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RÜGEN WANDELEN    RÜGEN WANDELEN

Tekst en fotografie: Marc Erwich

Van ansichtkaartdorpjes met prachtige villa’s en witte zandstranden tot  
imposante krijtrotsen tegen een zee van betoverende beukenbossen:  
Rügen is een romantische én ruige parel in de Oostzee. 

Even heb ik het idee dat ik op een filmset van 
een kostuumdrama rondloop. De Wilhelmstraße 
in het badplaatsje Sellin doet met haar rijkver-
sierde witte droomvilla’s in zwierige Bäderstil 
denken aan de tijd van de belle époque. Zelfs 
het straatmeubilair oogt chique. Het merendeel 
van de vakantiegangers heeft echter vooral oog 
voor de lange lint van restaurants, boetieks en 
cafés. Ik slenter verder tot het einde van de Fla-
niermeile, waar ik het bordes van de negenen-
negentig treden tellende Himmelstreppe 
bereik. Vanaf de ‘hemeltrap’ kijk ik uit over het 
witte zandstrand vol strandkorven en de 
sprookjesachtige Seebrücke Sellin. Een nostal-
gisch zomerplaatje. Ik volg de 394 meter lange 
pier, strijk onderweg neer op het terras en hoor 
onder me een zacht klotsen van de Oostzee.

Kleurexplosie
Nog zo’n ervaring uit de oude doos: een ritje 
met Rasender Roland. Deze stokoude stoomtrein 

boemelt fluitend over een smalspoor en stopt bij 
verschillende leuke plaatsen. Zoals Putbus, de 
oudste én meest witte badplaats van het eiland. 
En Binz, het Nice van het Noorden. Een halte 
verder ligt jachtslot Granitz, met op de top van 
de toren een adembenemend uitzicht over Rü-
gen. Beloning: een kleurexplosie van fonkel-
blauw water, witschuimende golven en één 
groene zee van bomen. Wie geen genoeg kan 
krijgen van die oneindige vergezichten, mag het 
Baumwipfelpfad bij het Naturerbe Zentrum 
 Rügen niet missen. Hier slinger je in de ade-
laarshorst tot boven de boomtoppen. En leer je 
en passant bij over de natuur van het eiland.

Sonnenscheindauer
Maar goed, was ik niet gekomen om te wande-
len? Gelukkig heeft Rügen op nog geen dui-
zend vierkante kilometer alles in huis voor de 
wandelaar. Grootste troeven: de afwisselende 
natuurlandschappen en de vele zonuren. Vele 

Utrecht - Rügen is zo’n 730 km, goed voor 8 uur 
rijden. De meeste toeristen verblijven in het ooste-
lijke deel van het eiland. Houd er rekening mee 
dat het tijdens vakantieperiodes erg druk kan zijn.

ACCOMMODATIE 
Haus Miramar is een klein familiehotel in typische 
Bäderstil. Gelegen aan de statige Wilhelmstraße 
in Sellin, op vijf minuten lopen van het strand.    
Zie: www.miramar-sellin.de.

PRAKTISCH

SCHWERIN &  
NATURPARK  

STERNBERGER  
SEENLAND 

Tip: verleng je va-
kantie in Mecklen-
burg-Vorpommern 
en stop op de heen 

of- terugweg in  
Schwerin. Het schil-
derachtige Schwerin 
is de stad van de ze-

ven meren én van 
het gigantische kas-
teel. Wil je even aan 
de stadsdrukte ont-

snappen? Op een 
half uur rijden ligt 

Naturpark Sternber-
ger Seenland. Hier 
vind je rust, natuur 

en de mooiste wan-
delroutes.

Informatie
www.wirsindinsel.de 
www.ruegen.de  
www.off-to-mv.com/nl

honderden kilometers aan wandelpaden tonen 
je de natuurlijke rijkdom. Van dichte beuken-
bossen tot kilometerslang strand en van roman-
tische heuvels tot wereldberoemde krijtrotsen. 
In de benen dus!

Open mond
Veruit de populairste route is de Hochuferweg, 
een tocht van zo’n 8 kilometer tussen Lohme en 
Sassnitz, dwars door Nationaal Park Jasmund. 
Het is weliswaar het kleinste nationale park 
van Duitsland, maar beschikt over een grootse 
aantrekkingskracht. Al snel begrijp ik waarom. 
Vanaf de hoge oever geniet ik van prachtige 
panorama’s, terwijl de dikke bladerendeken 
van de beuken het zonlicht filtert op feeërieke 
wijze.  
Geflankeerd door de grillige krijtrotskust nader 
ik hét hoogtepunt van mijn tocht: de Königs-
stuhl. Deze 118 meter hoge en spierwitte krijt-
rots is vooral bekend door het schilderij uit 
1818 van Caspar David Friedrich; Krijtrotsen op 
Rügen. Vanaf Viktoria-Sicht, een hoogtevrees 
opwekkend uitkijkplatformpje, kijk ik – en vele 
anderen - met open mond naar dit wonder der 
natuur. In het bezoekerscentrum kom ik weer 
op adem en ontdek ik de vele verhalen van dit 
fascinerende UNESCO Werelderfgoed.

Schiereiland
Rustiger is het op het schiereiland Mönchgut, 
onderdeel van biosfeerreservaat Zuidoost-Rü-
gen. Samen met een gids en een groepje wan-
delaars trekken we door de ongerepte natuur. 
Bij de Zickerberg – hoogte: 66,2 meter – stop-
pen we plots. De gids heeft een boodschap voor 
ons: ‘Was für ein geiles Wetter mit super Sicht.’ 
Ik kijk om me heen. Het wolkendek is ronduit 
spectaculair, zeilbootjes dobberen in de verte bij 
een oud vissersdorpje en de zon zakt vredig in 
zee. Hij heeft gelijk. Duitslands grootste eiland 
is een paradijsje. •


