TourNatur 2018: beleef de vrijheid
Mensen trekken de natuur weer in
TourNatur presenteert meer dan 5.000 reisbestemmingen

Volgens een in november 2017 gepubliceerd onderzoek van het Duits Ministerie
van Economie en Energie, vormen outdoor-activiteiten zoals wandelen, klimmen,
trekking en fietsen in Duitsland 25 procent van alle sportieve activiteiten. Vooral
voor mensen uit dichtbevolkte gebieden, zijn goed bereikbare natuurgebieden
een belangrijk bestanddeel van hun levenskwaliteit. Daarom spelen niet alleen
spectaculaire landschappen als de Alpen een grote rol, maar ook steeds vaker
recreatiegebieden, die zich de afgelopen jaren tot een ware outdoor-hotspot
hebben ontwikkeld. De populariteit van reisbestemmingen met een aantrekkelijk
outdoor-aanbod neemt dan ook in de vakantieplanning van mensen toe. Deze
gestaag groeiende interesse voor sportieve activiteiten in de buitenlucht wordt
weerspiegeld in het eveneens groeiende succes van TourNatur: de beurs
bereikte het afgelopen jaar een nieuw record van 46.000 bezoekers.

Dit jaar opent de populaire beurs met reisbestemmingen en uitrustingen voor
outdoor-fans van 31 augustus tot en met 2 september de deuren van hal 6 van
het beursterrein van Düsseldorf. Meer dan 5.000 bestemmingen van over de hele
wereld bieden een overvloed aan fascinatie. Voor het eerst zal in 2018 het
outdoor-paradijs Canada met een eigen stand een onderdeel van het aanbod van
TourNatur zijn. Hier vindt men volop inspiratie voor avontuurlijke tochten langs
snelstromende rivieren, diepblauwe bergmeren of de gletsjerwereld van het
National Park van British Colombia. Vanwege de sprookjesachtige wandeltochten
tussen bergen en zee, zijn ook Griekenland, Portugal, de Balearen en de
Canarische Eilanden, die zich met grote stands aan de bezoekers presenteren,
erg geliefd.

Wie echter tijdens een weekend of een korte vakantie de nabije omgeving wil
verkennen, kan terecht bij de presentaties van de regio’s van NoordrijnWestfalen, waar volop natuur te vinden is. Het in Zuid-Sauerland gelegen
Drolshagen en het natuurpark Diemelsee, dat op 376 meter hoogte in het
Waldecker Land is gelegen, maken in 2018 hun entree met nominaties voor de
mooiste wandelroutes van Duitsland. Deze publieksprijs wordt jaarlijks door het
Wandermagazin uitgeloofd en de onderscheiden routes worden op TourNatur

gepresenteerd. Drolshagen is genomineerd in de categorie KULTour, wat staat
voor kunst in het landschap. Het betreft een afwisselende wandeling in een
landelijke, lieflijke omgeving waarin kunstzinnige sculpturen en objecten met de
natuur verweven zijn. De tweede wandeling, die in het segment tochten is
genomineerd,
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natuurliefhebbers, wandelaars en watersporters is. De Diemelsteig strekt zich
over 63 kilometer uit en wordt gekenmerkt door spectaculaire panorama’s over
het Diemelmeer -de parel van de natuur, en de heuvelruggen van HoogSauerland. Deze en ontelbare andere relaxte wandelpaden of juist ambitieuze
tochten zorgen ervoor dat de bezoekers van TourNatur zin krijgen om zelf in de
natuur actief te zijn.

Dit blijkt ook uit de gezamenlijke presentatie van de Duitse natuurgebieden. Hier
kunnen
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startende
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natuurreservaten zoals de biosfeerregio van het Berchtesgadener Land, de
nationale parken van Nedersaksen en de Waddenzee van Sleeswijk-Holstein
leren

kennen.
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Naturlandschaft’ van EUROPARC Deutschland e.V. met het keurmerk Nationale
Naturlandschaften (http://www.nationale-naturlandschaften.de) en de Verband
Deutscher Naturparke e.V. op TourNatur, zijn er volop informatieve, leuke en
bijzondere activiteiten voor kinderen en jongeren om aan deel te nemen.

Ook het Bike-Parcours middenin hal 6 nodigt bezoekers uit om mee te doen. Hier
kunnen verschillende e-bikes terplekke worden getest. Voor actie pur sang zorgt
ook de zesvoudige Duitse kampioen in trial mountainbiken Hannes Herrmann.
Driemaal per dag zal hij op TourNatur 2018 zijn adembenemende, fantastische
show presenteren en spectaculaire bike-sprongen wagen. De Alpenvereniging
van Düsseldorf komt wederom met de populaire klimtoren. Hier kunnen
ambitieuze bezoekers hun vaardigheden in de nieuwe Olympische discipline
‘sportklimmen’ testen.

Stefan Koschke, projectleider van TourNatur, is enthousiast over het evenement
voor actieve mensen: “De bestemmingen trekken bezoekers met spannende
spellen en leuke acties rond hun aanbod naar de stands of zijn betrokken bij
onze rally voor kinderen. Maar ook de informatieve speciale tentoonstellingen
zullen veel bezoekers aantrekken.” Zo presenteert de Bundesverband der
Sportartikel Industrie e.V. met een speciale presentatie duurzame uitrusting en

kleding, en richt de outdoor-expert Ralf Stefan Beppler zich bij het adviescentrum
met tips voor de juiste uitrusting specifiek tot startende buitensporters, en dat
alles rond het thema ‘wat is echt belangrijk en handig bij het wandelen’. De
geadviseerde wandeluitrusting is vervolgens bij de verkoopstands van de
producenten en handelaars te verkrijgen.

Het aantrekkelijke aanbod van TourNatur wordt gecompleteerd door een
informatief en boeiend programma op de LiveBühne. Hier wordt op 31 augustus
bijvoorbeeld de spectaculaire Best of European Outdoor Filmtour (EOFT)
getoond. Gedurende alle drie de beursdagen geven experts tips voor beginners
met betrekking tot de optimale routeplanning, en outdoor-sporters vertellen over
hun indrukwekkende tochten in de meest pittoreske of juist zeer desolate
gebieden ter wereld.
CARAVAN SALON DÜSSELDORF parallel in de hallen 4 tot en met 18
CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2018 is van zaterdag 25 augustus tot en met
zondag 2 september 2018 dagelijks van 10 tot 18 uur geopend. Voor
vakbezoekers en de media is de beurs al op vrijdag 24 augustus geopend. Een
online dagkaart, geldig voor zowel TourNatur als CARAVAN SALON 2018, kost
voor volwassenen 15 euro, scholieren, studenten en CARAVAN SALON Clubleden betalen voor een online ticket 11 euro, en voor kinderen (6 tot 12 jaar) kost
een online ticket zes euro. Alle online aangeschafte tickets op naam geven recht
op twee dagen beursbezoek. Actuele informatie en noviteiten zijn op het internet
op www.tournatur.com en www.caravan-salon.de te vinden.
Düsseldorf, hotspot voor de actieve vrijetijdbesteding
Met de beurzen CARAVAN SALON, TourNatur en boot Düsseldorf is Messe Düsseldorf
GmbH de belangrijkste organisator van vrijetijdbeurzen in Duitsland. CARAVAN SALON
DÜSSELDORF is ’s werelds grootste beurs voor campers en caravans waar in 2017
meer dan 232.000 bezoekers naar toe zijn gekomen. Parallel aan CARAVAN SALON
vindt sinds 2003 de outdoor beurs TourNatur plaats met meer dan 46.000 bezoekers.
boot Düsseldorf presenteert ieder jaar in januari de watersport in al haar facetten. Met
meer dan 1.900 exposanten en circa 247.000 bezoekers uit alle windstreken is het de
internationale topbeurs van de watersport.
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