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Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald): 

Rathausstr. 13 

57610 Altenkirchen 

 02681-850 

 tourist-info@vg-altenkirchen.de 

www.vg-altenkirchen.de 

 



 

Kunst, cultuur en bezienswaardigheden in de regio Altenkirchen 
 
"Skulptur im TAL"  

Op initiatief van de beeldhouwer Erwin Wortelkamp is in 1986 het project “kunst in het dal” ontstaan. Het 
bestrijkt een gebied van 10 ha, wat door meer dan 40 internationale kunstenaars, architecten en 

landschapsarchitecten is ontworpen. Het privegebied, dat voor deze gelegenheid openbaar is gemaakt, biedt 
geïnteresseerde kunstliefhebbers een 3 tot 4 uur durende wandeling door dit met kunst verrijkte landschap. 
57635 Hasselbach, Schulstraße 18,  02686/604,  post@im-tal.de, www.im-tal.de 
Aanmelden is verplicht 

 

Elvis-museum  

Te zien zijn originele accessoires uit de jaren 50 en 60, Elvis-rariteiten en originele accessoires uit zijn bezit en 
van de kapsalon van de kazerne, waar Elvis van 1958 t/m 1960 regelmatig te vinden was. Daarnaast is er een 

tentoonstelling van zijn albums, originele filmposters uit Amerika en Duitsland, nooit eerder vertoonde foto's 
en nog veel meer omtrent Elvis Presley. De tentoonstelling bevindt zich in verschillende ruimtes, welke 
compleet volgens de stijl van de tentoongestelde objecten zijn ingericht. Ervaar de magie van de fifties en de 

sixties! 

57635 Kircheib, Roettgenstrasse 6,  02683/6562,  irmastanton@web.de, www.jonnywinters.de 
Openingstijden: 

zie website en volgens afspraak 

 

Openluchtpodium Mehren  

Op een idyllische locatie aan een vijver bij de kerk van Mehren is een openluchtpodium gesitueerd, gebouwd in 
1986 in Grieks-Romeinse stijl. Vandaag de dag is het het toneel van veelzijdige open-air-evenementen en 
concerten, zoals bv. het regionaal zeer bekende  "lichterfest" (feest van  het licht). De structuur van het 

openluchtpodium van Mehren is gebaseerd op het antiek theater van Ephese. Door het rondlopende podium 

in het midden van dit openluchtheater, kunnen de bezoekers hier genieten van een bijzondere akoestiek. 
57635 Mehren, Mehrbachtalstraße,  02681/85-0,  fachwerkdorf-mehren@t-online.de, www.fachwerkdorf-
mehren.de 
 

Historisch kwartier  

Het doel van het historisch kwartier is het verzamelen van memorabilia uit het verleden van Altenkirchen. 
Hierdoor blijft het ook in de toekomst mogelijk om een inzicht te krijgen in het verleden van de stad. De 
bezoekers kunnen historisch materiaal van de afgelopen 3 eeuwen bekijken: foto´s van oude straten, uit de 
horeca, van verenigingen, van sportwedstrijden, van ondernemingen en ondernemers, van mensen en originele 

objecten van de stad altenkirchen, van evenementen, markten, 
optochten en jubilea. Aanvullend zijn documenten over het lokale leven 

en geschreven verhalen uit en over het verleden te aanschouwen. 
Vondsten uit de strijd om Altenkirchen van 1796 tot en met de 

tweede Wereldoorlog, diverse tekstdocumentatie en herinneringen van de 
ontwikkeling van de partnerschap met de franse stad Tarbes, 
completeren de verzameling. 
57610 Altenkirchen, Marktstraße 31/33,  02681/9502134,  

info@bismarckturm-ak.de, www.bismarckturm-ak.de 
di: 15 - 17 uur 

do: 11 - 13 uur 

Ellke 3e zondag van de maand van 14 – 17 uur 

 

Bioscoop Neitersen (Wied Scala)  

De WIED SCALA is een buitengewone, kleine bioscoop in de stijl van de fifties met een verfijnd en waardevol 
filmprogramma en culturele evenementen. Al ruim 20 jaar representeert de Wied Scala een niet meer weg te 
denken, buitengewoon culturele ontmoetingsplaats op het land, wat met veel idealisme en enthousiasme als 

een solide instelling wordt geleid. Het bioscoopcafé / Biergarten biedt tijd en ruimte om voor of na de film een 

heerlijke cappuccino of een uitstekende wijn te drinken. 
57638 Neitersen, Südstraße 1,  02681/7293,  info@wied-scala.de, www.wiedscala.de 
 

Museumschuur Helmenzen  

Indien u een kijkje wilt nemen in de lokale geschiedenis, breng dan een bezoekje aan de museumschuur in de 

gemeente Helmenzen. Hier worden zowel zaai- en oogst-machines tentoongesteld, alsmede apparaten zoals 
een veldsmidse, apparaten voor het bakken, verwerken van melk, en verwerking van voedsel. Ook is er een 

antiek brandweerwagen te zien en een 150-jaar oude woon- en slaapkamer, welke met met origele onderdelen 
zijn nagebouwd. Bezichtingen op afspraak, vrij entree. 
57612 Helmenzen, Gartenstraße 3,  02686/1790,  kohl_helmut@t-online.de,  
Vanaf mei tot begin oktober op zon- en feestdagen van 14.00 – 17.00 uur geopend. Overige afspraken op aanvraag. 

 

Raiffeisen ontmoetingscentrum  

Het internationale “Raiffeisen-ontmoetingscentrum” is in 1989 gebouwd. Het beheer ligt in de handen van de 
Westerwald Bank eG, welke tevens onder het motto van “in de voetsporen van Friedrich Wilhelm Raiffeisen” 

interessante dagreizen met vakkundige begeleiding aanbiedt. 
57635 Weyerbusch, Raiffeisenstraße 2-4,  02662/961-220,  info@raiffeisenzentrum.de, 

www.raiffeisenzentrum.de 
Bezichtigingen met film alleen voor groepen en alleen op afspraak mogelijk 

 

Stadshal Altenkirchen  

De tot het culturele centrum van de districtsstad Altenkirchen (Westerwald) behorende  
stadshal werd geopend in 1984. Het is een forum voor culturele, informatieve en familiaire evenementen. Het 
is een zeer representatieve locatie voor alle culturele en commerciële evenementen, alsmede voor familie- en 

verenigingsfeesten. De stadshal van Altenkirchen is zeer ruim en functioneel ingedeeld. 
57610 Altenkirchen, Quengelstraße 7,  02681/85-0,  stadthalle@vg-altenkirchen.de, www.altenkirchen.de 
 

Antieke smederij en tentoonstelling tinnen figuren  

Friedenthal en zijn smederij werden in 1878 door Karl Kirchen en zijn vrouw Helene opgericht. Zoals 
gebruikelijk leerden ook hun nakomelingen het ambacht van het smeden en hielden de smederij vier generaties 
lang in stand. Vandaag de dag staat het goed onderhouden gebouw open voor bezichtiging. Wilfried Kircher, 
de laatste smid, demonstreert het ambacht van het smeden met liefde. Hier kunt u ook duizenden, van hem 

gegoten tinnen figuren in historische scènes aanschouwen. 

57586 Ölsen-Friedenthal, Zur Alten Schmide 2,  02686/480,  tourist-info@vg-altenkirchen.de, www.vg-
altenkirchen.de 
Bezichtiging op afspraak 

 

Bismarcktoren  

De Bismarck-toren staat op de “Dorn”, een heuvel met en mooi uitzicht 
op de stad Altenkirchen. Het is op initiatief van de burgers gebouwd 
met rotsgesteente uit de omgeving. De eerste steen werd gelegd op 1 

april 1914. De Eerste Wereldoorlog verhinderde de geplande opening 
op 1 april 1915 ( de 100ste verjaardag van Bismarck). Pas in 1922 kon de 

bouw worden afgesloten en op 21 mei 1922 officieel worden geopend. 
De stad nam de toren over na de Tweede Wereldoorlog. Van 2009 tot 

2010 werd het monument gerestaureerd en kan tegenwoordig weer 
worden bezocht. 
57610 Altenkirchen, Bergtraße,  02681/9502134,  
info@bismarckturm-ak.de, www.bismarckturm-ak.de 
De toren is op elke 1e zondag van de maand van 14.00 – 16.00 uur geopend. 

Bezichtingen buiten deze openingstijden zijn op afspraak mogelijk. 

Het Bullesje van Mehren  



 

Was het een echte gevangenis, een kerker, of gewoon een opslagruimte? Er zijn verschillende verklaringen 

voor het “Bullesje”. Een interessant gebouw verbergt zich achter de houten deur van een hoekhuis in de 
schaduw van de romantische basiliek in het ”vakwerkhuis-dorp” Mehren: het Bullesje. "Plaatselijke gevangenis 

van 1547" staat er boven de deur geschreven. Tijdens een wandeling door de slingerende kamers en langs de 
ijzeren 
afzettingen kan men zich goed indenken hoe de dieven en deugnieten zich gevoeld moeten hebben om hier op 
water en brood te moeten verblijven. 

57635 Mehren, Mehrbachtalstraße,  02681/85-0,  fachwerkdorf-mehren@t-online.de, www.fachwerkdorf-
mehren.de 
Geopend tijdens de zomermaanden 

 

Dorps- en schoolmuseum Weyerbusch  

Het dorps- en schoolmuseum van de gemeente Weyerbusch bevindt zich in een voormalig gemeentehuis van 

Weyerbusch. Het geeft een inzicht in de vormen van de landbouw en de gebruikte materialen in de door 
landbouw bepaalde tijd. Een beelddocumentatie geeft weer hoe zich Weyerbusch niet alleen door de gevolgen 

van de 2e Wereld Oorlog door de tijd heen heeft veranderd. Ook enkele rariteiten, welke duiden op de voor 
de ontwikkeling van Weyerbusch invloedrijkste periodes door de post en het werk van Raiffeisen, zijn hier te 
bezichtigen. 
57635 Weyerbusch, August-Schneider-Straße 2,  02686/577 of 

02686/518,  tourist-info@vg-altenkirchen.de, www.vg-altenkirchen.de 
Openingstijden op afspraak 

 

Vakwerkdorp Mehren  

Mehren is waarschijnlijk al ten tijde van de volksverhuizingen ontstaan. 

De monumentale stadskern bestaat uit vakwerkhuizen uit de 18e eeuw, 
een oude school, een prachtig gothisch vakwerkhuis uit de 16e eeuw, 
alsmede een driebeukige evangelische kerk (bouwjaar ca. 1200). In de 
wedstrijd “we maken ons dorp mooier! Ons dorp heeft toekomst!” als 

mooiste dorp in Rheinland-Pfalz verkozen en tweemalig winnaar van 
Duitsland, is Mehren zeker een bezoek waard! 

57635 Mehren,  02681/85-0,  tourist-info@vg-altenkirchen.de, 
www.fachwerkdorf-mehren.de 
 

Hangbrug Helmeroth  

De in 2010 nieuw gebouwde hangbrug in Helmeroth verbindt beide oevers van de Nister. Deze hangbrug 

bevindt zich op een steenworp afstand van de oude Helmerother molen. De brugcontructie bestaat volledig 
uit staal. De brug heeft een toegestane belasting van 18 ton en is met een spanwijdte van 36 meter de grootste 

stalen hangbrug in Rheinland-Pfalz. 
57612 Helmeroth-Helmerother Mühle,  02681/85-0,  tourist-info@vg-altenkirchen.de, www.vg-
altenkirchen.de 
 

Kerk van Hilgenroth  

Middelpunt van de gemeente Hilgenroth is de evangelische kerk. Dit éénbeukige langhuis (1433) was 
oorspronkelijk als genadekapel voor het beeld van de moeders Gods (bedevaart) gebouwd en heeft een nog 
oudere  Romaanse westertoren met arcades. De bouwstoffen van de toren gaat terug tot in de Romeinse 

periode. De Gotische koorbouw bestaat uit grote spitsboogvensters en afgescheiden steunpilaren. De 
binnenafmetingen van de kerk zijn 24,20 meter in de lengte en 8,40 meter in de breedte. Het 15 meter lange 
kerkschip is duidelijk van het gewelfde 5/8-koor afgescheiden. Achter de brede, lichtgespitste koorboog tussen 

de gemeente en het koor komen boven 8 wandconsoles sierlijke ribben tevoorschijn welke zich ter hoogte 

van de vensters splitsen om in het kruisgewelf weer gevlochten bij elkaar te komen. 
5712 Hilgenroth, Hauptstraße,  02681/1720,  info@kgm-hilgenroth.de, www.kgm-hilgenroth.de 
Bezichtiging op afspraak 

 

 

Kerk van Schöneberg  

Nadat de in de 2e helft van de 12e eeuw gebouwde Romaanse kerk in 1854 in vlammen opging, werd 10 jaar 
later de grondsteen gelegd voor de huidige kerk. Grote moeilijkheden deden zich voor bij de bouw van de 

toren, waarvan de fundering ongewoon diep in de grond moest worden gemaakt. Deze extra werkzaamheden 
werden waarschijnlijk veroorzaakt doordat men bij de graafwerkzaamheden op de onderaardse resten van het 
kasteel stuitte. Op 20 oktober 1865 werd de in neo-Gothische stijl gebouwde kerk ingehuldigd. 
57638 Schöneberg, Hauptstraße,  02681/2912,  schoeneberg@ekir.de, www.kirchenkreis-altenkirchen.de 
Bezichtiging op afspraak 

 

Raiffeisen: historisch burgemeesterhuis en replica van de toenmalige bakkerij  

Van 1845 tot en met 1848 was Friedrich Wilhelm Raiffeisen burgemeester van Weyerbusch. In 1847 richtte hij 

de 'Brodverein' op en legde daarmee de basis voor een idee dat de wereld rondging – het idee van de 
coöperatieve vereniging. Hij leerde mensen dat succesvolle hulp op de lange termijn alleen effectief kan zijn 

door gemeenschappelijke hulp: "Eén voor allen, allen voor één." 
57635 Weyerbusch, Raiffeisenstraße 2-4,  02662/961-220,  info@raiffeisenzentrum.de, 

www.raiffeisenzentrum.de 
Bezichting Burgemeesterhuis alleen mogelijk indien aangemeld. Bezichtiging bakkerij alleen vanaf buiten mogelijk 

 

Raiffeisen uitzichtstoren  

Op de Beulskopf (388 meter boven zeeniveau) in de gemeente Heupelzen werd in 1990 een houten 

uitzichttoren - de Raiffeisentoren - gebouwd met een hoogte van 35 meter. Het is benoemd ter naar de 
sociale hervormer Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Bij helder weer heeft u vanaf het bovenste plateau een 
prachtig uitzicht. In het zuiden, oosten en westen kijkt men over het Westerwald  tot aan de Fördertoren aan 

de A3 bij Willroth, naar de Köppeltoren bij Montabaur, naar  

de Salzburger Kopf in het hoge Westerwald en het Siebengebirge aan de Rijn. Maar ook de "Hohe Acht" (747 
m) in de Eifel is op 57 km afstand te zien. In noordelijke en noordoostelijke richting ziet u het Bergische Land, 
het Wildenburger Land, de uitlopers van het Rothaargebergte, het Giebelwald en het Siegerland. 
 

57612 Heupelzen-Beul, Höhenweg,  02681/85-0,  tourist-info@vg-altenkirchen.de, www.vg-
altenkirchen.de 
Het gehele jaar geopend 

 

Raiffeisen monument Weyerbusch  

Van 1845 tot en met 1848 was Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

burgemeester van Weyerbusch. In 1847 richtte hij de 'Brodverein' op en 
legde daarmee de basis voor een idee dat de wereld rondging – het idee van 
de coöperatieve vereniging. Hij leerde mensen dat succesvolle hulp op de 

lange termijn alleen effectief kan zijn door gemeenschappelijke hulp: "Eén 
voor allen, allen voor één." Ter herdenking van 150 jaar "Brodverein" in 
1997 werd het Raiffeisen-monument in Weyerbusch officieel ingewijd. 

57635 Weyerbusch, Raiffeisenstraße,  02681/85-0,  tourist-info@vg-

altenkirchen.de, www.vg-altenkirchen.de 
 

 

Romaanse basiliek Almersbach  

Laat-romaanse, vlakke pilaarbasiliek uit het tweede kwartaal van de 13e eeuw met goed bewaard gebleven 

frescoschilderingen; Bijzondere locatie: omringd door mooie oude bomen - op een uitstekende bergrug boven 
het Wiedtal in Almersbach 
57610 Almersbach, Kirchenweg,  02681/2864,  gemeindeamt@kirche-almerbach.de, www.kirche-
almersbach.de 
Bezichtiging op zondag, en op afspraak 

 

 



 

Romaanse kerk Birnbach  

De kerk in Birnbach werd in 1132 aan het Cassius-stift in Bonn toegewezen. De stijl van de huidige kerk (rond 

1200 gebouwd, ev. parochiekerk) behoort tot een groep van sobere Romaanse 
dorpskerken. De uitgebreide parochie maakt sinds 1662 deel uit van het graafschap Sayn-Hachenburg. 
57612 Birnbach, Kirchstraße,  02681/6141,  gemeindebuero@Kirchengemeinde-Birnbach.de, 

www.kirchengemeinde-birnbach.de 
Bezichtiging op afspraak 

 

Romaanse kerk Kircheib  

De protestantse parochiekerk in Kircheib is een Romaanse drieschipsbasiliek uit de 12e eeuw. Het 
middenschip, verlicht door kleine ronde boogramen, wordt met de de beide zijbeuken verbonden met 3 

pilaararcades. De altaarruimte in het oosten is bedekt met een kruisribgewelf. Kijkend vanaf de altaarruimte 
door de in het westen gelegen entree, kan men de Große Ölberg (460 m. boven zeeniveau) van het 
Siebengebirge zien. 
57635 Kircheib, Kirchstraße,  02683/949340,  buero@evangelische-gemeinde.de, www.evangelische-

gemeinde.de 
Bezichtiging op afspraak 

 

Romaanse kerk 

Mehren  

De Romaanse basiliek in Mehren behoorde tot een van de eerste kerken in de zuidelijke regio van 

Altenkirchen. Het is schriftelijk aangetoond dat de parochie in 1298 van het bezit van de graaf von Neuenahr 
naar het bezit van de graaf Johann I von Sayn is overgegaan. Reeds in 1316 wordt de basiliek als zelfstandige 
kerk vernoemd. De basiliek is een zg. driebeukige protestantse kerk (ca. 1200) met een kruisribgewelfd koor, 

een met liseen versierde apsis, alsmede een goed bewaard geblevene vakwerkstructuur. 
57635 Mehren, Mehrbachtalstraße,  02686/237,  mehren@ekir.de, www.kirchenkreis-altenkirchen.de 
Bezichtiging op afspraak 

 

Unikum – de regionale winkel  

De regionale winkel werd in 2014 opgericht door de Vereniging voor duurzaam regionaal management (e.V.) 
en biedt 120 regionale kunstenaars, ambachtslieden en voedselproducenten de mogelijkheid zichzelf en hun 

producten te introduceren. In één ruimte kunt u het creatieve potentieel van de regio Altenkirchen ervaren. 
Ook toeristische informatie kunt u hier verkrijgen. 

57610 Altenkirchen, Bahnhofstraße 26,  02681/9842767,  info@unikum-regionalladen.de, www.unikum-
regionalladen.de 
ma - vr: 14 - 18 uur 

wo + vr: 9 - 12.30 uur , 

             4 - 18 uur 

do:        9 - 18 uur 

Za:        9 - 13 uur 

 

Zwembad Altenkirchen  

Zwembad 8 x 25 meter, waterdiepte 0,90 tot 3,50 m. 1 meter springplank. 
Kinderzwembad met waterspeeltuin, waterdiepte 0,30 m. Aanbiedingen: Aqua-gymnastiek, aqua-fitness, aqua-

jogging, zwemlessen, zwemdiploma's, infrarood-cabine. 
57610 Altenkirchen, Im Sportzentrum,  02681/4222,  hallenbad@vg-altenkirchen.de, www.hallenbad-
altenkirchen.de 
di: 12.30 - 18.00 uur 

wo: 12.30 - 22.00 uur 

do: 12.30 - 20.30 uur 

vr: 12.30 - 22.00 uur 

za: 8.30 - 19.00 uur 

zo: 8.30 - 19.00 uur 

  


