
Effelder Waldsee en Poëtische Wandeling 

Deze rondlopende wandeling voert de bezoeker van de regio MeinWeg rondom het bosmeer Effelder 

Waldsee en het plaatsje Effeld. U kunt hier niet alleen genieten van het mooie landschap, maar op de 

Poëtische Wandeling ook van allerlei geneugten voor de geest en de smaak. De route is vlak en 

gemakkelijk begaanbaar. Het startpunt is parkeerplaats „Martinusplatz“ voor het Bürgerhaus Effeld. 

De wandeling kan probleemloos worden verlengd in de richting van de „Gitstapper Molen“. 

Lengte: ca. 5,2 km 

- Vanuit de parkeerplaats wandelt u rechtdoor de „Dorfstraße“ in. 

- Voor hotel-restaurant „Landhaus“ slaat u linksaf de „Veilchenweg“ in. 

- Bij de volgende kruising loopt u een stukje de „Kapellenstraße“ in en dan direct linksaf het 

„Steäves Jätzke“ in. 

- Aan het einde van deze straat slaat u rechtsaf de „Schleidstraße“ in. 

- U wandelt door de „Schleidstraße“ verder en ter hoogte van huisnummer 40 gaat u naar 

rechts het „Heävisches Jätzke“ in. 

- Bij de volgende splitsing gaat u naar links, bij de volgende zijstraat opnieuw naar links en u 

volgt de weg nr. 26. 

- Aan het einde van de „Mückenstraße“loopt u de tweede straat rechts, de „Schlussweg“, in. 

- De „Schlussweg“, die aan het einde van de bebouwing overgaat in een landweg, volgt u tot 

de „Waldseestraße“.  

- Bij het begin van de „Waldseestraße“ slaat u rechtsaf. 

- Deze straat volgt u bijna tot aan de bocht, ca. 40 m voor de bocht wandelt u links het bospad 

op. 

- Dit pad dat langs het bosmeer loopt, volgt u lange tijd tot u de grens bereikt. Bij de grenspaal 

gaat u naar links in de richting van het plaatsje Effeld. 

- U loopt langs de ingang van het openluchtzwembad van het bosmeer en bij de volgende 

kruising slaat u rechtsaf de geasfalteerde landweg, wandelroute A 8, in. 

- Na ca. 100 m slaat u linksaf. De weg waarop u zich bevindt, leidt naar de „Schlossstraße“. 

- Hier gaat u naar rechts en u ziet aan de rechterkant de waterburcht Effeld. 

- Ter hoogte van de burcht gaat u naar links, naar de straat „Am Bach“.  



- Deze straat volgt u tot het „Martinusplatz“, het startpunt van deze wandeling. 

 


