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Sinds de vroege 12e eeuw groeit de Burg Normann-

verd. Het bestuur van Treffurt verviel aan de “Gan-

stein boven de stad. De oorspronkelijke verdedigings-

erbschaft” (zie het stadswapen aan het raadhuis).

toren met ringmuur werd door de heren van Treffurt

TOURISTINFORMATION
TREFFURT

uitgebouwd tot een representatief kasteelcomplex. Na

Puschkinstr. 3, 99830 Treffurt
Tel.: +49 (0) 36923 - 515-42 | www.treffurt.de

In de 16 tot 20 eeuw produceerden Treffurter potten-

het riddertijdperk verbleven hier tot de 16 eeuw de

bakkers de bekende Werrakeramiek. Na de Napoleon-

“Ganerben”. Na die periode stond de burcht een lange

tische oorlogen eindigt de driedeling, Treffurt ging

tijd leeg en het verval trad in. Door de vestiging van

Buiten de openingstijden kunt u graag ons INFO-PUNKT

over naar Pruisen. Na 1842 komt de sigarenproductie

een restaurant in 1894 verkregen de kapel en het

tegenover het burgerhuis bezoeken. Daar bevinden zich ook

naar de stad aan de Werra, vanaf 1902 de spoorweg

poorthuis hun huidig uiterlijk. Jarenlang was Burg

toiletten en afsluitbare fietsboxen.

en daarmee de eerste toeristen. Vanaf 1952 ligt de stadt

Normannstein een populaire bestemming; vanaf

in de verboden zone van de Duitse interne grens en

1975 was het een jeugdclub. Na een omvangrijke

is voor bezoekers niet meer toegankelijk.

restauratie biedt de burcht vandaag de permanente

e

e
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Na het openen van de grens in 1989 ligt Treffurt

een burchtrestaurant en twee trouwkamers in een

weer in het midden van Duitsland en biedt, gelegen
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historisch ambiente.

in een prachtig landschap, samen met de stadswijken
Falken, Großburschla en Schnellmannshausen de
mogelijkheid voor vele interessante ontdekkingen.

De burcht is met de auto bereikbaar, buitenterrein vrij
toegankelijk, binnenplaats is rolstoeltoegankelijk
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contact restaurant & tentoonstelling:
tel.: +49 (0) 36923 - 82 87 44

in der Arbeitsgemeinschaft
Deutsche Fachwerkstädte e. V.
WERELDERGOEDREGIO
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RAADHUIS

AVONTURENSPEELTUIN

Het prachtige vakwerkhuis uit de renaussance is ge-

Naast de Normannsteinquelle leidt een wandelpad

bouwd in de 16e/17e eeuw. De houtsnijwerken aan de

direct naar de avonturenspeeltuin voor kinderen:

Freitreppe verbeelden St. Georg (rechts) en St. Michael;

hier kan de bestorming van de van een middeleeuws

daaronder in steen het stadswapen van de Ganerbschaft.

kasteel beginnen. Verdere speelplaatsen bevinden

2

2

Anno 1608: de Hessische landdrost Bley krijgt van
zijn vorst een draai om zijn oren – als straf voor zijn

3

1

bureau en de stadsbibliotheek.

4

TROTTSCHER HOF

Dit prachtige gebouw werd als middeleeuwse burcht

6

van de familie von Trott direct aan alsmede op de

SÄCHSISCHER AMTSHOF MET VERDEDIGINGSTOREN & MARIENKIRCHE

stadsmuur gebouwd. Nu is hier ons kinderdagverblijf

Die drei Amtshöfe werden rond 1550 gebouwd, hier be-

en het streekmuseum gehuisvest.

vond zich de zetel van de Saksische landdrost. 300 jaar

5

later werd op deze plaats de katholieke kerk St. Marien

STADSMUUR & STREEKMUSEUM
IN DE BURGSTIEG

Meerdere delen van de stadsmuur (13e eeuw) zijn nog bewaard gebleven. Ons liefdevol ingerichte streekmuseum

3

10

zijn talrijke binnenplaatsen en landerijen het grootste

hal heeft als verkoopruimte gediend.

landgoed van Treffurt. De schandpaal is niet origineel,

MAINZER HOF & HESSISCHER HOF

11

FALKENSTEIN

15

gekenmerkt door de prachtige poort met zijn por-

en dag goed bronwater naar de oppervlakte. Dit is de

17

STATION

In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde Treffurt
zich tot een belangrijk verkeersknooppunt van de
en Eschwege. Alleen het prachtige stationsgebouw is

staat als een gevangenenhuis. Op de buitenmuur be-

bewaard gebleven.

18

rachen“, een griezelig gezicht met uitgestrekte tong.

12

gebouwd, die nog steeds in gebruik is.

13

BONIFATIUSKIRCHE

oorsprong van de nederzetting die ooit Treffurt werd.

Het grondplan van dit laat-Romeinse gebouw uit de

Bij de bron zijn ook oude, legendarische stenen kruizen

13 eeuw bestond oorspronkelijk uit een gelijkzijdig

te zien.

kruis. De ombouw naar de huidige vorm vond plaats

e

15

KANTONGERECHT

In 1906 werd het statige „Preußisch Königliche Amtsge-

PROTESTANTSE PASTORIEËN

In 1744 werd aan de overkant een nieuwe pastorie

keramiek en de wereldberoemde sigarenproductie.

4

deelde misdadigers te straffen.

nieuwe spoorlijnen tussen Eisenach, Mühlhausen

vond zich vroeger een grotesk, de „Treffurter Sper-

9

zeer oncomfortabele houten schandblok om veroor-

bouw bouwen, dat tot op de dag van vandaag bekend

begane grond bevindt zich nog in originele staat.

Aan de voet van de burchtheuvel borrelt al sinds jaar

RINKS HAUS

Het op één na oudste woonhuis van de stad (1589) is

14

5

maar de locatie wel: naast de Falkentor stond ooit een

In 1618 liet de landvoogd Philipp Falk dit imposante ge-

De oude pastorie dateert uit 1566, een deel van de

belicht de geschiedenis van de stad, de traditionele Werra-

PFUHLS HOF & PRANGERSÄULE

Hessische adelijke familie von Keudel en vormde met

gingstoren van de stadsversterking bewaard gebleven.

NORMANNSTEINQUELLE

16

vroeger waarschijnlijk een wijnbar, de zaalachtige

gebouwd. Aan de noordwestelijke zijde is een verdedi-

8

HAUS KIRCHSTRASSE 31

met zijn vakwerkdecoratie. In de kelder bevond zich

Hof, de derde Amtshof van Treffurt.

productie in Treffurt. Vandaag vindt u hier het toerisme-

gemonteerd en leefruimte werd gecreëerd.

Dit indrukwekkende herenhuis was in bezit van de

(1816-1837). In het westen bevindt zich de Hessische

bouw gebouwd en herinnert aan de traditionele sigaren-

het midden van de 19e eeuw een verlaagd plafond werd

(1546) werd tot in detail gerenoveerd en betovert

opvallende boog als woonplaats en dienstwoning

Het huidige Bürgerhaus werd rond 1880 als bedrijfsge-

altaar, de epitafen en de moderne „grenstekens“.

straße en in onze stadswijken.

Carl von Hagen, koos het Mainzer Hof met zijn

BÜRGERHAUS

linkerdeel werd gebruikt voor de landbouw, tot er in

Het waarschijnlijk oudste woonhuis van Treffurt

De eerste districtsraad van het district Mühlhausen,

pronkzucht bij de bouw van het “bescheiden” huis.

taal, de bovenverdieping en het karige dwerghuis. Het

meerdere schatten zoals het gotische gevleugelde

14

zich in de Straße des Friedens en de Falkener Land-

OHRFEIGENHAUS

in de 19e eeuw. In de Bonifatiuskirche bevinden zich

richt“ met een gevangenisvleugel gebouwd. Vandaag de
dag volgen de Treffurter leerlingen lessen in dit gebouw.

13

19

STREEK- & DROOMBESTEMMINGSPARK

In het unieke kleine parkje met diverse bewegwijzeringen en plaatsnaamborden kan iedereen die dat wil
zijn woonplaats of persoonlijke droombestemming
vereeuwigen. Aanmelding: toerismebureau.
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