Route 6:

Waldhistorischer Lehrpfad (2 – de rode route)

Lengte van de wandeling:

4,6 km.(± 1,5 uur)

Hoogte verval:

78 meter (laagste punt is 477 meter; hoogste punt is 555 meter)

Korte omschrijving:

Vanuit de parkeerplaats de Euler lopen we het National Park Kellerwald Edersee in. We wandelen aan de ene zijde van de Talgang
naar de Quernstkirche en aan de andere kant weer terug.

Aanvullende informatie:

De dalings- en stijginghoek van deze route is over het algemeen
zeer gering. Het grootste deel van de route is verhard, maar er is
ook een stuk van ongeveer een kilometer dat gevormd wordt door
een graspad.
Deze route kent drie verschillende afstanden, elk afgebeeld met
een eigen kleur. Dit is de rode route.
Langs de gehele route staan punten met veel informatie over de
geschiedenis van het Kellerwald en omgeving.

Soort wandelroute:

Rondwandeling met vaste bewegwijzering.

Volledige omschrijving:
We kunnen deze route vanuit ons vakantiehuisje beginnen, maar hebben er ditmaal voor gekozen met
de auto naar de parkeerplaats de “Euler” te rijden en
daar te
daar de wandeling te beginnen.
Vanaf de parkeerplaats (1) volgen we de borden met
daarop de drie verschillende afstanden afgebeeld in
de drie verschillende
kleuren: de rode pijl.
De weg slingert zich
door het bos met een
geringe stijging. Onderweg staan er meerdere
informatie-kiosken, die
u vertellen over een stuk geschiedenis van het bos.
Een paar honderd meter
nadat uw wandeling is
begonnen ziet u aan uw
linkerhand een grote
steen.
Dit is een oude grenssteen
en markeert de voormalige
grens tussen Darmstatt en
Hessen.
Verderop in deze route zult
nog meer grensstenen tegenkomen uit vrijwel dezelfde periode als deze, maar van verschillende grenzen.
Na een tijdje komt u uit bij een model van een houtskoolbranderij (2).
Vlak voor deze branderij slaat u linksaf het bos in en volgt u de borden.
Met name in de tijd dat er veel bladeren liggen is het pad hier soms wat moeilijk te volgen. U komt uit
bij een aantal bijenkasten. Als u de borden verder volgt komt u uit op dezelde weg als voorheen, maar
net voorbij de houtskoolbranderij.
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Als u verder loopt komt u uit op een T-kruising, van waaruit u in de verte aan uw linkerhand de
Quernstkirche ziet staan (3).

Op de T-splitsing slaan we dus rechtsaf en lopen in de richting van de Quernstkirche. Voor deze kerk
staat een kiosk met veel informatie over zowel de Quernstkirche (4) als de omgeving. Even verderop
komt u op een T-kruising. Als u het gele bord volgt, en dus linksaf gaat, volgt u de korte korte, die
ongeveer 3,5 km langs is. Wij wandelen hier gewoon rechtdoor.
Even verderop is er een klein uitstapje op de route
Via een klein houten bruggetje (5) wandelt u een
tiental meters naar een rotspartij. U loopt hetzelfde
pad terug om weer op de oorspronkelijke route te
komen.
We vervolgen het pad. Het eerst volgende bord
wijst ons door naar de Wolfsgrube. Een paar
honderd meter verderop wijzen de borden op de
T-kruising naar rechts, die we slaan af, in de richting
van het dorp Frebershausen (6).
Iets verderop hebben we een slecht gemarkeerde
lokatie. Terwijl het bord doorverwijst naar Frebershausen moet u héél goed kijken om aan de rechterkant onze gekleurde bewegwijzering te zien. Dit is bij de informatie-kiosk nummer 24: “Das Hochgewälde und seine Wildbahn”.
We volgen de borden en lopen verder over een graspad.
Als we later een weg kruisen, wandelen we zoals de borden
aangeven rechtdoor op het volgende graspad. (7)
Dit is een stijgend pad.
Na verloop van tijd komen we bij de zogenaamde “DreiherrenStein”. Deze grenssteen (met nummer 81) stamt uit 1590 en
is daarmee een van de weinige overgebleven grensstenen van
deze hele oude grens. (8)
De steen dank zijn naam aan het feit dat op dit punt de grens
van drie verschillende rijken elkaar raakten:
-In het noorden het Großherzogtum Hessen. (GH)
-In het zuidwesten het Kurfürstentum Hessen (KH)
-In het zuidoosten het Fürstentum Waldeck
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We vervolgen onze weg en komen even later op een kruising (9). We volgen de borden en gaan naar
rechts. De weg begint hier te dalen.
Na een paar honderd meter zien we aan onze linkerhand het dorp Frankenau liggen.

In laatste deel van deze route loopt het pad behoorlijk omlaag. We komen uiteindelijk weer uit bij
de parkeerplaats de Euler, waarbij ons startpunt recht van ons ligt.

De grafiek welke het verloop van de hoogtes aangeeft in route 6:
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Route 6, gezien vanuit Google-Earth

© 2011

C.H.M. Hoogeveen

vakantiepark.de@gmail.com

http://www.wandelvakantie-duitsland.de

Volledige wandelkaart

Het Waldhistorischer Lehrpfad (2 – de rode route)
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