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De natuurop het spoor
Op ontdekkingstocht – 
van Hermann tot aan de Velmerstot
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Direct voor de poort van Detmold bevindt zich een uitgebreid 
kindvriendelijk recreatieaanbod: tussen het Hermannsdenk-
mal en de preußische Velmerstot zijn er maar liefst negen 
veelzijdige attracties te vinden voor onze kleine bezoekers! 
Het hele gezin kan genieten van het vogelpark, het open-
luchtmuseum, het klimpark en de roofvogelopvang. Maar 
ook de toeristische trekpleisters zoals het Hermannsdenkmal 
en de Externsteine zijn bij kinderen erg populair. 

Tijdens de korte, afwisselingsrijke wandelingen in het Siber-
bachtal leren de kinderen van alles over de natuur. Ook kun-
nen ze de Falkenburg of de Velmerstot beklimmen.

Voor kinderen wordt de ontdekkingstocht pas echt spannend 
met de bijbehorende verzamelkaart! Bij elk avonturenpunt 
mogen kinderen hun kaartje laten ponsen.
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Het Hermannsdenkmal, waarbij Hermann, ook wel bekend 
als Arminius, maar liefst 26,57 meter hoog is en het monu-
ment in totaal 53,56 meter meet, is het hoogste standbeeld 
van Duitsland. Het monument herdenkt de slag in het Teu-
toburgerwoud in het jaar 9 na Christus. Tegenwoordig is het 
Hermannsdenkmal een gedenkteken voor de vrede en een 
goede verstandhouding tussen volkeren. Meer dan 500.000 
bezoekers komen hier jaarlijks om het monument van dichtbij 
te bekijken en te genieten van een panoramablik over Lippe. 
Rondleidingen met o.a. de mogelijkheid het standbeeld van 
binnen te bewonderen, het platform en de Bandelhütte te 
bezoeken, zijn een unieke ervaring voor het hele gezin. 

Grotenburg 50, 32760 Detmold
Meer informatie: +49 (0)5231/621165
www.hermannsdenkmal.de

Na het Hermannsdenkmal is het tijd om het volgende avon-
tuur op het pasje af te vinken. Hoog in de lucht nog wel! 
In het Teuto-Kletterpark moeten bezoekers zes parcoursen 
zien te overwinnen: in deze gevarieerde wereld vol touwen 
en bomen komen zowel beginnelingen als koorddansers aan 
hun trekken. 
Kinderen vanaf acht jaar kun-
nen zich onder begeleiding 
van een volwassene in het 
klimavontuur storten. Bij kin-
deren vanaf 11 jaar is toestem-
ming van een van de ouders 
voldoende om samen met 
vriendjes te gaan klimmen. Bij de drie bambini-parcoursen 
kunnen ook de allerkleinste klimaapjes, vanaf vier jaar, gewa-
pend met helm en gordel, hun klimkunsten laten zien.  

Grotenburg 50, 32760 Detmold
Meer informatie: 
+49 (0)5231/3080580
www.interakteam.de

Hermannsdenkmal Teuto-Kletterpark (klimpark)

Avontuur voor het gezin: op 

diverse parcoursen met ver-

schillende hoogtes en moei-

lijkheidsgraden wordt iedereen 

op zijn eigen manier uitge-

daagd: hoe oud, hoe dapper 

en hoe sportief u ook bent! 
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Neem een duik in de geschiedenis van het landleven en ga 
mee op een spannende reis door de tijd! Bij het LWL-Frei-
lichtmuseum Detmold, het grootste openluchtmuseum van 
Duitsland, wachten bijna 120 historische gebouwen erop, 
door jullie ontdekt te worden. Hier ontdekken jullie hoe de 
mensen vroeger leefden en werkten, en zijn er in de actieve 
werkplaatsen de smid of de bakker aan het werk. Of breng 
een bezoekje aan de talrijke dierlijke bewoners en maak 
kennis met oude huisdierrassen die met uitsterven bedreigd 
werden, of nog steeds worden, zoals de Sennense paarden 

of de ‘Lippe-ganzen’. Ook is 
er een uitgebreid interactief 
programma opgesteld en 
kunnen er zelfs cursussen ge-
volgd worden. 

Krummes Haus, 32760 Detmold
Meer informatie: +49 (0)5231/706-0
www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de

Hier kunt u een gezellig praatje maken met een parkiet, ara 
of kaketoe: het Vogelpark Heiligenkirchen is een interactief 
familiepark. Respect voor de natuur en de dieren wordt hier 
op een speelse manier bijgebracht. Het hele gezin wordt hier 
in contact gebracht met de dieren; nergens anders in Duits-
land kan dat op zo’n intensieve manier. Hier krijgt u een tam-
me papagaai op uw schouder en in de openbare volière eten 
er wel tien grasparkietjes uit uw hand. Tijdens de voederron-
de met de verzorger leert het hele gezin allerlei interessante 
weetjes over onze vogels en zoogdieren. Kinderen kunnen 
zich uitleven in de grote avonturenspeeltuin met trampolines 
en klimtoestellen. Net als de dierenverblijven en het restau-
rant is de speeltuin omringd door mooie bloemperken. 

Ostertalstraße 1, 32760 Detmold
Meer informatie: +49 (0)5231/47439
www.vogelpark-heiligenkirchen.de

LWL-Freilichtmuseum 
Detmold (openluchtmuseum)

Vogelpark Heiligenkirchen

Leen bij de ingang van het 

museum een bolderkar. Bij 

een van de picknickplaatsen 

kun je lekker pauzeren!
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Maak kennis met de fascinerende wereld van de roofvogels 
en uilen. Tijdens de spectaculaire vogelshows maakt u van 
heel dichtbij kennis met de gevleugelde sterren: dagelijks 
om 11.00 en 15.00 vindt er een show plaats! U kunt zien hoe 
de adelaar, de gier en nog meer roofvogels op grote hoogte 
hun vliegkunsten vertonen en daarna weer op de vuist van de 
valkenier landen. De valkenier vertelt u van alles over deze 
mooie roofvogels. Interessante informatie over het leven van 
de dieren, de natuur en de soortbescherming vindt u in de 
nieuwe Grüne Klassenzimmer en langs het informatiepad. 
Hiernaast vindt u ook de avonturenspeeltuin en kinderboer-
derij met alpaca’s en geitjes.

Hangsteinstraße (Parkplatz)
32760 Detmold
Meer informatie: 
+49 (0)5231/47171
www.detmold-adlerwarte.de

Aan de rand van de stad Detmold, boven Berlebeck, ligt 
midden in het Teutoburgerwoud de Falkenburg. Zijn indruk-
wekkende muren werden in ruim 10 jaar tijd gestript en be-
veiligd. De burcht werd vanaf 1194 gebouwd. Daarmee was 
de grondsteen voor de ontwikkeling van de Lippische heer-
schap gelegd. 
Of u nu met vrienden, het gezin, de vereniging of met een 
groep schoolkinderen komt: onze gids neemt u mee op reis 
naar de middeleeuwen waar u kennismaakt met het leven in 
de Falkenburg. Voor groepen vanaf 10 personen bieden wij 
privérondleidingen aan. Reserveren kan via de mail naar 
falkenburg.jr@gmail.com of via tel. +49 (0)176-90772008.

Startpunt wandelparkeerplaats:
„Paderborner Straße“ splitsing
„an der Pyramideneiche“
32760 Detmold-Berlebeck
Meer informatie: www.falkenburg-lippe.de

Adlerwarte Berlebeck Falkenburg
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Detmold
Bahnhof

Landesmuseum/
Schloss

Freilicht-
museum

Hermanns-
denkmal

Berlebeck
Adlerwarte

Horn 
Externsteine

Bad Meinberg
Kurpark

SchiederSee

Lügde 
hist. Altstadt

Bad Pyrmont

Touristik
Linie 792

Weitere Informationen:
www.naturparkbus.de
www.infothek-lippe.de

„Viel Spaß beim 

    Entdecken der

KinderErlebniswelt 

   Natur wünscht 

Euer Teutus!“

Heiligenkirchen
Vogelpark

AZ 792 Flyer Naturpark 11.2107.indd   1 21.11.17   07:54

Beleef hier de 70 miljoen jaar oude stenen geschiedenis – de 
Externsteine. Na het beklimmen van behoorlijk wat treden, 
wordt u vanaf het uitkijkplatform beloond met een prachtig 
uitzicht over het gelijknamige beschermd natuurgebied. In 
het ca. 2000 m2 grote informatiecentrum nodigen wij u uit 
voor een spannende reis door de geschiedenis van het monu-
ment. Hier kunt u gratis GPS-apparatuur lenen. Verschillende 
ontdekkingspaden en avonturentochten laten u kennisma-
ken met natuur en cultuur. Spelattracties onderweg zorgen 
voor de nodige variatie. Openbare rondleidingen met een 
bezichtiging van de grotten completeren het aanbod. 

externsteiner Str. 35, 32805 Horn-Bad Meinberg
Meer informatie: +49 (0)5234/2029796
www.externsteine.de

Externsteine

Avonturenroute Knicken-
hagen met interactieve 
informatiepunten!

6
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Het Silberbachtal (dal van de Silberbach) in de buurt van Leo-
poldstal is een leuk uitstapje voor het hele gezin!
Ondanks dat er rond 1710 zilver in de beek werd gevonden 
(vandaar de naam), lag de ware rijkdom in de kracht van het 
water. Al sinds het begin van de 17de eeuw werden er vergun-
ningen voor molens verschaft. Aan de voet van de Velmerstot 
werd vroeger het als grondstof gebruikte Osning- zandsteen 
ontgonnen. Nog altijd zijn de steengroeven grotendeels 
vanaf de weg te herkennen.
Het Silberbachpfad voert u letterlijk over heg en steen. Deze 
vier kilometer lange rondweg loopt van de Silbermühle naar 
de Kattenmühle en passeert daarbij het idyllische dal, dat  
gekenmerkt wordt door grote stenen en mooie open plekken. 

Startpunt wandelparkeerplaats: 
„neuer teich“ splitsing „Waldwinkel“
32805 Leopoldstal
Meer informatie: www.naturpark-teutoburgerwald.de

De preußische Velmerstot is met zijn 468 meter hoogte bo-
ven de zeespiegel de hoogste berg van het Eggegebergte. 
De nabijgelegen lippische Velmerstot wordt gezien als het 
kleine zusje hiervan.
In het voormalige grensgebied tussen Lippe en Pruissen, de 
namen verraden het al, lopen de twee bergketens, naam-
gevers van het Teutoburgerwoud en het Eggegebergte, in 
elkaar over.
Vanaf de Eggeturm op de preußische Velmerstot hebben  
bezoekers een schitterend uitzicht over de Eggegebergte, 
het Teutoburgerwoud en het Weserbergland tot aan het 
Sauerland. Als beloning kunnen kleine wandelaars hun avon-
turenkaart hier zelf inknippen! 

Startpunt wandelparkeerplaats:
„neuer teich“ splitsing „Waldwinkel“
32805 Leopoldstal
Meer informatie: www.naturpark-teutoburgerwald.de

Silberbachtal Velmerstot
7 8
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Hermannsdenkmal/teuto-Kletterpark – 
LWL-Freilichtmuseum Detmold 
Lengte: 2,6 km | duur: heenweg 40 min.; 
terugweg 1 uur en 15 min. | Attracties onderweg:
Hühnenring, de beek in het Friedensthal.

Hermannsdenkmal/teuto-Kletterpark – 
Vogelpark Heiligenkirchen
Lengte: 1,9 km | duur: heenweg 25 min; terugweg 
40 min. | Attracties onderweg: mooi uitzicht.

Vogelpark Heiligenkirchen – 
adlerwarte Berlebeck 
Lengte: 1,6 km | duur: Externsteine 30 min. |  
Attracties onderweg: speeltuin, mooi uitzicht.

Falkenburg
Lengte: 5,1 km | duur: 2 uur. | 
Attracties onderweg: Falkenburg, beekloop, 
dikke en oude bomen, smalle paden.

adlerwarte Berlebeck – externsteine
Lengte: 4,9 km | duur: heen- of terugweg |  
Attracties onderweg: heidevlaktes, mooi uitzicht, 
Vogeltaufe.

externsteine/Knickhagen-route
Lengte: 2,5 km | duur: 1 – 1,5 uur. | 
Attracties onderweg: interactieve informatiepunten, 
de „draken-boomstam-bank“ onderweg van de 
parkeerplaats naar de Externsteine. 

Silberbachpfad
Lengte: 4 km | duur: 2 – 2,5 uur. | 
Attracties onderweg: beekloop, routebeschrijving
„over heg en steen“.

Velmerstot
Lengte: 5,3 km (vanaf de parkeerplaats 
Silberbach) | duur: heenweg 2 uur, terugweg 1 uur. | 
Attracties onderweg: beekloop, steenformatie lippische 
Velmerstot, Eggeturm op de preußische Velmerstot.

Het Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge is helemaal 
afgestemd op de belevingswereld van kinderen en jongeren! 
Naar aanleiding van het project „KinderErlebniswelt Natur“ 
(kinderleefwereld natuur) worden er nieuwe belevenissen 
aangeboden en wordt het bestaande aanbod, vaak alleen 
bekend onder insiders, een stuk toegankelijker gemaakt.
Kinderen en jongeren kunnen zo samen met hun ouders, opa 
en oma, en hun vriendjes komen kennismaken met de natuur. 
Het project wordt ondersteund met middelen uit het Europe-
se Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRE).

Tijdens de ontdekkingstocht van „Hermann tot aan de Vel-
merstot“ moet de kaart altijd mee! Door de acht Erlebnis-Sta-
tionen (avonturenpunten) tussen het Hermannsdenkmal en de 
preußische Velmerstot kan het hele gezin kennismaken met 
de „KinderErlebniswelt Natur“. Bij elk avonturenpunt (meestal 
zijn dit bezienswaardigheden) krijgen de kinderen een knip in 
hun kaart. Bij de Falkenburg is er een ponstang in de schuilhut 
te vinden. Ook bij de Eggeturm vindt u een tang. Bij de ande-
re plekken kunt u met de kaart naar de kassa voor een knip.
Wanneer de kinderen minstens vijf vakjes geponst hebben, 
krijgen ze als beloning een cadeau. Dit kan opgehaald worden 
bij de Tourist Information Detmold en Horn-Bad Meinberg 
en bij alle avonturenpunten (behalve bij de Falkenburg en 
Eggeturm). Deze actie loopt vanaf het voorjaar van 2018 tot 
eind 2020. 

Avonturenkaart 

Het project  
„KinderErlebniswelt Natur“

Wandelroutes in detail
Routes niet geschikt voor kinderwagens!
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Met deze coupon krijg je € 2 
korting op een regulier 
toegangskaartje!
Per persoon/ticket max. één coupon 
te gebruiken. Niet te gebruiken in 
combinatie met andere kortingsacties.  

Met deze coupon krijg je 
een gratis „muis“ uit de bakkerij 
van het openluchtmuseum.
(Een kleine lekkernij uit zoet deeg)

Met deze coupon bespaar je  
€ 1 op een rondleiding 
door de Falkenburg
naar keuze met de Verein 
Falkenburg e. V..

Met deze coupon krijgt je bij de 
kassa van de Adlerwarte 
een gratis zakje dierenvoer!

Coupon knippen

€ 2 korting

€ 1 korting

gratis „muis“

gratis zakje 
dierenvoer

en besparen



Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

Grotenburg 52, 32760 Detmold

info@naturpark-teutoburgerwald.de
www.naturpark-teutoburgerwald.de
facebook/naturparkteutoburgerwald

Hermann tot aan de Velmerstot

Gefinancierd door:

Bad Driburg

Altenbeken

Brakel

Willebadessen

Borgentreich

Warburg

Lichtenau

Bad
Lippspringe

Bad Meinberg

Schloß Holte-
Stukenbrock

Oerlinghausen

Augustdorf

Lage
Lemgo

Bad Salzuflen

Kalletal

Barntrup

Lügde

Blomberg

Schieder

Schwalenberg

Steinheim

Nieheim

Höxter

Beverungen

Marsberg

Marienmünster
Schlangen

Leopoldshöhe

Extertal
Dörentrup

Horn


