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Welkom in de groene zone van Hunsrück en Naheland
Leven en werken in een echt vakantieland

Ingebed in het gevarieerde middengebergtelandschap van de
Hunsrück en het Naheland met hun oorspronkelijke bossen, rivierdalen en beken ligt het district Birkenfeld in het zuidwesten
van Rheinland-Pfalz. Hier, in het hartje van Europa, maakt zijn
gebied tegenwoordig deel uit van het unieke natuur- en cultuurlandschap van het natuurpark Saar-Hunsrück binnen de Europese
regio SaarLorLux. De natuurlijke omstandigheden maken van deze
regio een van de eerste plaatsen van menselijke beschaafdheid
in Midden-Europa. Het in de regio geplande nationale park zal
daarom het Hunsrück-gebied met zijn natuurlijke schoonheid als
ongerept en ecologisch waardevol natuurlandschap duurzaam
bewaren voor toekomstige generaties.

Op grond van de centrale ligging midden tussen belangrijke
noord-zuid- en oost-west verkeersassen zijn de belangrijkste
binnen- en buitenlandse agglomeraties gemakkelijk te bereiken.
Hoofdverkeersaders zijn hierbij de autosnelweg A62 en de beide rijkswegen B41 en B269. Vlak voor de deur ligt de luchthaven
Frankfurt-Hahn. Goede verbindingen zijn er bovendien met de airports Frankfurt am Main, Saarbrücken, Luxemburg en Zweibrücken.
Door het district loopt het hoofdtraject Mainz-Saarbrücken van
de Deutsche Bahn met twee regionale stations in Idar-Oberstein
en Neubrücke. Korte afstanden, geen files is het devies bij het autorijden, bij busverbindingen, bij het reddingswezen evenals bij de
medische zorg. Naast een uitgebreid netwerk van huisartsen en
specialisten zorgen maar liefst meerdere ziekenhuizen met hun
vakafdelingen voor de gezondheid van de mensen ter plaatse.
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Van groot economisch belang voor de regio langs de Duitse
edelsteenroute is sinds eeuwen die sieraden- en edelsteenindus
trie. Rond Idar-Oberstein wist men de plaatselijke mineralenvoorraden en tegelijkertijd de vele beken te benutten voor het exploiteren van slijpmachines. Het internationale belang van de Duitse
edelsteenhoofdstad blijkt ook uit het feit dat het Duitse gemmologische instituut en een van de belangrijkste sieradenbeurzen
hier onderdak hebben gevonden. Het aanwezige vakmanschap
bij de sieradenvervaardiging hebben ook het ontstaan van hightechbedrijven in de metaal- en kunststofverwerking evenals bij
gevoelige laboratoriumbenodigdheden begunstigd. Veel van deze
bedrijven behoren tot de nationaal en internationaal toonaangevende binnen hun branche. Met name de toeleverende industrie
voor de automobielsector in de regio heeft een competentie ontwikkeld, die haar tot de favoriete leverancier van de vooraanstaande automobielfabrikanten heeft doen uitgroeien. Voor een solide

arbeidsplaats- en opleidingsaanbod zorgt hierbij de gezonde
mix van grote, middelgrote en kleinere bedrijven in de sectoren
toerisme, handel, nijverheid, handwerk, industrie en landbouw.
Bij het thema winkelen laten de detailhandelaren ter plaatse, de
mode en elektronicafiliaalbedrijven evenals de bouw- en meubelzaken geen wens onvervuld. Naast supermarkten en buurtwinkels is er bovendien op markten en in talrijke boerderijwinkels een
ruime keus aan natuurlijke levensmiddelen en bioproducten uit
de regio. Het water uit de mineraalbronnen in Schwollen is tot
buiten de regio beroemd vanwege zijn kwaliteit. Voor alles wat de
online-shopping te bieden heeft, gebruikt u in het districtsgebied
een highspeed-breedbandnet, waarmee u uw zaken comfortabel
van thuis uit kunt afhandelen. Attractieve vak- en consumentenbeurzen informeren over nieuwe producten en bieden kansen om
voordelig in te kopen.
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Wat betreft het gezinsvriendelijke leven en wonen is het district een topkeus. Een dicht netwerk van crèches, kleuterscholen en scholen, waar de kinderen de hele dag worden begeleid,
evenals een beurs voor kinderoppas zorgen ervoor dat de klein
tjes altijd goed ondergebracht zijn. Het voordelige aanbod aan
woonruimte maakt van het district een paradijs in en groene
omgeving, dat nog betaalbaar is. Hier ligt de gemiddelde prijs
voor kale huur per vierkante meter onder vijf euro, bij aankoop
van woningen onder 1.000 euro en de koopprijs voor ontsloten
bouwpercelen ligt bij slechts 30 tot 60 euro. Daar komen nog
in vergelijking lage classificaties bij veel verzekeringstarieven
bij. Voor liefhebbers van historische gebouwen zijn er bovendien subsidiemogelijkheden op grond van het dorpsvernieu-

wingsprogramma van de deelstaat. Verheugt u zich op uw eigen
droomhuis.
Het uitgebreide opleidingsaanbod omvat klassieke basisscholen, VMBO-scholen, VWO´s, geïntegreerde middenscholen – ook
met aanbiedingen voor fulltime-begeleiding – evenals scholen
voor beroepsonderwijs en hbo-instellingen. Tot de internatio
naal toonaangevende studieoorden behoren de milieucampus
Birkenfeld evenals de campus voor edelsteen- en sieradenvormgeving aan de hogeschool Trier in Idar-Oberstein. Een zeer
gevarieerd aanbod van volksuniversiteit, Elisabeth-Stiftung in
Birkenfeld en vele plaatselijke organisaties bieden diverse opleidingsmogelijkheden voor volwassenen.
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Een ruime keus heeft men op het gebied van het bruisende culturele leven. Een digitaal 3D-bioscoopcenter evenals programma- filmhuizen en open-air-bioscopen vertonen actuele blockbusters en klassiekers uit de filmgeschiedenis. Honderdduizenden
bezoekers komen het hele jaar door op de talloze kermisevenementen in het district af, zoals het tot buiten de grenzen van de
regio bekende “Spießbratenfest” in Idar-Oberstein, de Veitsrodter
premiemarkt evenals een groot aantal andere markten. Een levendig museumlandschap laat u kennismaken met de duizendjarige geschiedenis van de regio. Naast het wereldwijd vermaarde
Duitse edelsteenmuseum wekken het Birkenfelder Landesmuseum, de Keltische nederzetting Altburg, de leimijn Herrenberg en
kopermijn Fischbach de geschiedenis van de mens van de vroege ijzertijd tot heden tot leven. Een echt jaarbeurshighlight is de
jaarlijkse INTERGEM-beurs, waar toonaangevende internationale
exposanten hun edelstenen en hun sieraden tentoonstellen.

Voor iedere smaak het juiste aanbod vindt men op de gevarieerde
muziek- en theaterevenementen: van rock-, pop- en folkmuziek,
jazz, bigband-swing tot aan klassieke concerten toe. De highlights
worden hierbij gevormd door de talrijke open-air-evenementen
zoals de jazzdagen van Idar-Oberstein, het Altburg-folkfestival,
het “Hexenrock-Festival”, kamerconcerten op kasteel Birkenfeld
evenals regelmatige operaopvoeringen in een natuurlijk decor –
met nationaal en internationaal bekende musici. Het gevarieerde amusementsaanbod wordt aangevuld door het Stadttheater
Idar-Oberstein evenals kleine podia in het district met theaterop
voeringen, cabaret en kleinkunst. Het hoogtepunt is ieder jaar de
theaterzomer Idar-Oberstein op kasteel Oberstein – als onderdeel
van de cultuurzomer Rheinland-Pfalz – en de tot buiten de nationale grenzen bekende Karl-May-festivals van het openluchttheater Mörschied.
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Vooral wat betreft het sportieve aanbod munt bijna iedere gemeente uit met een eigen sportvereniging, een eigen sportaccommodatie en een breed gevarieerd sportaanbod. De keus strekt zich
uit van klassieke balsporten, atletiek en zwemmen via fitnessmogelijkheden en vechtsporten tot aan paardensport en golf toe.
Voor geambitioneerde turners is er het nationale sportcentrum
voor kunstturnen. Beoefenaars van de vliegsport kunnen maar
liefst terecht bij twee verenigingen met een eigen vliegveld voor
motor-, ultralight- en zweefvliegtuigen evenals eigen model
vliegtuigafdelingen. De motorsport heeft met actieve verenigingen
een lange regionale traditie. Het wereldkampioenschap rally met
de wedstrijd voor de ADAC-Duitsland-rally voert ieder jaar door
het district Birkenfeld. Met name voor al diegenen die pure na
tuur willen beleven, is er een voorbeeldig aanbod om het aantrekkelijke landschap met de fiets of te voet te ontdekken. Het dichte
netwerk van onderscheiden premium-wandelpaden is uniek in
Duitsland. Het vakantiepark Hambachtal biedt een grote diversi-

teit op één plaats. Voor jagers en vissers is de regio op grond van
de gevarieerde fauna een attractief gebied. De hoogvlakten van
de Hunsrück bieden met de hoogste berg in Rheinland-Pfalz – de
816 meter hoge Erbeskopf – een attractieve omgeving voor de
ski- en rodelsport – zelfs met een zomerrodelbaan.
De inheemse horeca in Hunsrück en Naheland verwent haar
gasten graag met specialiteiten uit de regionale keuken, zoals
bijvoorbeeld de vleesspies (Spießbraten) uit Idar-Oberstein, de
aardappelworst, gevulde deegballen en natuurlijk gevarieerde
wildgerechten. Maar ook de tophoreca is thuis in de Hunsrück.
Drie van de 100 beste Duitse restaurants vindt men in deze regio.
Het aanbod aan klassieke restaurants en traditionele eethuizen
wordt aangevuld door een breed spectrum aan horecagelegenheden met Italiaanse, Griekse, Turkse, Indische, Japanse en Chinese
keuken.
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Nadere informatie ontvangt u hier:
Media en pers
Nahe-Zeitung/Rhein-Zeitung
Wochen-Spiegel Idar-Oberstein
Birkenfelder Anzeiger
Stadtfacette Idar-Oberstein
Dorfschelle (VG Herrstein)
Idarwald-Rundschau
Westricher Rundschau
Radio Idar-Oberstein
Vrije tijd
Naturpark Saar-Hunsrück
Saar-Hunsrück-Steig
Naheland-Touristik
Deutsche Edelsteinstraße
Deutsches Edelsteinmuseum
Landesmuseum Birkenfeld
Historisches Kupferbergwerk Fischbach
Wildfreigehege Wildenburg

Foto´s: EUFETS GmbH; Hochschule Trier, Umwelt-Campus - Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung; Fissler GmbH; Fritsch GmbH;
Heinz Mayer OHG; Hochwald Sprudel; Landkreis Birkenfeld; Marco Schupp;
Naheland-Touristik GmbH; Wayand AG

Landkreis Birkenfeld
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Schneewiesenstraße 25
55765 Birkenfeld
Telefoon: +49 (0) 67 82 15-0
E-mail: info@landkreis-birkenfeld.de
www.landkreis-birkenfeld.de

Woningen en vastgoed
Gebäudebörse VG Herrstein
Gebäudebörse VG Baumholder
Kreissparkasse Birkenfeld
Volksbank Hunsrück-Nahe eG
Raiffeisenbank Nahe eG
Bestuur
Kreisverwaltung Birkenfeld
Stadt Baumholder
Stadt Birkenfeld
Stadt Idar-Oberstein
Verbandsgemeinde Birkenfeld
Verbandsgemeinde Herrstein
Verbandsgemeinde Rhaunen
Verbandsgemeinde Baumholder

Scholen en hogescholen
Göttenbach-Gymnasium
Gymnasium an der Heinzenwies
Gymnasium Birkenfeld
Berufsbildende Schule Wirtschaft
Berufsbildende Schule Technik
Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier
Campus für Edelstein - und Schmuckdesign, Hochschule Trier

