NL
Het gevarieerde sportaanbod in de regio strekt zich uit van balsporten, atletiek, turnen, zwemmen via fitnessaanbiedingen, vechtsporten, paardensport en golf tot aan motor-, ultralight-, zweef- en modelvliegen toe. Fans van de motorsport kunnen ieder jaar genieten
van het wereldkampioenschap rally dat door het district leidt. Een in
Duitsland uniek netwerk van onderscheiden premium-wandelpaden
en een goed fietspadennetwerk motiveren om het landschap te voet
of met de fiets te ontdekken. Voor jagers en vissers is de streek een
attractief gebied. En voor de ski- en rodelsport zijn de hoogvlakten
en bergen van de Hunsrück een ideale omgeving.
De plaatselijke horeca verwent haar gasten met specialiteiten uit de
regionale keuken, zoals bijvoorbeeld de Idar-Obersteiner vleesspies
(Spießbraten). Maar ook de tophoreca is vertegenwoordigd in de
Hunsrück. Drie van de 100 beste Duitse restaurants zijn te vinden in
de regio. Het aanbod van de restaurants en eethuizen wordt aangevuld door een groot aantal eetgelegenheden met zeer gevarieerde
internationale keuken.

Nadere informatie ontvangt u hier:
Media en pers
Nahe-Zeitung/Rhein-Zeitung
Wochen-Spiegel
Birkenfelder Anzeiger
Stadtfacette Idar-Oberstein
Dorfschelle (VG Herrstein)
Idarwald-Rundschau
Westricher Rundschau
Radio Idar-Oberstein

Bestuur
Kreisverwaltung Birkenfeld
Stadt Baumholder
Stadt Birkenfeld
Stadt Idar-Oberstein
Verbandsgemeinde Birkenfeld
Verbandsgemeinde Herrstein
Verbandsgemeinde Rhaunen
Verbandsgemeinde Baumholder

Vrije tijd
Naturpark Saar-Hunsrück
Saar-Hunsrück-Steig
Naheland-Touristik
Deutsche Edelsteinstraße
Deutsches Edelsteinmuseum
Landesmuseum Birkenfeld
Historisches Kupferbergwerk Fischbach
Wildfreigehege Wildenburg

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

Woningen en vastgoed
Gebäudebörse VG Herrstein
Gebäudebörse VG Baumholder
Kreissparkasse Birkenfeld
Volksbank Hunsrück-Nahe eG
Raiffeisenbank Nahe eG
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Welkom in de groene zone van Hunsrück en Naheland
Leven en werken in een echt vakantieland

Ingebed in het attractieve middelgebergtelandschap van Hunsrück en
Naheland ligt het district Birkenfeld in het zuidwesten van RheinlandPfalz. Hier, in het hartje van Europa, vormt zijn gebied tegenwoordig
een deel van het unieke natuur- en cultuurlandschap van het natuurpark Saar-Hunsrück. Het hier geplande nationale park Hunsrück zal de
natuurlijke schoonheid van dit waardevolle natuurlandschap duurzaam
bewaren.

Wat betreft het gezinsvriendelijke leven en wonen is het district een
topkeus. Een dicht netwerk van crèches en een beurs voor kinderoppas zorgen ervoor dat de kleinsten de hele dag goed verzorgd zijn. Het
voordelige woningaanbod maakt de regio bovendien tot een paradijs
dat betaalbaar is. Op het gebied van huren, vastgoed en bouwpercelen
liggen de prijzen per vierkante meter hier duidelijk onder het Duitse
gemiddelde.

Op grond van centrale ligging midden tussen belangrijke noord-zuiden oost-west-verkeersassen zijn de grote agglomeraties en airports
gemakkelijk te bereiken. De luchthaven Frankfurt-Haan ligt zelfs voor
de deur. Rechtstreekse toegang tot een hoofdtraject van de Deutsche
Bahn bieden de stations in Idar-Oberstein en Neubrücke. Korte afstanden, geen files is het devies bij het autorijden, bij busverbindingen en
de medische zorg. Een uitgebreid netwerk van huisartsen en specialisten evenals meerdere ziekenhuizen zorgen voor de gezondheid van de
mensen.

Het gevarieerde opleidingsaanbod omvat alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs – die ook een fulltime-aanbod hebben.
Tot de internationaal toonaangevende studieoorden behoren de milieucampus Birkenfeld en de campus voor edelsteen- en sieradenvormgeving van de hogeschool Trier in Idar-Oberstein. De volksuniversiteit
en plaatselijke organisaties bieden met hun gevarieerde aanbod diverse
opleidingsmogelijkheden voor volwassenen.

Van groot economisch belang voor de regio is de traditionele sieraden- en edelsteenindustrie. Daarom heeft in Idar-Oberstein, de edel
steenhoofdstad van Duitsland, niet alleen het Duitse gemmologische
instituut zijn zetel, met de INTERGEM vindt hier ieder jaar een van de
belangrijkste sieradenbeurzen plaats. Kwaliteit tot in het kleinste detail
bieden ook de vele kleine hightechbedrijven in de metaal- en kunststofindustrie en voor laboratoriumapparatuur. Meerdere ervan zijn zelfs
nationale of internationale marktleiders.
Bij het thema winkelen laten de particuliere detailhandelaren en filiaalwinkels hier geen wens onvervuld. Naast supermarkten is er op markten
en in boerderijwinkels een ruime keus aan levensmiddelen en bioproducten uit de regio. Voor alles wat online-shopping te bieden heeft, is
er in het districtsgebied een highspeed-breedbandnet, waarmee men
comfortabel van thuis uit kan winkelen.

Het culturele leven in de regio overtuigt over de gehele breedte. Een
digitaal 3D-bioscoopcenter evenals filmhuizen laten actuele blockbusters en filmklassiekers zien. Honderdduizenden bezoekers komen af op
de plaatselijke kermisevenementen zoals het bekende “Spießbratenfest”
in Idar-Oberstein, de Veitsrodter premiemarkt evenals een groot aantal
andere markten. Een levendig museumlandschap, van het Duitse edel
steenmuseum via het nationale museum Birkenfeld tot aan het openluchtmuseum en mijnen toe brengt de geschiedenis weer tot leven.
Diverse muziek- en theater-events bieden voor iedere smaak wat
wils: van rock-, pop- en folkmuziek via jazz, bigband-swing tot aan
klassieke muziek toe. Highlights zijn de talrijke open-air-events zoals
de jazzdagen in Idar-Oberstein, festivals, concerten en opera´s in een
natuurlijk decor. Het Stadttheater Idar-Oberstein en kleinere theaters
trekken vele enthousiaste bezoekers aan met toneel, dans en cabaret.
De Idar-Obersteiner theaterzomer en de „Karl-May-Festspiele“ in Mörschied vormen hierbij de hoogtepunten.

