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Het is begin april als de natuur eindelijk uit 
haar winterslaap ontwaakt. De zon en de len-
tewaardige temperaturen stemmen me vro-
lijk, zeker met een weekendje wandelen in 
het vooruitzicht in het nieuwe wandelparadijs 
tussen Bremen en Hamburg. Althans, zo luidt 
de ronkende tekst over de NORDPFADE.  
Reden genoeg voor een ontdekkingstour.

Gezellig gefluit
Als eerste etappe kies ik voor de bijna tien ki-
lometer lange wandeling NORDPFAD Kuh-
bach-Oste. Vanaf het startpunt bij Hotel 
Schröder beland ik direct in het Kuhmühler 
Wald. Een rustgevende wereld. Het is dat ik 

Een paar dagen ontsnappen aan alle drukte, even helemaal 
niks aan je hoofd. Dat doet een mens goed. In het Noord-Duitse 
district Rotenburg (Wümme) kom ik op adem en ervaar ik de 
kalmerende werking van de NORDPFADE.
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wat klets met de Nederlandse gids Alinda, an-
ders zou ik alleen het gezellige gefluit van het 
vogelorkest horen. 
‘Mensen komen hiernaartoe voor de rust’, ver-
telt de geboren Rotterdamse. ‘In Landkreis Ro-
tenburg kun je uren wandelen door de vrije 
natuur zonder iemand tegen te komen. Er wo-
nen hier maar tachtig mensen per vierkante ki-
lometer.’ Snel zoek ik op wat dat aantal in 
Nederland is: ruim vierhonderd. 

Een leger kraanvogels
Het heerlijke en overweldigende niets geeft 
een gevoel van vrijheid en activeert een ge-
luksstofje in mijn hersenen. Ik slenter langs 

de kabbelende Kuhbach en de meanderende 
Oste. Onthaasten gaat vanzelf. Ook in natuur- 
en vogelreservaat Tister Bauernmoor kijk ik 
mijn stadsogen uit. Een mysterieus veenge-
bied waar hagelwitte berken langzaam ver-
dwijnen in spiegelgladde wateren, smalle 
paadjes opgaan in oneindige heidevelden en 
het luide getrompetter weerklinkt van een 
imposant leger kraanvogels.

Fotogeniek
Ook de wandelingen NORDPFAD Ostetal en 
NORDPFAD Kempowskis Idylle tonen het 
groene gezicht van de streek. Van uitgestrekt 
boerenland en dichte beukenbossen tot prach-
tige veengebieden. Mensen kom ik amper te-
gen. Herten wel. Maar telkens als ik een foto 
wil maken, huppelen de bambi’s weg.  
Wat niet wegloopt, zijn de hunebedden, die 
verspreid over het gebied liggen. Geduldig 
poseren ze voor mijn camera. Maar is er meer 
te zien dan deze prehistorische graven. Ster-
ker nog, het lijkt wel alsof om elke hoek een 
fotogenieke verrassing op je wacht. Een para-
dijs? Een plaatje is het zeker.

NORDPFADE
De NORDPFADE zijn een verzameling van 24 wan-
delroutes in Landkreis Rotenburg (Wümme), de 
groene long tussen Bremen en Hamburg in de 
deelstaat Nedersaksen. De tochten variëren van 5 
tot en met 32 kilometer en voeren over de 
Noord-Duitse laagvlakte. Zeer geschikt dus voor 
elk niveau en elke leeftijd. Ook fijn: de routes zijn 
volledig bewegwijzerd en hebben handige infobor-
den.

QUALITÄTSWEGE WANDERBARES  
DEUTSCHLAND
De Nordpfaden zijn ontwikkeld volgens de veelei-
sende kwaliteitscriteria van de Duitse Wandelver-
eniging, die inspelen op de wensen van de wande-
laar. Zo loop je amper op asfalt, is er een 
betrouwbaar markeringssysteem en kun je onder-
weg bij verschillende etablissementen genieten 
van regionale specialiteiten.

NEDERLANDSTALIGE GIDS
Wil jij een wandeling maken met een Nederlands-
talige gids? Dat kan. Stuur een mailtje naar info@
nordpfade.info en informeer naar de mogelijkhe-
den.

ACCOMMODATIE
In de regio zijn er veel wandelvriendelijke accom-
modaties. Deze onderkomens houden rekening 
met de behoeften van de wandelaar, bieden ser-
vice op maat en dragen het kwaliteitslabel ‘Qua-
litätsgastgeber Wanderbares Deutschland’. Twee 
tips: Hotel Schröder aan de rand van het bos in 
Gross Mecklsen (www.hotel-schroeder.de) en de 
charmante vakantiewoning Oste-Ferienhof, een 
prachtig gerenoveerde boerderij (www.oste-ferien-
hof.de) in een piepklein boerendorp.    
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Op zoek naar 
meer wan-
delplezier  
in Neder-
saksen? 
Bestel dan 
de gratis 
folder 

‘Wandelen in  
Nedersaksen’  
op www.vakantie land-
nedersaksen.nl/ 
folders-bestellen
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