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Waar ligt het Saarland?

De Duitse deelstaat Saarland grenst in het zuidwesten aan Frank-
rijk, met zijn westpunt aan Luxemburg en in het noordoosten aan 
de deelstaat Rijnland-Palts.Saarland

Grenzeloos avontuur

Vlak tegen de grens met Frankrijk 
ligt het Saarland, een verrassende 
streek met een indrukwekkende 
natuur en verbluffende verge-
zichten. Dichte bossen, glooiende 
heuvels, brede rivierlandschap-
pen... het Saarland is dé vakantie-
bestemming voor liefhebbers van 
het buitenleven.

Het uitzicht over het nevelige 
Saardal waarin de Saarschlei-
fe een lus vormt, doet je adem 
meteen al stokken in de vroege 
ochtend. Er staat je op deze plek 
boven de Saar een bijzonder ori-
ginele slaapplaats te wachten: de 
Cloefhänger!

De wijngaarden in het Drielan-
denpunt (FR/DE/LUX) nodigen 
tot gezellig neerstrijken voor een 
glaasje en smullen van streekspe-
cialiteiten na een wandeltocht op 
een Premiumwandelpad. Maar je 
kunt het Saarland ook prima op 
de fiets verkennen, langs bonte 
orchideeënvelden en grote wa-
terbuffels in het biosfeerreservaat 
van de Bliesgau.

Ongerepte natuur met donkere 
wouden en venen vind je in het Na-
tionale Park Hunsrück-Hochwald, 
waar je in een trekkingcamp onder 
de sterrenhemel kunt slapen.
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J unglepaden, zandstran-
den, spectaculaire top-
pen en nog veel meer. We 

hebben een paar bijzondere 
tips voor natuurliefhebbers, 
levensgenieters en cultuur-
fans uitgelicht.

Toppers in het 
Saarland

1  Symbolische plek met  
 uitzicht: Boomtoppenpad
 Saarschleife

De Saarschleife is een heel bij-
zonder natuurverschijnsel. Je 
kunt er heerlijke wandeltoch-
ten maken, er is keuze genoeg.
Onze tip: bekijk de Saarschlei-
fe van een hoogte van 42 
meter! Het Boomtoppenpad 
kronkelt over een afstand van 
ongeveer 800 meter tussen de 
boomtoppen en komt uit op 
een observatieterras van 42 
meter hoog met een adembe-
nemend en vrij uitzicht op de 
Saarschleife.
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2  Recreatie op de 
 Bostalsee, het grootste  
 meer van Zuidwest-  
 Duitsland

Het Bostalmeer biedt talrij-
ke recreatiemogelijkheden: 
lekker ontspannen aan het 
zandstrand of actief sporten 
op of in het water, voor ieder 
wat wils! Dankzij de uitste-
kende kwaliteit van het water 
staan wateractiviteiten zoals 
vissen, zwemmen, zeilen en 
windsurfen op de daarvoor 
bestemde plaatsen niets in de 
weg. Ook waterratten komen 
hier aan hun trekken: twee 
zandstranden en ruime zon-
neweiden nodigen tot zwem-
men of zandkastelen bouwen.
www.bostalsee.de/nl/

3  Industrieel 
 werelderfgoed: 
 de Völklinger Hütte

De Völklinger Hütte, IJzer-
smelterij, is een gigantisch 
staal- en hoogovencomplex 
uit de bloeitijd van de staal-
industrie en behoort tot het 
meest originele werelderf-
goed van de UNESCO. De 
Völklinger Hütte combineert 
op unieke wijze zijn indus-
triële verleden met moderne 
exposities en concerten, maar 
geeft ook info over de ijzer-
winning. De landschapstuin 
bevat allerlei verschillende 
plantensoorten.
www.voelklinger-huette.org

4  Een duik in de wildernis: 
 Nationaal Park 
 Hunsrück-Hochwald

Tussen het Saarland en de 
Rijnland-Palts ligt een fa-
scinerende wildernis: het 
natuurpark Saar-Hunsrück. 
Zwarte ooievaars, wilde kat-
ten en vleermuizen vinden 
hier dezelfde rust als natuur-
liefhebbers. De Kelten streken 
al neer in dit gebied. Het bos 
bewaart de stenen getuigen 
van deze cultuur: de Keltische 
muur in Otzenhausen legt een 
link tussen de natuur en de 
mythische tijd van de Kelten.
www.nationalpark-
hunsrueck-hochwald.de 

5  Vlieghelling: 
 het Saarpolygoon

De steenberg van Ensdorf, 
ook wel 'Halde Duhamel' ge-
noemd, is met zijn oppervlak-
te van 50 hectaren en hoog-
te van 150 meter een van de 
grootste steenbergen. Vanaf 
het in 2016 onthulde stalen 
Saarpolygoon van 30 meter 
hoog, ter herdenking van de 
Saarlandse steenkolentijd, is 
het uitzicht op het dal van de 
Saar fantastisch.

6  Saarbrücken, 
 bruisende stad
 tussen het groen

Veelzijdig, creatief, levenslus-
tig en alternatief. Deze woor-
den omschrijven Saarbrü-
cken mischien het best. Strijk 
neer in een van de vele cafés, 
wandel langs de Saar, snuf-
fel rond in de talrijke winkel-
tjes en sluit je dag af met een 
glaasje in een van de authen-
tieke kroegen rondom de St. 
Johanner Markt of in de wijk 
Nauwieser Viertel.

7  UNESCO 
 biosfeerreservaat   
 Bliesgau

Het UNESCO biosfeerreser-
vaat van de Bliesgau is een 
echte aanrader voor natuur-
liefhebbers. De bijzonderhe-
den van de Bliesgau zijn de 
uitgestrekte beukenbossen, 
de draslanden langs de Blies, 
boomgaarden, en kalkgras-
velden waarin ontelbare or-
chideeënsoorten groeien. Er 
zijn ook degelijke fiets- en 
wandelpaden om veilig op 
ontdekkingsreis te gaan. 
Klimmen en kanovaren zetten 
de streek in een ander per-
spectief.
www.biosphaere-bliesgau.eu

Saarland Card – 
reizen voor 
'n prikkie

Profiteer van gratis toegang tot 
meer dan 90 toeristische trekpleis-
ters en reis gratis met bus & trein in 
het Saarland.
Bekijk indrukwekkende sporen 
uit vervlogen tijden,  ontspan je in 
zwembaden, beleef sensaties in 
recreatiecentra en kom op adem in  
fraaie tuinen. Maak een boottocht 
op de Saar of een stadsrondleiding 
en ontdek onze musea.
www.toerisme-saarland.nl/card
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Het Saarland biedt met ge-
zinsvriendelijke trajecten 
door de rivierdalen, pittige 

stijgingen in de heuvels of grens-
overschrijdende tochten naar 
Frankrijk en Luxemburg perfec-
te mogelijkheden voor gezellige 
fietstochtjes, meerdaagse toch-
ten en sportieve uitdagingen.

1  Cultuurfietstocht

De cultuurfietstocht langs de 
Saar en de Moezel is als het 
ware geknipt voor degenen die 
het op de fiets het liefst rustig 
aan doen en graag de tijd ne-
men om bezienswaardigheden 
te bekijken langs de route.

2  Smulfietstocht

Van stevige burgerkost met 
bier tot fijnproeverskeuken 
met uitgelezen wijnen! Fiets 
door een zacht glooiend heu-
vellandschap in de drieland-
enhoek Frankrijk, Luxemburg 
en Rijnland-Palts en geniet 
van de eersteklas keuken en 
uitstekende wijnen.

Grenzeloos 
Fietsen

3  Saar-Elzas-fietstocht

Deze vlakke en gezinsvrien-
delijke fietstocht begint in 
de oudste stad van Duits-
land Trier, gaat langs de Saar 
en de Moezel via het Saar-
kolenkanaal en het Marne-
Rijnkanaal naar Straatsburg, 
UNESCO-stad.
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Gratis Fietskaart

Alle fietsroutes van het 
Saarland en hun beschrij-
vingen zijn te vinden op onze 
SaarFietslandkaart (schaal 
1:150.000).
Je kunt deze kaart gratis be-
stellen.

Dankzij de uitstekende be-
wegwijzering kunnen de 
routes zonder voorberei-
ding eenvoudig worden gefietst 
en zijn ze op vele manieren met 
elkaar te combineren.
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1  Wandelgeluk op de 
 Saar-Hunsrück-Steig

Een avontuurlijke trektocht tus-
sen Moezel, Saarschleife, Trier 
en Rijn. Je wandelt op smalle pa-
den door de natuur. De tocht zit 
vol afwisseling en verveelt nooit 
vanwege de veelzijdige land-
schappen: wijngaarden en ri-
vierlandschappen langs Saar en 
Moezel wedijveren met bosrijke 
heuvelruggen en bergkammen. 
De topper van de tocht is en blijft 
het fantastische uitzicht op de 
Saarschleife.

2  Het Saarland-fietspad
 rondom het hele Saarland

Handig om te weten: deze deel-
staat is zo klein dat je de rond-
tocht met gemak in een week 
op de fiets kunt klaren. Het 
Saarland-fietspad bevat op een 
afstand van 350 kilometer de 
mooiste culturele en natuurlij-
ke parels, zoals de Saarschlei-
fe, de Völklinger Hütte en de 
Bostalsee.

3  Stand up paddelen 
 op de Bostalsee

De Bostalsee is een veelzijdig 
recreatie- en watersportgebied. 
Je kunt er windsurfen, zeilen, 
waterfietsen... Liever niet? Dan 

is stand up paddle, SUP in het 
kort, het perfecte alternatief voor 
ontspanning op het water. Je 
hebt de principes van deze sport 
zo onder de knie en je huurt een 
board voor een uur. En dan dob-
ber je heerlijk, al staand op je 
plank, op het meer en geniet je 
van het uitzicht op de oever en 
de zeilboten.

4  Wildernis onder 
 de sterrenhemel

Wie moet er per se naar het Ama-
zoneregenwoud? Echte oerwoud-
avonturen kun je ook beleven in 
het Nationale Park Hunsrück-
Hochwald. Daar - waar wilde kat-
ten in het kreupelhout struinen, 
1.400 soorten kevers kruipen 
en zwermen venwitsnuitlibellen 
vliegen - kan het nog beter: drie 
‘trekkingcamps’ in de wildernis. 
Je kunt je plaats in deze kampen 
van tevoren boeken.

5  Paddlepret: 
 kanoën op de Blies

Varen is altijd leuk. In het bio-
sfeerreservaat van de Bliesgau 
verken je de Blies vanuit een 
kano. Neem voor een tochtje een 
begeleider in de arm, die kent 
de omgeving als z’n broekzak en 
weet wat wel en niet mag.

W andelplezier, een fietstocht vol afwisseling, water-
pret, opmerkelijke bezienswaardigheden, oerwouda-
vonturen in een trekkingcamp: zes bijzondere out-

doortips in het Saarland.Outdoortips
1
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O ngerepte wandelpaden, 
veelzijdige tochten en 
nauwgezette markering!

Met de 60 bekroonde Premium-
tochten wordt je wandeltocht 
een echt avontuur! Geniet tij-
dens een heerlijke wandeling 
van een dag of halve dag van de 
fraaie landschappen in het Saar-
land.

Premium 
Wandelen

3  Uitstapje bij de buren

Eerst hoorde je nog overal 
'Hallo!' en een paar stappen 
verder is het ineens 'Bonjour!'. 
Onze grensoverschrijdende 
tochten geven een vleugje 
avontuur aan het wandelen in 
het Saarland!

Gratis Wandelkaart

Op de wandelkaart in handig 
formaat vind je een overzicht 
van alle Premiumtochten in 
het Saarland. 
Nu gratis bestellen!
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1  Wandelen & Smullen

De Saarland Tafeltouren zijn 
een bijzondere variant op de 
Premiumtochten. In een Ta-
feltour maak je een fraaie 
wandeling en rond je de dag 
af met een fantastisch diner.

2  Wandelen met hangmat

Huur een hangmat en neem 
deze mee op je wandeltocht 
op geselecteerde Premium-
wandelpaden. Hang hem 
tussen de bomen en ont-
span je.
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Hoog boven de Saarschleife tussen de bomen, in een wijnvat 
of in een woonwagen. In het Saarland kan je nacht heel bij-
zonder zijn!

Originele 
overnachtingen

4  Op vakantie 
 in een woonwagen 

Een avontuur voor het hele 
gezin. Gewekt worden bij zon-
sopgang door het gekwetter 
van de vogels, reeën kijken 
tijdens het ontbijt, 's avonds 
genieten van de romantische 
sfeer in de natuur... De woon-
wagens 'Rotkelchen' en 'Grün-
specht' hebben elk plaats voor 
4 personen. De woonwagen 
heeft  zit ook een keuken met 
zithoek, en een toilet.
www.urlaubswagen-
saarland.de

gau overnacht je in de natuur 
in een comfortabele, knusse, 
natuurlijke en moderne 'natuur-
hotelkamer' van topniveau, 
een onvergetelijke ervaring! 
Het Glamping Resort ligt in 
het UNESCO-biosfeerreser-
vaat van de Bliesgau, vlak-
bij de Saarland Therme en 
niet ver van Saarbrücken, de 
hoofdstad van het Saarland.
www.glamping-resorts.de

3  Landgut Girtenmühle

Geniet op het gezellige terras 
van een biologisch drankje, 
sapje of een kopje koffie. De 
camping ligt aan de rand van 
een prachtig bos dat al aan de 
rand van de beek begint.
www.landgutgirtenmuehle.
de/nl/

1  Cloefhänger 

Overnachten tussen de bo-
men, hoog boven de Saar-
schleife. Beleef het Cloef-
hänger-avontuur! Je slaapt 
tussen twee bomen, op een 
hoogte van twee meter, in 
een van de mooiste streken 
in het Saarland. De sterren-
hemel ligt binnen handbereik 
en het zachte schommelen 
van de Cloefhängers wiegt je 
in slaap.
www.cloefhaenger.com

2  Glamping Resort

Glamping, combinatie van 
'glamour' en 'camping', is 
luxe kamperen. In de Blies-

Tip:

Met de Saarland Card heb je gratis 
toegang tot meer dan 95 bestem-
mingen en reis je gratis met bus 
en trein in het Saarland! 
Boek minstens 2 overnachtingen 
bij een van onze deelnemende 
accommodatieverstrekkers en je 
krijgt de Saarland Card cadeau.
www.toerisme-saarland.nl/card
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V eelzijdig, creatief, le-
venslustig en alterna-
tief. Deze woorden om-

schrijven Saarbrücken mischien 
het best. Strijk neer in een van 
de vele cafés, wandel langs de 
Saar, snuffel rond in de talrij-
ke winkeltjes en sluit je dag af 
met een glaasje in een van de 
authentieke kroegen rondom de 
St. Johanner Markt of in de wijk 
Nauwieser Viertel. Dat alles in 
één stad waarin modern en oud 
niet voor elkaar onder doen.

Stadsleven 
tussen het groen

1  Oerwoud aan de rand
  van de stad

Het bos aan de rand van de stad 
Saarbrücken is in Duitsland 
een van de weinige ongerep-
te natuurgebieden in de vorm 
van een woud onder de rook 
van een grote stad.

2  Urban ArtWalk

Saarbrücken is een waar 
openluchtmuseum voor stads-
kunst. Kunstenaars uit alle 
landen hebben talrijke ge-
vels omgetoverd tot kleurrijke 
kunstwerken. En... alles is gra-
tis te zien!

2

2
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Onze vakantieservice

Vraag onze Nederlandstalige 
brochure aan!

Vakantieservice Saarland
Tourismus Zentrale Saarland
Tel.: +49 (0)681 / 927 20 0
E-mail: info@tz-s.de
www.toerisme-saarland.nl
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Ontdek het met de Saarland Card! 
 
Met de Saarland Card heb je gratis toegang tot meer dan 95 bestemmingen en reis  
je gratis met bus en trein in het Saarland! Hoe dat zit? Boek minstens 2 overnach-
tingen bij een van onze deelnemende accommodatieverstrekkers en je krijgt de 
Saarland Card cadeau. 

Meer weten? 
 
Alle deelnemende accommodatieverstrekkers, 
attracties en info over de Saarland Card zijn te 
vinden op www.toerisme-saarland.nl

Waar ben ik nu toch beland?
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