Het Wald- und Vogellehrpfad

Lengte van de wandeling:

6,3 km.(± 2 uur)

Hoogte verval:

77 meter (laagste punt is 364 meter; hoogste punt is 441 meter)

Korte omschrijving:

Vanuit de parkeerplaats onderaan het Feriendorf lopen we via het
“Wald- und Vogellehrpfad” naar Frankenau. Vanuit Frankenau
lopen we dan via de weg naar de Euler weer het Feriendorf in.

Aanvullende informatie:

De dalings- en stijginghoek van deze route is zeer laag, met
uitzondering van de laatste 400 meter. Ongeveer de helft van
deze route gaat over geadfalteerde paden.

Soort wandelroute:

Rondwandeling met deels vaste bewegwijzering.

Volledige omschrijving:
Voor de verandering beginnen we deze wandelroute eens op een andere plaats dan waar ze eindigt.
De start van deze wandeling is op de
parkeerplaats, onderaan de Sternberg
naast het meertje. (1)
We wandelen langs het meertje naar
de ingang van het Feriendorf. Daar
steken we de weg over naar het pad
recht tegenover deze ingang. (2)
Kijk hier wel goed uit, want met name
aan de rechterkant is door een bocht
in de weg het zicht beperkt, terwijl de
auto’s met gemak met zo’n 80 km per
uur aan komen razen.
We volgen het bord van het Wald- und
Vogellehrpfad.

Dit geasfalteerde pad loopt zeer geleidelijk omlaag.
U loopt door de velden tot u aan uw rechterhand een soort van
hertenkamp ziet. Vanaf dat moment komt u in het meer bosrijke deel van deze wandeling.
We volgen de slingeringen in de weg
en komen uit op een T-kruising. (3)
Het geasfalteerde pad gaat hier verder
naar rechts in de richting van Altenlotheim.
Onze route gaat echter rechtdoor, het
niet-geasfalteerde pad op.
Aan onze linkerhand zien we u een
rotsformatie die bekend staat als de
“Wichtelsteine”.
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Direct na deze kruising ziet u een uitstalling van informatie over deze wandelweg, verzorgt door de
Wander- und Heimatverein Frankenau. Gedurende de rest van de route zult u nog veel meer van deze
en andere informatieve plekken tegenkomen.

We volgen dit pad door het bos heen totdat we op het volgende geasfalteerde pad stuiten. (4) Wij
steken dit pad over en gaan verder over het ongeasfalteerde pad. U kunt hier echter ook de route
afsnijden. Als u links afslaat en het geasfalteerde pad volgt is het nog 1,4 km naar het Feriendorf.
De wandeling gaat dus verder rechtdoor, tussen met name de
beukenbomen door.
Na verloop van tijd zien we aan onze linkerhand een aantal houten
gebouwtjes, waarbij onder anderen de Grillplatz van de vereniging
“Wir für die Region”. Op ditzelfde punt komen we weer op een
kruising met een geasfalteerde weg uit. (5) We slaan hier links af
en lopen over dit geasfalteerde pad terug in de richting van
Frankenau.

Op

De weg waar
we nu op lopen
is de Mengershauser Straße.
Deze weg volgen
we tot op het
moment dat we
daadwerkelijk Frankenau binnenlopen.
Op de T-kruising gaan we rechtsaf, de Neue Straße in.
Deze volgen we totdat we op de kruising met de LindenStraße komen; we slaan af naar rechts en komen uit
op de Waldecker Straße.
We slaan linksaf en lopen via de Marktzplatz, bakkerij Caspar en het Friedhof helemaal door tot aan de
winkel van Schreinerei Drebes. Vóór de winkel van Drebes slaan we linksaf en volgen de weg naar
beneden, terwijl we aan onze linkerhand de Kellerwaldhalle zien.
Of: u kunt ook alvorens uw weg te vervolgen eerst nog even bij de conditorei van bakker caspar binnen
stappen voor een kopje koffie en dergelijke.
Maar, met of zonder kopje koffie volgen we vervolgens de weg die naar links voert en ons vlak voorbij
de bocht het Feriendorf al laat zien.
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Máár, zodra we de bocht om zijn lopen we nog een klein stukje naar beneden alvorens we nog even
een laatste stevige klim krijgen. Vanaf het moment dat we het voetbalveld gepasseerd zijn gaat de
weg omhoog. Onder aan het Feriendorf kunnen we oversteken van de weg naar een pad binnen het
Feriendorf. We gaan vanaf hier naar links en lopen vanzelf de straat in bij Am Sternberg 32.

De grafiek welke het verloop van de hoogtes aangeeft in route 9:
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Route 9, gezien vanuit Google-Earth
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Volledige wandelkaart

Het Wald- und Vogellehrpfad
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