
Permanent Vandrevejen Schafflund
Start og Mål er Aral Tankstationen i Schafflund

Bemærk. I Tyskland er ruterne markeret meget godt (mindre små hvide skilte
hvor  der  bl.a.  PW DVV står  på,  så  det  er  lige  før  du  klarer  ruten  uden
beskrivelse. Der findes kontrolpunkter på ruten. De består af mindre hvide
skilte hvor der står DVV SK og et bogstav. Dette bogstav skriver du bag på dit
startkort.  

12 Km og 7 Km fælles

- På  den  anden  side  af  gaden,  skråt  til  højre,  drejer  du  ind  i
”Bahnhofsring”.

- Drej ved den første vej mod højre. Bemærk, gadeskiltet som viser at du
skal dreje mod høje er muligvis blevet påkørt og viser mod den forkerte
retning – læg mærke til den smuk hvide tidligere stationsbygning og gå i
retning mod den. Vi følger jernbanestrækningen som ligger på venstre
side.  Fortsæt  indtil  du  kan  dreje  mod  venstre  hvor  du  krydser
jernbaneskinnerne.

- Efterfølgende drejer du mod højre og fortsætter omkring 2,6 km, først
på asfalteret vej,  så stien langs jernbanestrækningen som nu ligger på
højre side, indtil en asfalteret vej krydser stien.

7 Km

- Vi drejer mod venstre og følger vejen (”Westerfeld”). Efter omtrent 300
m drejer vi igen mod venstre ind i ”Instenweg” som vi følger omtrent 1,5
km. Efterfølgende går vi mod venstre og når til B199 (hovedvejen), som
vi krydser hos Lidl.

- Vi  passerer  Lidl  på venstre  side indtil  vi  når  enden af  selve gaden.
Holder os så til venstre, for kort efter at nå på højre side Koi Centret,
hvor vi når broen som ikke bliver krydset. Vi følger nu til højre langs
med åen (Wallsbek/Mühlenstrom) indtil målet 12 Km ruten.

12 Km 

- Vi krydser den asfalterede vej og fortsætter ligeud. 
- Efter omtrent 500m forlader vi stien og drejer mod venstre ind i skoven.
- Vi  følger  skovvejen  til  det  første  kryds  og  drejer  her  mod  højre.

Hovedvejen drejer senere til højre som vi så følger.



- Lige  inden  jernbaneskinnerne  drejer  vi  mod  venstre  i  retning  mod
Wallsbüll indtil vi når igen en asfalteret vej.

- Her  drejer  vi  til  højre,  følger  den  asfalteret  vej  langs
jernbanestrækningen til vi når Landevejen, hvor vi drejer mod højre og
går (jernbaneskinnerne er blevet fjernet) ind i  Wallsbüll  forbi den lille
købmand/bageri   (hvor  der  kan  være  behov  for  lidt  forsyning)  og
”Landgasthof Bussmann” der nu bedrives som hotel med frokost. Læg
mærke til den smukke (Jugendstil?) bygning og bygningen ved siden af.

- Når vi når B199 (hovedvejen) passerer vi den via fodgængertunnelen
og fortsætter ligeud (Meyner Straße mod ”Meyn” og ”Kleinwiehe”).

- Vi følger gaden på fodgænger- og cykelstien indtil vi når skoven. Her
drejer vi til højre og følger den lille sti langs skoven som kort efter drejer
ind  i  skoven  –  læg  mærke  til  de  smukke  ældre  træer  og  hele
stemningen. Til enden af stien drejer vi til højre, passerer (pest)broen
og drejer mod venstre for kort efter igen at krydse en bro.

- Efterfølgende følger vi  stien (ca.  en halv time).  Nogle medlemmer –
Theo og Peter, har bygget en bænk som vi er velkommen til at benytte.
Når vi forlader skoven drejer vi mod højre.

- Vi passerer nogle fiskedamme og en svømmebad, krydser igen en bro
og fortsætter mod venstre.

Her mødes vi så med 7 km.

- Vi når nu bygrænsen hvor vi drejer mod venstre og krydser pladsen ved
den smukke vandmølle og når frem til ”Meyner Straße” som vi følger på
højre side.

- Vi  krydser  ”Nordhackstedter  Straße”  og  følger  Buchauweg  frem  til
plejehjemmet ”Haus am Mühlenstrom” og drejer her mod høje.

- Her følger vi så cykel- og fodgængerstien til venstre af plejehjemmet for
sidste gang at krydse en bro – nu over Schafflunder Mühlenstrom. 

- Når vi når hovedvejen drejer vi mod venstre forbi hotellet ”Utspann”.
Målet nås få meter efter. 
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