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Tuttlingen.

16-07-2012. Tuttlingen - Beerfelden.
Om 10.25 lopen we het centrum in. Op het centrale plein en
omgeving is nu een groentemarkt. We gaan daar op een bank zitten
en zetten weer het een en ander op internet. Dat neemt wel lange
tijd in beslag. Dan kijken we de E-mail even door kopen een brood
bij de bakker daar op de hoek en gaan weer naar ZippII terug 12.00.
We laten het afvalwater weglopen en 12.20 vertrekken we na 2809
km. Nou ja vertrekken: We moeten nog op de parkeerplaats op een
trein wachten, die lang wegblijft. 12.30 echt op pad. Alhoewel er is
al gelijk een omleiding.
12.50 Speichingen.
Om 13.05 gaan we bij Rottweil de snelweg naar Stuttgart op.

Speichingen.



Snelwegen zijn meestal saai en deze door heuvelachtig gebied is geen
uitzondering. We pauzeren van 13.40 tot 14.10 op Parkplatz Hirtenhaus.
Tunnel bij Leonberg (14.45).
Om 15.20 van de snelweg af en de D27 op die de Neckar volgt. Dit is een heel
aardig traject. Op plekken waar het rivierdal vrij smal is, prijken kastelen op de
heuvels. Daar zijn fraaie exemplaren bij. Verder is er een heel mooi fietspad.
Net voor Offenau zicht op Bad Wimpfen 15.35.

Bad Wimpfen.



15.40 Schloss Horneck.Even later Burg Hormberg (2e foto) aan
deze rechtse kant.

Schloss Horneck.

Burg Hornberg.



Stuw en sluizen 16.00.
Zwingenberg 16.05.
Om 16.30 stoppen we op de camperplaats in Beerfelden en
drinken een kop thee.
16.55 lopen we een rondje door het centrum van Beerfelden.

Beerfelden.

Beerfelden.



Op de weg erheen buurten we even met iemand van hier, die ons de opinie vraagt van de Nederlander op het politiek-financieel
gedoe in Europa. Precies dat hebben we de laatste 6 weken niet meegekregen en mijn oplossing is simpel, maar te rigoureus in
de ogen van zowat elke Duitser: Simpel zoveel geld bij drukken dat je alle schulden kunt betalen en genoeg hebt om te
investeren. Dus geen leningen, geen staatsobligaties meer uitgeven. Eerst geld binnen krijgen en dan pas uitgeven.
Beerfelden verbijstert me. Zelden of nooit heb ik Duitse stadjes gezien, die er zo aftands bij staan. Slecht onderhouden huizen
of zelfs krotten ontsieren het geheel. Toch is het stadje op zich heel aardig. Twee feitjes vallen me op:
1. de bron van de Mümling, waar we vorig jaar langs liepen bij Michelstadt.
2. de trots van Beerfelden: de gelijknamige "privat" brouwerij, die echter eveneens een sleetse indruk maakt.
Tegen zes uur zijn we weer terug bij de camper.

Beerfelden.



Beerfelden - Hammelbach - Lindenfels.



17-07-2012. Beerfelden - Hammelbach - Lindenfels.
Om 10.00 met 4042 km op de teller laten we Beerfelden achter
ons. Over een kronkelende weg  dalen we naar (o.a.) Airlenbach
10.10. Het miezert en de lucht is grauw.
In Affolterbach rechtsaf (10.20). Om 10.30: Gras-Ellenbach, waar
we mede door een opgebroken weg niet kunnen parkeren.

Airlenbach.Beerfelden.

Gras-Ellenbach.



We verleggen het startpunt van de geplande wandeling naar
Hammelbach, dat we na vele bochten om 11.10 bereiken.
Daar beginnen we dan aan wandeling 51 uit de Dumontgids:
Auf den Spuren der Burgunder (Rund um Gras-Ellenbach).
Eerst kijken we bij het kerkhof naar de Hammelbacher
Kapellenruine (14e eeuw).

Hammelbach.

Hammelbacher Kapellenruine.
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Dan steken we de doorgaande weg over en lopen door het bos
omhoog tot 498 m op de Hammelberg. Ik zie een muis naar zijn
holletje spurten.

Hammelberg.

Kniebrechhütte.



Dan dalen we over een haarspeldenpad af naar Wahlen (12.30)
met enige grote uitspanningen, waar nu overigens niets te doen
is.
Langs een school op de berg af gaat het naar de bosrand, waar
we op een bank met zicht over het dorp lunchen en even
uitrusten.
Om 13.10 bereiken we de Adam Wetzel-Hütte.
Daar ergens bij het Nibelungenpfad gaat het mis en lopen we
compleet de verkeerde kant op. We komen bij Affolterbach uit!
180° de verkeerde kant op. Wel zien we daar enige roofvogels
net boven de boomtoppen vliegen.

Wahlen.

Wahlen. Bürgermeister Adam Wetzel-Hütte.



Gras-Ellenbach.

Buizerd, Buteo buteo.



Dus maar omdraaien en noordwaarts terug naar Wahlen. Om de
wandeling niet al te lang te maken, gaan we langs de weg af
naar Gras-Ellenbach (14.30) en vergeten de ronde om de
Spessartkopf en Siegmundsbrunnen.
In het dorp lopen we om het hotel Siegmundsbrunnen heen en
lopen rechts langs de Grassbach naar Café (Konditorei) Bauer.
Onderweg passeren we een meisje dat zeer moeilijk lopend
hetzelfde doel navolgt. Als wij bij Café Bauer een pauze
inlassen (15.00) komt zij enige tijd later ook binnen. Uit de
manier van bestellen, begrijp ik dat ze geregeld deze voor haar
ongetwijfeld zware tippel aflegt. Petje af dus. Ik zet overigens de
serveerster met het openen van de binnendeur vast. Daar staat
een wandelwagen, die ik met de deur tegen haar been plette.



Toch krijgen we onze cappuccino, thee en Schwarzwälderkirschtorte. Het is overigens een zeer
druk bezocht lokaal, opmerkelijk voor een Waldgaststätte.
Om 15.35 stappen we weer op en leggen de laatste 1,5 km af naar Hammelbach terug.
Om goed 4 uur rijden we dan door het nabij gelegen Lindenfels (16.40), waar we vannacht op de
camperplaats overnachten.
Sinds 1-6-'12 moet hier •5 betaald worden voor de overnachting. Dat bedrag wordt dan ook tot op
de letterlijk laatste cent in de zuil gepropt.

Hammelbach.

Lindenfels.



Van 20.30 tot 21.30 lopen we nog even een ronde door de
binnenstad. Heen boven langs door de Nibelungenstrasse. In
het centrum links naar het kasteel, de kerken en een mooi
uitzicht op de omgeving.
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Dan gaan we op goed geluk via een klein straatje het dal in,
dat de hoge camperplaats scheidt van het oude centrum. Na
enig zoeken komen we inderdaad weer terug. Al met al een
heel mooi ommetje en goede oefening voor de beenspieren.

Lindenfels.



Lindenfels.



Lindenfels.

07-18.pdf

