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Persbericht: 

Magische zomer in het Teufelsmoor 
 

 

Het Teufelsmoor bij Bremen lokt met zijn unieke 

veenlandschap en bijzondere licht al meer dan een eeuw 

lang bezoekers van heinde en verre. Waren het aan het 

einde van de 19de eeuw de kunstenaars die door de 

landschappelijke pracht werden aangetrokken, nu zijn het 

zowel cultuurliefhebbers die het levendige kunstdorp 

Worpswede bezoeken als actieve vakantiegangers die op de 

fiets, te voet of met de kano de schoonheid van dit 

landschap ontdekken. Ook deze zomer presenteert het 

Teufelsmoor zich met interessante evenementen en 

tentoonstellingen.  

 

Worpwede: een levendig dorp vol kunst 

Kunst speelt nog steeds een belangrijke rol in Worpswede. Dat 

Worpswede nog steeds een levendige kunstscene heeft, bewijzen de 

Open Atelierdagen. Van 12 t/m 14 juli 2013 openen maar liefst 

96 kunstenaars hun atelier. Een mooie gelegenheid om kennis te 

maken met de hele bandbreedte van kunst en ambacht  in 

Worpswede: schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst, keramiek. Voor 

ieder wat wils.  

 

Rustgevende natuur & levendige tradities 

De schoonheid van het Teufelsmoor kan het beste met de fiets of 

vanaf het water worden ontdekt. Door het weidse landschap lopen 

talloze fietspaden. Langs de mooiste plekjes en bezienswaardigheden 

zijn thematische dagtochten en meerdaagse fietsroutes uitgezet. De 

kans dat u onderweg een schuttersoptocht of een optocht tijdens het 

oogstfeest tegenkomt is vrij groot. Elke dorp koestert zijn rijke 

geschiedenis en samen feestvieren zit de mensen hier in het bloed. 

Het grootste volksfeest is het Stadtfest in Osterholz-Scharmbeck van 

19 t/m 21 juli 2013. In de weekends rijdt de historische 

Moorexpress dwars door het Teufelsmoor van Bremen naar Stade. 

Omdat het boemeltreintje een fietswagon heeft, zijn ook langere 

fietstochten mogelijk. Sinds kort biedt het Teufelsmoor als officiële 

'Movelo-Regio' ook een netwerk van e-bike verhuurstations en 

oplaadpunten aan.  

 

Turfschuiten in het maanlicht 

Een heel andere zicht op de natuur heb je vanaf het water. Rustig 

met kano of kajak over de kleine rivieren Hamme en Wümme glijden. 

Een kwakende kikker in het riet, duizenden bloeiende waterlelies, in 

de verte vliegt een ooievaar. Een tochtje met een historische 

turfschuit biedt dezelfde natuurervaring. Terwijl de schipper vertelt 

over het harde leven vroeger in het veen, kun je met volle teugen 

genieten van de omgeving. Het hoogtepunt van het turfschuitseizoen  
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is de jaarlijkse HammeNacht. Maar liefst 19 feestelijk versierde 

turfschuiten varen op 17 augustus 2013 heen en weer tussen de 

verschillende uitspanningen. Aan boord wordt livemuziek gespeeld en 

worden sterke verhalen verteld. In de maneschijn is het hier wel heel 

erg magisch!  

Meer ideeën voor een magische zomer in het Teufelsmoor: 

www.teufelsmoor.nl 


