Hainichlandweg

Wandern auf dem Hainichlandweg / Foto Tino Sieland

Midden in de werelderfgoedregio Wartburg Hainich ligt een oerwoud met dichte, schaduwrijke beuken.
Zeldzame dieren zoals wilde katten, vleermuizen, spechten en co. leven in dit afwisselend landschap.
De Hainichlandweg lokt bezoekers op 130 km in elk seizoen met zijn heerlijke heuvelruggen, vruchtbare
landouwen en kleurrijke weiden. Een groot bestand van lentebloeiers, het vertoeven op talrijke
rustplaatsen in de zomer, het kleurenspel van herfstbladeren en het bezoek aan de vele toeristische
attracties in de winter maken van de werelderfgoedregio Wartburg Hainich het hele jaar door een ideale
reisbestemming. Middeleeuwse steden, romantische vakwerkdorpje, burchten en kastelen willen ontdekt
worden. Treinstations in de omliggende steden garanderen een goede bereikbaarheid.
Om tijdens het wandelen van de unieke omgeving ideaal te kunnen genieten, adviseren wij om de
Hainichlandweg in 7 etappes te verkennen.
1e etappe (15 km van Weberstedt naar Kammerforst)
Vertrekpunt is de toegangspoort van de Hainich, Weberstedt via Brunstal met de “Eiserne Hand“, naar het
Ihlefelder Kreuz en vervolgens naar het symbool van het Hainich, de bedeleikenboom. Vervolgens naar

Reckenbühl en ten slotte naar de bestemming, het Hainich-huis in Kammerforst.
2e etappe (20 km van Kammerforst naar Struth)
Vertrekpunt is het Hainich-huis in Kammerforstvorbei, langs het “Taternkreuz“ door het Langulaer Tal
naar Lindenrondell tot het “Weiße Haus”. Vanaf hier langs de Eigenrieder Warte van de Mühlhäuser
Landgraben naar de dagbestemming Struth.
3e etappe (22 km van Struth naar Heyerode)
Van Struth via het klooster Zella naar Lengenfeld unterm Stein, hier kan men langs de weg een oud viaduct
bewonderen. Vervolgens naar de steengroeve Hildebrandtshausen en via Katharinenberg naar Diedorf en
ten slotte naar het oude treinstation in Heyerode.
4e etappe (14 km van Heyerode naar de proosdij Zella)
Vertrekpunt is in Heyerode voorbij aan de “Mareilebank“ langs de “Struppeiche” naar de burchtruïne
Haineck, Nazza. Vervolgens via de Eselskopf tot de proosdij Zella.
5e etappe (21 km van Probstei Zella naar Mihla)
Van de proosdij Zella via Frankenroda naar Scherbda tot Creuzburg, hier bevinden zich een oude brug
over het dal van de Werra en de Liborius-kapel. Vervolgens door het natuurpark “Nordmannsteine“ tot de
etappebestemming Mihla.
6e etappe (17 km van Mihla naar Hütscheroda)
Vertrekpunt is in Mihla, via de Harsberg naar het kasteel van Bischofroda, vervolgens naar de Lohberg in
Berka voor de Hainich met een tussenstop bij de “Dicke Eiche“. Vanaf daar door de verlaten vestiging
Heßwinkel naar het wilde kattendorp Hütscheroda.
7e etappe (21 km van Hütscheroda naar Weberstedt)
Van Hütscheroda naar de schuttershut “Vogelschießen“ in Behringen. Op het uitkijkpunt Wartburgblick
naar de Alte Berg en de Turnerbank, vervolgens naar het Craulaer Kreuz in richting Thiemsburg en ten
slotte terug naar het vertrekpunt in Weberstedt.
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Contact:

Welterberegion Wartburg Hainich e.V.
Am Schloss 2
99947 Weberstedt
telefoon (03 60 22) 98 08 36
fax (03 60 22) 98 08 37
info@welterbe-wartburg-hainich.de

Facebook: Welterberegion Wartburg Hainich

Informatie:
begin: Weberstedt
Doelstelling: Weberstedt
Hoogte: 230 - 440 m boven zeeniveau. NN
Moeilijkheidsgraad: medium
Lengte van het parcours: 130 km
Merk: kleurrijke beukenbladeren en rode vlek op wit vierkant
Toegankelijkheid: nooit
Geschikt voor baby's: nooit
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