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Persbericht: 

Een paradijs voor fietsers 
 

 

 

Onder de rook van de Noord-Duitse Hanzestad Bremen ligt het Teu-

felsmoor. Hoewel hier de bekendste Duitse kunstenaarskolonie 

Worpswede ligt, geldt het nog altijd als insider-tip. Het gecultiveerde 

veenlandschap van het Teufelsmoor leent zich perfect voor een reis 

naar het verleden. Een tocht met een turfschuit of met de historische 

Moorexpress door het landschap dat al rond 1900 een grote aantrek-

kingskracht op kunstenaars had, is veel mooier en authentieker dan 

welke multimediale presentatie dan ook! Het weidse en vlakke land-

schap lijkt bovendien gemaakt voor fietstochten.  

 

Voor wie het Teufelsmoor met de fiets wil ontdekken en een aantal 

highlights van de streek wil leren kennen, is de fietsroute 'Weites 

Land' de juiste keuze. Die verbindt de bruisende Hanzestad Bremen 

met de landelijke idylle van het Teufelsmoor, de magische aantrek-

kingskracht van de kunstenaarsdorpen Worpswede en Fischerhude 

en de maritieme sfeer van de voormalige walvisvaardersplaats Vege-

sack. 

 

Noemenswaardige hellingen kom je op de ca. 140 km lange 

fietstocht niet tegen. De meeste tijd fiets je over verkeersluwe bin-

nenwegen, over dijken en bosweggetjes. Vandaar dat deze fietsroute 

geschikt is voor jong en oud en zeker ook voor families met kinderen. 

Afhankelijk van uw conditie kunt u tussen de twee en vier dagen 

uittrekken voor deze tocht. 

 

Vanaf het Centraal Station in Bremen gaat het via het Bürgerpark 

langs de rivier de Wümme door het Blockland (aangelegd door Hol-

landers en dat is te zien) naar Vegesack. Na een strijd om het 'berg-

klassement' in de Bremer en Ritterhuder Schweiz loopt de route door 

de Hammevlakte naar Osterholz-Scharmbeck, Worpswede en via 

Tarmstedt en Grasberg naar Lilienthal. Alvorens terug te keren naar 

de Hanzestad maakt de route nog een lus naar het schilderachtige 

Fischerhude. Omdat 'Weites Land' een fietsrondweg is, maakt het 

niet uit waar je met de tocht begint.  

 

Bij de toeristische informatiepunten in het Teufelsmoor kunnen GPS-

apparaten gehuurd worden voor € 7,50 per dag. Met deze moderne 

satellietnavigatie kunt niet meer verdwalen. De Duitstalige kaart van 

de fietsroute 'Weites Land' (ISBN 978-3-87073-481-7) biedt niet 

alleen uitstekend kaartmateriaal, maar ook een uitgebreid overzicht 

van alle bezienswaardigheden langs het traject. Gedetailleerde infor-

matie: www.weites-land.info en www.teufelsmoor.nl.  

 


