
Andernach - Nagold.



07-09-'1 8, Andernach - Nagold.
's Morgens gaan we eerst naar de LIDL o.a. voor enkele
flessen Montepulciano wijn, die we van die pizzeria van
gisteren kennen. Om 9:58 vertrekken we. Via de B9 gaat
het naar de A61 (1 0:1 6).
Om 1 2:06 steken we de Rhein bij Speyer over.

LB: Mosel brücke bij Winningen.
RB, LM: A61.
RM, LO: Rheinbrücke bij Speyer.
RO: Speyer.



Na de A61 en een stuk E3 volgen we het Albtal met o.a.
Frauenalb, Herrenalb. We kri jgen dan een vri j lange omweg
over Agenbach en Würzbach.

LB : Rastplatz Mönchberg.
MM: Museum Marxzell.
RM: Frauenalb.
LO: Herrenalb.
RO: Agenbach.



We wil len naar de camperplats in Calw, waar we al eens
eerder waren. Maar uitgerekend dat deel van de weg langs
Calw is wegens werkzaamheden gesloten. We steken via
een brug de Nagold over en ri jden via de volgende brug
weer terug. Ook van de zuidzi jde is de weg naar de
camperplaats dicht. Uiteindel i jk ri jden we door naar de stad
Nagold.

LB: Würzbach.
RB, LM: Calw.
LO: Sulz am Eck.
RO: Nagold.



In een grote boog ri jden we om de stad heen en komen
uiteindel i jk op een camperparking te staan bij het
treinstation. (Degene waar we in 1 e instantie heen wilden is
door een wegafsluiting geblokkeerd.)
Na een kop thee lopen we omlaag naar de rivier en l inks af
naar het heel aardige stadje.

RB, LM: Nagold.
MM, RM: Camperplaats bij het station.
LO: De Nagold.
MO: Monnikskap, Aconitum sp.
RO: Vistrap bij de stuw.





Nagold liegt am Rande des Oberen Gäus zum Schwarzwald
in einer Talweitung beim Einfluss derWaldach in die
Nagold. Die Altstadt liegt am rechten Flussufer. Am Ufer
gegenüber liegt der Schlossberg mit der Ruine
Hohennagold aufeiner Höhe von 529,9 m ü. NHN. Im
Nagoldtal ist der für den Schwarzwald charakteristische
Buntsandstein angeschnitten, die Höhen bestehen
überwiegend aus Muschelkalk und gehören zum
Heckengäu. Wikipedia.

LB: Stuw.
LM: Museum.
MM, RO, LO, MO: Marktstrasse.



Om 1 7:545 zijn we terug
bij de camper.

LB: Uithangbord.
MB: Marktstrasse.
LO: Turmstrasse.
MO: Dodaars,

Tachybaptus, ruficollis.
RO: Vlier,

Sambucus nigra.




