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Donderdag 13 sep Heel - Nohra (Nordhausen)   406 km

Voor deze vakantie hebben we besloten om weer eens naar de Sächsichse Schweiz te gaan, het gebied waar we in 2003 ook zijn geweest. Daar we
in twee dagen er naartoe rijden hebben we tijd genoeg en we vertrekken daarom pas om 9.30 uur. Het eerste stuk van de reis gaat zeer voorspoedig
maar na zo'n 125 km wordt het wel heel erg druk met vrachtvervoer. We staan dan ook regelmatig in de file en zijn blij als we ons om kwart voor 5
kunnen melden bij camping Am Hünstein in Nohra. Een eenvoudige camping waar we een mooie overnachtingsplek krijgen tussen de vaste
staanders (die niet thuis zijn).
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14 sep Nohra (Nordhausen) - Gohrisch   310 km
Ook deze morgen vertrekken we tegen half 10 en hoewel het niet zo druk is als gisteren zijn er toch nog de nodige file's. Als we er bijna zijn is er vlak
voor ons een ernstig ongeluk gebeurd. Eerst denken we nog dat we wel even kunnen wachten tot alle hulpdiensten zijn vertrokken en de rommel is
opgeruimd. Maar dat blijkt ijdele hoop. De politie adviseert ons dan ook om de caravan af te koppelen en om te draaien. En dat advies nemen we dan
ook ter harte. Om kwart voor 4 melden we ons aan bij camping Sächsische Schweiz in het kleine plaatsje Gohrisch.
Een mooie kleine camping met grote plaatsen, een zwembad en een restaurantje. Wat willen we nog meer.
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15 sep Camping - Gorisch (berg) - Papststein - Kleinhennersdorferstein - camping   8,5 km
Laagste punt: 238 m Hoogste punt: 448 m Totale stijging / daling: 450 m

Voor onze eerste wandeling vertrekken we vanaf de camping. We hebben alle tijd en
trekken dan ook pas na de koffie de wandelschoenen aan. We lopen eerst naar het dorp
Gorisch om vandaaruit naar de gelijknamige berg te lopen.

Het eerste stuk gedeelte van de wandeling is het relaxed wandelen.

In deze omgeving hebben ze geen alledaagse richtingaanwijzers.
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Na een half uurtje wandelen zijn daar de eerste trapjes en er zullen er nog vele volgen.

Tussen de toppen van de bomen zien we de eerste rotspartijen.

Deze bank is
geplaatste ter
ere van Emil
Grünewald die
ervoor heeft
gezorgd dat de
Gorisch
begaanbaar is
gemaakt voor het
publiek en dat al
ruim voor 1900.



5

Al snel komen we
aan op deze drukke
plek.
Hier wordt veelvuldig
geklommen en niet
alleen door
volwassenen maar
ook door kinderen.



6

Wij blijven met onze benen op de grond maar moeten wel via allerlei soorten trappen
naar boven.

Na een wandeling van nog geen uur staan we dan boven op de Gorisch en we zijn
absoluut niet de enige vandaag.

Vanaf de top zien we onder andere de Lilienstein liggen.
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Ook vanaf de top is duidelijk de vesting Konigstein te zien.

Op deze foto is niet alleen een kussend stel,
maar ook het volgende punt te zien waar we
naar toe willen en wel de Papststein.
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Een van de vele rotspartijen
die deze omgeving rijk is.

Nadat we de omgeving in ons
op hebben genomen beginnen
we aan de afdaling en deze is
zoals op de foto te zien is best
bijzonder.
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Beneden aangekomen beklimmen we al snel via een groot aantal traptreden de Papststein waar zich ook een restaurantje bevindt. Gelukkig hadden
we zelf brood bij ons, want er was geen plek meer.
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We gaan dus gelijk aan de afdaling beginnen
en al snel komen we dit overdekte bankje
tegen.

Tijdens het nuttigen van ons laatste broodje genieten we
hier van dit uitzicht.
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Hierna gaat het verder naar de Kleinhennersdorferstein waar zich deze mooie grot bevindt.
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Als we langs deze rotspartijen lopen hebben we al een behoorlijk stuk afdaling achter
de rug.

Even voordat we het plaatsje
Gorisch binnenwandelen zien we
deze wel heel oude wegwijzer naar
Papstdorf en Schandau.

Na zo'n 3,5 uur wandelen komen we
weer aan op de camping en hebben
we er een mooie eerste wandeling
opzitten.
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16 sep Camping - Pfaffendorf - Pfaffenstein - Pfaffendorf - camping  12 km
Laagste punt: 225 m Hoogste punt: 426 m Totale stijging / daling: 490 m

Ook vandaag drinken we eerst koffie en thee voordat we aan onze wandeling beginnen en ook nu vertrekken we vanaf de camping. We lopen vlak
langs de camping door het bos richting Pfaffendorf.
We hebben nog geen half uur gelopen als we beneden ons het plaatsje Pfaffendorf zien liggen en daarachter de Pfaffenstein, ons doel van vandaag.
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Ook vandaag zien we in de verte weer de imposante vesting Königstein liggen.
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De klim gaat steil
omhoog
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Na eerst al via talloze trappen een groot gedeelte naar boven hebben afgelegd zijn
nu de ijzeren trappen aan de beurt en die zijn er in verschillende uitvoering. De één is
wat makkelijker dan de andere, soms moeten we even wachten voordat we aan de
beurt zijn en soms gaat de trap door een smalle kloof. En omdat we geen hond
hebben, kunnen we zelf bepalen welke pad we nemen.
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Na al die trappen komen
we bij het eerste
uitzichtspunt en hier
krijgen we een bruggetje
voorgeschoteld dat niet
meer helemaal compleet
is.
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Op het uitzichtspunt hebben we een mooi zicht over de omgeving en we houden er dan ook maar gelijk een lange pauze.
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We vervolgen onze wandeling
over de Pfaffenstein en zien
het ene na het andere
uitzichtspunt en genieten volop
van dit bijzondere landschap.
Via deze trap gaan we op weg
naar de Barbarine, een
bijzondere rotsformatie.

Om vlak bij de Barbarine te
komen moeten we nog even
door deze kloof.
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Dichterbij kunnen we niet bij de Barbarine komen en
dus kan Wim zijn fototoestel weer aan het werk zetten.
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Hierna lopen we weer terug door de kloof die het waard is om nogmaals op de foto gezet te worden.

Deze plek vinden we geschikt om een
laatste pauze te houden en we zijn
niet de enige.

Dan beginnen we aan de terugweg
en Wim bedenkt een eigen route.
Dat dit niet altijd gemakkelijk is is te
zien op deze foto.
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Maar uiteindelijk komen we dan weer op gemakkelijk terrein en zijn we bijna weer in Pfaffendorf.

Vanaf hier is het nog zo'n 3 kilometer naar de camping en hebben we er een hele bijzonder mooie wandeling opzitten.
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17 sep Bad Schandau - Kirnitzschtalbahn - Nasser Grund - Schramsteine - Bad Schandau  8 km
Laagste punt: 120 m Hoogste punt: 414 m Totale stijging: 320 m Totale daling: 380 m

Om bij het beginpunt van onze wandeling te komen gaan we eerst met de auto naar Bad Schandau en daar zetten we de auto neer op een
parkeerplaats aan de Elbe. Vandaar uit wandelen we naar het vertrekpunt van de Kirnitzschbahn.

Deze tram is in het leven geroepen voor de toeristen en bestaat al sinds 1898. Als de tram aankomt moet de motorwagen eerst afgekoppeld worden
om vervolgens via een ander spoor naar de andere kant van de tram te rijden. De conducteur zorgt ervoor dat dit zonder problemen gebeurt. Als dit
karweitje is afgehandeld is het verkopen de conducteur en de machinist de kaartjes op het perron. Hierna vertrekt de tram keurig op tijd.
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Na een leuk ritje van ongeveer 25 minuten stappen
we uit bij halte Nasser Grund en daar begint onze
wandeling.
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Ook vandaag gaat de wandeling door mooi bosgebied en als we na een poosje bij een open gedeelte aankomen zien we de Schramsteine mooi
liggen. Deze rotspartij staat vandaag op het programma.
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Als we al aardig geklommen hebben over een gemakkelijke klim met wel de nodige trappen komen we nu weer aan bij het ruigere werk.
Deze foto is genomen van bovenaf.
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De route naar boven blijft prachtig met diverse trappetjes en ladders en we blijven het
prachtig vinden.
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Boven aangekomen lopen we naar dit uitzichtspunt maar om daar te komen moeten er ook nog de nodige hindernissen worden genomen. Vanaf daar
hebben we weer een prachtig zicht over deze bizarre rotspartijen.
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Na een pauze te hebben gehouden beginnen we aan de afdaling
en ook nu gaat dit gepaard met de nodige trappen en ladders.

Na de trappen en ladders achter ons te hebben gelaten dalen we
verder af over een mooi en relaxed bospad en onverwachts staan
we weer bij een prachtig stuk ruig natuur.
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Uiteindelijk komen we na een lange afdaling aan bij de Elbe en is het nog zo'n 2
kilometer wandelen naar de auto. Onderweg zien we deze oude boot als kunstwerk
langs het water staan.
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Tussen alle huizen waar we langs lopen zien we deze alleraardigste huisjes staan. Dan is het nog even doorstappen naar de parkeerplaats en
hebben we er ook vandaag weer een mooie wandeling opzitten.
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18 sep Camping - Kleingiesshübel - Děčin - (Schmilka) - camping  50 km
Laagste punt: 121 m Hoogste punt: 477 m Totale stijging / daling: 740 m

Daar ze vandaag weer warm weer hebben opgegeven lijkt het ons een goed idee om op de fiets te stappen. We vertrekken vanaf de camping en
hoewel de camping al een stuk hoger ligt dan de Elbe moeten we toch gelijk behoorlijk omhoog.

Het eerste gedeelte gaat door open gebied en we hebben een poosje later een mooi zicht op de Gorisch, de Papststein en de
Kleinhennersdorferstein, de drie bergen die we op 15 september hebben bezocht.
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Ook zien we weer uitgestrekte landerijen zoals we op de heenreis naar de Sächsische Schweiz heel veel hebben gezien.



35

Maar dan duiken we weer het bos in om na een tijdje het mooie brede pad in te ruilen
voor dit smalle en slecht begaanbare pad.
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Na enige tijd komen we aan bij dit bijzondere punt; de grensovergang met Tsjechië. Duidelijk is wel dat je hier vroeger alleen lopend de grens kon
oversteken.
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Zo'n half uurtje later komen we uit bij de Elbe en
gaan we richting Děčin. Een aantal jaren geleden
waren we hier ook al maar toen hebben we deze
plaats links laten liggen. We steken de Elbe over en
bekijken een klein gedeelte van deze plaats.
Helaas kan deze stad ons niet bekoren.

Na een korte pauze fietsen we weer terug naar de brug om weer naar de andere kant van
de Elbe te gaan. Vanaf deze kant ziet het er heel anders uit dan vanaf de andere kant.
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Het fietsen langs de Elbe is relaxed. Een vlakke weg en mooie uitzichten.
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Het laatste stuk naar de camping moeten we nog even een behoorlijk klim van 14% overwinnen over ruim twee kilometer maar daarna kunnen we
genieten van een koude pils en rosé.
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19 sep Sebnitz - Hinterhermsdorf - Staré Křečany - Šluknov - Sebnitz  55 km
Laagste punt: 279 m Hoogste punt: 500 m Totale stijging / daling: 1030 m

Ook vandaag stappen we weer op de fiets, maar voordat we dat kunnen doen gaan we eerst met de auto naar Sebnitz en aan de rand van het
plaatsje kunnen we de auto kwijt op een parkeerplaats. Al snel fietsen we Sebnitz uit en gaan op weg richting Hinterhermsdorf.

We verlaten de wat grotere wegen om over een onverhard pad verder te fietsen.
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Na zo'n minuut of vijf
komen we aan bij de
grens van Tsjechië en
ook nu voelt dat weer
bijzonder.
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Al snel komen we uit op een mooi onverhard fietspad met aan onze
linkerkant de Kirnitzsch en aan de rechterkant diverse rotspartijen.
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Hierna fietsen we langs diverse huizen die typerend zijn voor
deze streek. Sommige huizen zijn al behoorlijk opgeknapt en
anderen zien er, ondanks dat ze wel een opknapbeurt
verdienen,  toch leuk uit.
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Hoewel we veel door bosgebied fietsen is er toch ook ruimte voor
een weids uitzicht.
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We hebben gezien dat in dit gebied in Tsjechië veel huizen zijn opgeknapt, maar dat er nog heel veel moet gebeuren om alle huizen weer
bewoonbaar te maken en om alle ingestorte huizen en fabrieken af te breken.
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Ook dit pad staat als fietspad gekwalificeerd en het is een kunst om over dit pad je
weg te vinden met de fiets.

Aan het einde van het slechte pad houden we nog een keer een pauze met zicht op
deze wegwijzer. We hebben geen idee naar welk plaatsje we moeten, maar gelukkig
hebben we de gps die ons de weg wijst naar de auto.

Zo komen we dan weer aan in Sebnitz en hebben er een prachtige fietstocht opzitten
met de hele dag niets anders dan stijgen en dalen.
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20 sep Hřensko - Pravčická Brána - Divoká soutěska - Edmundova soutěska - Hřensko  16 km  1 km
   Duits: Herrnskretschen - Prebischtor - Wilde Klamm - Edmundsklamm - Herrnskretschen

Laagste punt: 190 m Hoogste punt: 450 m Totale stijging / daling: 450 m

Deze keer gaat de wandeling van begin tot eind door Tsjechië. In de kop staan de namen zowel in het Tsjechisch als in het Duits. Ik noem in het
verslag alles bij de Duitse naam hoewel Hřensko waarschijnlijk beter bekend staat onder deze naam dan onder Herrnskretschen. We zetten de auto
neer op een parkeerplaats in Herrnskretschen, een heel klein plaatsje vol met tax free  winkeltjes en restaurantjes.

Het is half 10 als we vertrekken en zien
even later deze behoorlijk oude
hijskraan die gewoon nog dienst doet.

In Tsjechië krijgen gepensioneerden
behoorlijke kortingen op de entree.

Het normale tarief voor de Prebischtor
en 2x een boot is € 3 + 2x € 2,50 = € 8.

Wij betaalden per persoon:
 € 1 + 2x € 1,50 = € 4.

Voor de parkeerplaats moest iedereen
€ 5 betalen.
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Al snel verlaten we
de gewone weg en
komen dan op een
bosweg die al meer
dan 100 jaar
geleden voorzien is
van bazaltblokken.

Als we verder omhoog
lopen zijn de
bazaltblokken
verdwenen en lopen
we weer, zoals we
gewend zijn, over
keien en zand.
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Hier zien we een fenomeen dat we nog niet eerder
hebben gezien. Kleine takjes die onderaan de rots
rechtop gezet zijn.

Steenmannetjes kennen we wel maar in dit gebied zien
we ze zelden.
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Hoewel alle wandelingen door bosgebied gaan vervelen we ons geen moment. Ook dit is weer een plaatje.
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Even later komen we bij het eerste doel van de dag, de Prebischtor. De grootste zandsteenboog van Europa waarvan de wetenschappers nog steeds
niet begrijpen dat deze boog nog niet is ingestort.
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Als we een stukje verder omhoog zijn gelopen zien we de Prebischtor beneden ons liggen, een prachtig gezicht.
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We laten deze prachtige boog achter ons en vervolgen onze weg over
uitgesleten rotsen en langs hoge rotspartijen.
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Een rustpauze is ook noodzakelijk en dat doen we bij dit schattige schuilhutje.
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Dan komen we bij het tweede doel van de dag. Een prachtige kloof die de naam Wilde Klamm draagt.
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Doordat langs de kloof houten bruggetjes zijn aangelegd kunnen we nu volop van
deze natuur genieten.

Na een half uurtje wandelen komen we aan bij dit huisje uit 1898
dat dienst doet als kassa. Hier kan men niet verder lopen langs de
kloof en is men genoodzaakt om met een bootje verder te gaan.
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Ook wij stappen in het bootje om zo over de Kamnitz door de kloof te varen.
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Na zo'n 10 minuten varen stappen we weer aan wal en vervolgen onze weg door de kloof.
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Een mooie
wandeling die ook
nog de nodige
tunneltjes voor ons
in petto heeft.
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Even later komen we aan bij de Edmundsklamm en nadat we
deze zo'n 20 minuten hebben gevolgd komen we aan bij het
volgende punt waar we een bootje moeten nemen.
Dit boottochtje duurt zo'n 20 minuten.
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Tijdens dit boottochtje heeft de schipper nog een grapje in petto. Door aan een touw te trekken zet hij een
waterval in werking.
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Nadat we weer aan wal zijn gestapt volgt nog een laatste stuk door de kloof
alvorens bij de auto aan te komen. En zo hebben we er aan prachtige wandeldag
opzitten.
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21 sep Nasser Grund - Frienstein / Idagrotte - Beuthenfall - Nasser Grund  11 km
Laagste punt: 125 m Hoogste punt: 428 m Totale stijging / daling: 610 m

We rijden met de auto naar de wandelparkeerplaats Nasser Grund, een aantal kilometers buiten Bad Schandau. Vanaf daar beginnen we onze
wandeling die ons al heel snel naar een prachtige rotspartij brengt.
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Ook hier zijn er weer volop diverse bizarre rotsformaties te zien.

Na weer een groot aantal hoogtemeters en trappetjes te hebben overwonnen
komen we aan op de Frienstein.

Aangekomen op een plateau zien we de
aanwijzing voor de Idagrotte die willen gaan
bekijken.

Maar voordat we daar zijn moeten we nog even een smal hindernisje nemen:
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De beloning, de Idagrot, is absoluut de moeite waard.
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Ook het doorkijkje in de grot is fascinerend.
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Nadat we een tijdje bij de grot
hebben doorgebracht en
genoten hebben van het uitzicht
dalen we de Frienstein weer af
en we hopen dat niets op ons
hoofd valt.
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Als we verder lopen hebben we nog een keer een mooi zicht op de Idagrot
en het smalle randje.
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Ook krijgen we weer de nodige trappetjes te verwerken, maar zien we ook de nodige rotspartijen.
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Na een relatief eenvoudige afdaling komen we aan bij de Kirnitzsch. Langs deze rivier loopt een leuk pad, genaamd de Flössersteig. Dit pad werd
vroeger gebruikt door mannen die moesten zorgen dat de boomstammen die via het water naar beneden werden vervoerd niet vast kwamen te zitten.
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Even later is ook deze mooie wandeling weer achter de rug en rijden we weer naar de camping. Een mooie dag die eindigt met de nodige regen- en
onweersbuien.
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22 sep Königstein - Lilienstein - Königstein  7,2 km
Laagste punt: 105 m Hoogste punt: 414 m Totale stijging / daling: 460 m

Na de regen van gisteravond schijnt er deze morgen nog een flauw zonnetje, maar de temperatuur is wel met zo'n 10 graden gekelderd. Maar dat
vinden we ook prima wandelweer en dus pakken we onze rugzakken na het ontbijt weer weer in.

We rijden met de auto naar beneden, naar het plaatsje Königstein en vinden na even zoeken een parkeerplaats waar nog voldoende ruimte is. Daar
we de Lilienstein willen bezoeken nemen we het voetveer naar de overkant. We zijn niet de enige die mee willen varen.
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Aan de overkant nemen we niet het "toeristische"pad naar boven. Wim heeft zo zijn
eigen routes en op deze route is dan ook geen enkele toerist te bekennen.

Als we na een tijdje dit pad verlaten komen we weer aan op het toeristische
gedeelte met al zijn trappetjes.
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Het hoogste punt van de Lilienstein wordt gemarkeerd door deze 16 meter hoge
obelisk die in 1889 door de "Gebirgsverein" van de Sächsische Schweiz is gebouwd.
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Boven zien we beneden ons Königstein en iets verder links  Bad Schandau en omgeving.
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Op deze foto is weer Königstein te zien maar ook de diverse toppen de we deze week al beklommen hebben.

Kleinhennersdorferstein  Papststein  Gorish (berg)  Gorisch (dorp)  Pfaffenstein
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Na een aantal uitzichtspunten nemen we de afdaling aan de noordzijde. Het eerste gedeelte gaat weer via de nodige trappen
om vervolgens over een goed te belopen bospad verder afdalen.

Als we bijna beneden zijn hebben we nog een mooi zicht
op de Lilienstein.

En als Wim met zijn fototoestel inzoomt zien we ook nog de
bruggetjes waar over wij ook gelopen hebben.
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Dan is het nog een klein eindje lopen naar het voetveer. Op weg naar de auto zien we dit bord
maar of met de tekst dit huis bedoeld wordt is nog maar de vraag.

Tot slot komen we nog dit standbeeld tegen met een diversiteit aan plaatsen met daarnaast
bijzonder nauwkeurig het aantal uren die men nodig heeft om er al lopend te geraken:
Franckfurth 45 1/2 uur.
Wij kunnen niet anders concluderen dat er vroeger behoorlijk hard werd gelopen.

We zijn weer vroeg op de camping en daar wij het wel wat fris vinden om buiten te zitten
zetelen we ons lekker op de bank in de caravan.
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23/24 sep Gohrisch 0 km
Twee regenachtige en winderige dagen op de camping.

25 sep Neumannmühle - Hinteres Raubschloss / Winterstein - Kuhstall - Neumannmühle  11 km
Laagste punt: 185 m Hoogste punt: 390 m Totale stijging / daling: 560 m

Na twee dagen in de caravan te hebben doorgebracht trekken we vandaag de
wandelschoenen weer aan. Maar eerst rijden we via Bad Schandau naar de Neumannmühle
waar we de auto op de parkeerplaats neerzetten. Vanaf daar starten we onze wandeling die
gelijk al langs mooie rotspartijen gaat.
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Na ruim een half uur zijn wandelen zijn we bijna aangekomen bij het
Hinteres Raubschloss.

Om in de grot te komen moeten we wel wel even wat klauteren.
Het begint eenvoudig ....
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... maar al snel hebben we handen en voeten nodig
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Maar dan staan we dan in de grot bij de ladder die ongeveer 10 meter hoogte moet
overbruggen. 15 jaar geleden heb ik (Trudi) deze ladder beklommen en boven
aangekomen raakte ik volkomen in paniek. Nog steeds heb ik last van die ervaring
en ik besluit dan ook niet verder te gaan.

Dus klimt Wim alleen naar
boven en neemt na de
ladder nog een paar
hindernissen.
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Boven aangekomen, waar in de 15e eeuw een burcht voor roofridders stond, is een prachtig uitzicht de beloning.
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Weer beneden is Wim van mening dat dit Hinteres Raubschloss een van de mooiste bezienswaardigheden is van de Säschische Schweiz. Maar toch
gaan we weer op weg naar een volgend hoogtepunt.
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Ons volgend doel is de Kuhstall ruim een
uur lopen over makkelijke bospaden.
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Zoals op deze wegwijzer (met moeite) te zien is, zijn we op de goede weg.

Nog een laatste steile trap
op weg naar de Kuhstall.
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Een prachtige open grot die vroeger gebruikt werd als onderdak voor vee.
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Vanuit de grot kan men verder via een steile ladder, genaamd de Himmelsleiter, verder naar boven
(eenrichtingsverkeer). Boven stond in de 15e eeuw ook een burcht voor de roofridders die het geroofde
vee in de Kuhstall onderbrachten.
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Als we weer afgedaald zijn naar de Kuhstall nemen we nog even een kijkje in
het Schneiderloch, een heel kleine grot waar je via een gat de berg inkruipt.
We moeten nog even wachten voor we aan de beurt zijn.

Aan het eind van de grot
kan men via een paar
ijzeren beugels recht
omhoog klimmen naar
een uitzichtspunt in de
berg.
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Vervolgens nemen we in deze "speeltuin voor jong en
oud" nog een korte kruip/sluip door route voordat we
verder afdalen.
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De afdaling gaat over een relaxed pad langs nog een aantal mooie rotspartijen.

Aan het eind van de wandeling en vlakbij de parkeerplaats staat
dit leuke restaurantje dat zich ook berghut noemt en dat op een
hoogte van 185 m!
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26 sep Waltersdorf - Gamrig - Amselsee - Bastei - Rathen - Waltersdorf  10 km
Laagste punt: 105 m Hoogste punt: 310 m Totale stijging / daling: 620 m

Voor de wandeling van vandaag wilden we met de auto naar Rathen rijden, maar ruim een kilometer voor het plaatsje mogen we niet meer verder en
kunnen de auto kwijt op een parkeerplaats. Voordat we beginnen met wandelen past Wim de wandeling even aan.

Dat betekent dat we nu een bezoekje kunnen brengen aan de Gamrig.
De klim er naartoe laat alweer mooie rotspartijen zien.

Als we boven aankomen zien we dat dit onverwachte bezoekje aan deze berg
absoluut de moeite waard is.
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Hierna gaan we weer dezelfde weg naar beneden
en zo'n drie kwartier later komen we aan bij de
Amselsee. Hier beginnen we aan de klim naar de
Bastei.

De klim naar de Bastei via de Swedenlöcher met zijn vele trappetjes en rotsen is ook weer
heel erg leuk om te doen.



101



102

Als we alle trappetjes
hebben overwonnen
komen we aan bij de
Bastei. De Bastei, een
rotsformatie op een
hoogte van ruim 300 m,
is de meest bezochte
toeristische attractie van
de Sächsische Schweiz.
We zien in 5 minuten
veel meer mensen dan
in de afgelopen 2 weken
bij elkaar.

Al meer dan 200 jaar
geleden kwamen de
toeristen al naar deze
rotsformatie en om de
verschillende rotsen
onderling bereikbaar te
maken werd er in 1824
een houten brug
aangelegd. Deze brug
werd in 1851 vervangen
door de huidige
Basteibrug die
opgebouwd is uit
zandsteen.

We hadden er ons op
voorbereid: de vele
mensen die met bussen
en auto's naar boven
komen om de Bastei te
bezoeken.
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Maar toch lukt het Wim prima om een plekje te vinden om een foto te maken van de diverse uitzichten. De rots rechtsboven is niet meer toegankelijk
voor publiek in verband met instortingsgevaar en beneden ons zien we het plaatsje Rathen liggen.
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Op deze foto is te zien dat een gedeelte van een rotsformatie (800 ton) is afgebroken, dit is in november 2000 gebeurd.
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Hier hebben we een prachtig zich op de Basteibrug.
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Ook wij lopen mee in de stroom toeristen (en denken dat wij geen toerist zijn).

We nemen nog even een kijkje bij de ruïne van Felsenburg Neurathen.
Het enige wat nog een beetje leuk is aan dit bezoekje is de blijde, een andere
benaming voor katapult.
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Hierna beginnen we aan de afdaling naar Rathen en kijken nog even wat er te zien is
tussen deze twee rotsen.

Even buiten Rathen zien we een niet alledaags restaurantje met een prachtig gelegen
terras. Hier drinken wij op weer een geslaagde wandeldag.
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27 sep Bielatal - Petrovice - Adolfov - Krásný Les - Tisá - Ostrov - Bielatal  54 km
Laagste punt: 367 m Hoogste punt: 765 m Totale stijging / daling: 1140 m

Daar de zon zich deze morgen nog niet laat zien vertrekken we wat later dan gewoonlijk. We rijden met de auto naar Bielatal en kunnen daar
gemakkelijk onze auto kwijt op een parkeerplaats.
Vandaag trekken we niet onze wandelschoenen aan, maar stappen we op de fiets.

Als we ruim een half uur onderweg zijn over een langzaam stijgende bosweg zien we
een mooie rotspartij die iets van de weg af ligt. We gaan er een kijkje nemen en zien
dat er geklommen wordt door jongeren. Tijdens het klimmen krijgt ze constant
aanwijzingen van beneden af.

Maar er is ook en uitkijkpunt, de Zeisigstein op 507 m, en daar gaan we een kijkje nemen.
Hier zien we dat jongeren aan het "abseilen" zijn.
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Als we even later weer beneden zijn is het meisje wel een stuk hoger gekomen met klimmen
maar ze weet niet hoe ze verder moet. Wij weten niet of het gelukt is om boven te komen want
ook wij gaan weer verder.

Vlak voor de Tsjechische grens staat (in de Duitse richting) dit mooie bord van de
Sächsische Schweiz.
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Net na de grens zien we, zoals bij bijna alle grensovergangen,
deze winkels. Soms wel een 10-tal en ze verkopen allemaal
hetzelfde.
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Even later verlaten wij de verharde weg en komen op een onverharde fietsroute, want deze 'weg' staat inderdaad te boek als een fietsroute.

De omgeving is prachtig maar het is wel zwoegen over dit pad.
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We zijn blij als we deze pauzeplek zien en we maken er dan ook dankbaar gebruik van.
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Als we wat gegeten en gedronken hobbelen we weer verder over dit bizarre pad en door dit mooie landschap.
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Op een eenzame plek staat dit nieuwe kruis van 2017 op een heel oude steen.
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Fietsen door een weids landschap waar alleen maar stilte heerst.



116

Hier wordt weer bevestigd dat we toch echt op een fietsroute fietsen.

Hoe zwaar en hoe steil het soms was is te zien op deze foto.
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Hier is de tekst de eenzame fietser heel erg op zijn
plaats.

De stilte wordt een poosje later even verstoord
als we onder een snelweg door fietsen.

Nadat we 14 km door dit bijzondere landschap
hebben gefietst over een onverhard graspad met de
nodige keien en hobbels en dan ook nog een
hoogte van bijna 500 m hebben moeten
overbruggen, zijn we blij als we weer op een
asfaltweg komen. We hebben nu zo'n 24 km gefietst
en hebben er in totaal bijna 3,5 uur over gedaan.

Hierna  blijven wij op goed begaanbare wegen
fietsen, maar wel met de nodige hellingen.
Als we bij de auto komen zijn we in totaal 5 uur en
een kwartier onderweg geweest en komen tot de
conclusie dat dit toch wel een heel erg zware
fietstocht is geweest, maar wel een bijzondere.
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28 sep Camping - Königstein - camping  8,5 km
Laagste punt: 114 m Hoogste punt: 282 m Totale stijging / daling: 230 m

Vandaag de laatste dag op deze camping. Morgen vertrekken we naar de rivier de Weser (halverwege de Sächsische Schweiz en thuis) waar we van
plan zijn om nog een paar dagen op een camping te gaan staan.

We lopen naar beneden naar Königstein en doen nog een paar boodschappen.
Onderweg hebben we zicht op de Lilienstein en op stad en vesting Königstein.
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De vakantie in de Sächsische Schweiz zit er weer op. 15 jaar geleden waren we ook in deze streek en de bizarre rotsformaties zijn altijd in ons hoofd
blijven hangen. Vandaar dat we nu er weer naar toe zijn gegaan. En we hebben absoluut geen spijt van deze keuze gehad. Het is een prachtige regio
om er te wandelen. De rotsformaties zijn zo uniek en zo fantastisch mooi dat we iedereen aanraden deze te bezoeken. Maar het kost ook veel moeite
om iedere dag weer de nodige trappen en ladders op en af te gaan. Toch hebben we het met plezier gedaan.

Het heeft ons wel heel erg verbaasd dat we praktisch geen Nederlanders hebben gezien. We kunnen ze op twee handen tellen en ook op de camping
waren wij de enige Nederlanders. Wel viel ons op dat dit gebied ook een waar klauterparadijs is voor kleine kinderen.

29 sep Gohrisch (Sächsische Schweiz) - Löwenhagen (Weser)   370 km

Vandaag vertrekken we uit de Sächsische Schweiz en rijden naar het Weserbergland ten noorden van Kassel waar we nog op een weekje mooi weer
hopen.

Zie hiervoor het verslag over het Weserbergland.




