Wandeling vanuit Hundsdorf in het Kellerwald
Lengte van de wandeling:

10 km. .(± 3 uur)

Hoogte verval:

115 meter (laagste punt is 406 meter; hoogste punt is 521 meter)

Korte omschrijving:

Vanuit de parkeerplaats naast de B253 lopen we vanuit Hundsdorf
door het Kellerwald tot vlak bij Armsfeld en met een noordelijke
route weer terug naar Hundsdorf. .

Aanvullende informatie:

De dalings- en stijginghoek van deze route is over het algemeen
zeer gering. Echter, er is een stuk van bijna een kilometer lang
met een stijgingshoek van maar liefst 10%

Soort wandelroute:

Rondwandeling zonder vaste bewegwijzering. Gebruik van een
GPS-apparaat of goede kaart is aanbevolen

Volledige omschrijving:
Het dorp Hundsdorf ligt op 11 kilometer van het Feriendorf Frankenau. Vanuit het Feriendorf rijdt u
naar Frankenau. U volgt de weg naar Löhlbach / Bad Wildungen. Het eerste stuk is provinciale weg.
Halverwege slaat u linksaf op de B253 naar Bad Wildungen. Na circa 5 km komt u door het dorp
Hundsdorf. Het startpunt van deze route is op de parkeerplaats aan uw linkerzijde, tegenover de
houten beelden van de houtbewerkers.
U steekt de parkeerplaats (1) over, gaat voor de houten beelden langs en slaat daarna rechtsaf. U
volgt de weg en ziet op een gegeven moment aan
uw rechterhand een uit lokale stenen opgebouwde
kerk.
U passeert deze kerk links en volgt de weg die hier
omhoog loopt, richting Kellerwald. Deze weg heeft
de naam “Zum Silberberg”.
Als u buiten het dorp komt heeft u aan uw
linkerhand een prachtig uitzicht over de zogenaamde Waldeckische bossen.
Op het moment
dat u het Kellerwald in loopt
komt u langs
een zeer grote en
ook oude eik.
Deze eik heeft
zelfs een eigen
naam: de
Beck-Eiche.
Deze boom is
geplaatst ter ere van Förster Wilhelm Beck die in de
19de eeuw in Bringhausen is geboren, maar later in Hundskopf in
het Forstrevier werkte.
We volgen het pad, dat door een werkelijk schitterende omgeving gaat, tot op het moment dat we op een vertakking van
paden komen (2). U volgt hier het pad naar Armsfeld, dat
rechtsaf gaat.
Dit stuk van de route is vrij vlak, met een hele geringe daalhoek.
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Na een poosje wandelen
komen we wederom op
een kruising van wegen.
We volgen hier het bord
dat aangeeft dat de afstand naar Armsberg
nog 2,1 km is.
Na verloop van tijd zien
aan onze rechterhand
de Hetscholdsmühle.
Uiteindelijk komen we
op een T-kruising.
Linksaf gaat naar BadWildungen (6.9 km) en
Hundsdorf (3,7 km). Rechtsaf gaat naar Armsberg (1,8 km) en dat is de richting die we blijven
volgen: richting Armsberg.
Het pad dat we nu volgen loopt over de scheidingslijn tussen het
bos en de velden waar in sommige jaargetijden ook de herders
met hun schaapkuddes lopen. U kunt deze toch tegenkomen.

We volgen dit pad totdat we in de verte het dorp Armsfeld zien.
Ter hoogte van een veldje dat zich aan onze linkerhand bevindt gaan we linksaf.
Vlak voor het veldje gaan we weer naar links. Hier voert een pad (in het begin een graspad) omhoog.
Dit pad stijgt behoorlijk: over een afstand van 1000 meter hebben we maar liefst 100 meter stijging!
Na deze circa 1000 meter komen we aan op een kruising. Hier gaan we rechtdoor, nog steeds stijgend
(en inmiddels velen ook hijgend), maar wel iets minder dan het vorige stuk.
Vlak na de top houden we op de T-kruising links aan. Het pad loopt hier weer beheerlijk stijl naar
beneden.
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Op een gegeven moment vlakt de hellingshoek weer
af en hebben we een redelijk vlakke wandeling.
We komen op een kruising en gaan hier rechtdoor.
Op dit pad passeren we op een gegeven moment
aan onze rechterhand een paar belangrijke bronnen.
Als we dit pad uitlopen komen we vanzelf weer uit
op een kruising die we eerder zijn gepasseerd (2).
Op deze kruisng slaan we af naar links en volgen het
pad om weer uit te komen op de Zum Silberberg.
In Hundsdorf passeren we de kerk die we aan onze
linkerhand houden en wandelen zo weer terug naar
de parkeerplaats van waar we eerder zijn
vertrokken.
Tegenover de parkeerplaats bevindt zich overigens
Gaststätte Bock. Hier kunt u niet alleen terecht voor
een verfrissing, maar ook voor een goede maaltijd.
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De grafiek welke het verloop van de hoogtes aangeeft in route 4:

Route 4, gezien vanuit Google-Earth
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Volledige wandelkaart

Wandeling vanuit Hundsdorf
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