. Het zuidelijke deel van deze deelstaat draagt de naam "Die Pfalz". Bij de doorsnee toerist is de Pfalz vooral bekend
omwille van de "Deutsche Weinstrasse", die er van noord naar zuid doorloopt. Het gebied ten westen van de Weinstrasse is echter
voor de wandelaar ongemeen interessant. Het gaat hier om het bekende "Pfälzerwald", een Duits middengebergte dat aansluit bij
de Franse Noordelijke Vogezen. Eigenlijk vormen beiden één enorm, aaneengesloten bosgebied en samen zijn ze geklasseerd als
waardevolle "Biosfeer". De grensregio is het ook historisch belangrijk, iets waarvan de tientallen burchten en burchtruïnes getuigen.
De wandelvereniging die zich ontfermt over dit gebied is het "Pfälzerwaldverein". Ze werken nauw samen met de Franse "Club
Vosgien" en heel wat wandelwegen zijn grensoverschrijdend. Naast het uitstippelen & onderhouden van wandelwegen en het
uitgeven van wandelkaarten, is het Pfälzerwaldverein - zoals bijna alle Duitse wandelfederaties - ook erg actief op het vlak van
natuurbehoud, heemkunde en landschapsbeheer. Meer dan 30.000 leden (families en individuele leden) zijn aangesloten bij het
Verein, goed voor 240 plaatselijke afdelingen. Het Pfälzerwaldverein, dat zijn 100-jarig bestaan viert, is verantwoordelijk voor
12.000 km aan bewegwijzerde wandelpaden en organiseert jaarlijks zowat 10.000 wandelingen en vrijetijdsactiviteiten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor toeristische informatie over de Pfalz, zie de website van Pfalz-Touristik:
www.pfalz-touristik.de
5. Wandelen in Duitsland

wandelen in Duitsland

