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De weg naar Valkenswaard.

06-03-2012. Waalre - Michelbach.
We beginnen weer eens met 0 km, een nieuwe reis dus. Om
11.20 hebben we alles in de camper zitten en kunnen we
vertrekken. Niels en Myrthe zeggen nog eens tot ziens. Zij
gaan naar de rommelmarkt hier in Waalre.
We tanken bij Tinq (•1,35/l) in Valkenswaard en gaan door om
11.40.
Het de koudste junidag sinds een eeuw, het regent continu.
12.20 rijden we bij Roermond Duitsland in.
Om 13.05 gaan we van de 61 naar de 4 richting Köln en de
rechtsrheinische Autobahn. Op Rastplatz Frechen stoppen we
voor de lunch (13.15-13.50). Buiten is het slechts 14,5°C!
Om 13.05 steken we de Rhein over.

Rheinbrücke van de A4. Limburg.



Eenmaal op de 3 regent het alleen nog maar harder. 15.20 van de
snelweg af bij Limburg. Flacht 15.30.
Rechts een enorm gat van het Kalkwerk Hahnstätten.15.35.
15.55 staan we in Michelbach achter de kerk en bij een grote
feesttent!

18.35 na het eten, lopen we een blokje door het dorp. Het is
even droog.

Flacht.

Kalkwerk, Hahnstätten.

Michelbach.

Michelbach.



Eerst volgen we de hoofdweg een stukje terug, maar daar is niet veel te zien. Wel de reden van die feesttent:
De volgende week zondag is daar een groot Bayerisches feest gepland.
Wij lopen een rondje om de twee kerken, die boven het dorp liggen. Daar zien we ook bordjes van de
wandelroute Aarhöhenweg. Is dat misschien nog iets voor de toekomst?
Er komt weer regen opzetten, zodat we om goed 19 uur al weer terug zijn.
Helaas hebben we hier absoluut geen DVB-T signaal en dus geen TV. Dus maar zonder de avond door.

Evangelische Kirche, Michelbach.

2e kerk, Michelbach.



Michelsbach - Burg Hohenstein - Eltville.



04-06-2012. Michelbach - Burg Hohenstein - Eltville.
9.15 zijn we er pas uit na een rustige nacht.  Met 280 km op de
teller rijden we om 10.35 uit Michelsbach weg. Het is bijna 11 km
naar Burg Hohenstein. Het gaat door een schitterend dal van de
nu zeer smalle Aar.
11.05 is het als we aan de wandeling uit de Wanderführer
Deutschland: no 57 “Prächtiger Hintertaunus, Von Burg
Hohenstein durchs Lahnerbachtal zum Limes” beginnen.
We hebben ZippII op de parking bij het gelijknamige kasteel
gezet. Dat grote kasteel bekijken we even vanaf de buitenkant.

Aartal.

Burg Hohenstein.
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Burg Hohenstein.



We klimmen eerst steil bergop naar de oostzijde van het dorp.
Tussen hooggelegen velden door gaat het om een heuveltop
heen het Lahnerbachtal in. Dat dal ziet er prachtig uit. We
hebben geregeld weidse zichten over de Taunus. Een hert
steekt op zijn gemak het pad over, maar is dan ook direct
verdwenen.
Overal zien we bloemen.

Schotse hooglanders.

Geen Rheinhöhenweg!

Cipreswolfsmelk, Euphorbia cyparissias.



Voor het eerst heb ik de Oziexplorer CE (op de Ipaq) bij me. De
noordcoordinaten zijn iets hoger dan de bedoeling is, maar de
route is goed te volgen. Hij komt warempel enkele keren goed te
pas, omdat niet overal duidelijk is waar we heen moeten.
Uiteindelijk verlaten we het Lahnerbachtal en komen op de
oude romeinse weg de Limes uit. Een torenvalk vertoont zijn
kunsten boven het veld rechts.
We laten het dorp Kemel links liggen en met zicht op enkele
windmolens pauzeren we van een tot half twee op een hoogte
van 528 m.

Lahnerbachtal.

Wilde akelei, Aquilegia vulgaris.

Blauwe lupine, Lupinus angustifolius.



Torenvalk, Falco tinnunculus.

Windmolens bij Kemel.

Rosse woelmuis, Myodes glareolus.



Als we om een modern militair complex lopen, zien we een
Zwarte roodstaart, een haas en een Rosse woelmuis. De laatste
laat zich redelijk fotograferen. Het regent een tijdlang.
Bij Villa Lilly (therapie en sport met mooi uitziende verblijven in
een park voor jeugdigen?) gaat het linksaf richting Burg
Hohenstein. Voor het eerst is de wandeling gemarkeerd (rode
ruiten).

Villa Lilly. Lindschied.

Kohlbachtal.



Vlak voor we terug in dat dorp komen, zien we een Geelgors
(Emberiza citrinella).
Terug van wandeling bij Burg Hohenstein: 15.30.
We drinken een kop thee en rusten even. Om 16.05 door naar
Bad Schwalbach, waar tot 16.45 boodschappen gedaan worden
bij de LIDL. We rijden dan het centrum door met o.a. een
Kohlensäure-Stahlbad!

Limburg.

Geelgors, Emberiza citrinella.

Burg Hohenstein.



Opnieuw door een mooi dal met een klein riviertje: Wambach.
Om 16.55 rijden we door het gelijknamige dorp aan de
Bäderstrasse.
17.10 Walluf.
We rijden naar de camperplaats in Eltville am Rhein, die vlak
onder de spoorbaan ligt. 17.30.
Daar bewijst mijn bierblikantenne zijn diensten: Ik vind 16 TV-
zenders. Maar die zijn uiteraard voor straks. Eerst aan het
reisverslag werken.

Wambach.

Limburg.

Wambach.



Eltville - Sulzemoos.



05-06-2012. Eltville - Sulzemoos.
Om 9.40 rijden we uit Eltville weg na de wc geloosd te hebben
(317 km). Na Walluf de A66 op. Vervolgens via de A3 en A67
richting Basel. Dan 121 km over de A5.
10.25 bij afslag Darmstadt-Eberstadt in uitgestrekte bossen een
Unesco Geopark. Wat zou dat kunnen zijn?
11.25 draaien we de A8 op. Het gaat even omhoog, hetgeen
vrachtwagens door plotseling onstane snelheidsverschillen
elkaar laten inhalen. 11.40 gaan we er even af voor een pauze bij
km-pal 251. 12 uur door. Rond 12.40 zitten we in zähflüssigen
verkeer vanwege grootschalige wegwerkzaamheden. Opletten
dus voor mafkezen. (B.v. bij het vliegveld van Stuttgard.)
Tegen een uur komen weer bergen in zicht. (b.v. Aichelberg, wat
verder gaan we over een pas van 630m.

A67.

Rode wouw, Milvus milvus.A8.

A8.

A5.



Om (13.15) kruisen we de “Europeische Wasserscheide 790 m”.
Tot 14.00 lunch op een kleine parking bij km-paal 445.
De zon komt er voorzichtig door!
Deze A8 wordt nog tot in 2015 verbreed. Een gigatische klus
dus. We komen in de buurt van de Donau en zien steeds weer
roofvogels.

Buizerd, Buteo, buteo.

A8.



15.30 snelweg af bij Sulzemoos, waar we
op een camperplaats bij een groot
camperbedrijf Freistaat het laatste plekje
in beslag nemen.
We lopen een rondje door Sulzemoos,
een klein dorp, dat wemelt van de camper-
autobedrijven. We kopen een koolrabi en
twee flessen Weissenbier bij een grote
boerderij. Die leggen we in de camper
weg.

Camperbedrijf Freistaat, Sulzemoos.

Sulzemoos.



Vervolgens lopen we dan nog even bij het camperbedrijf annex campingwinkel aan de andere kant van
de straat binnen. Daar staan tientallen campers. Bijvoorbeeld ook een rij van 5 nieuwe verschillende
types Pössl. We spieken even binnen om de laatste ontwikkelingen te bekijken. Tineke ziet er meer in
dan ik.
Binnen is het slechts een verkleinde uitgave van de Kampeermarkt in Eindhoven of de Wit in Schijndel.
Om 17.25 zijn we weer terug en lessen de dorst met een fles bier.
We zullen het vanavond zonder TV moeten stellen, we pikken geen signaal op.

Kampeerwinkel, Sulzemoos.
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