
Burcht AltenA BereIKBAArheID

Auto en bus   A 45, afrit 13-Lüdenscheid-Nord of A 46, afrit 

46-Iserlohn-Oestrich/Altena, in Altena richting „Burg Altena“, 

parkeerplaats „Langer Kamp“ (gps: „Langer Kamp“)

trein   Station Altena: RE 16 en RB 91, vanaf dec. 2019 ook 
gepland: IC 34, dienstregeling: www.bahn.de

Bushaltes   Station: S 1, Markaner ZOB: 33, 36, 37,  
dienstregeling: www.mvg-online.de

Burgerbus Altena   Lijn 4
dienstregeling: www.buergerbus-altena.de

ADressen

Musea Burcht Altena

Het Duitse Draadmuseum

Fritz-Thomée-Str. 80 en 12

(parkeerplaats „Langer Kamp“ 

gebruiken a.u.b.)

D-58762 Altena

Burchtrestaurant

Tel. +49 (0)2352 5488695

info@burgrestaurant-altena.de

www.burgrestaurant-altena.de

Jeugdherberg van het DJh

Tel. +49 (0)2352 23522

jh-burg.altena@djh-wl.de

uitgever

Märkischer Kreis – De Landraat

Fachdienst Kultur und  

Tourismus – Museen

Fritz-Thomée-Str. 80

D-58762 Altena

BeZOeKers -
InFOrMAtIe

Openingstijden

di. – vr. 9:30 – 17 uur

za., zo., feestdag 11 – 18 uur

‘s maandags gesloten,  

uitgezonderd feestdagen

24-12, 25-12, 31-12 en 1-1 

gesloten

Gratistoegang op  

volgende dagen:

Goede Vrijdag, Internationale 

Museumdag, Open Monumen-

tendag, Tweede Kerstdag

Informatie en boeking  

van rondleidingen

Tel. +49 (0)2352  966-7034

museen@maerkischer-kreis.de

www.burg-altena.de

Gecombineerde  

entreebiljetten

De entreebiljetten  gelden ook 

voor het 500 m onder de burcht 

gelegen Duitse Draadmuseum. 

De beide musea hoeven niet op 

één dag te worden bezocht.

BeleVenIslIFt  Burcht  AltenA  

Zijn ligging op een uitloper van de Wulfsegge maakte de Burcht 

Altena goed verdedigbaar. Voor toeristen bleek hij later ook 

moeilijk te bereiken. Sinds 2014 is dat veranderd. Met de beleve-

nislift is het verdedigingswerk in slechts 30 seconden gemakke-

lijk en barrièrevrij toegankelijk vanuit de binnenstad. Men gaat 90 

meter de berg in en 80 meter naar boven. In de ondergrondse 

gang bevindt zich een virtuele beleveniswereld. De tijdreis naar 

een magisch tijdperk begint met de begroeting door de voorma-

lige burchtheer en zijn vleermuis Burghard. Zes multimediale sta-

tions maken het mogelijk regionale sagen te leren kennen. Tover-

spiegels die ons veranderen in ridders en monniken en het lopen 

met droge voeten door stromend water zijn een wonderlijke er-

varing voor bezoekers van elke leeftijd. Na sprookjesachtige ont-

moetingen met de dwergkoning Alberich en Wieland de smid be-

geleiden deze nieuwe vrienden de gasten naar de burcht.

Belevenislift Burcht Altena

Lennestr. 45 (voetgangersgebied)

58762 Altena

contact

Tel. +49 (0)2352 5489897

Fax +49 (0)2352 209-203

erlebnisaufzug@altena.de

www.erlebnisaufzug.de

Openingstijden

di. – vr. 9:30 – 17:30 uur

za., zo., feestdag 10 – 18:30 uur

‘s maandags gesloten, uitgezonderd feestdagen

24-12, 25-12, 31-12 en 1-1 gesloten

Parkeerplaatsen

Parkeerplaats „Langer Kamp“ of andere gemarkeerde parkeer-

plaatsen gebruiken a.u.b. Voor bussen zijn er twee haltes in de 

Linscheidstraße nabij de Sparkasse. Daar kunnen de reizigers in- 

en uitstappen. Geparkeerd worden de bussen eveneens op de 

parkeerplaats „Langer Kamp“ (gps: „Langer Kamp“).

eVents  OP  De  Burcht

„Altena – een stad beleeft de middeleeuwen“: van vrijdag tot de 

eerste zondag in augustus brengt het grootste middeleeuws 

feest van Zuid-Westfalen de burcht en de binnenstad van Altena 

in een uitzonderlijke staat. Aan de oever van de Lenne worden rid-

dertoernooien gehouden. Muziek, jongleren, acrobatiek, am-

bachten en lekkernijen ronden niet alleen de sfeer van dit event 

af. Ook bij het „Kerst-Spectaculum Burcht Altena“ scheppen ze 

een middeleeuwse atmosfeer. De burcht in fakkellicht en aange-

name kerstgeuren, meedoe-acties in het museum, sprookjes en 

vertellingen en fakkel-rondleidingen dragen bij tot een sfeervol-

le belevenis in het eerste adventsweekend. In de herfst zijn er de 

populaire poppenkastdagen en tijdens enige weekenden evene-

menten van de serie „Tijdsprong Burcht Altena“ en workshops 

voor oude ambachtelijke technieken. Meer informatie over de 

programma’s op www.maerkischer-kreis.de en 

www.burg-altena.de.

steunen, DOneren en stIchten

Märkische Kulturstiftung Burg Altena  

(Märkische cultuurstichting Burcht Altena)

De stichting zorgt voor het behoud van de hoogteburcht en zijn 

historische park op de burchtberg. Ze redt door verval bedreigde 

waardevolle tentoonstellingsstukken en maakt de collectie van 

het museum door de ontwikkeling van multimedia guides toe-

gankelijker. Ze ondersteunt middeleeuwse feesten, concerten, 

tentoonstellingen, poppenkastdagen en andere culturele evene-

menten op de burcht en in het Duitse Draadmuseum. Deze opga-

ven kan de stichting alleen vervullen met uw hulp. Ondersteun 

de stichting met een fiscaal aftrekbare donatie of schenking.

Maerkische Kulturstiftung Burg Altena 

Fritz-Thomée-Str. 80

D-58762 Altena

Tel. +49(0) 2352 966-7040   

Bankrekening:

Vereinigte Sparkasse im MK

IBAN:  DE87 4585 1020 0080 0432 43

Freunde der Burg Altena e.V. (Vrienden van de Burcht Altena)

De vereniging Freunde der Burg Altena wordt tot de meest be-

duidende historische verenigingen van Westfalen gerekend. Ze 

biedt haar leden interessante lezingen en excursies, een koste-

loos abonnement op het historische tijdschrift „Der Märker“, vrije 

toegang tot de musea en het gebruik van de belevenislift tegen 

speciaal tarief. Met groot engagement steunt ze het behoud van 

dit monument van nationale betekenis, verwerft stukken die ge-

exposeerd worden in de Musea Bucht Altena en in het Duitse 

Draadmuseum en financiert de restauratie van objecten. De ver-

eniging helpt bij de aanschaf van moderne techniek voor de over-

dracht van informatie en ondersteunt schoolprojecten van de 

musea. Word ook vriend of vriendin van de Burcht Altena.

Freunde der Burg Altena e.V.

Bernd Falz (eerste voorzitter)

Suedstraße 10

D-58762 Altena

Tel. +49(0)2352 958-10

Fax +49(0)2352 958-112

post@freunde-der-burg-altena.de

Burcht  AltenA

De 900 jaar oude Burcht Altena is één van de mooiste 

hoogteburchten van Duitsland. Sinds 2014 transpor-

teert een belevenislift de bezoekers gemakkelijk en 

barrièrevrij tot op het bovenste burchtplein. In dit 

monument van nationale betekenis is de eerste jeugd-

herberg ter wereld gevestigd en het museum van het 

Graafschap Mark met zijn vooraanstaande collectie met 

betrekking tot de middeleeuwen en de Vroegmoderne 

Tijd. De burchtpleinen zijn locaties voor evenementen 

zoals „Altena – een stad beleeft de middeleeuwen“ en 

„Kerst-Spectaculum Burcht Altena“. De Pruisische kon-

ing Frederik Willem IV liet de burchtberg verfraaien met 

een park in de stijl van een Engelse landschapstuin. Een 

restaurant en een jeugdherberg van het DJH ronden 

het aanbod af.

MuseA  
Burcht  AltenA

rIDDers, sMeDen,  
treKKers

Burchtrestaurant
Belevenislift

Museum van het Graafschap Mark
Museum Wereldjeugdherberg
Jeugdherberg van het DJh
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Bovenste 
burcht-

plein

Onderste 
burcht-

plein

A  Jeugdherberg  
van het DJh

B  Bureau van de 
commandant

  Kassa
  Garderobe en bron
   Afgifte multimedia 

guides
 1 Märkisch gesteente
 2 Grauwak
 3 Karstgrotten
 4 Kalk en kiezelsplinters
c  Onderste verdieping 

van het nieuwe Paleis
 5  Van laagoven tot 

hoogoven
D  Jeugdherbergen 

interactief
 Wc
e Wereldjeugdherberg
 6 Grote verblijfsruimte
 7  Kleine verblijfsruimte 

„Aus grauer Städte 
Mauern“

 8 Jongensslaapzaal
 9 Meisjesslaapzaal
F nieuwe Paleis
 10 In het duister tasten
 11 Schaakbalk en adelaar
 12  De droom van de 

Middeleeuwen 
Ridderspeelhoek

 13  Ik moest een burcht 
vullen

   Speciale tentoon-
stellingsruimte

 14 Op ieders lippen
G Weergang
h Kapelgebouw
 15 Burchtkapel
 16 Leven in luxe
 17 Jacht als privilege
 18  Wapengang en 

kruitdamp
I lange gang
 19 Steekspel en feest
 20 Boerenleven
 21 Draadtrekkers
J Kruittoren
 22 Smidsambacht
 23 Stadsbranden
 24  Van ambacht tot 

industrie

K Oude Paleis
 25  De prijs van de 

industrialisering
 26  Dieptepunten
 27  Het Sauerland op 

wereldniveau
 28  Ditjes en datjes
  Museumshop
l Belevenislift
M Bergfried
 30  De dikke toren met 

angstgat
n Onderaardse kelder
 31 Kerker en kettingen
O restaurant



Burcht Altena

Op een schilderachtige locatie hoog boven de draad-

trekkersstad Altena troont één van de mooiste hoogte-

burchten van Duitsland. De Burcht Altena was het his-

torische centrum van het Graafschap Mark en is 

tegenwoordig nog steeds historisch en cultureel mid-

delpunt van het Märkische Sauerland. In de 12e eeuw 

stichtten de graven van Altena-Mark hun voorouderlij-

ke burcht ter bescherming van de ijzernijverheid. Na 

een veelbewogen geschiedenis kwam hij in 1609 onder 

Brandenburgse heerschappij. Voortaan gold hij als 

stamburcht van de moederlijke lijn van het Pruisisch 

koningshuis. Heel Duitsland leefde mee als in 1907 over 

zijn heropbouw werd gestreden. Keizer Willem II beslis-

te het dispuut ten gunste van de „burchtbouwers“. 

Sinds 1914/15 herbergt het monument van nationale 

betekenis de eerste permanente jeugdherberg van de 

wereld, een horecabedrijf en musea met aantrekkings-

kracht binnen en buiten de regiogrenzen.

MuseA  Burcht  AltenA
rIDDers, sMeDen,  
treKKers

Museum van het Graafschap Mark

De oudste collectie met betrekking tot de regionale ge-

schiedenis van Westfalen vertelt over de spannende 

geschiedenis van het Märkische Sauerland en legt het 

accent op de middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd. 

Decoratieve ensceneringen van de objecten laten de 

bezoekers meeleven met de gevechten, jachten en ta-

felvreugden van ridders en adellijken en deelnemen aan 

het leven van boeren en ambachtslieden. Hoe zwaar 

een maliënkolder was kan men aan den lijve ondervin-

den. Maliënkolders, borstplaten en helmen liggen klaar 

om te worden gepast. Andere hoogtepunten zijn een 

ruimte over spreekwoordelijke gezegdes, de burchtka-

pel, de kerker met hongerstoel en de voorstelling van 

de middeleeuwse ijzerproductie. De oorspronkelijke le-

vensomstandigheden op de burcht kunnen bijzonder 

goed worden meebeleefd in de bergfried, in de „Dikke 

Toren“. Hij biedt een fantastsich uitzicht over het Len-

nedal.

Museum Wereldjeugdherberg

Internationale bekendheid dankt de Burcht Altena aan 

de eerste permanente jeugdherberg van de wereld. In 

1914 werd hij hier ingewijd op initiatief van lagere 

schoolleraar Richard Schirrmann. Vanuit Altena ver-

breidde zijn in 1909 geboren jeugdherbergsidee zich 

wereldwijd. Deze oorspronkelijke jeugdherberg is nog 

in zijn originele toestand behouden. Wie wil weten hoe 

trekkers destijds sliepen kan in de meisjesslaapzaal 

proefliggen. Een mediatafel informeert in de ruimte 

„Jeugdherbergen interactief“ over de geschiedenis van 

de jeugdherbergsbeweging. Op het onderste burcht-

plein bevindt zich nu nog een herberg van het DJH waar 

gasten kunnen overnachten.

MultIMeDIA  GuIDe  
en  KOrte  GIDs

Korte gids

Bij het kassahuisje en in de museumshop zijn 

voor de prijs van 3,00  € ook rijk geïllustreerde 

korte gidsen in de volgende talen als pocket-

boekjes verkrijgbaar: Duits, Nederlands, Engels, 

Frans, Spaans, Pools, Russisch en Turks.

Multimedia guide

Met de multimedia guide zijn individuele rond-

leidingen door de permanente tentoonstelling 

mogelijk in het Duits, Engels en Nederlands.  

Hij biedt een nieuwe dimensie van beleven. 

Filmscènes, computeranimaties en geluids-

fragmenten verbreden het aanbod aan informa-

tie op boeiende en leerzame wijze. Dankzij Wifi-

plaatsbepaling en een eenvoudig menu zijn de 

apparaten kinderlijk eenvoudig te bedienen. De 

meerwaarde is voor museumbezoekers enorm. 

Bij het kassahuisje in de doorgang tussen het 

onderste en bovenste burchtplein kunnen de 

guides met een geldig legitimatiebewijs worden 

uitgeleend tegen een vergoeding van 2,50 €.

MuseuMsPeDAGOGIeK

Of u de musea bezoekt als peuterschool of senioren-

groep, bij een bedrijfsuitje of schoolreis, voor elke groep 

is er het passende programma. U kunt kiezen uit 14 mu-

seumspedagogische mogelijkheden. De kleinste bezoe-

kers gaan bij de „Schatzoeken“ op ontdekkingstour. 

Schoolklassen boeken graag „Van schildknaap tot rid-

der“. Voor volwassenen die dieper op de materie willen 

ingaan zijn thematische rondleidingen de juiste keus. 

Wie de Burcht Altena in een heel bijzondere atmosfeer 

wil beleven boekt een lichtrondleiding in het donkere 

jaargetijde. Veel programma’s zijn uitstekend geschikt 

voor kinderverjaardagen. Bovendien bieden wij rondlei-

dingen aan in andere talen. Boeken kunt u telefonisch, 

per mail of via een boekingsformulier op de website.

sPecIAle  tentOOnstellInGen

De Musea Burcht Altena en het Duitse Draadmuseum heb-

ben steeds weer interessante en buitengewone speciale 

tentoonstellingen. „Van jonkvrouw tot punk – kapsels in de 

wisseling der tijden“, „Door dik en dun – 100 jaar jeugdher-

bergen“, „Duel – de strijd om de heropbouw van de Burcht 

Altena“ of „Aan tafel – eten en drinken in de Vroegmoderne 

Tijd“ zijn slechts enkele voorbeelden van de laatste jaren. 

Ook zulke tentoonstellingen zijn een goede reden om de 

musea te bezoeken. Over komende tentoonstellingen kunt u 

zich telefonisch of op onze website informeren.

hIstOrIsch PArK

In 1843 gelastte de Pruisische koning Frederik Willem IV 

zijn Koninklijke tuindirecteur Maximilian Friedrich Wey-

he een openbaar park voor de burchtberg van Altena te 

ontwerpen. Weyhe wilde de kale rots in de stijl van En-

gelse landschapstuinen verfraaien met promenadewe-

gen in elegante lijnen voorzien van uitzichtspunten en 

de aanplant van laanbomen en boomgroepen. Grote 

delen op de helling naar het dal van de Nette werden 

geplaneerd, ingezaaid met gras en aangevuld met bo-

men en struiken. Aan de zijde van de Lenne boden woes-

te rotsdelen in combinatie met bomen en de aangeleg-

de paden steeds weer verrassende uitzichten op het 

landschap. Het in 1854 voltooide park verwilderde ech-

ter snel. In 2015 werd het gedeeltelijk gereconstrueerd 

en is tegenwoordig weer toegankelijk.


