
DE KNEIPP-KUURPLAATS MET ERVARING

Sebastian Kneipp

DE VAKWERKSTAD IN-HET-GROEN

Bad Camberg met
zijn bijna 15.000
inwoners - voor
het eerst in het
jaar 1000 A.D.
vernoemd -
begroet zijn
gasten.

De hoofdgemeente Bad Camberg is met zijn historische
binnenstad, de nog gedeeltelijk bestaande stadmuren
en de bezienswaardige vakwerkhuizen ingebed in het
zatte groen van de omliggene bossen en de velden van
de Voortaunus.

De gemeente Bad Camberg bestaat naast de
hoofdgemeente uit de 5 landschappelijk pittoresk
gelegen deelgemeenten Dombach, Erbach, Oberselters,
Schwickershausen
en Würges.

Het »Amthof«,
gebouwd in de
17de eeuw is het
indrukwekkendste
vakwerkhuis. Met
een totale lengte
van 136 meter is
het een van de
langste in Duitsland.
Verder zijn de »Obertorturm« (bovenstadpoorttoren) en
de kruiskapel op de heuvel (zie titelblad)
herkenningstekens van de stad.
Een verdere bijzondere zienswaardigheid is de »Untertor-
turm« (benedenstadpoorttoren), de „scheve toren van Bad
Camberg“, die bij een hoogte van 8m ongeveer 1,49m uit
het lood staat.

Regelmatige
rondleidingen zoals de
klassieke stadrondleiding,
de vakwerkrondleiding,
de stadmuurrondleiding,
de Kneipp-kuurpark
rondleiding, de belevenis
stadrondleiding en de
stadrondleiding voor
kinderen geven een
gedetailleerde inzicht in
de geschiedenis van Bad
Camberg.

Bad Camberg, gelegen in
de zogenaamde „gouden
grond“ – vanwege de
goudgele korenvelden – is
altijd een reis waard. Dat
bewijzen de jaarlijks
27.000 gasten met
230.000 overnachtingen.

Bad Camberg heeft naast
zijn betekenis als
kuurplaats ook een aktief
verenigingsleven, een
florerende handel en
nijverheid en met zijn
winkelmogelijkheden en
horeca een gezonde
middenstand.

Lichaam, geest en ziel in harmonie te brengen -
een eeuwenoud menselijk streven.

Sebastian Kneipp heeft de natuurgeneeskrachten
met zijn 5-zuilen-therapie tot een holistische Kneipp
kuurtherapie samengebracht. Bad Camberg is sinds

1927 gebaseerd op deze
»5 zuilen« kuurvorm en is
daarmee de oudste
Hessische en derde
oudste Duitse Kneipp-
kuurplaats.

In het Kneipp-kuurpark
met de waterspelen, de
oude bomen en de
Kneipp-kruidentuin treft
men op de 5 zuilen:

Water, beweging, voeding,
kruiden en levensorde.
Mooie wandelwegen voeren
langs grasvlakten, verzorgde
bloemenperken en
stimulerende waterspelen.

Het Kuur- en Gezondheidscentrum - vroeger »Bade-
haus« of »Kurmittelhaus« genoemd- ligt in het
Kneipp-kuurpark en is het sleutelstuk van de Bad
Cambergse poliklinische Kneippkuur. Het is
uitgerust met alle faciliteiten benodigd voor de
hydrotherapie volgens Kneipp. Erkende en ervaren
therapeuten behandelen in modernen, zonnigen
behandelkamers volgens modernsten inzichten van
de geneeskunde, maar ook  volgens beproefden
natuurgeneeswijzen.

Het poliklinisch behandelingprogramma omvat van
fysiotherapie, hooizak oplagen, fango-parrafin
pakkingen tot voet reflex therapie.
Een bijzonder lokaal geneesmiddel is de Bad
Cambergse leem. Vochtigkoud op de arm
aangebracht werkt het onder meer
ontstekingremmend, ontslakkend of stofwisseling
stimulerend.Hier is het

aangenaam toeven!

De Bad
Cambergse
Kneipp-
kruidentuin ligt
direkt naast het
Kuur- en
Gezondheids-
centrum en
heeft een oppervlakte van 360 m2.
120 planten en struiken en 15 boomsoorten zijn
er in 14 perken ondergebracht. Elk perk is
gesorteerd naar zijn geneeskundig
toepassingsgebied bijv. ter versterking van het
immuumsyteem.

Watertreden
volgens
Kneipp is
niet alleen
leuk, het frist
ook op, en
regelmatige
toepassing

stimuleert de natuurlijke resistentie en maakt
sterk.

Verdere belangrijke kuur-instellingen zijn de
Hohenfeld klinieken (www.pitzer-kliniken.de) met
afdelingen voor de interne geneeskunde,
psychosomatiek en orthopedie, evenals de
Neurologische Rehabilitationsklinik Bad Camberg
(www.reha-camberg.de) met de modernsten
diagnostische faciliteiten en behandelmethoden
voor een groot aantal hersen-,  zenuw- en
vaatziektes alsook een modern dialysecentrum.
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OFFICIEEL ERKENDE KNEIPP KUURPLAATSSPEL, SPORT EN VRIJE TIJD

www.Bad-Camberg.de

KUNST EN KULTUUR

Ook voor de sportieve en fitness georienteerde
gast is er in Bad Camberg een ruim aanbod,
zoals bijv. een gemarkeerd wandelwegennet van
meer als 100km

Voor fietsers is
er altijd een
passende toer te
vinden. Negen
geselecteerden
rondtochten en
de 40 km lange

bewegwijzerde fietsrondtocht Ems- & Wörsbachtal
verbinden de aanliggende gemeenten.

De vijf bassins
van het
openlucht
zwembad
»Freizeit- und
Erholungsbad«
(zomerseizoen)
alsook het kleine
binnenbad in het kuurhuis (winterseizoen) is iets
voor de zwemmers.

Naast sauna, solarium en kegelbaan heeft men
ook de keuze uit tennis, paardrijden, midgetgolf
met jeu-de-boule banen en openlucht schaken,
die alle in of in de buurt van het Kneipp kuurpark
te vinden zijn.

Gegidsten wandelingen, boswandelingen met de
boswachter of vogelgeluiden wandelingen zijn
altijd bijzondere belevenissen midden in de
natuur.

Vier speciaal
bewegwijzerden ronden
zijn er voor walkers in
het nieuwe Nordic-
Walking park. Een
verbindingsweg
(2,4km) gaat van het
Kneipp-kuurpark naar

het Nordic-Walking park. Van daar uit gaan een
gemakkelijke (3,8km) een niet zo moeilijke (5,8km)
en een moeilijke ronde (10,2km) door het heerlijke
natuurpark Hochtaunus.

Golfers met ambitie kunnen in het aanliggende
Idstein-Worsdorf terecht. Zelfs een kanotocht op de
dichtbij gelegen rivier de Lahn is mogelijk.

Kuur en vakantie in Bad Camberg betekent ook
kunst en kultuur genieten. Gastuitvoeringen met
bekende en populaire toneelspelers, kleinkunst en
voordrachten, koncerten, varieté- en revueavonden
vinden het gehele jaar door plaats.

Het stedelijk
kuurorkest of
gastensembles
nodigen
zondagsmorgens en
tijdens de zomer
ook op
woensdagavonds uit
op onderhoudende kuurkoncerten.

Vele festiviteiten zoals de herfst- en lentemarkt,
lampioenenfeest of kerstmismarkt nodigen tot
vertoeven uit in de schilderachtige binnenstad.

Een geheimtip is het
hovenfeest (Höfefest)
met ambachtsmarkt
tijdens het eerste
weekend van augustus.
Ongeveer 50
ambachtslieden bieden

dan hun waren ter verkoop aan van bijv.
handgeschept papier of geboetseerde keramieke
beelden.

In het stad- en torenmuseum
in de bovenstadpoorttoren
(Obertorturm) en de »Amthof-
Galerie« in het
ambthofsgebouw (Amthof) zijn
goede kunst en lokale kultuur
in een historische ambiance te
zien.

Buiten de gemeentegrenzen
zijn er nog vele andere bezienswaardigheden. De
879m hoge »Feldberg«, de romeinse muur »Limes«,
het Hessenpark,
de vakwerksteden
Idstein en Limburg,
Schloß
Oranienstein in
Diez – het
stamhuis van de
Oranjes – of de
barokke residentiestad Weilburg aan de idyllische
Lahn, om maar een paar voorbeelden te noemen.

VVV Bad Camberg
Service balie
Chambray-les Tours-Platz 1
65520 Bad Camberg
Telefoon: 06434/202-411
Fax: 06434/202-155

Gemeentelijke
kuuradministratie
Am Amthof 15
65520 Bad Camberg
Telefoon: 06434/202-411
Fax: 06434/202-414
Kurverwaltung@Bad-Camberg.de
www.Bad-Camberg.de

Met de trein
Lijn 627: Frankfurt of Wiesbaden - Niedernhausen - Limburg
Station Bad Camberg

Met de auto
Snelweg A3: Keulen/Roergebiet - Frankfurt - Würzburg
Afrit Bad Camberg, rijksweg B8

Snelweg A5: Kassel - Frankfurt
Afrit Obermörlen, dan verder via de B275 Usingen en
L3031 Bad Camberg

Sauerland lijn
Snelweg A45: Wetzlarer Kreuz -  A48
in richting Wetzlar - rijksweg B49 - Limburg -
A3 richting Frankfurt, afrit Bad Camberg

Met het vliegtuig
Vliegveld Rhein Main
Shuttle service naar het centraal station Frankfurt
dan de S-Bahn S8, DB-Lijn 645,8
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