Overgang van de E8 naar de Romantische Strasse
De E8 is beschreven in twee uitgaven van Fernwege (www.fernwege.de). Deel 1 gaat van
Nijmegen tot Bad Godesberg. De laatste etappe in deel 2 loopt van Vielbrunn naar Obernburg.
Daarna kan men de gemarkeerde E8 volgen tot de E8 de Romantische Strasse kruist, enkele
kilometers boven Tauberbischofsheim.
Obernburg ligt een stuk noordelijk dan Vielbrunn, terwijl we eigenlijk naar het zuiden willen.
Het ligt dan eigenlijk ook meer voor de hand om vanuit Vielbrunn langs Bürgstadt naar
Wertheim te lopen. Deze route (in figuur 1 aangegeven) is onderdeel van de goed
gemarkeerde Nibelungenweg (gele blokken). Bij een gemiddelde van zo'n 25 km per dag heb
je via de Nibelungenweg een dag minder nodig dan als je via Obernburg loopt.
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De Nibelungenweg loopt al vanaf de Donnersberg grotendeels parallel met de E8. Het stuk
tussen Vielbrunn en Wertheim is een fraaie wandeling die grotendeels door bossen voert. Je
gaat dan eerst naar Bürgstadt (22 km) en daarna naar Wertheim (27 km) in oostelijke richting.
Vanaf Wertheim kun je zuidwaarts de gemarkeerde E8 volgen of langs de Tauber de eveneens
gemarkeerde fietsroute "Liebliches Taubertal" volgen naar Tauberbishofsheim om
daadwerkelijk aan te sluiten op de Romantische Strasse. Er zitten drie klimmetjes in de
route, maar die zijn goed te doen. Het laagste punt ligt op 100m, het hoogste pun top 460m.
Figuur 2. Hoogteprofiel Nibelungenweg: Vielbrunn-Bürgstadt-Wertheim-Tauberbishofsheim

De hierboven besproken Nibelungenweg richting Bürgstadt en de volgende dag naar Wertheim
splitst zich van de E8 bij binnenkomst in Vielbrunn. In het routeboekje van de E8 wordt dit
punt ook genoemd aan het einde van de etappe naar Vielbrunn.
Figuur 3. Splitsing E8 en Nibelungenweg bij binnenkomst in Vielbrunn
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Voor het volgen van de Nibelungenweg naar Bürgstadt: bij het binnenlopen van Vielbrunn
vanuit Weissen Gesäss blijven we de Schulstrasse volgen en nemen we de eerste straat rechts.
Deze afslag (Schulbuckel) is zoals de verdere route tot aan Wertheim gemarkeerd met gele
blokken.
Voor het volgen van de E8 naar Obernburg, moeten we op de Schulstrasse afslaan naar links.
Dat is de Faltersweg die even later overgaat in de Römerstrasse.
Het GPS-track van de route Vielbrunn-Tauberbishofsheim kan worden gedownload.....
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