
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DAGEN RÜGEN 

 

 

U vindt hier informatie over o.a. Nationaalpark Jasmund, Prora, Stralsund, 

Sellin, Putbus en Hiddensee. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=r%C3%BCgen&source=images&cd=&cad=rja&docid=jAMHXtYNN9ZrhM&tbnid=2kwU5sKQrN2h5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insel_R%C3%BCgen-Strand_von_Sellin.jpg&ei=xOh3Ub_nGrPL0AWcx4CQCg&bvm=bv.45580626,d.d2k&psig=AFQjCNEtdVdE6K_sIWS0cbnPYTNgzyFcDw&ust=1366899039847562
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Algemene informatie 

Rügen is het grootste eiland van Duitsland. Op 926 km² is hier alles te 

vinden wat de harten van vakantiegangers sneller doet kloppen: eindeloze 

Oostzeestranden, ongerepte natuur en luxe zeebaden. Een droom – midden 

in de Oostzee. 

Het voor de Pommerse Oostzeekust gelegen eiland Rügen is een van de 

populairste vakantiebestemmingen in Mecklenburg-Vorpommern. De 

aantrekkelijkheid van Rügen en zijn zeebaden Binz en Sellin wisten ook 

Thomas Mann en de Duitse kanselier Bismarck al te waarderen. Dat het hier 

destijds een en al luxe was, is in deze zeebaden met hun chique hotels en 

nostalgische charme nog altijd te merken. Nog nostalgischer is de Rasende 

Roland, een meer dan 100 jaar oude smalspoorbaan, die de 

vakantiegangers met een snelheid van 30 kilometer per uur direct naar de 

verschillende zeebaden op het eiland brengt.  

Naast in totaal 60 km fijne zandstranden heeft Rügen ook landschappelijk 

veel te bieden: de grote nationale parken van het eiland, een dankzij Casper 

David Friedrich wereldberoemd uitzicht op de krijtrotsen van de 

Stubbenkammer, idyllische vissersdorpjes en chique herenhuizen. Even wit 

als de krijtrotsen is ook de de stad Putbus, de oudste badplaats van het 

eiland, die vooral bekend is vanwege zijn classicistische architectuur, die 

perfect harmonieert met het mooie slot en park. 

Rügens schitterende natuur- en cultuurlandschap nodigt de bezoekers uit 

om het eiland met de fiets of de zeilboot te verkennen. Naast 

wereldberoemde bezienswaardigheden als kaap Arkona en het jachtslot 

Granitz heeft het eiland een evenement op de kalender staan dat jaarlijks 

meer dan 100.000 toeschouwers trekt: de Störtebeker Festspiele, die 

worden gehouden in het unieke natuurtheater Ralswiek aan de oever van de 

Großer Jasmunder Bodden en al jarenlang buitengewoon populair zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer en klimaat 

Rügen heeft een gematigd klimaat. In de zomer ligt de temperatuur rond de 

22 graden en in de winter rond de 0 tot 10 graden. 
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Kap Arkona 

Kaap Arkona is een kaap op het Duitse eiland Rügen. Het is een 45 m hoge 

en steile kust bestaande uit krijtgesteente. Hij ligt in het noorden, op het 

schiereiland Wittow. 

De kaap ligt op het grondgebied van de gemeente Putgarten, bij het plaatsje 

Vitt. Er komen jaarlijks zo'n 800.000 bezoekers. 

Het Duitse passagiersschip Cap Arcona werd in 1927 naar deze kaap 

genoemd. 

 

Nationaal park Jasmund 

In het noordoosten van Duitsland kunt u in het nationale park Jasmund de 

unieke pracht van het krijtlandschap met talrijke moerassen, nat en droog 

grasland ontdekken. 

Het bekendste punt van het park zijn de wereldberoemde krijtrotsen rondom 

de Königsstuhl, die reeds de beroemde schilder Caspar David Friedrich op het 

doek heeft vastgelegd. Bij het nationale park horen bovendien de uit de 

dertiende eeuw daterende bossen met rode beuken op het Stubnitzplateau, 

een voornamelijk uit krijt opgebouwde hoogvlakte die in de ijstijd is ontstaan. 

De 10 km lange en op sommige plekken wel 117 m hoge krijtkust met z'n 

actieve en inactieve kliffen die de dynamiek van een steile kust 

aanschouwelijk maken een karakteristiek schouwspel voor dit gebied. Hier 

vinden oplettende strandwandelaars behalve wit schrijfkrijt ook nu nog 

afzettingsgesteente en fossielen uit de ijstijd.  

De veelsoortige dieren- en plantenwereld in het nationale park omvat o.a. de 

zeldzame zeearend en huiszwaluwen die in de krijtrotsen hun broedplaats 

hebben. Het gebied van de Stubnitz is niet alleen vanwege zijn betoverend 

mooie krijtlandschap een bezoek waard. 

 

Prora 

Prora is een plaatsje op het eiland Rügen aan de Prorer Wiek, tussen 

Sassnitz en Binz. Het valt bestuurlijk onder Binz en is bekend geworden, 

doordat hier vanaf 1936 een gigantisch badhotel werd gebouwd voor Kraft 

durch Freude. 

De naam Prora wordt in 1577 voor het eerst vermeld. Met "Proase" werd 

destijds een heuvelrij op de Schmale Heide bedoeld. Aan het eind van de 

achttiende eeuw ontstond op Prora een kleine nederzetting. Eind negentiende 

eeuw werd hier een landhuis gebouwd. Op 30 juli 1935 droeg Max von 

Veltheim, hertog van Putbus, een zeven kilometer lange kuststrook van zijn 

gebied over aan het Deutsche Arbeitsfront (DAF), dat hier een badhotel wilde 

laten bouwen, KdF-Seebad Rügen. 
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Seebad Prora 
 
Seebad Prora is een nazi-bouwwerk in de buurt van het Duitse dorp Prora 
op het eiland Rügen. 
De opdracht voor de bouw werd in 1935 gegeven door Adolf Hitler. In het 
badhotel van Kraft durch Freude moesten twintigduizend vakantiegangers 
uit de arbeidersklasse zich kunnen ontspannen, en het complex moest 
tijdens een eventuele oorlog ook als hospitaal kunnen worden gebruikt. In 
totaal zouden vijf van dergelijke reusachtige badhotels worden gebouwd. 
De eerste steenlegging voor Prora vond plaats op 2 mei 1936. Er werd 
nog wel een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, maar eigenlijk stond al vast 
dat het complex zou worden ontworpen door Clemens Klotz, de favoriete 
architect van DAF-leider Robert Ley. 
Klotz ontwierp het hele complex, op de feestzaal na. Hij tekende twee 
vleugels met ieder vier grote bouwblokken van elk 550 meter lang. In 
totaal telde het complex tienduizend tweepersoonskamers, alle gelegen 
aan de zeezijde. Verder zouden er twee golfslagbaden komen, een 
theater, een bioscoop en een door Erich zu Putlitz ontworpen feestzaal 
met 25.000 zitplaatsen. Aan een kade zouden cruiseschepen kunnen 
afmeren. Het gehele complex strekte zich 4,5 kilometer langs de kust uit. 
De kamers waren overigens vrij bescheiden. Ze maten 5 bij 2,5 meter, en 
hadden alleen een bed, een zithoek, en een wastafel. De toiletten en de 
badkamers waren gemeenschappelijk en bevonden zich in zijvleugels, 
waarin ook de trappenhuizen, de liften en de personeelsruimten waren 
gesitueerd. 
Klotz' ontwerp werd tijdens de Wereldtentoonstelling van 1937 in Parijs 
bekroond met de Grand Prix voor architectuur. 
Bij de bouw waren vrijwel alle grote Duitse bouwbedrijven betrokken. Het 
complex zou in de zomer van 1940 in gebruik worden genomen, maar 
toen in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd de bouw stilgelegd. 
De acht hotelblokken, het theater en de kade waren op dat moment in 
ruwbouw klaar. De feestzaal en de golfslagbaden zijn nooit gebouwd. 
Prora is ook nimmer gebruikt voor het doel, waarvoor het werd ontworpen; 
het behoort daarom tot de Grote nutteloze werken. 
Tijdens de oorlog werd een deel van het complex provisorisch 
bewoonbaar gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van burgers, die de 
bombardementen op Hamburg waren ontvlucht. Aan het eind van de 
oorlog was er een opleidingsinstituut voor Flak-helpsters gevestigd. 
In mei 1945 werd het complex overgenomen door het Rode Leger, dat er 
grondbezitters interneerde. Ook werden er verdrevenen uit de Duitse 
Oostgebieden ondergebracht. Men heeft getracht het geheel af te breken 
maar het was zo degelijk gebouwd dat men ervan afzag. Tot in 1947 
werden delen van het complex ontmanteld om naar de Sovjet-Unie te 
worden overgebracht. In 1948 werden er Russische soldaten gehuisvest, 
en daarna de Nationale Volksarmee (NVA), die er een sanatorium en een 
opleidingsinstituut voor onderofficieren vestigde. Ook werden er soldaten 
van bevrijdingslegers uit de Derde Wereld opgeleid. Na afloop van de 
Koude Oorlog werd Prora overgedragen aan de Bundeswehr. Eind 1992 
verliet het leger het complex. 
Het gebouwencomplex dat grotendeels leegstaat en vervallen is tot ruïne, 
valt onder het departement monumentenzorg. In het derde blok zijn 
tegenwoordig ateliers, particuliere musea, een jeugdherberg en 
horecagelegenheden ondergebracht. 
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Stralsund 

Een kleur domineert in Stralsund: het heldere rood van de bakstenen van 

de kerken, het indrukwekkende stadhuis, de kloosters, de machtige 

parochiekerken en de prachtige herenhuizen. De unieke eilandligging van 

Stralsund tussen de Strelasund, de zee-engte naar de Oostzee, en de in 

de 13e eeuw opgestuwde meertjes accentueert het stadsensemble dat 

wordt gekenmerkt door de middeleeuwen. Als Hanzestad heeft Stralsund 

in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de beroemde 

sacrale architectuur en de gotische baksteenbouw. Met zijn historische 

huizenbestand vertegenwoordigt de oude stadskern op ideale wijze de 

ontwikkelde Hanzestad tijdens de bloeiperiode van de stedenbond in de 

14e eeuw. De historische stadskern heeft zijn middeleeuwse plattegrond 

tot op de dag van vandaag in vrijwel ongewijzigde staat bewaard en 

vormt een bewijs van de bouw van zeehandelssteden naar Lübecks 

recht.  
 

De historische binnenstad staat sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van 

de UNESCO en wordt sinds de Duitse hereniging grondig gerestaureerd. 

De stad telt 57.862 inwoners. Stralsund ligt aan de Strelasund tegenover 

het eiland Rügen aan het begin van een brug die de zeestraat overspant. 

Enkele bezienswaardigheden: 
 
Marienkirche 

De Marienkirche is een 12e-eeuwse kerk in Stralsund in het noorden van 

Duitsland. Het moment waarop de bouw begon is niet bekend. Het 

gebouw in gotische stijl werd opgeleverd in 1298. Het ontwerp was losjes 

gebaseerd op de Marienkirche van Lübeck. De toren van de Marienkirche 

stortte verscheidene malen in en werd herbouwd. De toren stortte in in 

1382, en werd herbouwd in 1478. In 1495 blies een zware storm de toren 

neer, welke vervolgens groter werd herbouwd tot een hoogte van 151 m. 

Hierdoor werd de Marienkirche in 1625 het hoogste gebouw ter wereld, 

nadat de Olafkerk in Tallinn zijn spits verloren had door een 

blikseminslag. Echter in 1647 werd ook de torenspits van de 

Marienkirche getroffen door de bliksem. De toren brandde af en de kerk 

werd herbouwd met een barokke koepel, voltooid in 1708, welke men 

vandaag nog steeds ziet. De toren is momenteel 104 m hoog.  
 

Nikolaikirche 

Dicht bij het raadhuis staat de Nikolaikirche die in 1270-1350 werd 

gebouwd als een driebeukige gotische bakstenen basilica met 

geïntegreerde steunberen en kooromgangskapellen. Na de instorting 

(1366) van de voormalige middentoren werd de westbouw als 

tweetorenfaçade in laatgotische stijl vernieuwd. Anders dan de, met een 

vlak piramidedak gedekte, noordtoren wordt de zuidtoren afgesloten door 

een barokke bekroning (1667), samengesteld uit klokkendak, lantaarn en 

spitse uivormige helm. 
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Jakobikirche 

De Sint-Jacobikerk (Jakobikirche) is een gotisch kerkgebouw in de voor-
pommerse hanzestad Stralsund. Het kerkgebouw werd voor het eerst in 1303 
genoemd en is daarmee de jongste van de drie monumentale parochiekerken 
van de stad. Het gebouw is tegenwoordig in gebruik als cultuurkerk. 
De Jacobikerk ligt in een deel van Stralsund dat op 6 oktober 1944 bij een 
bombardement zwaar getroffen werd. De oorspronkelijk omringende 
bebouwing is als gevolg daarvan grotendeels verdwenen. Op het voormalige 
kerkhof van de Jacobikerk, tegenwoordig een parkeergelegenheid, werd in 
2006 een monument voor de slachtoffers van de kernramp van 
Tsjernobyl van 1986 opgericht. 
 

St. Katharinenklooster 

St. Catherine’s is één van de weinige kloosters in Noord-Duitsland, waarvan 

het gotische deel is bijna volledig intact gebleven. Het werd in 1251 opgericht 

door de Dominicanen. 

De stichter van het klooster was Prins Jaromar II, Rügen. De oorsprong van 

dit bakstenen gebouw was een 73 meter lange, basiliek met drie 

schepen. Architectonisch element is de kapittelzaal met zijn prachtige 

spitsbogen, ondersteund door acht slanke zuilen met gewelfschilderingen uit 

de 15e eeuw. Hij is één van de mooiste interieurs van de Nederduits 

baksteengotiek. De refter van het klooster is een van de meest 

indrukwekkende gotische interieurs in Noord-Duitsland. Vanwege zijn 

architectonische schoonheid en een uitstekende akoestiek hij heeft nog 

steeds de beste voorwaarden voor concerten. 
 

St. Johannisklooster 

Dit is één van de oudste gebouwen in Stralsund. In 1254 kreeg de 

Franciscaanse Orde, toestemming om het klooster in het noorden van de 

oude stad te bouwen. Het is een groot complex van gebouwen uit de 13e tot 

de 14e eeuw, gegroepeerd rond 2 binnenplaatsen. Een grote brand verwoest 

in 1624 de 77-meter lange gotische hallenkerk, die vervolgens niet werd 

herbouwd. In plaats daarvan zetten ze rond het midden van de 17e eeuw in 

de omringende muren een soort loopbrug. Beide componenten veranderen 

door de Amerikaanse bombardementen in 1944 in puin. Door dee 

zorgvuldige restauratie van het klooster 1963-1986 en de inspanning om het 

gebouw mogelijk te herstellen naar de originele architectuur en de oude 

schoonheid, hier in de Schillstraße is het klooster een populaire bestemming 

voor bezoekers en Stralsund geworden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voor-Pommeren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voor-Pommeren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hanzestad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stralsund
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kernramp_van_Tsjernobyl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kernramp_van_Tsjernobyl
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&u=http://www.stralsundtourismus.de/de/eine-stadt-aus-backstein/backsteingebaeude/st.-katharinenkloster/st.-katharinenkloster/(parent)/410&usg=ALkJrhgfVx4FDupVNazHrI_9fy1eRn_S1A
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  Krijtrotsen Sassnitz 
 

De Krijtrotsen bij Rugen, vlakbij het dorp Sassnitz en in het Jasmund 
National Park behoort tot één van de vijf locaties in Europa waar krijtrotsen 
te vinden zijn. 
De door het krijt witte opgelichte rotsen op het schiereiland Jasmund is een 
van kenmerken van Rugen. Vanaf zeeniveau tot 20 tot 100 meter boven 
zeeniveau rijzen de witte krijtrotsen omhoog.  Het contrast is uniek want het 
blauwe water en de groene beukenbossen zorgen voor een zeer mooie 
setting. 
 
De totale krijtrots kust is ongeveer 15km lang en is vanaf het water het beste 
te bekijken, het is ook mogelijk om per voet onder de rotsen en over de 
stenen / strands een blik te werpen om de imense krijtrotsen. Deze 
wandeling gaat vanaf Sassnitz naar de StubbenKammer, de wandeling gaat 
langs de rand van de krijtrotsen. De wandeling is af te raden wanneer het 
regent, omdat het modder, klei en de combinatie met de kalkstenen voor 
glibberige situaties kan leiden. 
Het hoogtepunt van de krijtrotsen is de Königsstuhl, dit is het hoogste punt 
aan de kustlijn, 118 meter en is vanaf zee erg goed te bekijken. 
De krijtrotsen zijn constant onderworpen aan hevige erosie, tijdens iedere 
regenbui vallen er rotsen naar beneden en tijdens iedere grote storm op zee 
verdwijnt er weer een stuk kust. 
De erosie lijkt de afgelopen jaren intenser te zijn geworden en dat is goed te 
merken aan de zeer grote hoeveelheid fossielen die gevonden worden aan 
de voet van de diverse rotsen. 
 

Eiland Hiddensee 

Hiddensee heeft een mooie en gevarieerde natuur: eindeloos witte 
zandstranden, uitgestrekte kwelders, woeste, ruwe klippen en prachtige 
dennenbossen. Een Oostzee-eiland om in alle rust te genieten. 
Het mooie eiland ligt ten westen van Rügen en heeft een oppervlakte van 19 
km². Het 'Söte Länneken' ('zoete landje'), zoals de bewoners hun eiland 
liefkozend noemen, heeft een prachtig landschap en straalt een meditatieve 
rust uit. In de loop der jaren heeft Hiddensee, dat sinds 1990 ook deel 
uitmaakt van het nationale park Vorpommersche Boddenlandschaft, zich 
ontwikkeld tot een populaire vakantiebestemming in Mecklenburg-
Vorpommern. Door uitsterven bedreigde vogelsoorten als de 
dwergzeezwaluw vinden hier – net als kraanvogels, ganzen, eenden en 
steltlopers – een beschermd broed- en rustgebied.  
De bijzondere mix van ongerepte natuur en absolute rust van Hiddensee 
trekt van oudsher – en dat is tot op heden niet veranderd – vooral romantici 
aan, zoals schrijvers, dichters, acteurs en andere kunstenaars. Dat verklaart 
ook waarom Hiddensee na de Eerste Wereldoorlog de reputatie van 
kunstenaarseiland kreeg. Tegenwoordig is het eiland een populaire 
vakantiebestemming voor gezinnen, die Hiddensee lopend, op de fiets of te 
paard kunnen ontdekken. 
 
Het eiland Hiddensee is wel te vergelijken met Schiermonnikoog: eveneens 

in het uiterste noordoosten van het land, en eveneens autovrij. Er is dertien 

kilometer strand, drie pittoreske dorpen – Vitte, Kloster en Neuendorf – en 

een kenmerkende vuurtoren. En de duindoorn zorgt voor een 

overweldigende kleurenpracht. De duindoorn wordt hier verwerkt tot 

smakelijke duindoorntaart of duindoornsap – en zelfs tot duindoornschnaps, 

dat een heerlijke afsluiting is van een stevige maaltijd. 
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In DDR-tijden groeide het eiland uit tot een van de favoriete 

vakantiebestemmingen van de Oost-Duitsers. De vakantiehuizen waren in 

bezit van de vakbond FDGB of van Oost-Duitse bedrijven. In een van die 

Betriebsferienhäuser moest je een plaats zien te bemachtigen. 

Bijna 75 procent van de vakantieverblijven in de DDR werd verdeeld door de 

staat en de bedrijven. Het overige deel betrof particulier kamerverhuur, 

campings en vakantiekampen voor kinderen. Om in aanmerking te komen 

voor een Ferienscheck, het recht op een plek in een vakantiehuis, speelde 

ook de werkhouding en de politieke opstelling een rol. Wie uitzonderlijk hard 

had gewerkt en geen dissident gedrag had vertoond, had een streepje voor. 

Enkele jaren wachttijd moest soms wel op de koop worden toegenomen. 

Iedereen wilde wel naar Hiddensee, al waren de onderkomens destijds niet 

bepaald luxueus: de vakantiegangers verbleven met drie personen in een 

kamer, met een gemeenschappelijke douche op de gang. Maar het was dan 

ook spotgoedkoop: per persoon slechts 30 Ost-Mark voor twee weken, 

inclusief alle maaltijden. 

 

Tegenwoordig telt Hiddensee 280 tot 300 duizend bezoekers per jaar. Dat 

zijn vooral dagjesmensen, die aan het eind van de dag de boot terugnemen 

naar het vasteland. De overige toeristen blijven gemiddeld slechts vijf dagen, 

terwijl men in DDR-tijden gemiddeld twee weken op het eiland doorbracht. 

Breege 

Breege is een klein, idyllisch havenstadje op het eiland Rügen in Noord-

Duitsland. De talrijke kapiteinshuizen met rieten daken langs de Dorfstrasse 

bieden een leuk aanzicht. Het oude vissers- en zeevaartdorp Breege is 

sinds 1883 een badplaats en werd in 1928 met Juliusruh tot een Seebad 

verenigd. Ver weg van het hectische gedoe van de steden vindt u hier rust 

en ontspanning. Een 200 jaar oud park maakt Breege naast andere 

bezienswaardigheden tot een begeerd vakantieoord. Breege is een ideale 

bestemming als u van fietsen en wandelen houdt. In de zomer meren vele 

zeiljachten aan. Vanuit de haven van Breege zijn diverse boottochten 

mogelijk naar bijvoorbeeld het eiland Hiddensee of Ralswiek. 

 

 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Hebt u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze 

graag tegemoet. U kunt uw foto’s mailen naar 

info@bakreizen.nl. 
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