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Voorstad München.

06-06-2012. Sulzemoos - Bad Tölz.
We staan om negenen op en vertrekken om 10.15 met 718km
achter de rug.
In het dorp tanken we niet vol (41l) vanwege de hoge prijs:
•1,459/l.
10.25 dus echt op weg. Even later via de A99 de A96 op. De zon
probeert er door te komen.
Bij München-Laim van de snelweg af. Na deze voorstad gaan
we de A95 op. Deze weg lijkt wel een 4-voudige laan met al die
bomenrijen.
Bij Neufahrn een kleinere weg op. 11.05.

Ebenhausen.



11.10: Ebenhausen en om 11.20 het aardig uitziende dorp
Wolfratshausen aan de Loisach. (Zoals dorpen in de buurt van
de Donau.)

Wolfratshausen.

Wolfratshausen. Loisach.



12.10 staan we na een ronde door de mooie stad op een parking
in Bad Tölz (Dreiturnierplatz).
Om dik elf uur beginnen we dan aan het noordelijk deel van de
wandeling 13 "Zur heilenden Quelle" uit de Dumont gids
Wanderführer Deutschland, die bij de noordelijke Isarbrug
begint.

Bad Tölz. Bad Tölz aan de Isar.
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Vandaag zullen we de noordelijke helft van deze route doen.
We volgen deze wildstromende leemkleurige bergrivier
zuidwaarts door een gebied, dat doorspekt is met oude
rivierarmen. Overal staan bloemen, waarvan ik er her en der
enkele fotografeer. Ik "verzamel" ze niet allemaal, want dat zou
niet opschieten. Op het water zie ik naast gewone eenden een
zaagbek. Aan de overkant is een cirkelvormige uitspanning
(12.50).

Bad Tölz. Grote zaagbek, Mergus merganser.

Grootbloemige centaurie, Centaurea scabiosa.

Biertempel, Bad Tölz.



Om 13.10 zie we vooruit de besneeuwde Alpentoppen. Een
bankje geeft de eerste rust voor de lunch.

Rolklaver, Lotus corniculatus.

Gewone brunel, Prunella vulgaris.

Isar.



Om ongeveer 2 uur verlaten we dit Isarpad en slaan rechts af
richting Bibermühle (14.05).

Gevlekte orchis, Dactylorhiza maculata subsp. maculata.

Rosa sp. Heiglkopf.

Weverbok, Lamia textor.



Daar vertelt iemand, dat de gerichte weg naar Wackersberg niet
over Höfen gaat, maar langs de weg rechts. Wij klimmen daar
vrijwel direct het bos in. Een zeer steil pad dat naar de weiden
voor Wackersberg voert. Een smal paadje door het al dan niet
hoge gras voert naar dat dorp (14.30).

Wackersberg.

Bibermühle.



De plaatselijke uitspanning was vroeger dinsdags en 's
woendags dicht. Een bord weet dat ze nu ook dinsdags open
zijn! Daar hebben wij dus mooi niets aan. (Het is immers
woensdag.)
We volgen de weg tot een punt, waar bordjes naar het
gedenkteken (op een mooi uitzichtspunt boven de stad Bad
Tölz) voor de Spielhahnjäger bergdivisie wijzen.

Wackersberg.

Wackersberg.



Via een mooi hellingbos komen wij bij dat momument voor deze
oostfrontstrijders uit de WO II (15.00).

Bad Tölz. Monument voor de Speilhahnjäger-divisie (WO I).



We drinken en rusten wat en gaan bij enkele druppels regen rond 5
uur naar de camperplaats aan de Isarpromonade aan de andere kant
van de rivier. We staan daar op de 2e rij à •1,00 per 1,5 uur.
Diverse campers komen na ons binnen en komen naast ons staan.

Vervolgens dalen we weer snel af naar de stad, waar we over de
pleinachtige straten van de oude stad kuieren. We doen
boodschappen en halen twee stukken koek bij een bakker. Zo
zijn we om 16.00 zijn we terug bij ons ZippII.

Bad Tölz.



Bad Tölz - Arzbach - Einsiedl.
- E



07-06-2012. Bad Tölz -Arzbach - Einsiedl.
Elk uur om kwart voor luiden de klokken en elk kwartier worden
kanonnen afgeschoten; het is Fronleichnam of Sacramentsdag
zoals wij zeggen. Dit gaat tot zo'n uur of een door. In katholiek
Duitsland nog steeds een vrije dag met o.a. processies.
Via Knapp (komt hier de echte “Knappsack” vandaan?),
Bibermühle en Steinbach rijden we over een klein weggetje naar
Arzbach, waar we ZippII bij het Alpenbad neerzetten. 10.10.

Arzbach.Arzbach.

Steinbach.

Knapp.



We moeten even uitzoeken hoe we hier op de route "Zur
heilenden Quelle" (het 2e deel van gisteren) moeten komen.
Dank zij de Oziexplorer vinden we die bij de kerk en de kapel in
Arzbach. Het gaat westwaarts naar de Lexenhof, die we om 11
uur ¾ ronden. Aan de achterzijde vinden we het beloofde
graspad, dat naar een opening in een bomenrij gaat. Verder is hij
beter te volgen. We passeren diverse mooie boerderijen,
kapellen en wegkruisen.

Lexenhof.

Lexenhof.Arzbach.
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Doorgang achter de Lexeshof.

Lehbauernkapelle.Ruige weegbree, Plantago media.



We steken diverse kleine beekjes over o.a. de Steinbach.

Steinbach.Schnait.



In Lehen (enkele grote boerderijen, 11.30) gaat het links af naar
een grote uitspanning (Waldherralm), waar we wat te drinken
nemen op het zonovergoten terras (11.45).
Met dit mooie weer zijn er veel mensen onderweg. Het
merendeel op de fiets. De potten bier zijn Beiers groot.
Om 12.15 stappen we weer op, voor het terras langs naar een
bosje en uiteraard opnieuw weilanden. We kijken even bij het
"Pestkapelletje" Lehenkircherl (12.25).

Waldherralm. Lehenkircherl.



Van ver horen we muziek in Wackersberg. In de tuin van de
Altwirt zijn massa's mensen in Beierse klederdracht aan het
feestvieren. Dat ziet er gezellig uit. 12.45.
Via het pad, dat we al van gisteren kennen lopen we over
Bibermühle terug naar het pad langs de Isar. Daar zijn het nog
enkele km's naar Arzbach terug.
Op een bankje aan het water eten we onze boterhammen (13.20).
Onderweg bedenken we dat "Wacholder", waar het boek over
heeft, waarschijnlijk jeneverbessen zijn.

Wackersberg.

Wackersberg.

Wijngaardslak, Helix pomatia.



Her en der zijn mensen aan de waterkant aan het recreëren. Ook
is er volk met rubberboten en kano’s in de weer.

Isar.Jeneverbes, Juniperus communis.



Om 14.20 zijn we terug bij ZippII. De zon verdwijnt  even achter
de wolken, maar komt wat later op volle sterkte terug.
Om 15.11 rijden we door naar Lenggries en verder. Iets voor
Jauchenau komen we er achter, dat de weg verder een tolweg is!
Daar hebben we geen zin in en dus (?) rijden we terug over Bad
Tölz! Dan gaat het over prachtige wegen naar Bad Heilbrunn en
(16.00) Benediktbeuern.
In vele bochten omhoog rijden we aan de oostzijde van de
drukbezochte Kochelsee.
16.20 Walchensee, die aan de westzijde gerond wordt. Het
wemelt van de mororrijders (ondanks het verbod voor zater-,
zon- en feestdagen! Eentje ligt op de grond bij een auto, waar
de hele voorfront ervan af ligt.

Arzberg. Arzberg.

Benediktbeuern.



16.30 komen we op de mooie camperplaats van Einsiedl aan. Dat
ligt net ten zuiden van de Wachensee.
Als ik stoelen achter uit ZippII wil halen, zie ik dat onverlaten
een stokje in het slot hebben geduwd. Ik krijg er aanvankelijk
maar een deel eruit. Gelukkig kunnen de deuren nog van binnen
uit geopend worden. Later lukt het me door veel gepeuter met
een lange naald en spuiten met siliconenspray het slot weer op
gang te krijgen.
We zitten ook tijdens en na het eten nog tot half negen buiten.
Om half elf begint het weer te regenen.

Kochelsee.

Wachensee.



Camperplaats Einsiedl.
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