Route 2:

Wandeling langs de zuidkant van Frankenau

Lengte van de wandeling:

6,8 km. .(± 2,5 uur)

Hoogte verval:

99 meter (laagste punt is 384 meter; hoogste punt is 483 meter)

Korte omschrijving:

Vanuit het centrum van het dorp Frankenau lopen we een halve
lus om de zuidkant van het dorp.

Aanvullende informatie:

De dalings- en stijginghoek van deze route zijn zeer gering.
De gehele route bestaat uit verharde paden, waarvan het overgrote deel geasfalteerd is. Een groot deel van de route gaat over
heuveltoppen, dus bij niet al te hoge temperaturen is het aan te
raden om u goed te kleden tegen de koude wind.

Soort wandelroute:

Rondwandeling zonder vaste bewegwijzering.

Volledige omschrijving:
We starten vanuit het centrum van Frankenau: vanaf de Marktplatz. We lopen naar beneden en
steken de Frankenberger Straße over. We
gaan tussen de huizen door, houden rechts
aan en komen dan uit bij de WildungerStraße. Dit is de provinciale weg naar
Löhlbach en naar de B253 naar o.a BadWildungen.
We volgen de Wildunger Straße tot aan de
“Goethe-Anlage”. (1) Dit kleine stukje natuur
met een vijver is aangelegd in 1949, ter
gelegenheid van de 200 jarige geboortedag
van de Duitse schrijver, filosoof en staatsman
Johann Wolfgang Goethe (28-aug-1749).
We slaan vóór de Goethe-Anlage links af en
volgen het pad dat langs de oude sportvelden
licht stijgend omhoog voert.
Op de T-kruising na zo’n 500 meter lopen we
rechtdoor. Het pad buigt na een tiental
meters af naar rechts. We blijven het pad
volgen en steken dan op een gegeven
moment de Wildunger Straße (2)over.
Het is zaak hier goed op te letten, want er
mag hier 80km per uur gereden worden.
Aan de andere kant van de weg gaat het pad
licht steigend verder.
Aan uw linkerzijde ziet u de velden en de
bosrand. Aan uw rechtzijde ook velden, maar ook de stad Frankenau zoals dat vanuit dit perspectief
duidelijk in een dal ligt. Ook verderop in de wandeling zult u dat kunnen zien
De weg maakt op een gegeven moment een bocht naar links, die we uitteraard volgen. Naar mate u
dichter bij de eerstvolgende kruising (3) komt, krijgt u ook een steeds wijdser uitzicht.
Op de top van dit pad, bovenop op de “Herrenhöhe” kunnen u op een heldere dag zelfs helemaal de
heuvels bij Willingen zien en het Rothaar gebergte zien.
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Bij de kruising (3) slaan we af naar links en volgen het pad, dat even later naar rechts afbuigt.
We lopen in de richting van de Frankenberger Straße, waarbij we vanuit de verte al de bakkerij in
“the middle of nowhere” zien liggen. We steken de Frankenberger Straße over bij de bakkerij. (4) Ook
hier is het geraden goed op te letten, want ook hier mogen de auto’s 80km per uur rijden en wordt
het uitzicht bovendien nog beperkt door een bocht en het hoogte verschil.
Op de zijkant van de bakkerij is overigens een grote beschildering aangebracht, waarvan ik u de
inhoud hier niet ga verrraden: dan is de lol er af. En ... het is natuurlijk onsportief om met de auti bij
de bakkerij te stoppen om te kijken wat er op die muurschildering staat.

We volgen het pad langs de bakkerij en zien aan onze linkerhand nog steeds de heuvels bij Willingen
en aan de rechterzijde nog net de daken en de kerktoren van Frankenau.
Het pad waar we op zijn lopen we helemaal uit tot dat we uitkomen bij een kruising met een eenzame
grote boom: helemaal alleen tussen de velden.
Bij deze kruising (5) slaan we rechtsaf en lopen we weer terug naar Frankenau.
Maar ... er staat een bankje onder de boom, dus u kunt er ook voor kiezen om alvorens u verder
wandelt even rustig van het uitzicht te genieten.
Het pad dat we nu volgen loopt onder aan het dorp Frankenau en brengt u via o.a. de Grillhütte van
de vereniging “Wir für die Region weer terug bij uw vertrekpunt.
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Dit vertrekpunt op de Marktplatz heeft
nog een bijkomend voordeel: schuin
tegenover de Marktplatz bevindt zich
namelijk bakkerij Caspar, met daarbij
een gezellige gelegenheid voor het
“doen” van een kopje koffie of iets
dergelijks, met eventueel nog enige
zoetigheden om de verloren calorieën weer aan te vullen.

De grafiek welke het verloop van de hoogtes aangeeft in route 2:

Deze opname met een GPS was gemaakt in begin maart, met temperaturen op een aantal punten nog
ver onder nul. Zoals aan de uitslagen op een aantal punten is te zien, heeft een Garmin-GPS op dat
soort momenten toch ook wat koude-problemen.
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Route 2, gezien vanuit Google-Earth.
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Volledige wandelkaart

Wandeling langs de zuidkant van Frankenau
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