Wandelroute –Duitsland– Thüringen – DR 2012.02
Deze Op Verkenning beschrijft een ca. 8 km lange lijnwandeling vanuit het
hooggelegen Cursdorf via het dorpje Lichtenhain (bergstation) naar het dorp
Obstfelderschmiede (dalstation/overstapstation regionale trein) in de Duitse
Deelstaat Thüringen. Het wandelgebied is bosrijk en deels zeer heuvelachtig. De
wandeling gaat behoudens de eerste en de laatste kilometers vaak over
onverharde en halfverharde wegen en paden en deels door een geaccidenteerd
terrein (steile afdaling).

Openbaar vervoer naar en vanaf Obstfelderschmiede Oberweißbach

Raadpleeg voor alle bestemmingen per trein vanuit Nederland naar
Obstfelderschmiede - Oberweißbach en terug: www.bahn.de. De dichtstbijzijnde
stations van het IC/ICE netwerk zijn Erfurt en Jena. Zie ook het buitenlandkatern
van De Reiziger 2012.02, pag. 14 – 16.
Voor het openbaar vervoer ter plaatse: zie www.vmt-thueringen.de.
Kaartjes: zie de website van de Bergbahn voor de tarieven. Het hele traject is
geïntegreerd in het tariefsysteem van DB. Behalve de gebruikelijke treinkaartjes
zijn er voor de Schwartzabahn, de Bergbahn en de Flachstrecke dag- en
weekkaarten verkrijgbaar. Houders van een Bahncard krijgen (minimaal) 25%
korting.
Wandelroute
1. Na het bereiken van het eindstation Cursdorf kunt u òf eerst een wandeling
maken in het dorp met zijn zwart/grijze gebouwen, òf u begint meteen aan de
hier beschreven wandeling. Voor de dorpswandeling neemt u de stijgende
Bahnhofstraße; voor de wandeling naar Lichtenhain loopt u in tegengestelde
richting het perron af, waar het onverharde pad begint. Een rode driehoek
markeert het eerste stuk.
2. Blijf dit pad evenwijdig aan het spoor (aan uw linkerhand) volgen. Beide
maken een grote boog naar links. Negeer aftakkende paden en verderop ook
de markering.
3. Na enige tijd bereikt u het kleine station Oberweißbach. Blijf globaal RD
lopen.
4. Steek bij de 2e spoorwegovergang na het station het spoor over en ga RA een
brede grindweg op.
5. Neem op een duidelijke Y-splitsing het smalle rechter pad. Nu weer steeds RD
met het spoor op korte afstand aan uw rechterhand. Het zandpad wordt
verderop een graspad en volgt getrouw de bogen in het spoor.
6. Het pad komt uit op de geasfalteerde Oberweißbacherstraße; ga LA.
7. Ga voor een eventuele pauze op een verschoven driesprong RA,
Bergbahnstraße. Op nummer 9 staan de rijtuigen van Bistropa. Loop na het
bezoek terug naar de splitsing en ga RA, Ortstraße.

8. Als u meteen verder wilt negeert u de zijwegen. Ga RD, Ortstraße. Volg deze
langzaam dalende asfaltweg tot vóór de bocht naar links. RA, Am Pfarrtal.
9. Na enkele tientallen meters heeft u Lichtenhain verlaten. Op de eerste Ysplitsing (+600m – In der Gasse) links aanhouden. Op de volgende twee RD.
10. Het pad buigt dan weer naar links en dan weer rechts. Links begint het bos.
11. Voorbij een gebouw en de aanduiding Im Vogelherd. Het pad buigt nu
definitief naar rechts.
12. Ga op de T-splitsing in het bos LA (+530m). Negeer het eerste zijpad naar
rechts en ga na ca. 180 m scherp naar rechtsachter, een duidelijk nieuwe
bosweg (+514m). Het dalingspercentage neemt nu fors toe.
13. Na een kleine 200m volgt een vrij scherpe bocht naar rechts (+460m),
vrijwel meteen gevolgd door een naar links en een flauwere bocht naar
rechts. Het dalingspercentage blijft hoog.
14. Het pad komt uit een breder en minder sterk dalend pad (+420m). Ga
scherp naar links en daal tot af tot ca. +385m. Opnieuw RA en verder dalend.
Het dalingspercentage neemt snel af.
15. Het pad komt uit bij het kabelspoor (+340m). Op korte afstand is linksvoor
de achteringang van het dalstation Obstfelderschmiede te zien waar het
kabelspoor in verdwijnt.
16. Steek het kabelspoor niet over, maar maak een haakse bocht naar links. Na
enkele meters bereikt u de verharde Bahnhofstraße. Volg deze tot u tot de
overweg. Steek het enkelspoor over en ga meteen RA. De smalle asfaltweg
voert langs de ingang van het dalstation Obstfelderschmiede.
LA = linksaf; RA =rechtsaf, RD =rechtdoor.
Horeca
In het stationsgebouw van Obstfelderschmiede zijn eenvoudige
horecavoorzieningen. Uitgebreidere treft u aan in Cursdorf, Oberweißbach en in
Lichtenhain. In de directe nabijheid van het bergstation staan de
restauratierijtuigen van Bistropa.
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