
Weense feel-good plaatsen 

 

Wenen is een van de groenste hoofdsteden ter wereld. Meer dan de helft van het 

stadsgebied bestaat uit weiden, parken, bossen, velden en tuinen. 

 

Mensen die in Wenen wonen en bezoekers van Wenen hebben het goed: als ze een plaats in 

het groen zoeken, vinden ze er een heel dicht in de buurt. Zelfs het stadscentrum is omgeven 

door groene ruimten: het Stadtpark, de Heldenplatz en het Donaukanaal, waar je onlangs kunt 

vergapen aan de "Drijvende Tuinen". Als je de metro neemt vanaf de centrale Stephansplatz, 

sta je 15 minuten later midden tussen de schaduwrijke bomen in de Prater. Barokke 

tuinontwerpen met hun geometrische lijnen kun je bijvoorbeeld ervaren in het uitgestrekte park 

van paleis Schönbrunn. Ook het is vanuit het stadscentrum in minder dan een half uur te 

bereiken. 

 

Wenen ziet er bijna uit als het platteland aan de uitlopers van de stad. In het westen nodigt het 

Wienerwald uit tot een wandeling in het bos. In het noordwesten kun je genieten van een 

wandeling door de wijngaarden van Grinzing en Nussdorf, in het zuiden door Mauer. In het 

oosten, dicht bij de Donau, markeert de Lobau het begin van de uiterwaardenwildernis van het 

Donau-Auen Nationaal Park.  

Geen wonder dus dat Wenen in 2020 als winnaar uit de bus kwam van meer dan 100 

metropolen op de ranglijst "The World's 10 Greenest Cities". 

 

https://www.austria.info/nl/bestemmingen/steden/wenen  

 

 

Wiener Tourismusverband 

Invalidenstraße 6 

1030 Wien  

E-Mail: info@wien.info  

Web: www.wien.info und www.wien.info/de/sightseeing/gruenes-wien/gruenflaechen-und-

erholungsgebiete  

Telefon: +43 1 211 140 
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Groene ruimte in Graz 

 

Sinds vorig jaar is Graz, de hoofdstad van Stiermarken, verrijkt met een oase van rust: de 

Augartenbucht aan de Mur, geopend in het Augartenpark. 

 

Weiden, bankjes, ligstoelen, bomen en uitzicht op het water: dicht bij het centrum van Graz is 

het Augartenpark een plaats van rust en ontspanning. Sinds vorig jaar presenteert het zich nog 

gezelliger, want er werden nog eens 80 bomen en talrijke struiken geplant. De Augartenbucht, 

een quasi strand aan de Mur promenade, was nieuw aangelegd. Bezoekers kunnen er blijven 

hangen op zit- of ligmeubelen, op het gazon of onder de bomen. Kinderen kunnen ongestoord 

spelen. De Mur is nu echter niet geschikt om in te zwemmen. Als je je in het water wilt 

verfrissen, kun je beter naar het nabijgelegen Augartenbad gaan. 

 

 

Graz Tourismus 

Messeplatz 1/Messeturm 

8010 Graz 

E-Mail: info@graztourismus.at  

Web: www.graztourismus.at und www.graztourismus.at/de/sehen-und-

erleben/sightseeing/parks-gaerten/augarten_p-5145 

Telefon: +43 316 8075-0 
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Groene landschappen in Linz  

 

In Linz in Oberösterreich bekoort de Botanische Tuin met imposante bomen, orchideeën, 

cactussen en talrijke rustplaatsen.  

 

Op de "Gugl", de verhoging bij het centrum van de stad, staat niet alleen het grootste 

sportstadion van Linz. Het is ook de thuisbasis van een van de mooiste botanische tuinen van 

Europa. De geschiedenis ervan gaat terug tot het jaar 1853. Sinds het begin van de 20e eeuw 

draagt de stad Linz zorg voor deze bijzondere tuin. Het is de habitat van zo'n 10.000 

verschillende plantensoorten. In vijf kassen, waaronder het Tropisch Huis en het 

Orchideeënhuis, ontvouwen vooral exotische planten hun pracht. De Botanische Tuin is 

toonaangevend in Europa door zijn unieke conserveringscollectie van cactussen.  

Buiten wandelen de bezoekers van het Rosarium naar de Japanhang, van de narcissenweide 

naar het Alpinum, van de moerasweide naar houtige planten uit Amerika. Onderweg verrassen 

beeldhouwwerken van Oostenrijkse kunstenaars de bezoekers, en banken nodigen uit om te 

blijven staan. 

 

 

Tourismusverband Linz 

Adalbert Stifter Platz 2 

4020 Linz 

E-Mail: info@linztourismus.at  

Web: www.linztourismus.at und https://botanischergarten.linz.at/  

Telefon: +43 732 7070 2009 
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De stadsbergen van Salzburg 

 

Drie bergen omringen de stad Salzburg in de onmiddellijke nabijheid. De Kapuzinerberg 

en de Mönchsberg zijn bijzonder populair voor panoramische stadswandelingen. 

 

Mönchsberg, Kapuzinerberg of Festungsberg? Als je Salzburg van bovenaf wilt zien en op zoek 

bent naar rust en stilte, kun je voor een excursie het beste een van de drie stadsbergen kiezen. 

De Kapuzinerberg rijst als een groen eiland uit de stad op. Neem de Imbergstiege omhoog naar 

plaatsen waar het uitzicht op Salzburg bijzonder mooi is. Op de top, bij het Franziskischlössl, 

kun je even stoppen om een hapje te eten en dan - langs het kapucijnenklooster - terug naar de 

stad. 

Vlak naast de Vestingheuvel is de Mönchsberg een gemakkelijk te bereiken bestemming. Een 

van de beklimmingen begint bij het Nonnberg klooster. Langs het Krautwächter-Häuschen 

bereikt men het hoogste punt van de berg. Van hieruit kun je verder lopen naar de vesting 

Hohensalzburg of, voorbij het Museum der Moderne Salzburg, naar de populaire Augustiner 

Bräu met zijn grote gastentuin. In het centrum van de stad is ook een lift omhoog naar de 

Mönchsberg. 

Beide stadswandelingen zijn ongeveer vier kilometer lang. Wandelaars zijn ongeveer anderhalf 

uur onderweg. 

 

 

Tourismus Salzburg 

Auerspergstraße 6 

5020 Salzburg 

E-Mail: tourist@salzburg.info 

Web: www.salzburg.info und www.salzburg.info/de/hotels-angebote/rundfahrten-

fuehrungen/stadtwandern/salzburger-stadtberge  

Telefon: +43 662 88987-0 
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Het idyllische Innsbruck 

 

Keizerlijke flair en koele schaduwrijke plekjes maken van de Hofgarten in Innsbruck in 

Tirol een uiterst populaire plek om je te ontspannen. 

 

De Hoftuin in Innsbruck bestaat al sinds het begin van de 15de eeuw. In die tijd mochten echter 

alleen adelijken het park bezoeken. De geschiedenis vertelt dat zelfs de vorstin Maria Theresia 

hier ooit als tuinman werkte. Tegenwoordig is de centraal gelegen Hofgarten voor iedereen 

toegankelijk. De meesten bezoeken het om op een bankje onder de schaduwrijke bomen uit te 

rusten. De oudste, de Maria Theresia spar, is een opmerkelijke 260 jaar oud. Als je de 

binnentuin bezoekt, moet je een omweg maken naar de muziektent. De renovatie van het 

vroegere "Keizerlijke Zomerhuis" werd pas vorig jaar voltooid. Nu toont het zich weer in frisse 

pracht en wordt het ook gebruikt voor kleine evenementen, bijvoorbeeld concerten. 

 

Innsbruck Tourismus Tourist Office 

Burggraben 3  

6020 Innsbruck 

E-Mail: office@innsbruck.info 

Web: www.innsbruck.info  

Telefon: +43 512 53 56  
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Slenteren op de promenade van de Bodensee in Brengenz 

 

Aan de oevers van het Bodensee bij Bregenz in Vorarlberg kunnen bezoekers genieten 

van prachtige wandelingen, fietsen, zwemmen en romantische momenten. 

 

Welke tijd van het jaar of dag je ook doorbrengt in Bregenz aan de oevers van de Bodensee: 

Het landschap is indrukwekkend. Tussen de moderne haven van Bregenz en het Festspielhaus 

nodigt het park met zijn kastanjebomen, bloemperken en bankjes je uit om het meer te 

aanschouwen. De zogenaamde "Pipeline" strekt zich in de andere richting uit. Het wandel- en 

fietspad is genoemd naar een oliepijpleiding die ooit ondergronds van Genua naar Ingolstadt 

liep. Maar de "Pipeline" is al lang het badstrand van Bregenz geworden. Hier kun je zwemmen 

en zonnen zonder entree te hoeven betalen.  

Bijna nergens anders kun je de fascinerend mooie zonsondergangen op de Bodensee beter 

zien dan vanaf de oever van Bregenz. Perfect uitgelijnd naar het westen zijn de "Sunset Steps" 

bij de Molo, bijvoorbeeld, hier ideaal voor. Het is ook romantisch om 's avonds bij het meer te 

blijven hangen, luisterend naar de stilte, kijkend naar de lichtjes rond het meer - en natuurlijk 

naar de sterrenhemel. 

 

 

Vorarlberg Tourismus 

Poststraße 11 

6850 Dornbirn 

E-Mail: info@vorarlberg.travel  

Web: www.vorarlberg.travel und www.vorarlberg.travel/poi/seepromenade-bregenz  

Telefon: +43 5572 377033-0 
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