
WANDELPARADIJS
– Talrijke wandelroutes nodigen u 

uit, de natuur te genieten.

AKTIEVE ONTSPANNING 
Hier worden sportieve 
deelnemers gevraagd.  

ONTSPANNING RECREATIE
Zalig niets doen. Dat kan met Kneipp-therapie 
of klassieke wellness.

Bad Laasphe
Natuurlijk

Met leuke 

extra tips 

voor uw 

vakantie!
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Natuurlik Bad Laasphe aan de Rothaarsteig
De stad Bad Laasphe ligt aan de rand van het Rothaargebergte. Het biedt optimale voorwaarden aan mensen die van 
de natuur houden, actief in de sport en gezondheidsbewust zijn. De leeftijd maakt niet uit. Geniet van het heerlijke am-
biente en het prachtige landschap, bijvoorbeeld tijdens een gezellige korte vakantie.

Onze rubrieken geven u een overzicht in het ruime  aanbod aan activiteiten tijdens uw vakantie. Voor het thema „slapen 
en verwennen” verwijzen wij u naar het gastgeversoverzicht voor toeristen. Onder de rubriek „wandelen en fietsen” 
vindt u tips voor mooie routes en interessante wegen in Laasphe en omgeving. Alles wat er verder nog te ontdekken 
valt, of wetenswaardigheden over de stad en informatie over uitstapjes vindt u onder de rubriek „regio en cultuur”.
Voor sportieve bezigheden in Bad Laasphe kijkt u bij „sport en vrije tijd”.
Voor gasten, bij wie het thema ontspanning hoog aangeschreven staat, raden wij aan in de rubriek „gezondheid en 
Kneipp” te kijken. Hier vindt u alles aan aanbiedingen en behandelingen die de -Kneipp-Premium-Class te bieden heeft.

Bij verdere vragen kunt u graag contact met ons opnemen of bezoekt u onze site www.tourismus-badlaasphe.de

Wij verheugen ons, u als gast bij ons te mogen begroeten!

Uw team van toerisme, cultuur en stadontwikkeling Bad Laasphe GmbH



www.tourismus-badlaasphe.de
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Onze extra
 

tips

Op veel paginas kunt u 

leuke extra tips ontdek-

ken, die de vakantie op 

verschillende manieren 

interessanter maken.

Laat u zich inspireren en 

geniet u van natuur(lijk) 

Bad Laasphe.
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ONZE EXTRA TIP
Historische binnenstadDe tegenwoordige binnenstad van Bad Laasphe biedt de bezoeker 

vakwerkgebouwen voornamelijk uit de 17e en 18e eeuw. Niet voor 

niets werd Bad Laasphe in de lijst van historische binnensteden in 

Nordrhein-Westfalen opgenomen.

5
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EINE DOPPELSEITE ÜBER BAD LAASPHE ALLGEMEIN

Bad Laasphe  - gisteren en vandaag

Kennelijk lokte het landschap van en om Bad Laasphe al vóór Christus de eerste mensen aan. Dat geven de restanten 
van een wal aan op de oude burcht achter het „Schloss Wittgenstein“.
In de eerste schriftelijke verslagen met betrekking tot een nederzetting bevindt zich rond 800 na Christus de betekenis 
„Lasaffa“, wat betekent „Lachswasser“ (zalmwater).

Tot de kernstad Bad Laasphe, in district Siegen Wittgenstein gelegen, behoren 21 dorpen. Het stadgebied omvangt 
135 km² en heeft ca. 15000 inwoners, waarvan er ca. 8000 in Bad Laasphe zelf leven.
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EINE DOPPELSEITE ÜBER BAD LAASPHE ALLGEMEIN

In 2012 werd onder het project ‚Ab in die Mitte‘  (vanuit het midden)  de 
rivierstroom ontwikkelt. Het kunstobjekt is een artistiek-functioneel ontwerp 
in het centrum. De nieuw aangelegde weg beeldt de stroming van de rivier 
‚Laasphe‘ uit en voert hierdoor gekronkelt door de binnenstad.
Deze biedt kinderen een bijzondere belevenis en biedt bovendien gemak 
aan kinderwagens, draagsters van hoge hakken en aan oudere mensen bij 
het te voet gaan van de binnenstad,  die overal klinkersteentjes heeft.

Scholieren van de ‚Lachsbachschule‘ hebben samen met kunstenaar Tho-
mas Vinson een vis/zalm ontworpen, die meerdere malen in de stroming 
verwekt werd. De vissen /zalmvissen zwemmen symbolisch met de stroom 
mee.

ONZE EXTRA TIP
Slot WittgensteinTrouwen, overnachten, feesten, paardrijden, 

leren en vergaderen in een historische omgeving
www.schlosswittgenstein.de
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Kom bij ons als gast!

Zoekt u rust en ontspanning naast de alledaagse drukte? Of wilt u s‘avonds langs de cafés slenteren?

Wilt u zich na een inspannende wandeling laten verwennen in een wellness ruimte?
Of zoekt u een plek voor uw volgende conferentie?

Kenmerkend voor onze regio zijn de familiebedrijfjes: van gezellige vakantiewoningen en huizen, 
charmante pensionnen en rustikale gasthofen tot aan een luxe 5-sterrenhotel.
Ook camper en caravans zijn natuurlijk van harte welkom. Bad Laasphe biedt een grote keuze 
aan overnachtingsmogelijkheden en u vindt er vast en zeker iets passends.

ONZE EXTRA TIP

Slapen en thuisvoelen in het Wittgensteinse hemelbed

Romantisch samen bij kaarslicht inslapen. De hemel bij mane-

schijn en sterren zien. Door de eerste zonnestralen en het vogel-

gezang wakker worden. s‘Ochtends met  ontbijt in bed beginnen.

Wij maken deze droom mogelijk met een overnachting in het 

Wittgensteinse hemelbed!

Bijv:  
   • 1 overnachting in het wittgensteinse hemelbed voor 2 pers.

   • 1 omvangrijk champagnerontbijt voor 2 personen

   • pyjamas met hoofdbedekking worden aangeboden

voor 98,-€

Verdere informaties, arrangementen en boekingsmogelijkheden 

onder www.wittgensteiner-himmelbett.de.

A
d

ve
rt

en
tie



9

www.tourismus-badlaasphe.de

Aanbiedingen

U wilt zich helemaal ner-
gens zorgen om hoeven te 
maken?
Dan vindt u bij onze 
talrijke aanbiedingen in 
het internet de stressvrije 
vakantie.

Slapen 
 & Welzijn
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Tussen Rothaargebergte en Lahntal

Bad Laasphe ligt aan de rand van het Rothaargebergte, wiens bergen (500 -800 meter) de stad in het noorden en het 
westen omsluiten. Naar het oosten toe opent zich het landschap door het idyllische Lahntal in het buurland „Hessen“.
Het afwisselende landschap biedt vanwege een middelgebergteklimaat de ideale voorwaarde voor een ontspannnen 
vakantie.

Het is zeker de moeite waard, de talrijke natuurschoonheden te ontdekken. Wandelend door de koele bergbossen, de 
open dalen, of op de omliggende bergen kunt u  prachtige uitstapjes beleven.
Hierbij kunt u verschillende planten, paddestoelen en niet zelden ook schuwe bosdieren bekijken.
In de buurt van de bronnen Lahn, Eder en Sieg in het bosrijke gebied in Duitsland is er voor iedere wandelvriend een 
passende route te vinden.
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Wandelen 
 & Fietsen
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Beleef de schoonheid in onze omgeving

Op talrijke wandelwegen en themawandelingen kunt u de natuur in onze prachtige omgeving genieten en leren kennen. 
Of u doet mee aan een wandeling met gids, hier krijgt u details en informatie, die u nog niet kende.

Wandelt u met de erkende gezondheidswandelgids Frank Fischer, om in de natuur en bij ontspannen atmosfeer iets 
voor lichaam, geest en ziel te doen. Bij een gemakkelijke wandeling komt u langs mooie plekken en doet u gezamenlijke 
oefeningen voor een verbeterde kracht, uithoudingsvermogen, coordinatie en ontspanning.
Bovendien krijgt u tips en ideeen voor een gezonder leven.
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Wandelen 
 & Fietsen

Planetenwandelpad Weergave 
van de afstanden in ons zonne-
stelsel (6 km).

Kleiner Rothaar Sprookjes-
wandelweg voor de kleinste 
gasten (2 km).
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Onze wandelwegen in een overzicht

Rothaarsteig – Der Weg der Sinne
De 154 km lange premiumwandelroute loopt over de heuvelrug van het rothaargebergte en 
verbindt Brilon in het Sauerland via het Wittgensteiner Bergland en het Siegerland met Dillen-
burg aan de voet van het Westerwald. Tussen Großenbach en Heiligenborn verloopt de weg 
langs de Bad Laaspher stadgrens. Wie de Rothaarsteig wil bezoeken, kan hier een dagtocht 
langs de bronnen van de Ilse, Lahn, Ilm en Sieg maken.

Lahnwandeling
Volgt u het logo ‚LW‘ door het prachtige, afwisselende landschap op 290 km lengte van de 
bron tot de wandeling. De wandelweg voert meestal aan de voet van het Lahntal, zodat u 
uitzicht op de dalen hebt.

Ilsetalpad
Beleeft u één van de mooiste plaatsen van het Wittgensteiner Land, prachtig uitzicht over het 
Lahntal, op smalle paden langs het idyllische ‚Ilsetal‘. Ontspannen aan de romantische Wei-
delbacher vijver. De afwisselende dagtour met 16 km door koele loof- en naaldbossen, langs 
heldere beekjes laat u de verschillende indrukken van dit landschap zien.

Mythen en legenden
In Bad Laasphe voert een 12 km lange wandelweg met mythen en legenden de wandelaars 
naar de imposante ‚Teufelskanzel‘. Op deze rondweg langs het dal van Laasphe en Puder-
bach komt de bezoeker d.m.v. verschillende informatieborden met oude overleveringen veel 
te weten over de wittgensteinse geschiedenis.

Mäanderweg
Een ander 24 km lang wandelhoogtepunt ligt noordwestelijk in het stadsdeel Feudingen. De 
Mäanderweg start in Erndtebrück, maar wandelaars uit Bad Laasphe kunnen aan de Augus-
tenhof boven Volkholz op deze rondweg starten. Met talrijke mooie uitzichten gaat het van hie-
ruit langs de Laaspher stadsdelen Weide, Rückershausen en Oberndorf richting Erndtebrück.

Laaspher Rondweg
Wie Bad Laasphe wil leren kennen, kan het gehele stadsgebied op de Laaspher Rondweg 
omwandelen. De 72 km zijn in 4 etappes goed te lopen.

Wittgensteiner Panoramaweg
Voor de geoefende wandelaar biedt Wittgenstein een Panoramaweg langs de oude gemeen-
tegrenzen. Op 154 km zij er steeds weer indrukwekkende uitzichten op het Wittgensteiner 
Land. Deze route is in 7 – 8 dag etappes te verdelen.

Europese Wandeling
Van de 11 europese afstandswandelingen doorkruist de E1 het stadsgebied van Bad Laasphe, 
De weg begint in Midden Zweden en leidt tot aan Umbrien in Italie, een uitbouw van deze rou-
te van de Noordkaap tot aan Sicilie is in uitvoering.
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Skulpturen sporen
Ondersteunt door het Nordrheinwestfalen wedstrijdproject ‚Ab durch die Mitte‘ konden in de 
jaren 2000 en 2012 nationaal en internationaal gerenomeerde kunstenaars worden uitgeno-
digd voor 2 beeldhouwerssymposien. De gemaakte kunstwerken uit metaal, hout of steen 
zijn met de reeds bestaande skulpturen en met het historische stadsbeeld verbonden en een 
aantrekkingspunt voor alle in kunst geinteresseerde bezoekers van Bad Laasphe. De kunst-
werken kunnen worden bezichtigd tijdens een 2 uur durende wandeling.

Laaspher biersteegje
De bezoeker leert d.m.v. 10 verschillende informatieborden alle wetenswaardigheden over de 
Bad Laaspher brouwgeschiedenis. Hoe werd vroeger bier gebrouwd? Welke plaatsen en ge-
gevens werden in de Lahnstad voor het brouwen gebruikt? Deze en veel andere interessante 
vragen worden op deze weg beantwoord. Hierbij word de geinteresseerde bezoeker niet alleen 
aan hand van teksten, maar ook met veel foto‘s  het thema ‚bier brouwen‘ uitgelegd. De ca. 2 
km lange en barrierevrije rondweg start bij het Haus des Gastes en gaat via de kruidentuin en 
het kurpark naar beneden naar de Lahn en in de oude binnenstad naar de Laaspher brouwerij.
 

Rondweg door de oude binnenstad
Het kerkplein, iets verhoogd op massapuin gelegen, is de oorsprong van Bad Laasphe ge-
weest. Hier is nu nog het oudste in takt gebleven gebouw van de stad – de evangelische kerk 
– met sommige gedeeltes nog van 1230. De stadsbron in de Königstraße, die in 1994 weer 
gerestaureerd werd en het historische alledaagse leven laat zien, is zeker de moeite waard. De 
zalmvissen op de zuil van de bron wijzen op de naam van de stad.

Sporen zoeken in joods Laasphe
Begeeft u zich eens op een andere stadsrondgang.
De flyer ‚het joodse Laasphe‘, een uitnodiging om sporen te zoeken, is uitgegeven door de 
vriendenkring van de christelijk-joodse samenwerking in Bad Laashe en verkrijgbaar op het 
VVV kantoor. Voor groepen is het mogelijk om onder begeleiding een wandeling naar de jood-
se begraafplaats in Bad Laasphe te maken.

Rondje Kurpark
Het kurpark, werd in 1980 aangelegd, Bad Laasphe werd in 1984 als Kneipp-Heilbad erkend.
Het Kurpark ligt aan de oostkant van het Lahntal. In het midden van het park bevindt zich een 
kleine aangelegde vijver met bankjes er omheen. Van hieruit ziet men ook het natuurherden-
kingsmonument, een eerbetoon aan de slachtoffers tijdens de beide wereldoorlogen.
Vanaf het herdenkingsmonument heeft u een prachtig uitzicht over Bad Laasphe.

Onze themawandelingen
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Met de fiets onderweg
Het landschap van dit middelgebergte is al lang een aantrekkelijke fietsregio geworden, waar men sportief door scha-
duwrijke bossen richting de toppen van de omliggende bergen fietst en dan met ademberovende uitzichten beloond 
wordt, of dat men gemoedelijk een vlakke route kiest en door het mooie, natuurlijke Lahntal, Banfetal en Ilsetal fietst.

Vergelijkbaar met de wegwijzers van de wandelwegen zijn de fietsvriendelijke routes in het stadgebied d.m.v. borden 
van het fietsverkeer Nordrhein Westfalen, waaraan ook de routes van lokale wegen zijn aangebracht. Met behulp van 
de fietsroute planner Nordrhein Westfalen (www.radtourenplaner.nrw.de) of de fietsrouteplanners Hessen (www.radtou-
renplaner.hessen.de) kunt u gemakkelijk uw individuele fietsroute plannen, incl. keuzeroute aan de hand van adressen, 
bezienswaardigheden, interactieve kaart etc..

ONZE EXTRA TIP

Fietssport Heimes - Service voor alle merken

Reparaties - Fiets kapot? Wij helpen U!

Het maakt niet uit of de rem piept, de versnelling klemt of als u een 

lekke band heeft. Wij repareren , monteren en voeren onderhouds-

beurten uit bij alle fietsen en vele E-bike-merken.

Onderhoudsbeurt voor uw fiets

Bij een onderhoudsbeurt controleren wij de remmen, versnelling, 

verlichting en alle schroeven, we controleren uw fiets op de span-

ning van de ketting en de spaken en nog veel meer aan de hand 

van het inspectie-checkboekje van de Deutschen Zweiradmechani-

ker-Handwerks (BIV). Kom eens langs. We zien naar u uit!

Radsport Heimes

Bahnhofstr. 52a

57334 Bad Laasphe

Tel.: 02752 9637

info@radsport-heimes.de

www.radsport-heimes.de
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Lahntal fietsroute        
254 km lange fietsweg 
van de bron tot de mon-
ding van de rivier de Lahn.

Fietsen in de buurt     
Een keuze aan routes vind 
u online op onze website..

Wandelen 
 & Fietsen
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Steeds meer fietsers fietsen de 254 km lange fietsroute van de Lahnbron aan het Forsthaus Lahnhof tot de monding in 
de Rijn bij Lahnstein. Vanwege de gemakkelijke treinverbinding en talrijke  fietsvriendelijke hotels en pensions begin-
nen veel fietsers hun tocht in Bad Laasphe of in het stadsdeel Feudingen. Van hieruit kan men eerst naar boven naar 
de bron rijden, om daarna op de volgende dagen langs idyllische oevers, interessante burchten en historische steden 
langs de rivier naar beneden te fietsen.

De Lahnbronroute is een ideale toevoeging voor fietsers die in Bad Laasphe of Feudingen overnachten, maar zeker niet 
zonder een bezoek aan de bron hun tocht te starten. De tocht leidt door het wijde dal eerst naar Feudingen en verden 
naar de Glashütte. Hier wordt het dal kleiner en de tocht gaat door het koele bos naar boven naar de bron in Lahnhof.

Lahntalfietsroute en Lahnquelltour
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Na een korte pauze gaan het naar beneden in het mooie Ilsetal. Hier kunt u 
in Heiligenborn bij de Ilsebron een kijkje nemen.

Achter Lkindenfeld gaat een korte, steile weg naar boven in het Banfetal. 
Vanaf Banfe verloopt de tocht via een fietspad door het lieftallige dal terug 
naar Bad Laasphe.

Wandelen 
 & Fietsen
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Op zoek naar cultuur

Ontdekt u onze veelvoudige omgeving. Beleeft u de natuur, kijkt u in onze winkels en boetiekjes, ontdek de musea en 
geniet u het traditionele leven op onze streekfeesten. U zult zien: in en om Bad Laasphe is er voor elk wat wils. Ont-
dekken en genieten!

De cultuurvereniging Bad Laasphe zorgt voor een gevarieerd cultureel aanbod. Hierbij horen  verschillende feesten, 
concerten en opvoeringen van de Kurverwaltung. Optredens, kindertheater en theaterreizen worden georganiseerd. 
Andere programma‘s in samenwerking met andere organisaties worden aangeboden. Op onze internetsite heeft u 
eenoverzicht op cultureel gebied.
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Gezocht en gevonden!Paddestoelen zoeken, vinden en benoemen. Volg 

een cursus en wordt paddestoelenkenner! Tijdens 3 

dagen worden er in het paddestoelenmuseum en in 

de Wittgensteiner bossen informaties gegeven over 

verschillende soorten paddestoelen. Zo bent u bij een 

volgende zoektocht van succes verzekerd!

Regio 
  & Cultuur
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Bijzondere musea hier bij ons

Museumliefhebbers zijn bij ons aan het juiste adres.
Wij zijn trots op ons veelzijdige aanbod met gedeeltelijk zelfs unieke musea in Duitsland.
Komt u zeker een keer langs in de verschillende werelden en beleeft u uw kennis van een andere kant.

Paddestoelenmuseum
Het ‚Haus des Gastes‘ biedt sinds 1987 een bijzondere tentoonstelling.
Ongeveer 900 verschillende  echte paddestoelpreparaten worden hier tentoongesteld, 
zodat alle natuurvrienden , hobby of kenner, hier plezier aan beleven. Alleen in een paar 
andere musea op de wereld vindt u nog zo‘n tentoonstelling over het paddestoelenrijk 
als in Bad Laasphe.

Internationaal Radiomuseum Hans Necker
De enorme verzameling van het radiomuseum met meer als 1000 toestellen in de be-
staande tentoonstelling en met uitgezochte apparaten in afwisselende extra tentoon-
stellingen laten de geschiedenis van de radio vanaf de begintijd en het hoogtepunt van 
de radios in de 50er jaren zien. Daarnaast worden er in de bestaande tentoonstelling 
‚Radio Kurios‘ meer als 400 moderne radios met originele uitgave tentoongesteld.

Streekmuseum Banfetal
De idyllische museumboerderij heeft een omvangrijke verzameling op 800m² tentoon-
gesteld en laat de cultuur en geschiedenis van het Wittgensteiner Land weer herbeleven 
en van dichtbij zien.
Bovendien beherbergt het museum een oostduitse Heimatstube. De binnenplaats is een 
aangenaam verblijf om te bekijken.
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Streekmuseum Oberes Lahntal
Het streekmuseum laat het dorps- en agrarisch leven rond de eeuwwisseling zien. Een 
oud dorpscafé nodigt u uit om rond te kijken en op veel foto‘s en op de tentoonstelling 
krijgt u een indruk over hoe de mensen in het Ober Lahntal vroeger rond 1900 hebben 
gewerkt en geleefd. Een bijzondere ervaring is de tentoonstelling van 3 barokke grafkis-
ten uit de vroegere kelder van de adelijke familie von Wittgenstein-Hohenstein.

Industriemuseum Trafostation Amalienhütte
Het transformatorhuis werd in 1924 opgericht. Het diende als energieverdeling van de 
firma Buderus-ijzerwerk in het Lahn-Dillgebied en verzorgde de energie voor het bedrijf.
In beide etages bevinden zich talrijke schakelapparaten, verdelers, meetapparatuur en 
bovendien kleine experimenten, waarmee de bezoekers hun ‚eigen stroom‘  kunnen 
produceren.

Drukkerij Ernst Schmidt
In de oude drukkerij in de Bahnhofstraße  krijgt men de indruk, dat de zetters en drukkers 
de ruimte pas hebben verlaten. De omvangrijke historische inrichting is nog compleet 
functioneel en biedt een spannend inzicht in de zet- en druktechniek van de afgelopen 
honderd jaren, zoals lood, glasplaat- en cylinderdruk.

Flyer 
Onze flyer over ons 
museumaanbod kunt u 
ook onlline bekijken op 
printen onder 
www.tourismus-bad-
laasphe.de/region-kul-
tur/museen.html
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Traditie en gewoontes

Aan de gebruiken en gewoonten wordt  door veel verenigingen in de stad aandacht besteed en geleefd. Gasten zijn 
bij de talrijke evenementen natuurlijk altijd van harte welkom en krijgen hierdoor een inzicht in de gewoontes van onze 
streek.

Zo zijn er bijvoorbeeld op de zaterdagavond voor Pasen grote paasvuren, die volgens een oud gezegde de winter ver-
drijven en voor veel gezelligheid zorgen. Ook de pinksterboom en meiboom is nog in enkele dorpen te zien. Hiebij wordt 
een sparreboom opgesteld, deze is tot bijna in de punt geschild en met een krans versierd.

In de zomermaanden worden in en om Bad Laasphe de traditionele schuttersfeesten gevierd. De opzet is om d.m.v. 
het schieten op een houten vogel een nieuwe schutterskoning te kiezen. Aansluitend wordt er bij muziek en dans tot in 
de vroege ochtenduurtjes feestgevierd. In de stadsdelen Niederlaasphe en Puderbach wordt er een kermis gevierd, die 
wordt georganiseerd door de vrijgezellenknapen, de zgn. Burschenschaft.

De oude binnenstad in Bad Laasphe wordt vaker gebruikt om feesten te vieren. Het evenement „Bad Laasphe tafelt“ 
wordt jaarlijks in juni georganiseerd. In de Königstraße, het centrum van de binnenstad, wordt de langste tafel van Witt-
genstein opgebouwd en gasten hebben de gelegenheid, in een sfeervol ambiente kleine gerechten van de Laaspher 
restaurateurs te proeven. Ook bij het jaarlijkse bronnenfeest komen gasten en burgers van de stad bij de oude bron bij 
elkaar bij muziek, eten en drinken.

Om de 2 jaar trekt de handelsshow, genoemd de ‚Bad Laaspher Schaufenster‘ vele bezoekers in onze stad. Deze 
speciale aktie word in de vroege zomermaanden gehouden en geeft de gast de mogelijkheid een kijkje te nemen achter 
de schermen van de plaatselijke kleinhandel en industrie.

In de herfst, wanneer de avonden korter en koeler worden, wordt op veel plaatsen een ‚Kartoffelbraten‘  georganiseerd.
Oorspronkelijk heeft men vroeger in familiekring na de aardappeloogst de plantenresten op het veld bij elkaar gezocht, 
aangestoken en in de gloed de aardappelen gegaard. Tegenwoordig wordt deze traditie gebruikt door verenigingen, 
waarbij beukenhout het vuur verzorgd.
Door de atmosfeer van een kampvuur zijn deze feesten een populair aantrekkingspunt voor jong en oud.
Hiernaast zijn er sinds een aantal jaren talrijke markten in de buurt, die in alle jaargetijden worden georganiseerd, zoals 
paasmarkt, herfst- en kerstmarkt. Bad Laasphe zelf biedt haar gasten een herfstmarkt en meerdere grote en kleine 
kerstmarkten aan.

Kijkt u eens in onze  evenementenkalender en plan uw vakantie in uw gewenste tijd!
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Shopping, lifestyle en genieten
In Bad Laasphe en de bijbehorende dorpen lokken vele restaurants, cafés, kroegjes met regionale en internationale 
specialiteiten. 

Slentert u door ons stadje, proeft u de geschiedenis van de ‚altstadt‘, ontdekt u de kleine, liefdevolle winkeltjes en vindt 
u de één of andere souvenir, welke u aan uw vakantie in Bad Laasphe herinnert.

s‘Avonds gaat u naar één van de oudste  bioscopen in de buurt, het Residenztheater, dat voor het eerst in 1965 werd 
geopend. De grote zaal biedt gemakkelijke stoelen met veel beenruimte. Naast de grote zaal (205 plaatsen)  beschikt de 
bioscoop over 2 kleinere zalen met 80 of 40 zitplaatsen en een bistro. Hierdoor kan men naast de actuele bioscoopfilm 
tegelijkertijd ook bijvoorbeeld een kinderfilm uitzoeken. 

En niet te vergeten: probeert u de vele biersoorten van onze plaatseijke brouwerij.

Zelf bier brouwen
Heeft u zin om zelf eens 
uw eigen bier te brouwen? 
U vindt precies het juiste 
voor u
www.brauerei-bosch.de
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Sportieve vakantie voor jong en oud

Actieve ontspanning is het toverwoord. Beweegt u zich door uw vakantie en vindt u bij de verschilllende aanbiedingen 
de ontspanning, die u nodig bent. Het maakt niet uit in welke tijd van het jaar, bij een verblijf in Bad Laasphe zijn er 
talrijke mogelijkheden.

Voor de golfvrienden bestaat de mogelijkheid een rondje te spelen op de prachtig aangelegde golfplaats van de golf-
club Wittgensteiner Land.
Geniet u het prachtige uitzicht in het panorama landschap op bergen en bossen en de gezellige atmosfeer na een 
rondje golf op het terras bij warme en koude drankjes.

Maar ook onze vele openluchtzwembaden, de tennisclub in de stad, het ‚Schloß Wittgenstein‘ met zijn paarden bieden 
ontelbaar veel mogelijkheden voor ontspanning en inspanning.

ONZE EXTRA TIP

Golfen in het geluk

In de golfclub Wittgensteiner Land

vindt u spel, sport en plezier

op attractieve speelvelden

op 600 meter hoogte

met 50 kilometer uitzicht.

Tip: boek uw overnachting in één van onze Bad Laaspher partner-

hotels en ontvang 20 procent Greenfee-korting.

Hotel AM Fang en Romantik Landhotel Doerr

De golfclub waar je je goed voelt:

www.gc-wittgenstein.de

Kapellenstr. 10 in 57319 Bad Berleburg-

Sassenhausen, Tel.: 02751/920 22 78

E-Mail: info@gc-wittgenstein.de
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Sport 
    & Vrije tijd
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Door de winter

Weliswaar is onze streek niet direkt bekend als skigebied. Maar toch kunt u ook in de winter een sneeuwparadijs ver-
wachten. Prachtige wandelingen door de versneeuwde bossen, sleetochten met de kinderen of op de skies, de winter 
is een mooi jaargetijde, ook bij ons.

In de buurt van Bad Laasphe heeft u in Hesselbach, Kleingladenbach en de Sackpfeife 3 mogelijkheden om een skihel-
ling af te suizen. In Rückershausen en Sohl kunt u op langlaufskies over de loipes het landschap genieten.

Maar ook het bekende Winterberg is op 42 km afstand gemakkelijk te bereiken en een leuke attractie in de wintersport. 
Alle informaties vindt u  op www.tourismus-badlaasphe.de

Sneeuwschoenenw
andeling 

Winterwandelen eens anders: beleeft u het Wittgensteinse landschap 

op sneeuwshoenen. De sneeuwschoenenwandeling met begeleiding 

duurt 2-3 uur. Voor groepen tot 12 personen kunnen sneeuwscho-

enen en stokken worden geleend.
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    & Vrije tijd
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In de lucht en op de grond over berg en dal

Een prachtig vlieggebied met startrichting noordoost voor de paraglider, op de Entenberg in Bad Laasphe.
Vanaf de startplaats op 535 meter hoogte gaat het 235 meter naar omlaag op de landingsplaats bij Niederlaasphe.

Voor beginners biedt de vliegschool FlyART  in het stadsdeel Hesselbach dag- of weekendproefcursussen aan. De 
oefenhelling bevindt zich op de skihellling in Hesselbach.
Ook de paraglide-vereniging Bad Laasphe e.V. biedt verschillende cursussen aan. Op afspraak zijn ook tandemvluch-
ten mogelijk.

Direkt op de binnenplaats van het Schloß Wittgenstein bevindt zich een manege.
Hier en op het aangrenzende gebied worden paardrijlessen aangeboden. In de manege is het mogelijk voor beginners 
het paardrijden te leren en voor paardenliefhebbers om hun hobby uit te oefenen in de vakantie.
Verdere informatie over cursussen en uitrijden op www.wittgenstein.de
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Zwembaden en openluchtzwembaden

Wabach-Bad, Bad Laasphe
Het kinderspeelbadje met glijbaan beschikt over een groot zonnescherm wat het gehele 
kinderbad bedekt. Het grote bad biedt zwemmers en nietzwemmers massagestralen, 
stromingen, nekdouches en bodemstralen, 24°C warm water, 25 meter of 50 meter ba-
nen, maar ook een brede waterglijbaan en springplanken in een apart springbad.

Openluchtzwembad Feudingen
Het openluchtbad in stadsdeel Feudingen biedt een 25 x 16 meter bad, een duikplank, 
een kinderbadje en een brede waterglijbaan van 7 meter, plezier voor jong en oud.

Openluchtbad Hesselbach
In het stadsdeel Hesselbach ligt een klein en familievriendelijk zwembad met kinderbad 
en grote zonneweide. Al in 1933 kon men hier in de warme zomermaanden afkoelen. Via 
zonne-energie wordt het water al na een paar zonnige dagen verwarmd op 26°C.

Overdekt zwembad
Omdat Bad Laasphe geen overdekt zwembad heeft, mogen gasten de zwembaden van 
hotel Lahnblick en van hotel Am Fang en van het Parkhotel in Biedenkopf gebruiken.
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Vakantietijd is feel-good-moment

De gezondheid is het waardevolste goed van de mens. En vaak wordt dit ons pas bewust, wanneer we ziek zijn. Daa-
rom is het zo belangrijk, juist nu, waar de stress het alledaagse leven beheerst, dat we ons actief voor ons eigen welzijn 
inzetten. Doet u iets voor uw gezondheid en komt u naar Bad Laasphe.

Volgens de holistische gezondheidsconceptie a.h.v. Sebastian Kneipp bestaat er een samenhang tussen fysiek welzi-
jn en mentale stabiliteit. Daarom zou iedereen naast de lichamelijke fitness ook op het geestelijke evenwicht moeten 
letten.

ONZE EXTRA TIP

Wellness-wandelen-welzijn

Geniet u na een wandeling door de wittgensteinse bossen in ons 

exclusieve wellness gedeelte op ca. 1500 m² met zwembad, whir-

lpool, stoombad, bio- en blokhut-buitensauna, massage en cosme-

tica-afdeling en royale ontspanningsruimtes zowel binnen als buiten.

Alle aanbiedingen vindt u op www.landhotel-doerr.de A
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Gezondheid 
   & Kneipp
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Goed voelen met Kneipp

Met de bewezen  gezondheidsconcepten van Sebastian Kneipp kan iedereen iets voor zijn welzijn doen en tegelijkertijd 
de afweerstoffen duurzaam versterken. Enkel in 11 plaatsen in Duitsland zijn tegenwoordig officieel als Kneipp-Premi-
um-Class-standplaats gecertificeerd, en hierdoor in buitengewone mate geschikt voor de omzetting van de Kneipp-
filosofie.

Bad Laasphe, dat de natuurlijke poort naar het wittgensteiner land voorstelt, voldoet aan alle eisen en behoort daarom 
sinds jaren tot deze standplaatsen. Met de onaangeroerde loof- en naaldbossen en ook de hoogteligging tussen 330 – 
700 meter biedt de stad een gezondheidsvorderend klimaat in een middelgebergte.

Water – Gezondheidselixer
Water markeert één van de belangrijkste punten van het gezondheidsconcept volgens Sebastian Knei-
pp. Dit vloeibare element bevordert de zelfgenezing van het menselijk lichaam en helpt om het immu-
unsysteem duurzaam te versterken.

Kruiden – hun helende werking
Met behulp van de plantenkrachten het eigen welzijn verbeteren. Ook deze aanpak is een belangrijk ele-
ment binnen de 5-zuilen-filosofie van Sebastian Kneipp. Het essentiele idee is om het immuunsysteem 
te ondersteunen door het consequente gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voeding – gezond eten met plezier
Centraal in de filosofie staat het feit, gezonde kost te combineren met culinair genieten. De eenvoudige, 
voedzame kost van Kneipp geeft voorkeur aan een volwaardige gemengde kost met groenten, fruit, zuivel 
en graanprodukten, wat ook in het voedingsconcept van vandaag past.

Beweging – stap voor stap naar geluk
Wie actief in de sport is, bevordert niet alleen zijn lichamelijke gezondheid maar ook zijn algemene con-
ditie op een duurzame manier. Hierbij wordt er absoluut niet om prestaties gevraagd!

Innerlijke balans, eindelijk ademen
Vooral in tijden van beroepsspanning verliezen mensen hun innerlijke balans en het vermogen om selec-
tief te ontspannen. Degenen, die de energiestroom in zijn lichaam wil bevorderen, moet ervoor zorgen, 
dat er na stressvolle fases een periode  van herstel volgt.
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Wellness – bewust vertragen

Bewust uit de drukte van het dagelijkse leven en genieten van een paar ontspannen dagen. Ontdek een nieuw gevoel 
van leven, beauty en wellness, zoeken en vinden, te genieten en te leven. Bevredig uw verlangen naar rust en laat u 
verwennen. Eiland van ontspanning en welzijn kan worden gevonden in het stoombad of sauna, bij actieve rondjes 
zwemmen in het aangenaam getempereerd zwembad of bij verschillende massages en schoonheidsbehandelingen.

Kruidentuin – in de voetsporen van Sebastian Kneipp
Een belangrijk punt van de holistische Kneipp therapie zijn planten en kruiden. Om deze reden werd al in 1988 een 
kruidentuin gecréeerd in Bad Laasphe, achter het Haus des Gastes. 
In de tuin groeien bijna 100 planten, die kunnen worden gebruikt als medicinale planten, keukenkruiden of als wilde 
groente.

Watervoetbad in de stadstuin van Bad Laasphe
In de stadstuin komen de Kneipp-gasten aan hun trekken.
Niet alleen op warme dagen adviseren wij de broek omhoog te rollen en in het koele water te stappen.
Exacte instructies over hoe verder te gaan vindt u bij het watervoetbad.

Kneipp vereniging Bad 
Laasphe De vereniging 
biedt cursussen aan 
van watergymnastiek of 
QiGong en Nordic Walking 
of Pilates. Informaties 
bij www.tourismus-bad-
laasphe.de
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Kerken en godsdiensten in 
Bad Laasphe
Evangelische kerk, Kirchplatz,  
Tel.: 02752 9373, zondags: 10.00 uur
Katholieke kerk St. Petrus,
Gartenstraße 13, Tel.: 02751 7148, 
zondags: 10.30 uur
dinsdags 18.30 uur heilige dienst
Vrije evangelische gemeente Bad 
Laasphe, Lahnstraße 10,  
Tel.: 02752 7211, Godsdienst  zon- en 
feestdagen 10.00 uur
Neuapostolische kerk, Wasserstraße 
68, zondags: 9.30 uur
woensdags 20.00 uur

Leeszaal
In het Haus des Gastes
Maandag- vrijdag van 8.30 – 18.00 
uur, zaterdags en zondags van 9,30 
– 18.00

Markt
Elke woensdag op het marktplein.

Midgetgolf
Berghütte zur Teufelskanzel, Sebastian- 
Kneipp-Straße 20, Vrijdagmiddag tot 
zondag

Politie
De politie is steeds onder het tele-
foonnummer 110 ( zonder kengetal) 
te bereiken. Het politiebureau Bad 
Laasphe, Gartenstraße 11, Tel: 
02752- 478484, is niet steeds bezet.

Farmacie
Center Farmacie, Ludwig-Koch-Str. 5, 
Tel.: 02752 5066660
Rathaus-Farmacie, Königstraße 2, 
Tel.: 02752 6696
Stadt-Farmacie, Bahnhofstraße 11, 
Tel.: 02752 7071
Lachsbach-Farmacie, Bahnhof- 
straße 45, Tel.: 02752 9595
Rothaar-Farmacie (Feu), Sieg-Lahn-
Straße 49, Tel.: 02754 378378

Bank
Deutsche Bank Privat- u. Ge-
schäftskunden AG, Bahnhofstraße 4, 
ec-Geldautomaat, Tel.: 02752 47410
Sparkasse Wittgenstein, Vestiging 
Bad Laasphe, Lahnstraße 7, ec-Gel-
dautomaat, Tel.: 02751 9221400 
SB Vestiging im Ludwig-Koch-Center 
Bad Laasphe-Banfe, Alter Markt 2, 
Tel.: 02751 9221340
Bad Laasphe-Feudingen, 
Sieg-LahnStraße 30,  
Tel.: 02751 9221320
Volksbank Mittelhessen eG,  
Vestiging Bad Laasphe,  
Bahnhofstraße 12, ec-Geldautomaat, 
Tel.: 02752 47400
Volksbank Wittgenstein eG,  
Vestiging Feudingen, Sieg-Lahn- 
Straße 28, ec-Geldautomaat,  
Tel.: 02754 37440

Jeu des Boules
Stadtgarten Bad Laasphe
Treffen van de jeu des boules vereni-
ging van mei – september elke eerste 
dinsdag van de maand van 17.00 
– 20.00 uur. Gasten zijn van harte 
welkom.
Obere Rote Hardt, zondags vanaf 
10.00 uur. Informatie: 02752 – 478074

Dialysecentrum PHV  Ope-
ningstijden
Thüringer Weg 4, 57334 Bad Laasphe, 
Tel.: 02752 478173
Öffnungszeiten:  
Mo, Mi und Fr 6.00-22.15 Uhr

Paragliding
Proefcursus aan de oefenhelling in 
Hesselbach, Vliegschool FlyArt:
www.flyart.de
Vlieggebied Entenberg in Nieder-
laasphe voor gevorderde zweefvlie-
gers Paragliding Bad Laasphe e.V.: 
www.entenberg.eu

Golfbaan in Sassenhausen
12-holes-baan met Driving-Range en 
oefenmogelijkheden. 
www.golfclub-wittgensteiner-land.com

Bioscoop
Residentie bioscoop, Brückenstra-
ße, 57334 Bad Laasphe, Tel.: 02752 
4799800, www.residenzkino.de
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Evenementen
Veelzijdig aanbod in het Haus des 
Gastes, Kabaret, concerten, dans, 
theater, lezingen en veel meer, zie 
informatie in Haus des Gastes en bij 
www.tourismus-badlaasphe.de  
en www.facebook.com/badlaasphe

Wandelfeesten
Het wandelfeest Oberes Lahntal is een 
jaarlijks wandelevenement in het voor-
jaar in het stadgebied Bad Laasphe.
De organisatie door de verschillende 
stadsdelen is elk jaar in een ander 
stadsdeel.
De geplande wandelingen staan hierbij 
onder een bepaald motto.
Verdere informaties bij www.touris-
mus-badlaasphe.de

Wandelingen
Het ‚Waldreich Wittgenstein‘ ligt aan 
de zuidkant van het Rothaargebergte, 
in  het bosrijkste gebied van Duitsland  
met ongerepte natuur. In dit prachtige 
landschap vindt u in Bad Laasphe 
een indrukwekkend netwerk van wan-
delroutes met hoge kwaliteit en meer 
dan 350 km wandelplezier.
Regelmatig worden themawande-
lingen onder begeleiding gehouden. 
De wandelkaart Wittgenstein met 
wandel- en vrijetijdstips, de plaatseli-
jke wandelkaarten voor Bad Laasphe 
en Feudingen en de flyer over de the-
mapaden liggen in het VVV kantoor 
voor u klaar,  als voorbereiding op een 
vakantie in de natuur en vol beleve-
nissen, u kunt het ook downloaden.

Post
Bahnhofstraße 18, ec-Geldautomat, 
Schalterstuden: Ma Die Woe Do Vrij 
14.30 – 17.30 uur
Za 9.00 – 12.00 uur
Woensdagmiddag gesloten

Schaak
Openluchtschaak in de stadstuin, elke 
vrijdagavond 20.00 uur speelavond 
in het Haus des Gastes, gasten zijn 
welkom.

Zwemmen
Bad Laasphe Openluchtzwembad 
Wabach bad, Gennernbach, 57334 
Bad Laasphe, Tel.: 02752 9472, 
www.wabach-bad.de
Feudingen-openluchtzwembad,  
Auf den Wieherhöfen 13,  
57334 Bad Laasphe-Feudingen,  
Tel.: 02754 8123,  
www.freibad-feudingen.de
Hesselbach zwembad,  
57334 Bad Laasphe-Hesselbach,  
Tel.: 02752 5764,  
www.freibad-hesselbach.de

Zwembaden in hotels
Toegang ook voor bezoekers, die 
geen hotelgasten zijn.
Landhotel Doerr, Sieg-Lahn-Straße 8, 
57334 Bad Laasphe-Feudingen,  
Tel.: 02754 3700
Hotel am Fang, Höhenweg 1,  
57334 Bad Laasphe, Tel.: 02752 506480
Hotel Lahnblick, Höhenweg 10, 
57334 Bad Laasphe, Tel.: 02752 5090

Schlot Wittgenstein
Trouwen, evenementen, horeca en 
veel meer: 
www.schlosswittgenstein.de

Bibliotheek
in de Haus des Gastes
Tel.: 02752 5866
Openingstijden:  
Ma, Di, Do 14.30-17.30 Uhr,  
Wo en vrij 10.00-12.00 Uhr

Taxi
Standplaats bij Haus des Gastes
Dirk Roth, Tel.: 02752 2299
Heribert Roth, Tel.: 02752 5430
Rothenpieler, Tel.: 02752 200744

Tennis
Tennisbaan aan de Lahnstraße
Ma die do en vrijdags van 
8.00 – 14.00 uur.
Reservering in het VVV kantoor

VVV kantoor
Toerisme, kuur en stadinformatie Bad 
Laasphe GmbH, Haus des Gastes, 
Wilhelmsplatz 3, Tel.: 02752 898, Fax: 
02752 7789
Openingstijden: Ma – vrij 9.00 – 12.30
en 13.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
info@tourismus-badlaasphe.de
www.toruismus-badlaasphe.de
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De weg naar ons in Bad Laasphe

Ook voor een korte vakantie zijn wij goed te bereiken, zowel uit het Rhein-Main gebied als vanuit het Ruhrgebied, zodat 
u uw kostbare tijd ook volledig kunt gebruiken.

Met de auto
U bereikt Bad Laasphe over de snelweg A45 (Dortmund – Frankfurt), afslag Dillenburg en via de Bundesstraße B253 ( 
richting Biedenkopf) en ook de B62.
Vanuit Fulda rijdt u via Alsfeld en de Bundesstraße B62.

Met de trein
U bereikt Bad Laasphe met de ‚Obere Lahntalbahn‘ direct vanuit Marburg en met de ‚Rothaarbahn‘ vanuit richting 
Siegen, waarbij u in Erndtebrück moet overstappen.
Het station in Bad Laasphe ligt op ca. 500 meter afstand van het centrum en het VVV kantoor. Verdere stations zijn er 
in Feudingen, Oberndorf (alleen stophalte wanneer gewenst) en in Niederlaasphe (ook alleen halte wanneer gewenst)
Verdere informatie www.bahn.de

Het „Haus des Gastes“ is drempelvrij.
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BEWI - Fliesen- & Sanitärfachgeschäft  Friedrichshütte 6, 57334 Bad Laasphe
BERGE-BAU GmbH & Co. KG    Leimstruther Weg 7-9, 57339 Erndtebrück
Brauerei Bosch GmbH & Co. KG   Steinacker Str. 15, 57334 Bad Laasphe
Briel GmbH & Co. KG     In der Stockwiese 7, 57334 Bad Laasphe
Buchhandlung Arthur Blöcher    Bahnhofstr. 23, 57334 Bad Laasphe
ECRON e.K.      Gartenstr. 22, 57334 Bad Laasphe
Edeka-Feudingen     Sieg-Lahn-Str. 51, 57334 Bad Laasphe-Feudingen
EDEKA Kilian      In der Aue 7, 57334 Bad Laasphe
Fotohaus Achatzi     Lahnstr. 1, 57334 Bad Laasphe
Frieda & Ich - einfach anziehend   Bahnhofstr. 17, 57334 Bad Laasphe
Hengst Malerwerkstätten    Lahnstr. 29, 57334 Bad Laasphe
Hinterländer Anzeiger     Marktplatz 16, 35216 Biedenkopf
Metzgerei Dietrich     Ostplatz 4, 57334 Bad Laasphe
Metzgerei Reuter     Bahnhofstr. 51, 57334 Bad Laasphe
Nähkästchen      Bahnhofstr. 55, 57334 Bad Laasphe
Optik Kollat      Sieg-Lahn-Str. 29, 57334 Bad Laasphe-Feudingen
Optik, Uhren & Schmuck STAEHLER   Königstr. 8, 57334 Bad Laasphe
Orthopädieschuhtechnik Wehrmann   Königstr. 21, 57334 Bad Laasphe
Otto Wunderlich‘s Friseurteam   Bahnhofstr. 57, 57334 Bad Laasphe
Provinzial Geschäftsstelle    Königstr. 25, 57334 Bad Laasphe
Restaurant „Ratsschänke“ - Weiß & Paura GbR Wilhelmsplatz 1, 57334 Bad Laasphe
Rewe Treude GmbH & Co. KG    Bahnofstr. 73-75, 57334 Bad Laasphe
Schröder Unterhaltungselektronik   Königstr. 50, 57334 Bad Laasphe
Sparkasse Wittgenstein    Lahnstr. 7, 57334 Bad Laasphe
Stadtapotheke      Bahnhofstr. 11, 57334 Bad Laasphe
Stadtparfümerie Acker    Bahnhofstr. 66, 57334 Bad Laasphe
Volksbank Mittelhessen    Bahnhofstr. 12, 57334 Bad Laasphe
Wittgensteiner Wochenpost GmbH    Ederstraße 8, 57319 Bad Berleburg
Wohnzeug      Lahnstr. 1, 57334 Bad Laasphe 

„SHOPPEN MACHT GLÜCKLICH“
Die Händlergemeinschaft 
freut sich auf Ihren Einkauf

www.tourismus-badlaasphe.de/region-kultur/
einkaufen-und-geniessen.html
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Wenn Sie den richtigen  
Partner an Ihrer Seite haben.
Vermitteln. Finanzieren. Bausparen. Versichern.   
Geben Sie Ihren Wohnwunsch in gute Hände – unser 
Komplettservice öffnet ihrer Zukunftsplanung neue 
Türen! 

Zuhause
ist einfach.

sparkasse-wittgenstein.de


