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

Na twee prachtige weken in de Sächsische Schweiz te hebben doorgebracht vertrekken we deze morgen naar Löwenhagen, een piepklein plaatsje
op 7 km afstand van de rivier de Weser. In 1318 wordt voor het eerst melding gemaakt van dit plaatsje.

De kleine camping, Am Niemetal, ligt aan de rand van het dorp in een smal dal. De camping staat te koop en dat is helaas te merken. Er wordt geen
onderhoud meer gedaan en ook het sanitair wordt niet echt schoongehouden. Daar er niet veel gasten zijn, wij waren vaak de enige, wordt het
gelukkig niet veel viezer. Als het goed zou zijn onderhouden, is dit een prachtige plek.

Wij besluiten om te blijven en zoeken een plek waarbij de caravan in de middag nog in de zon staat. Door de bomen en het late tijdstip in het jaar is
de zon om half 5 verdwenen achter de bomen.
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30 sep Camping - Bursfeld - Hemeln - Gieselwerder - Oberweser - Bursfeld - camping  46 km
Laagste punt: 109 m Hoogste punt: 236 m Totale stijging / daling: 310 m

Het is ontzettend koud buiten als we deze morgen opstaan. Het heeft gevroren en op de stoelen die nog buiten staan ligt een laag rijp.
We ontbijten op ons gemak en als de zon wat meer kracht heeft gekregen trekken we warme kleding aan en gaan op pad voor een fietstocht.
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We dalen af over zo'n 7 km naar Bursfeld en daar krijgen we open terrein zodat we ons lekker laten opwarmen door de zon. Hierna rijden we door
een mooi landschap naar het leuke plaatsje Hemeln waar we met de veerpont de Weser oversteken.
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We fietsen vandaag bijna constant over een mooie
fietspaden met in de onmiddellijke nabijheid de Weser.

In Gieselwerder houden we een langere pauze en bewonderen
het mooi gelegen Rathaus.

Hierna fietsen we verder langs de Weser onder een stralend zonnetje
weer richting Bursfeld. Daar wacht ons nog de beklimming naar de
camping. We zitten daarna nog heerlijk in het zonnetje met nootjes, bier
en wijn. Een mooie dag.
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1 okt Camping - Bühren - Gimte - Hannoversch Münden - Lippoldshausen - Scheden - camping  42 km
Laagste punt: 124 m Hoogste punt: 381 m Totale stijging / daling: 660 m

Deze morgen wachten we tot de regen is vertrokken en stappen ondanks de donkere wolken toch op de fiets.
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Ons doel van vandaag is de toeristische plaats Hannoversch Münden
en via de brug fietsen we deze plaats binnen.

Al wandelend verkennen we deze mooie plaats met zijn prachtige
vakwerkhuizen.
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Het Rathaus is wel het meest indrukwekkendste van deze plaats. Een prachtig bouwwerk waar overal bijzonderheden te ontdekken zijn.
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Bij het punt waar de Funda (links) en de Werra (rechts) samenkomen en verder
stromen als de Weser houden we een pauze.
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Als we alweer aardig wat kilometers na Hann. Münden hebben afgelegd
zien we dat donkere wolken zich samenpakken boven ons hoofd. Gelukkig
fietsen we, precies op het moment dat de regen met bakken uit de lucht
valt, onder een dicht bladerdak. Daar schuilen we een poosje tot de bui
weer over is.

Even een stukje vlak fietsen over een oude spoorlijn.

Het laatste half uur houden we het helaas niet droog en komen nog
behoorlijk nat aan op de camping. Maar met droge kleren en de kachel
aan zijn we dit weer snel vergeten.



12

2 okt Camping 0 km
Een rustig dagje op de camping met regen en wind.

3 okt Bad Karlshafen - Weser Skywalk - Würgassen - Bad Karlshafen  13 km
Laagste punt: 90 m Hoogste punt: 275 m Totale stijging / daling: 320 m

De weersverwachting geeft aan dat het vandaag behoorlijk gaat waaien en vandaar dat we besluiten om te gaan wandelen. We rijden eerst naar Bad
Karlshafen en vinden nog gemakkelijk een plek om te parkeren.

Voordat we de stad uitlopen gaan we eerst even langs bij dit Gradierwerk. Hier stroomt zout
water over een hoge muur van fijne takjes omlaag .
Het water verdampt en het zoutgehalte neemt toe. Zo kost de zoutwinning minder energie.
Behalve voor de zoutwinning wordt dit ook gebruikt als kuuroord vanwege de gunstige
eigenschappen van de zilte lucht.
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Hierna laten we snel de bebouwing achter ons en via dit onderdoortje belanden we in een bosgebied.

Het ziet er al behoorlijk herfstachtig uit.
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Op de Sohnneyhöhe hebben we zicht op de omgeving.
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Dit meertje verrast ons in dit gebied.
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We zien veel omgevallen bomen waarvan deze
toch wel bijzonder is.

En mooi oud bankje en dat uitnodigt voor een pauze.
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Hierna is het niet lang meer lopen naar de Weser Skywalk
en vanaf daar hebben we een prachtig uitzicht over de
Weser en de omgeving.
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Daarna dalen we langzaam af naar het dorpje Würgassen om vanaf daar via een pad langs de Weser weer naar de auto te wandelen.
Hoog boven ons zien we de skywalk.
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4 okt Camping - Ossenfeld - Göttingen - Rosdorf - Dransfeld - camping  52 km   1 km
Laagste punt: 146 m Hoogste punt: 354 m Totale stijging / daling: 510 m

Het doel van onze fietstocht is middels een omweg naar het stadje Göttingen te fietsen. We vertrekken we vanaf de camping en fietsen eerst naar
Löwenhagen om een blik te werpen op het indrukwekkende herenhuis van dit plaatsje dat in 1905 is gebouwd.
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Daarna gaat onze tocht door mooi open heuvelachtig terrein.

Het is toch altijd weer een heerlijk gevoel om
gewoon vlak te kunnen fietsen en dat doen we hier
over een voormalige spoorlijn.
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En zo komen we rond half één aan in de stad Göttingen, er werd al in 953 melding gedaan van deze stad. Vanaf de Middeleeuwen is Göttingen en
haar universiteit, gesticht in 1737, bekend als een voedingsbodem voor intellectuelen. Onder andere de gebroeders Grimm waren hoogleraar aan
deze universiteit. Aan deze universiteit hebben 45 Nobelprijswinnaars gestudeerd en nog steeds studeren jaarlijks 25.000 studenten aan deze
universiteit.
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Wij zetten onze fietsen op slot om lopend een ommetje te doen door het centrum met
zijn vele winkels en restaurantjes. Zo komen we al wandelend aan bij de de kerk
St. Jacobi die we even van binnen gaan bekijken.

Een mooie eenvoudige kerk zonder veel poespas.
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Eenmaal binnen zien we dat de toren te bezoeken is en daar is Wim wel voor in.
Ik besluit om beneden in de kerk wat rond te kijken en Wim begint aan de 262 treden omhoog..

Onderweg kom je langs de bovenkant van het schip van de kerk.
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Vervolgens zijn daar natuurlijk het uurwerk en de klokken.
Ook zijn de stenen trappen over gegaan in een aantal steile,
open houten trappen.
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Boven aangekomen heb je, nadat je zelf de luiken hebt moet openmaken, een uitzicht over de hele stad.
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Voordat Wim naar boven ging heeft hij het verzoek gekregen om de luiken weer keurig te sluiten om de duiven
buiten te houden.
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Natuurlijk gaan we ook even langs bij Gänseliesel, de ganzenhoedster.
Dit is (volgens de inwoners van Göttingen) het meest gekuste meisje van de
wereld daar de traditie voorschrijft dat iedere geslaagde student het beeld als
dank een kus geeft.

Daarna verlaten we Göttingen weer en gaan via een kortere (en helaas
drukkere) weg dan de heenweg richting de camping. Onderweg zien we 2 kalfjes
tegelijk bij hun moeder drinken, een vertederend gezicht. En zo komt er aan
deze dag ook weer een einde.
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5 okt Bad Karlshafen - Trendelburg - Lamerden - Dalhausen - Beverungen - Bad Karlshafen  60 km
Laagste punt: 96 m Hoogste punt: 250 m Totale stijging / daling: 400 m

Het belooft vandaag een mooie fietsdag te worden, zowel voor wat betreft het weer als de route. We parkeren de auto weer op dezelfde plek in Bad
Karlshafen en fietsen al heel snel deze plaats uit.
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Het eerste stuk van de route gaat door bos, langs het riviertje
de Diemel en ook nu zijn we weer op een voormalige spoorlijn
beland. We fietsen door de oudste spoortunnel van Hessen die
keurig is verlicht.
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Iedere keer is het weer leuk om iets bijzonders te zien, zoals deze spreukenboom.
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Hier hebben we een prachtig zicht op de Burcht van Trendelburg met op de voorgrond nog steeds de Diemel.
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Om dit uitzicht te kunnen zien hebben we wel eerst even wat hoogtemeters moeten overwinnen.
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Vanaf het plaatsje Dalhausen fietsen we nu langs het riviertje
de Bever en hier hebben ze de oude spoorlijn nog laten liggen
tot op de plaats waar het spoorwegtraject overgaat in een
fietspad.

Op dit traject ligt een dubbel viaduct, één boog voor het riviertje en één voor
het fietspad.
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Uiteindelijk komen we aan in het plaatsje Beverungen waar de Bever in
de Weser uitmondt.
De vakwerkhuizen zijn hier zeer goed onderhouden en voorzien van
opschriften in gouden letters

Vanaf Beverungen fietsen we langs de Weser weer terug naar
Bad Karlshafen en hebben we er een mooie fietstocht opzitten.
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Zaterdag 6 okt Löwenhagen - Heel   310 km

Na een probleemloze rit, wat een verschil met de heenreis, zijn we om half 3 weer thuis.

Het weekje op camping Am Niemetal, die op een 7 tal kilometers van de Weser ligt zit er weer op. We hebben prima weer gehad, op één regendag
na. De omgeving is glooiend te noemen met bos maar ook veel akkerbouwgebieden. Wie wil fietsen kan daar zijn hart ophalen. Langs de Weser is
het relaxed fietsen, maar ga je van de Weser af dan zijn daar wel de nodige hoogtemeters. Maar ook de wandelaar komt aan zijn trekken. In de
omgeving zijn talloze wandelpaden te vinden.

Op het moment dat wij er waren was het niet druk met toeristen maar dat betekende ook dat veel restaurants dicht waren. In Löwenhagen is er een
dorpscafé dat van donderdag t/m zondag open is. Dus wil je op een rustig moment naar de Weser dan zijn de maanden september/oktober een
aanrader.




