
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DAGEN THÜRINGEN 

 

U vindt hier informatie over o.a. Gotha, Eisenach en Erfurt 
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Algemene informatie 

Thüringen is één van de kleinste deelstaten van Duitsland. Het ligt ongeveer 

in het hart van het land. Rond 500 na Christus was het één van de 

machtigste rijken van Midden-Europa. De streek heeft belangrijke mensen 

voortgebracht: Goethe, Schiller en Luther om maar enkele te noemen. Ook 

de componist Bach was nauw verbonden met deze groene streek. De meest 

bekende bestemmingen zijn het Thüringer Wald (middelgebergte) en het 

kunst- en cultuurstadje Weimar. Die plaats ligt met Erfurt, Eisenach en Jena 

aan de Klassiker Strasse (toeristische route). Naast een kunstzinnige 

vakantie belooft Thüringen ook veel groene natuur. 

Thüringen ligt in het midden van Duitsland en grenst aan de deelstaten 

Hessen, Beieren, Saksen, Saksen-Anhalt en Nedersaksen. In het noorden 

bevinden zich naast de uitlopers van de Harz geïsoleerde heuvelruggen als 

het Kyffhäuser-, het Ohmgebergte en de Hainleite. Het hart van de deelstaat 

wordt ingenomen door het Thüringer Bekken, een glooiende open laagvlakte 

die wordt doorsneden door de belangrijkste rivieren van de deelstaat: de 

Saale en haar zijrivier de Unstrut. In het Thüringer bekken liggen belangrijke 

steden als Gotha, Erfurt en Weimar. Het zuiden van Thüringen wordt 

gedomineerd door het middelgebergte het Thüringer Woud. Het hoogste punt 

van Thüringen is de in het Thüringer woud gelegen Großer Beerberg van 982 

meter hoogte. In het zuidwesten heeft Thüringen haar aandeel in het 

vulkanische Rhöngebergte. Door het heuvelachtige westelijke grensgebied 

met Hessen slingert zich de rivier de Werra, de langste bronrivier van de 

Wezer. 

Weer en klimaat 

Het Thüringer Wald gebergte vormt het overgangsgebied van het atlantische- 

of zeeklimaat naar het continentale klimaat. Het heeft een belangrijke invloed 

op het klimaat omdat het als massieve dwarsriggel bij de hoofdwindrichting 

(ZW) regen induceert. Het veroorzaakt stuw- en föhn-effecten en werkt als 

klimaatscheiding met een overwegend maritieme karakter aan de loefzijde en 

een meer continentaal karakter aan de lijzijde. Winterse hogedrukgebieden 

en de weersgesteldheid van het westelijk deel van het continent hebben 

grote invloed. 

Heel in het kort kan men zeggen dat het Thüringer Wald gebergte 

intensievere zomers en intensievere winters heeft dan het Nederlandse 

klimaat. 's Zomers is het vaak warmer dan in Nederland wat een aangenaam 

vakantie-klimaat oplevert. Het is vaak droger, maar als het regent kan het 

ook intensiever regenen. De winters geven heel vaak uitstekende wintersport 

weer. Het meest sneeuwzeker is de periode januari en februari, maar er zijn 

ook genoeg winters waarin van midden november tot midden maart het hele 

Thüringer Wald met sneeuw bedekt is. 
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Gotha 

Gotha in het tegenwoordige Thüringen was vroeger de residentiestad 

van het hertogdom Saksen-Gotha. Op zijn reizen van en naar Worms, 

Marburg en Schmalkalden maakte Maarten Luther hier graag een 

tussenstop.  

Voor zover bekend, verbleef Luther in 1515 voor het eerst in Gotha en 

in 1540 was hij hier voor het laatst. Aan zijn tussenstops herinnert het 

Lutherhaus, het vroegere pension 'Zur Löwenburg'  waar Luther in 1537 

geveld door ziekte het bed moest houden. In de overtuiging dat hij snel 

zou overlijden, dicteerde hij hier zijn eerste testament en besprak hij 

met zijn in Gotha wonende vriend Friedrich Myconius zijn begrafenis.  

Ook de kerk van het vroegere augustijnenklooster in Gotha, die 

tegenwoordig een vroeggotische inrichting heeft, is een 

Luthergedenkplaats. Hier preekte Luther als hij in Gotha verbleef, voor 

de burgers van de stad. 

Gotha wordt gedomineerd door het barokslot Friedenstein. 

Het Duitse verzekeringswezen heeft zijn bestaansrecht ontdekt in 

Gotha, en dat wordt toegeschreven aan Ernst-Wilhelm Arnoldi die in 

1820 in Gotha de Feuerversicherungsbank des Deutschen 

Handelsstandes het leven gaf, nu als Die Gothaer gevestigd in Keulen. 

Ook is de stad bekend als uitgeversstad en als industriestad 

(machinebouw). 

De oude stad Gotha heeft een groot aantal architectonische en 

cultuurhistorische schatten. In Gotha bevindt zich het indrukwekkende 

Schloss Friedenstein, een barok kasteel met drie vleugels gesitueerd 

rondom een plein van 100 bij 140 meter. Het kasteel ligt in een prachtig 

landschapspark dat in de 18e eeuw werd aangelegd. Verder beschikt 

Gotha over een mooie historische binnenstad, met als blikvangers de 

laatgotische Margarethenkerk en het raadhuis, gebouwd in de 

Renaissancestijl. Hier kunt u natuurlijk heerlijk winkelen en pauzeren in 

een leuk cafeetje of op een terrasje. Bent u het laatste weekend van 

augustus in Gotha? Dan moet u zeker een kijkje bij het barokfeest in en 

om Schloss Friedenstein. De vrolijke kostuums, jachttaferelen en 

kamerconcerten brengen u zeker in een feest- en vakantiestemming!  

Eisenach 

Eisenach is een stad in het westen van de Duitse deelstaat Thüringen 

met 41.567 inwoners. Bestuurlijk heeft Eisenach de status van kreisfreie 

Stadt. De stad is bekend als geboorteplaats van Johann Sebastian 

Bach, als woonplaats van Maarten Luther en als vestigingsplaats van 

autoindustrie. De geschiedenis van Eisenach is verbonden met de 

Wartburg, die ouder is dan de stad zelf. 

Na het begin van 1989-1990 ontwikkelde Eisenach zich in het 

economische en toeristische centrum  van Thüringen.  Economisch, 

door de voordelige ligging, goede infrastructuur en geschoolde 

arbeidskrachten en toeristisch door de schitterende omgeving.  

In de 18e en 19e eeuw werd Eisenach steeds meer een culturele stad. 
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Al vele jaren woonden en werkten hier leden van de familie Bach, wiens 

meest bekende, Johann Sebastian Bach, werd geboren op 21 maart 

1685.  Sinds mensenheugenis, is de stad de ontmoetingsplaats van 

student-verenigingen.  

 

Veel musea en monumenten verwijzen naar het rijke historische erfgoed.  

In de kerk van St. George zong Martin Luther als een Latijns-student en 

later predikte hij hier. Meer dan 150 jaar later werd Johann Sebastian 

Bach in deze kerk gedoopt. In Het Bach-Huis bevindt zich ook een 

opmerkelijke collectie van historische muziekinstrumenten.  

 

 

 

Erfurt 

Erfurt is een levendige stad in de deelstaat Thüringen. Het centrum van 

Erfurt is één van de meest indrukwekkende van Duitsland. De bekendste 

kerken van Erfurt zijn de Dom St. Marien en de St. Severikirche, deze 

kerken liggen op de Domheuvel. De bekendste straat van de stad is de 

Anger. Veel gebouwen uit deze winkelstraat zijn ongeveer rond 1900 tot 

stand gekomen. In een barok gebouw in deze straat is op nummer 18 

het interessante Angermuseum te vinden.  

Erfurt werd gesticht door de Nederlander Bonifatius. Hij werd in 754 

vermoord in Dokkum. In 742 stichtte hij een kapel wat later tot Erfurt uit 

is gegroeid. Erfurt werd ook wel het 'Rome van het Noorden' genoemd 

omdat er veel grote kloosterorden aanwezig waren. De stadskern uit de 

middeleeuwen heeft de Tweede Wereldoorlog goed doorstaan. 

Historische gebouwen, sfeervolle straten en pleinen wisselen elkaar af in 

de stad. 

 

Erfurt is de oudste stad van de deelstaat Thüringen. Door de goede 

ligging aan meerdere handelsroutes kende Erfurt een goede welvaart, 

groei en macht. Vooral de export van rode kleurstof was erg 

winstgevend. Erfurt werd in de middeleeuwen een van de grootste 

steden van Duitsland. Van de 13e tot en met de 15e eeuw beleefde 

Erfurt een enorme bloei. Door de opkomst van Leipzig kwam hier snel 

een einde aan. 

Erfurt is niet alleen aantrekkelijk voor liefhebbers van de kunst, 

architectuur en geschiedenis. In de dierentuin Zoopark Erfurt kun je 

dieren uit alle continenten vinden. Liefhebbers van tuinen en planten zijn 

ook op hun plaats hier en mogen zeker de Ega niet missen. Bij de Ega 

kun je thematuinen, serres, een vlinderhuis, kinderboerderij en een 

speelterrein vinden. Met hetzelfde kaartje kan je ook naar het 

Gartenbaumuseum. Het tuinbouwmuseum is gevestigd in de 

Cyrioksburg. 
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In 1392 werd de derde universiteit van Duitsland gesticht. Martin Luther 
was de bekendste student aan de universiteit in Erfurt. Van 1501 tot 1511 
verbleef hij in Erfurt. Gedurende de volgende eeuwen trokken er veel 
invloedrijke personen naar Erfurt. De stad was een belangrijk centrum op 
het gebied van handel, cultuur en diplomatie. De beroemdste mensen die 
in Erfurt verbleven waren Friedrich von Schiller, Herder, Christoph Martin 
Wieland, Johann Sebastian Bach, Tsaar Alexander en Napoleon 
Bonaparte. 
 
Enkele bezienswaardigheden: 

Marien Dom 

De Marien Dom is gebouwd waar Bonifatius rond 742 een kapel heeft 

opgericht. Een groot deel van de Marien Dom is rond de 15e eeuw 

gebouwd. De Romaanse torens van de kerk zijn overblijfselen van 

oudere kerken. De Marien Dom heeft een van de grootste vrij hangende 

klokken ter wereld. Deze klokken worden alleen nog geluid bij speciale 

gelegenheden. De monumentale trap en de driehoekige aanbouw komen 

uit de 14e eeuw. De bekende Martin Luther is priester geweest in de 

Marien Dom. Het interieur van de kerk bestaat uit interessante 

kunstwerken. Een belangrijke bezienswaardigheid zijn de glas-in-

loodramen uit de 14e en 15e eeuw. Erg bijzonder is een bronzen beeld 

van een man uit 1160 wat dient als kandelaar.  

Synagoge 

Erfurt heeft de oudst bewaarde synagoge van Europa, de synagoge komt 

uit de middeleeuwen. De reden waarom deze synagoge nog bestaat is 

omdat de synagoge vroeger ingesloten was door allerlei huizen en 

restaurants. Pas later is ontdekt dat het om een oude synagoge ging. 

Doordat de synagoge omringd was, is dit ook de redding geweest voor 

het gebouw. Als de Duitsers hadden ontdekt dat het een synagoge was 

dan was het waarschijnlijk kapot gemaakt. De Nazi's gebruikten in de 

Tweede Wereldoorlog de danszaal van de synagoge als ze een feest 

hadden. De 'Erfurter Schatz' is gevonden in 1998 in de kelder van de 

synagoge. De schat komt uit de 13e en 14e eeuw en bestaat uit veel 

zilveren munten maar ook een unieke Joodse trouwring van goud. Als je 

de oude synagoge wilt gaan bezoeken moet je je tas en camera achter 

laten in een kluis. Je mag namelijk in de synagoge niet fotograferen. 

 

Weimar 
 

De kleine Thüringse stad Weimar werd in 1572 de hoofdstad van het 
hertogdom Saksen-Weimar-Eisenach. Over een langere periode nam 
de culturele importantie van de stad toe met een bloeiperiode in de late 
18e en vroege 19e eeuw. Veel schilders, schrijvers, dichters, musici en 
filosofen woonden in de stad. Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld in de 
hoge kwaliteit van veel gebouwen en parken in de omgeving. Onder de 
beroemde inwoners waren Lucas Cranach de Oude, Johann Sebastian 
Bach, Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang Goethe, Johann 
Gottfried Herder, Friedrich Schiller, Franz Liszt, Henry van de Velde en 
Walter Gropius. 
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Enkele bezienswaardigheden: 
 
Rathaus 
Twee keer is het afgebrand, het Rathaus van Weimar. Tegenwoordig is 
het Rathaus dé trots van de stad, een gigantisch bouwwerk van 60 bij 60 
vierkante meter. Het Stadhuis werd in 1841 opnieuw gebouwd in neo-
gotische stijl en heeft nu drie verdiepingen, met prestigieuze balkons aan 
de voorzijde. Het is de plek waar de burgermeester zijn ambtsvertrekken 
heeft. Daarnaast vind je hier ook de trouwkamer van het bureau van de 
burgerlijke stand van Weimar. Vergeet niet het klokkenspel te 
bewonderen, waarvan de klokken van porselein zijn! 
 
Hertogin Anna Amalia Bibliotheek 
De Hertogin Anna Amalia Bibliotheek was in het begin van de 18e eeuw 
de meest beroemde bibliotheek van Duitsland. Anna Amalia werkte hier 
zelf ook als bibliothecaris, evenals Johann Goethe. De grootste 
trekpleister in deze bibliotheek is de Rococo Hall die in de gelijknamige 
stijl werd gebouwd. De bibliotheek werd echter grotendeels verwoest door 
een grote brand in 2004 en ook de Rococo Hall werd hierdoor flink 
aangetast. Het zorgde voor een vernietiging van 35 kunstwerken en 
50.000 boeken. In 2007 werd de bibliotheek na restauratie weer heropend 
en door de grote interesse in de Rococo Hall is het alleen mogelijk om op 
vaste tijden de bibliotheek te bezoeken.  
 
Park an der Ilm 
Park an der Ilm is hét stadspark van Weimar en ligt vlakbij het 
centrum.Naast al het mooie groen dat je hier tegenkomt, staat hier ook 
het beroemde tuinhuisje van Goethe. Het is dan ook de plek waar jaarlijks 
Goethe's Verjaardag wordt gevierd. Het Park an der Ilm werd in 1778 met 
medewerking van Goethe aangelegd als Engels landschapspark. Naast 
het tuinhuis staat hier ook het allereerste Shakespeare-monument van 
beeldhouwer Otto Lessing en het zogenaamde 'Borkenhäuschen', een 
met boomschors bekleed gebouwtje. Ook het 'Tempelherrenhaus', 
gebouwd in gotische stijl, is de moeite waard om te bekijken. Deze werd 
door Goethe gebruikt als salon in het park, maar werd vlak voor het einde 
van de Tweede Wereldoorlog door bommen verwoest. 
 

Slot Friedenstein 
 

Op de fundamenten van een oud fort ontstond tussen 1643 tot 1656 één 
van de eerste Duitse barokkastelen, het slot Friedenstein. Met deze naam 
probeerde hertog Ernst I zich te onderscheiden van de krijgshaftige 
traditie van zijn voorgangers. Ernst I concipieerde zijn residentie als 
manifest van het lutherse geloof. Dit type residentie kwam in het midden 
van de 17de eeuw in Duitsland in zwang. Het kenmerkte zich door de 
aanwezigheid van vier vleugels met verschillende afmetingen. Vleugels 
met een belangrijke functie waren groot, de andere juist kleiner. Dat is ook 
in Gotha het geval: de noordelijke vleugel met de staatsievertrekken heeft 
vier verdiepingen, de zijvleugels zijn twee verdiepingen hoog. De twee 
hoekpaviljoens in het zuiden zijn weer vier verdiepingen hoog: hier 
bevonden zich onder hertog Ernst I eveneens belangrijke 
representatievertrekken. In het zuiden stond een ruiterhal met maar één 
verdieping, die tegenwoordig niet meer aanwezig is. Alleen de arcadenrij 
met een muur herinnert nog aan de vierde vleugel. 
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In de 18de eeuw beleefde het hof eerst onder Frederik III, vervolgens met zijn 
zoon hertog Ernst II een bloeitijd als centrum van kunst, onderwijs en 
wetenschappen. Zelfs Voltaire bezocht de residentie. Ernst II liet het kasteel 
ook ingrijpend veranderen. Hij is verantwoordelijk voor de huidige vorm van 
de tuinen, hij liet de oude fortificaties afbreken en de opritten aanleggen 
waarlangs men tegenwoordig het slot bereikt. Op zijn instigatie werd de 
zuidelijke vleugel afgebroken en werd er in 1797 een begin gemaakt met de 
inrichting van de woonvertrekken in de westelijke vleugel. 
 
Een deel van de schoonheid van Friedenstein wordt gevormd door een ruim 
opgezet tuinencomplex. Het kan bogen op een van de vroegste Engelse 
landschapstuinen in Duitsland, die in dezelfde tijd is ontstaan als Wörlitz – 
vanaf 1769. Hertog Ernst II had daartoe opdracht gegeven aan de 
tuinarchitect John Haverfield, cheftuinier in de Koninklijke Tuinen van Kew. 
Het centrum van het geheel wordt gevormd door het in een vijver gelegen 
‘Heilige Eiland’, de begraafplaats van de hertogelijke familie. In 1845 kwam 
Queen Victoria van Engeland op bezoek en oordeelde dat de met bloemen 
bedekte graven van haar familieleden een ‘fraaie, vredige indruk’ maakten. 
Een oase van rust en schoonheid is het park tot op heden gebleven. Sinds 
2004 is het slot eigendom van de Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. 

 

National Park Hainich 

In het fascinerende Unesco Wereldnatuurerfgoed National Park Hainich 

liggen de wereldgeschiedenis en cultuur met een uniek karakter dicht bij 

elkaar. Dit maakt een eenvoudige reis naar het "bos in Midden-Duitsland" 

gecombineerd met stedentrips erg bijzonder. 

Gelegen aan de westelijke rand van het Thüringer Bekken, in de driehoek 
tussen de historische steden van Bad Langensalza, Eisenach en 
Mühlhausen. 

De regio rond het Nationaal Park Hainich is onderdeel van een oud 
cultuurlandschap die wordt gedomineerd door vruchtbare weiden, doorkruist 
door rivieren en onderbroken door zacht glooiende heuvels.  
Kleine steden bieden naast boerendorpjes, die geworteld zijn in hun 
landelijke traditie, interessante bestemmingen.  

In het Nationaal Park Hainich is het mogelijk om een wandelroute te volgen 
die over de boomtoppen gaat.  

 

Laat u meenemen naar de meest schilderachtige jungle van Duitsland! 
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Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze graag tegemoet. U kunt uw 

foto’s mailen naar info@bakreizen.nl. 

 

mailto:info@bakreizen.nl

