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Een wandeling
door de

glasstad

www.zwiesel.de



Zwiesel ligt in een dal waar de gro-
te en kleine Regen samen komen.
De stad is schilderachtig gesitueerd
tussen de bekende bergen Falken-
stein, Hennenkobel, Arber en
Rachel.
De naam zelf is afgeleidt van Zwei-
Sal, dat het samengaan van twee
rivieren betekend Volgens de ver-
halen waren de eerste vaste bewo-
ners goudwassers. Officieel werd de
plaats in 1255 voor het eerst in oor-
konden vermeld als dorp met een
houten kapel. Sinds 1280 is het
dorp een belangrijk knooppunt tus-
sen Bohemen en de oude Bayern-
weg. Rond 1313 krijgt Zwiesel het
predikaat Markt en krijgt in 1560
van Hertog Abrecht V van Beieren
een wapen toegewezen. In 1904
kreeg Zwiesel stadsrechten en werd
de opleiding voor glasbewerker
haar gegrondvest. Sinds 1975 is
Zwiesel officieel een luchtkuuroord.
De glasstad Zwiesel heeft een
eeuwenoude glastraditie die tot op
heden nog jong en dynamische is.
De glasindustrie in Zwiesel en
omgeving gaat terug tot in de 15e
eeuw. (Rabenstein 1421)
In 1872 werd met de bouw van de

glashut „Annathal“ begonnen, het
huidige Zwiesel Kristallglas AG
(voorheen. Schott Werke), Zwiesels
grootste werkgever en wereld
marktleider van glaswerk voor de
gastronomie.
Traditiegetrouw wordt bij de Kris-
tallglasmanufaktur Theresienthal,
nog altijd mondgeblazen glas van
de hoogste kwaliteit gemaakt.
Tot op de dag van vandaag werken
er nog altijd 600 personen in
glasfabrieken en kleine glasverede-
lende bedrijven die door het slijpen
en graveren de kwaliteit van het
glas zelfs nog verhogen en verbe-
teren. Het kleine handelsdorp ont-
wikkelde zich door de eeuwen heen
tot het centrum van de glasindu-
strie in het Beierse woud.
Het thema glas wordt door de
Zwieselse hoogheden, de glasko-
ningin en de glasprinses op een
charmante wijze vertegenwoordigd.
Zwiesel is met zijn kleine straatter-
rassen en winkels ook het culturele
en zakelijke centrum van de regio.
Het hele jaar door is er een veelzij-
dig aanbod aan concerten, thea-
teruitvoeringen en vele andere
interessante evenementen.

Welkom in de glasstad Zwiesel….. ….en kuuroord met schone, zuivere lucht
InhoudEén zijn met de natuur en ontspan-

nen: hier in het Nationale Park „het
Beierse woud“ kan men zich terug-
trekken in de praktisch onberoerde
natuur; of dat nou op een wande-
ling langs de rivier de Regen of, op
de „Schachten“ of het moerasach-
tige gebied tussen Falkenstein en
Rachel, of in het beschermde nau-
urgebied „Höllbachgspreng“ of op
de omliggende bergen.
Tijdens de winter spant Zwiesel in
sportief opzicht de kroon: Op de
nabij gelegen grote Arber, de hoog-
ste berg van het Beierse Woud, of
in het Biathloncentrum aan het
Arbermeer. Hier vinden internatio-
nale wedstrijden plaats.
Meer dan 60 km Langlaufloipen,
waaronder de Kaisersteigloipe op
750 m hoogte en twee dicht bij de
stad gelegen skiliften wachten op
de sportieve wintergast. De pistes
van de grote Arber zijn door hun
sneeuwzekerheid vaak tot ver in
april voor afdalingen te gebruiken.
Info: VVV Zwiesel, stand augustus 2014
Fotos: VVV Zwiesel, deelnemende be-
drijven: F. Bietau, M. Haller, L. Kaml, R.
Pöhlmann, R. Miethaner, Bergfee/Fotolia
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Dr.-Schott-Straße 35 · 94227 Zwiesel 
Tel. +49 99 22 98-249 · Fax +49 99 22 98-587

www.zwieselkristallglas-werksverkauf.com

Zwiesel Kristallglas AG
Midden in Zwiesel vindt u ’s werelds grootste glaspyramide die uit
93.665 witte wiin glazen is opgebouwd. Deze is omringd door het
verkooppunt van het Zwieseler Kristalglas NV en door de verschillen-
de winkels in de arcade. Een klein, luxe winkelcentrum dat uren kijk- en
koopgenot biedt.

• op maandagen om 11.00 uur zijn er rondleidingen door de
verkoopsruimten en worden er glasblaasdemonstraties gegeven.

• groot aanbod aan hoogwaardige producten van glas,
porcelein, tafeltextiel en stijlvolle woonaccesoires

• Het verkooppunt biedt onderdak aan 3 vakzaken en
behoort tot de Zwieseler Kristalglas arcade

• hier vindt o.a. de Firma Seltmann Weiden en de
schoenspeciaalzaak van Naot

• in het „Glasblazersrestaurant“ kunt u genieten van een stevige
maaltijd tegen wel zeer aangename prijs of bij de bakkerij
Bachmeier genieten van een heerlijk kopje koffie met lekker gebak

openingstijden: ma-vr 09.00 – 18.00 uur za.: 09.00 – 16.00 uur
Zo: 11.00 – 16.00 uur (juli – midden oktober)

Theresienthal – 
Koninklijk glas sedert 1836
Het belangrijkste van de voormalige „koninklijke Beierse Privé glasfa-
briek“ Theresienthal was het vakmanschap van de glaswerkers en de
ontwerpers. Net zoals in vroegere tijden staat nu nog de naam
Theresienthal in de hele wereld voor elegance en kunstvolle glazen.
De beste glasblazers, -slijpers, -graveurs en –schilders scheppen hier
werken van tijdloze elegantie en betovenende schoonheid.
Hier, en alleen hier, worden alle glazen handmatig en ter plekke
gemaakt. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1836 wordt het groot-
ste deel van de handgemaakte kostbaarheden wereldwijd geexpor-
teerd en wordt er aan klanten met wereldberoemde namen geleverd.
In het verkoop gedeelte van de fabriek in Theresienthal vindt u een
ruime keuze uit glaskunstwerken, maar ook het wat eenvoudiger, dus
betaalbaardere glaswerk. Via dit verkooppunt kunt u de glasblazers
bij het scheppende proces „op de vingers“ kijken.

Onze openingstijden:
Glasblazerij Ma-do: 10.00 – 14.30 uur vr-za: 10.00-13.00 uur
Fabrieksverkoop: ma-vr: 10.00-17.00, za: 10.00-16.00 uur
Glasmuseum ma-vr: 10.00-14.00 uur

Kristallglasmanufaktur Theresienthal GmbH
Theresienthal 25 in 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 5009328
www.theresienthal.de

Rondom het glas Rondom het glas
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Glasblazerij
Gerhard Krauspe
Als voorbeeld voor glas van een
moderne generatie zijn wij al heel
lang geleden van de begaande
glasblazers paden afgeweken. Bij
ons werden voor het eerste gla-
zen in asymetrische vorm ge-
maakt.
Dit is alleen mogelijk dankzij mee-
sterlijke vakkennis in combinatie
met moderne design. Innovatie
staat hoog bij ons in het vaandel,
geen opdracht te moeilijk of het
nu om kunst of techniek gaat,
alles maken we zelf.
Probeert u ook eens ons technisch
glas.
Onze winkel is van ma t/m vr.
10.00-18.00 uur, ’s zaterdags van
10.00-13.00 doorlopend geo-
pend.

Rotwald glasblazerij
Andreas Dick
De kleine glasmakerij aan de rand
van Zwiesel is sinds 1995 geo-
pend. Hier worden glasmakersa-
vonden met gezellige muziek en
maaltijden aangeboden. Deze
avonden vinden dinsdag en don-
derdag avond plaats vanaf 20
personen. Gaarne vooraf aanmel-
den. Op afspraak zijn ook andere
dagen mogelijk. Bussen en reis-
gezelschappen zijn na vooraan-
melding van harte welkom Tussen
midden juni en eind oktober kan
men op donderdagen tussen
10.00 en 16.00 uur zelf glasbla-
zen, tijdens de schoolvakanties
ook op dinsdag. ’s Zondags vanaf
14.00 uur speelt de Waard voor u
op zijn accordion onder het genot
van koffie en taart. Elke 1ste vri-
jdag van de maand vinden hier
vanaf 20.00 uur beierse „jamses-
sies“ plaats, toegang is gratis.

Traditionelle Glasglazerij
Rechtsreekse verkoop

Rotwaldsiedlung 19, 94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 3980, Fax 502836

www.glashuette-zwiesel.de

Theresienthal 51
94227 Zwiesel

Telefon +49 9922 609617
Telefax +49 9922 609616

Kristalbedrijf
Nachtmann BV
Een rijk palet aan loodkristal biedt
Nachtmann BV zijn kopers aan,
van klassiek geslepen kristalle gla-
zen, decoratieve vazen en- scha-
len tot en met diamant geslepen
roemers en schitterende karaffen.

Frauenauer Straße 7
94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 9235
Fax +49 9922 3107

www.glasblaeserei-krauspe.de

Wat is glas?
Ovenglas
Glas bestaat uit 3 hoofdgrond-
stoffen: Kwartzand, pot-as en
kalk. Een mengsel hiervan wordt
bij 1450 graden gesmolten en zo
ontstaat kristalglas.
De weke massa wordt bij circa
1200 graden met een warmtebe-
stendige tuit in een ong. 1,5
meter lange "buis" vorm gego-
ten, het zgn. oven-of werkplaats-
glas.

Lampenglas
De ’’Lampenglasbewerker’’ ge-
bruikt voorbewerkte glasbuizen
bij het maken van een lamp. Hij
verhit de glasbuis opnieuw met
een bunsenbrander in een zuur-
stofrijke vlam, tot het glas weer
op het smeltpunt komt.
Daaruit worden de verschillende
vormen "geblazen" en/of ge-
vormd. De lampenglasbewerker
vervaardigt, naast kunstvoorwer-
pen, voornamelijk technische
apparatuur met name voor labo-
ratoria
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In en om Zwiesel heeft ook een
hele rij verschillende glaskunsten-
aars hun thuis. Door hun gedegen
vakkennis dragen zij bij aan het
opbouwen van de „glas-scene“.
Hier werken ook zelfstandige glas-

kunstenaars. Met hun werk tonen
zij de glaskunst in al haar facetten.
Glaswerk uit hun ateliers en werk-
plaatsen zijn niet alleen hier, maar
wereldwijd bij exposities en gale-
riën te bewonderen.

Samenwerkende Zwieseler glaskunstenaars

Auackerweg 5 
94227 Zwiesel-Rabenstein

Tel. +49 9922 5893
chrisch-glas@t-online.de

www.chrisch-glas.com

Glasatelier
Poczewski
Al 3 generaties lang maken wij in
ons atelier in opdracht glaskunst
voor deuren, ramen, tussenwan-
den, spiegels, lampen, accessoires
ect.
Of het nu om ontwerpen van
nieuwe glaskunst gaat of het
instandhouden of restaureren van
oude objecten. Door onze jaren-
lange ervaring en creativiteit kun-
nen wij ook buitengewone op-
drachten met de hoogste kwali-
teit uitvoeren. In onze zaak vindt
u een grote keuze aan voorbeel-
den, glasschilderijen en schalen
uit eigen atelier.

A.-M.-Daiminger-Str. 21
94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 1624
pepo-glas@t-online.de

www.pepo-glas.de

Glaskunstwerkstätte
Glaserei
Poczewski
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Christian Schmidt
Glasgraveur
Christian Schmidt is een interna-
tionaal bekend kunstenaar die al
vele prijzen in Europa, Japan en
de Verenigde Staten van Amerika
gewonnen heeft.
Zijn unieke, dubbelzinnige , magi-
sche en absurde glasgravures
creëert hij door middel van tradi-
tionele graveertechniek.
Deze zijn vrijwel altijd opvallend
en veelkleurig.
Zijn werkstukken zijn in bekende
galeriën en verzamelingen terug
te vinden. Pen- en pasteltekenin-
gen ronden zijn oeuvre af.

Jo Hruschka W. Schmid

GALERIEN EN ATELIERS

Atelier Männerhaut
Lichtenthal 2, www.maennerhaut.de 

glasstadt-galerie-zwiesel
Hochstraße 72, Tel. +49 9922 9169
www.glasstadt-galerie-zwiesel.de

Galerie Gläserner Winkel
im Werksverkauf der Zwiesel Kristallglas
AG; Dr.-Schott-Str. 35, Tel. +49 9922
802600, www.glaeserner-winkel.de

Frisches Glas
im Glaspark Theresienthal 27
Tel. +49 9922 503347

Glasatelier Christian Stadler
Theresienthal 25, Tel. +49 9922 2061
www.rimplerglass.com

Glasgraveur Christian Schmidt
Auackerweg 5 (Rabenstein), Tel. +49
9922 5893, www.chrisch-glas.com

Galerie Zwiesel
Alte Langdorfer Str. 14, Tel. +49 9922
9463, www.galerie-zwiesel.de

POTTERIJ

Ladengalerie Horizonte
Bergstraße 7, Tel. +49 9922 6338

GLASVEREDELENDE
BEDRIJVEN EN ATELIERS

Kunstglasbläserei
Gerhard Krauspe
Frauenauer Str. 7,  Tel. +49 9922 9235
www.glasblaeserei-krauspe.de

Glasbläserei Ritterswürden
und Glasgravur Geyermann
Hermann Ritterswürden und Alexandra
Geyermann, A.-M.-Daiminger-Str. 12
Tel. +49 9922 802220
www.ritterswuerden-glas.de

Glaskunst Wolfgang Schmid
Am Hochrain 17, Tel. +49 9922 4882
www.glaskunst-wolfgang-schmid.de

Glasveredelung Josef Hilgart
Brücklhöhe 35, Tel. +49 9922 1044
www.glasdesign-hilgart.de

Glaskunstwerkstätte
Sigrid Poczewski
A.-M.-Daiminger-Str. 21
Tel. +49 9922 1624
www.pepo-glas.com

Glasmalerei Hans Breu
Dr. Waldmann-Weg 6
Tel. +49 9922 2735
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Gläserner Winkel Bayerischer Wald e.V.
Tel. +49 9922 802600

Info@glaeserner-winkel.de
www.glaeserner-winkel.de

De vereniging
De glazen hoek Beierse woud
„De glazen hoek“ is een platvorm
voor glaskunstenaars met unieke
werken, glasbewerkers met uitge-
lezen vakwerk en glasfabrikanten
die kwaliteit en ontwerp hoog in
het vaandel hebben. Samen heb-
ben ze zich ten doel gesteld de
lokale, traditionele glaskunst te
bewaren en verder te ontwikke-
len.
De vereniging en haar leden ver-
tegenwoordigen een buitengewo-
ne en uiterst veelzijdig potentieel
aan kunstzinnige en traditionele
glasbewerking, -veredeling die
typisch voor de regio is.

Het doel van de vereniging is het
behouden en beleven van de loka-
le glascultuur voor sier- en ge-
bruiksobjecten ect.
Tussen Zwiesel, Frauenau en Lind-
berg concentreren zich de meeste
glasbedrijven. Hier bevinden zich
de twee oudste en bekendste
glasbedrijven van Europa en de
bekendste vakschool voor sier,
gebruiks en optisch glas.
In de glasstad Zwiesel en omge-
ving slaat het hart van de Glas-
straat. Al ver in het verleden is hier
een glas-handwerkerskultuur ont-
staan met speciale processen en
technieken die uniek zijn.

In de verkoopruimtes van de win-
kel „Zwiesel Kristalglas NV“ tonen
wij een grote keuze aan originele
en individuele glasproducten van
de firma Straub kunstglas en de
leden van de vereniging „De gla-
zen hoek“.
Creatieve glaskunst, traditioneel
glashandwerk, binnen en buiten-
decoraties, glasfusing objecten,

glazen sieraden en decoraties voor
binnenshuisarchitectuur worden,
naast de getoonde tentoonstel-
lingsstukken, individueel voor u in
opdracht vervaardigd.
U zult zich over het graveerwerk
dat Franz Straub persoonlijk voor
u vervaardigt verbazen.

Straub kunstglas in de
galerie van de glazen hoek

Dr.-Schott-Straße 35 · 94227 Zwiesel
im Werksverkauf der Zwiesel Kristallglas AG

Tel. +49 9922 802600 · info@straub-art-glas.de
www.straub-art-glas.de

Openingstijden:
Maandag-Vrijdag: 9.00 tot 18.00 uur

Zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur.
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Zwieseler
Kölbl
Tentoonstelling en wedstrijd
voor jonge Europese
glaskunstenaars

Deze tentoonstelling die in 2009
voor het eerst plaatsvond, wisselt
zich elke 2 jaar af met de „Zwies-
ler glasdagen“. Het idee hierach-
ter is dat, zoals de gloeiendhete
en lichtvloeibare glasdruppel, de
„Kölbl“ die aan het begin van elk
glasobject staat, met veel handig-
heid en ervaring uiteindelijk tot
een meesterwerk word omgeto-
verd.
Ook de jonge glaskunstenaars
ontwikkelen zich door de jaren
heen van beginners tot gerenom-
meerde glaskunstenaars.
Deze wedstrijd biedt beginnende
glaskunstenaars een platform om
hun ‚’kunnen’’ te presenteren.

De Zwieseler
glasdagen
Met internationale
glaskunst tentoonstellingen

In een twee-jarige cyclus presen-
teert de glasstad in het najaar de
„Internationale Zwieseler glasda-
gen“. Deze expositie geldt als één
der belangrijkste artistieke glas-
presentaties van Duitsland. Natio-
nale en internationale glaskunst-
enaars tonen hier het puikje van
hun kunnen.
Een palet vol met afwisselende
stukken wordt u aangeboden, van
volmaakt gevormde glazen tot
vreemde, grappige en fantasieri-
jke unieke stukken. De expositie
wordt door een afwisselingsrijk
programma met muziek, theater,
lezingen en buitengewone tento-
onstellingen omraamd.

De Zwieseler
glasnacht
„Glas-vuur-licht“ is het motto van
het jaarlijks op 14 augustus weder-
kerende Zwieseler glasnacht. Vanaf
18.00 uur viert de glasstad deze
bijzondere nacht met een bont, af-
wisselend programma met veel
live-muziek op verschillende, door
de stad verspreide podia, veel lek-
kere culinaire lekkernijen, demon-
straties, b.v. aan de mobile glas-
oven of bij de verschillende glas-
blazerijen. Verder zijn er aanbeve-
lenswaardige tentoonstellingen, is
er de „nacht van de open kerken“
en dit alles omzoomt door een lau-
we zomernacht, vol van vonkelen-
de windlichtjes en „boomvuur“ die
de vele duizenden bezoekers de
weg door de stad wijzen.

  

ZWIESELER

GLASTAGE
www.glastage.zwiesel.dewww.glastage.zwiesel.dewww.glastage.zwiesel.de

ZWIESELER

GLAS
NACHT

Glaskapel
aan de Anger
Aan de Anger staat sinds 2003
een „bijzondere, aan Maria ge-
weidde, kapel. Inmiddels is zij het
symbool voor Zwiesel geworden.
De kapel is ontstaan naar een idee
van de Bernrieder glasontwerper
en beeldhouwer Walter Wenzl die
samen met de leerling glasblazers
van de glasvakschool met moeiz-
ame arbeid 131 gestructureerde
en 3 kleurige glasstenen maakten
voor kapel en altaar. De stenen
werden stuk voor stuk in een
metalen mal geplaatst. Bruin ver-
tegenwoordigt de aarde en thuis-
grond, groen staat voor de natuur
en de groei en blauw voor de
hemel. Indachtig het motto: „glas
en hout is waar Zwiesel van
houdt“ kreeg de kapel een hou-
ten dak. Het kruis is ook uit één
stuk hout gesneden. Boven de in-
gang valt meteen de strik en het
kruis in het oog, volgens de verha-
len stammen deze tekens af van de
oude alchemisten en betekenen dat
het „een oneindig kruis is om glas
te maken“.
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Prälat-Neun-Straße 4, 94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 7437584, Fax 7437586, info@kaffeeroesterei-kirmse.de

www.kaffeeroesterei-kirmse.de, www.kaffeegalerie-zwiesel.de

Als één der laatste koffiebranderi-
jen in Duitsland oefenen wij de
kunst van het koffiebranden uit,
bijna zoals het vroeger gebeurde,
niet meer bij open vuur maar wel
met dezelfde oog voor detail en
zorgvuldigheid.
Wij gebruiken uitsluitend hand-
geplukte koffiebonen uit de beste
aanbouwgebieden ter wereld. In
kleine hoeveelheden en van kleine
koffieplantages worden die dage-
lijk door ons in ons koffiemagazi-
jn gebrand.
Tijdens onze openingstijden bie-

den wij koffieliefhebbers het ultie-
me koffiegenot van het zwarte
levenselixer, daarnaast bieden wij
u koffiespecialiteit, edele chocola-
de, bonbons en gebak om ter
plekke te genieten of om mee te
nemen.
In ons koffiemuseum presenteren
wij de eeuwenoude geschiedenis
van de koffieboon. Een oude kof-
fiewinkel, oude machineriën, kof-
fiemolens, advertentie materialen
en zelfs „namaak-koffie“.
Het verheugd ons u als klant te
mogen begroeten.

Koffiebranderij Kirmse
Het privè-museum toont in uitge-
lezen en betoverende expositie-
ruimtes de glansrijke en wisselen-
de geschiedenis van de Theresi-
enthaler glasblazerij.
Ooit leverde zij het glaswerk aan
de Beierse en Franse koningsho-
ven. Speciale glasdragers brach-
ten de zo breekbare kostbaarhe-
den in houtkratjes op hun rug tot
aan het tsarenhof in St. Peters-
burg. Het wereldwijd begeerde
glas ontving op de wereldtento-

onstelling in Parijs in 1937 een
gouden medaille.
Het kleine slot biedt bruidsparen
de mogelijkheid in de historische
ruimtes te trouwen zoals eens de
„glasvorsten“ dat in alle pracht
en praal deden.
Het museum is van maandag t/m
vrijdag geopend van 10.00 tot
14.00 uur. Voor groepen zijn, na
telefonisch overleg, ook andere tij-
den mogelijk.

Museumslotje in Theresienthal

Openingstijden: Ma-Vr.: van 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 – 13.00 uur
Koffiebranderij: elke woensdag 15.00 uur
Chocolade proeverij: elke donderdag 15.00 uur
Koffieproeverij: elke vrijdag 15.00 uur

Museumsschlösschen
Theresienthal

Schlösschen Theresienthal 15
94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 1030
museumsschloesschen@gmail.de



Genieten in Zwiesel Genieten in Zwiesel16 17

De traditie van de 1ste Stoombier-
brouwerij Zwiesel begint bij Wolf-
gang Pfeffer, die in het jaar 1889
de brouwerij grondvestte.
Deze traditie houden wij met veel
plezier in ere. De brouwerij bevindt
zich nog steeds op dezelfde plek
waar eens Wolfgang Pfeffer ze
begon en daar voor het eerst het
stoombier brouwde. Daarom heb-
ben we de oude brouwkamer, de
„Schalander“ gerenoveert volgens
de oude bouwtekeningen en zo
een levendige en graag bezochte
brouwerij geschapen die tegelij-
kertijd een brouwerijmuseum is.
Tijdens een rondleiding kunt u

onze filosifie en onze brouwerij
leren kennen.Oude brouwerijtradi-
ties gaan hier hand in hand met
de nieuwste technologie. Het
hoogtepunt van deze rondleidin-
gen is natuurlijk het proberen van
ons bier in de „Schalander“. Hier
houden wij bierproeverijen, kunt u
onze regionale produkten kopen,
zoals biersouveniers, onze eigen
speciale bierglazen of onze exclu-
sieve „Dampfbierbonbons“.
Nergens anders dan in onze oude
„Schalander“ krijgt u zo een in-
zicht in de aard van de „Nieder-
bayern“.

Openingstijden: Ma-Vr (niet op woensdagen) van 13.00 tot 16.00 uur
Toegang gratis

Brouwerijbezichtiging: Dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.00 uur
Voor groepen op afspraak kan van deze tijden
afgeweken worden.

1ste Stoom bierbrouwerij Zwiesel Likeurstokerij Hieke Zwiesel

1. Dampfbierbrauerei Zwiesel
Regener Straße 9-11, 94227 Zwiesel, Tel. +49 9922 8466-0

info@dampfbier.de, www.dampfbier.de

Bayerwald Bärwurzerei H. Hieke GmbH
Frauenauer Str. 80-82, 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 84330, Fax +49 9922 5463
www.baerwurzerei.de

Natuurlijk hoort bij een uitstapje
naar Zwiesel een bezoek aan de
likeurstokerij van Hieke gebracht
te worden. Hier kunt u meer dan
30 lokale likeurspecialiteiten uit-
proberen en kopen.
Alle specialiteiten uit de stokerij
Hieke worden op natuurlijke
basis gemaakt. Voor geinteres-
seerde hebben wij een 15 minu-
ten durende film die alle wetens-
waardig-heden over de herkomst
en het maken van „Bärwurz“
laat zien.

Naast onze schitterend beschil-
derde stokerij met beeldenpark
is ook een bezoek aan het „Wol-
pertingen“-museum met de pra-
tende bomen een „must“. Een
buitengewone expositie toont
hoe bekende schilders het feno-
meen „Wolpertingen“ in de
kunst gebruikt hebben.

Openingstijden: Ma-Vr. 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 – 14.00 / 16.00
Weekeinden: afhankelijk van het seizoen. Kijkt u voor
onze aktuele openingstijden op onze internetsite
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Het overdekte zwembad van Zwiesel

Sport en ontspanning

Het saunadorp in het Beierse woud.
De uitgebreide Beierse woud sau-
na,direct naast het zwembad
gelegen, is wellicht de mooiste
sauna in het hele Beierse woud.
En dat ligt niet alleen aan de veel-
voudige thema-sauna’s zoals: Bär-
wurz-, kruiden- of hoogzitters, op
het ruim 1500 vierkante meter
grote terrein vindt u naast sauna-
tuinen en verschillende rustpun-
ten ook het solar- buitenzwem-
bad, zowel ’s zomers als ’s winters
een trefpunt voor onze saunaga-
sten.

Maar ook een wierooksauna of
een dennensauna staan u ter
beschikking.Voor speciale inhala-
tie-mogelijkheden wijzen we u
graag op onze speciale „luchtra-
sterwandeling“. In onze bistro
vindt u gezonde, typisch Beierse
lekkernijen terwijl uw ogen zich te
goed doen bij onze wisselende
glasexposities.
Onze toegangsprijzen gelden voor
de gehele dag.

Sport en ontspanning18 19

Zwieseler Ganzjahresbad
Badstraße 4 – 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 501040
www.ganzjahresbad.zwiesel.de

Bayerwald Saunadorf
Badstraße 4-6 – 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 803930
www.bayerwaldsauna.zwiesel.de

Voor waterratten en wellnesslief-
hebbers biedt het ZEB ontspan-
ning en plezier. Een 25 meterbad,
een kinder water/speelhoek en
een binnen/buiten warmwater-
stromingskanaal.
’s Zomers verplaats de waterpret
zich naar buiten waar het grote
buitenbad noodt tot zwemmen,
duiken en waterpret. Wat rustiger
gaat het toe bij het idylisch gele-
gen meertje met het strand en een
ligweide. Ook zijn er heerlijke
schaduwplekken onder eeuwe-
noude bomen.

Meer pret en vermaak vindt u bij
het Beach Volleyball terrein of bij
het reusachtige klim- en speel-
schip.
Uiteraard komt u niks tekort als
het om gezondheid en ontspan-
ning gaat, Kruideninhalatie, Knei-
ppbaden, Infraroodwarmtecabi-
nes, stoombad, warmwatermas-
sage en 3 solariums zorgen ervo-
or dat u zich ook verwend voelt.
Mocht u van al deze waterpret
hongerig zijn: in onze Cafetaria
vindt u een ruime keuze aan
snacks en knapperig verse sala-
des.
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Zomer (mei t/m oktober): dagelijks 10.00 - 17.00 uur Dinsdags
Winter (november t/m april): dagelijks 10.00 - 16.00 uur gesloten

Am Kirchplatz 3 - 94227 Zwiesel - Tel. +49 9922 503706
www.waldmuseum.zwiesel.de

Unterirdische Gänge - Tel. +49 9922 8405-23
Stadtplatz 27, achter het gemeentehuis - 94227 Zwiesel 

Eind juni 2014 opende het nieuwe
woudmuseum op 1200 vierkante
meter met een volkomen nieuw
museumconcept haar poorten in
het voormalige meisjesschoolge-
bouw. Het neemt de bezoekers
mee op een reis door de geschie-
denis van het Beierse woud. Op
moderne wijze wordt het woud
als leefplek voor mens en dier
gepresenteerd. Een indrukwek-
kend Diorama met woudreuzen
en opgezette dieren geeft een
overzicht van het dier- en plan-
tenleven. Even verderop verbaasd
u zich over de rijkdom van het
leven van de paddestoelen en kri-
jgt u een blik in het leven van wei-
de-, woud en bosranddieren. 
Hoe de woudherders vroeger
geleefd hebben kan men „aan den
lijve“ ondervinden in een nage-
bouwde woudhut. „Aan den lijve
ondervinden“ is het motto van het
nieuwe woudmuseum om meer

inzicht te geven in de volks- en
natuurkunde van het leven en
werken van de mensen in en om
het woud. De nadruk ligt dan ook
op de oude handwerken, zoals
hout- en glasbewerking.
Op de eerste verdieping is dan ook
met name dat te zien wat het Bei-
erse woud lang geleden wereld-
beroemd maakte: Glas. Galsobjec-
ten van de verschillende glasbla-
zerijen en de glasvakopleiding ver-
halen over de moeizame kunst van
het glasmaken.Tot één van de bij-
zonderheden is dan ook het minia-
tuur glasblazersdorp, dat eind
jaren ’60 met veel liefde en aan-
dacht door de lokale glas- en hout
bewerkers is gemaakt. Ook is er
de op twee na oudste apotheek te
bewonderen en is er een aparte
afdeling die gewijd is aan de
snuiftabak. Uiteraard zijn er verder
steeds nieuwe, wisselende tensto-
onstellingen te bewonderen.

De geschiedenis van de onderaardse
gangen blijft duister. Over het ons-
taan zijn verschillende theorieën in
omloop. Zeker is dat een deel van
de gangen onder het stadhuisplein
uit de middeleeuwen stammen en
later steeds verder uitgebreid zijn.
De voor de bezoekers gerestaureer-
de en vrijgegeven ruimtes zijn deel
van wat vroeger grotere berg- en
koelruimtes geweest zijn. Eén van
de theorieën van het ontstaan van
de gangen gaat ervan uit dat ze niet
alleen opbergruimtes maar ook ver-
stopplekken waren. Met name door
de „sluipgangen“ die als in-/uitgang
dienst deden maar ook de kelders
en gangen onder de woningen met
elkaar verbonden en voor onbeken-
den niet of nauwelijks te vinden
waren. Het gangensysteem met zijn
vluchtwegen, verstopplaatsen en
voorraadruimten verzekerden de
Zwieselers van de mogelijkheid om
te overleven. Een andere theorie is
dat de gangen en ruimstes dienst
deden bij geheime ceremonies en/of

doodskamers waren. Het gehele
gangensysteem is tot ver in de 18e
eeuw nog intakt gebleven, Met
name de bouw en wederopbouw na
de 2e wereldoorlog heeft tot veel
verval en instortingen geleidt.
Na de herontdekking is er een deel
der gangen gerestaureerd en voor
be-zichtingen vrijgegeven. Sindsdien
kan men onder vakkundige leiding
een rondgang maken en worden de
vele onstaans theorieën naar voren
gebracht. Zo kan ieder voor zich, zich
een eigen idee vormen wat hem/
haar het meeste aanspreekt. Voor
een rondleiding kunt u zich, ruim van
te voren, aanmelden bij het Toeris-
mebureau. Gezien de ruimte kun-
nen er slechts kleine groepen tege-
lijkertijd rondgeleid worden.
Hoogseizoen:
Maandag t/m zaterdag,
dagelijks om 16.00 uur
Verdere seizoenen:
Elke dinsdag, donderdag en
zaterdag om 16.00 uur

Het nieuwe woudmuseum in Zwiesel De onderaardse gangen
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Zwiesel ligt centraal in het Beierse woud en biedt, naast gratis
stad-, ski- en wandelbussen het hele jaar door prima verbindingen
met trein en bus in alle richtingen met de rest van het Beierse
woud. En het mooiste daaraan is nog wel dat voor de Zwieseler
gasten met hun gastenkaart deze
verbindingen gratis zijn.

...alles over glas:
• glasblazerij bezichtingen

en glasblazersavonden
• glasgaleries en glasexposities
• glasnacht, midden augustus
• Zwieseler glasdagen en de

Zwieseler Kölbl afwisselend
elke 2 jaar in de nazomer

• Zwieseler internationale
glasveiling, eind juni

...muziek, kultuur en nog veel meer:
• het grenslandfeest, midden juli
• de bierwagen menwedstrijden,

elk even 2e jaar
• Zwieseler zomerconcerten
• de theatervoorstellingen van

de toneelverenigingen
• de Nepomuk markt, 

begin september
• de Zwiesler jeugdfink en de

Zwieseler Fink, (volksmuziekfestivals)
begin november

• Kerstmarkt, 1e Adventsweekeinde

En verder kunt u nog het volgende bewonderen:
De beeldenroute, het AOK NordicWalking Parcours, boerengolf bij de
AWO, openluchtbioscoop, Kneippbaden, houtsnijderijen, de bergkerk,
vele kapellen in de dorpen rond om Zwiesel en nog veel meer. Par-
keert u in het centrum en gaat u met de gratis busdienst makkelijk
naar uw bestemming.
Dit is maar een kleine dwarsdoorsnede van ons uitgebreide aanbod.
Onze overzichtskalender vindt u op onze homepage en informeert u
over alle aktuele zaken.
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bierwagen menwedstrijden

De markante rode bakstenen kerk
met zijn 86 meter hoge toren, de
hoogste in het hele bisdom Pas-
sau, wordt ook wel de „dom van
Zwiesel“ genoemd. Het neo-
gothische godshuis is een domi-
nerend herkenningsteken in de
stad.
Het 3 schepige rode baksteenge-
bouw werd tussen 1892 en 1896
naar ontwerp van de Münchener
kerkbouwmeester Johann Baptist
Schott (1853-1913) gebouwd. Bij
de omvangrijke renovering tussen
1983 en 1987 kreeg de binnenzi-
jde zijn nieuwe kleurzetting.
De stadskerk is één van de
indrukwekkendste kerken uit het
diocees Passau uit de 19e eeuw.
Als middelpunt gelden het mo-
derne altaar en het aambeeld uit
de buitengewone materialen
pijpaarde en keramiek door de
kunstenaar Horst Fochler. Opval-
lend is het meer dan levensgrote
beeld van de geketende Heiland
door de Augsburger Rococo-
beeldhouwer Ehrgott Bernhard

Bendl uit 1730 in de linker en de
Pieta van een onbekende meester
uit het Mondsee gebied rond
1550 in de rechter zijkapel
Bij de toegang tot de rechtse koor
hangt een door Zwiesel uitge-
leend zilverwerk in 1680 gemaakt
votiefwerk uit Augsburg, dat de
patroonheilige van de stad, Sint
Nicolaas, uitbeeldt.
De orgel is aan de grootte van de
kerk aangepast, en  is dan ook de
grootste, met 48 registers uitge-
voerde orgel, in het middelste
deel van het Beierse woud. De
orgel is gebouwd in de werk-
plaats van het Passauer Orgel-
bouwbedrijf Eisenbarth
Het veelkleurige glasvenster voor
het koor werd in 1894 gemaakt.
Tussen 1909 en 1922 werd de
rest van de glas-in-lood-venster
geplaatst.
Op speciale dagen en na afspraak
worden er rondleidingen verzorgd.
Het uitzicht vanaf de kerktoren
over glasstad en omgeving is
indrukwekkend.

Het stadskerk Sint Nicolaas Wat Zwiesel nog meer te bieden heeft:
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Besucherzentrum Falkenstein
94227 Ludwigsthal

Tel. +49 9922 50020
www.nationalpark-bayerischer-wald.de

Naturpark Bayerischer Wald e.V.
Info-Zentrum 3 - 94227 Zwiesel

Telefon +49 9922 802480 - Telefax +49 9922 802481
naturpark-bayer-wald@t-online.de - www.naturpark-bayer-wald.de

24 25

Tussen de oevers van de Donau
en de bergen langs de Beiers-
Boheemse grens ligt het natuur-
park Beierse woud. In het oosten
begrenst door het Nationaal Park
het Beierse woud. Buren aan de
Tsjechische kant zijn het land-
schapgebied en het Nationaal
Park het Boheemse woud. In het
Natuurpark Beierse woud vindt u
tussen Donaulaagte en de Grote
Arber een keur aan onberoerde

nattuur maar ook in cultuur
gebrachte gebieden.
Talrijke bedreigde planten- en dier-
soorten zijn hier nog bewaard
gebleven, zoals b.v. verschillende
vleermuissoorten, zwarte ooievaar,
wandelvalk en lynx zijn weer
teruggekeerd. Hoofdopgave van
het Natuurpark is het, het eeuwe-
noude cultuurlandschap van het
Beierse woud te behouden.

De opgave van de natuurparkvereningen is in eerste instantie:
1. bescherming van de natuur en behoud van het landschap
2.het scheppen van ontspannings en vrijetijds mogelijkheden
3. opleiding in milieubeheer en aanbesteding
4. ondersteuning van de ontwikkeling in de regio

In het Natuurpark informatiecentrum ervaart u wetenswaardigheden
over de natuurparkregio’s en over het Natuurparkhuis zelf, dat het
hele jaar door met zonne-energie verwarmd wordt.

„Dit is niet zomaar een bos als elk
ander bos, dit Beierse woud“,
schreef de schrijver Georg Britting
en drukte met zijn treffende woor-
den precies de onberoerde natuur
in dit gebied uit.
Wie zou zich er dus over verwon-
deren dat in 1970 dan ook juist
hier het eerste Duitse Nationaal-
park feestelijk geopend werd en
in 1997 tot 243 vierkante kilome-
ter uitgebreid werd.
„De natuur zijn eigen gang laten
gaan“ is dan ook het motto van
de vereniging. En inderdaad, ner-
gens tussen de Atlantische oceaan
en de Oeral kunnen de wouden
met hun moerasgebieden, berg-
bekeb en hun meren zich zo op
hun eigen manier ontwikkelen als
hier in het unieke grensoverschrei-
dende woudwildernis.

Mensen worden hartelijk verwel-
komt om dit natuurfenomeen mee
te beleven. Het „Haus zur Wild-
nis“ biedt met zijn veelomvatten-
de tentoonstellingen een ideale
springplank. Het probeert interes-
se en begrip te kweken voor de
dynamiek van het zichzelf verjon-
gende bos en tracht nieuwsgierig-
heid op te wekken om er zelf op
uit te gaan. Want wildernissen zijn
er niet alleen in verre, vreemde
landen, maar ook „om de hoek“
bij ons in het Beierse woud.
Onderneem een tijdreis van het
verleden terug naar de toekomst,
beleef de verborgen wereld tus-
sen de wortels van bomen en pad-
destoelen.

Het natuurpark Beierse woud Nationaalpark Het Beierse Woud
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Touristinfo Zwiesel
Stadtplatz 27
94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 8405-23
Fax +49 9922 8405-27
touristinfo@zwiesel.de

www.zwiesel.de

Bezoekt u ons in het toeristen-informatiecentrum,

wij verheugen ons op uw bezoek en voorzien u graag van
informatie, broschures, flyers en wandel- stads- en/of fiets-
kaarten.


