Deze wandeling gaat over goed begaanbare paden en asfaltwegen met twee
klimmen van elk ruim 100 meter. In het eerste deel van de route kom je langs
een klein stuwmeer, de Esmecke Stausee. Het laatste stuk van de route gaat
vooral door bosgebied.
Op de parkeerplaats staan informatieborden over verschillende wandelingen in
dit deel van het Sauerland.
Vanaf de parkeerplaats loop je in zuidwestelijke richting. Na 90 meter neem je
de eerste straat rechts. Je begint dan meteen aan de eerste klim. Na ruim 150
meter ga je linksaf; het pad waar je nu over loopt blijf je over een lengte van
ruim 1 kilometer volgen. Afwisselend kom je langs landbouwgronden en
bospercelen. Verscholen in de bossen zie je links een verdwaalde bunker liggen.
Uiteindelijk kom je bij een grote picknickplaats uit aan de doorgaande
verkeersweg.
Deze verkeersweg volg je naar rechts over een afstand van 300 meter. Dan zie
je aan je rechterhand een pad schuin naar beneden lopen, in de richting van een
wildhut. Dit pad loop je af. Ruim 100 meter verder komt dit pad samen met een
ander pad dat van rechts komt. Je houdt hier links aan en gaat 130 meter verder
mee in de bocht naar rechts. Nog steeds gaat het hier omlaag.
Een kleine 200 meter verder hou je rechts aan op de T-splitsing. Even verder
maakt de weg een flauwe bocht naar links; 300 meter verder moet je een
scherpe bocht naar links maken en langs het hek lopen om uiteindelijk bij het
stuwmeer uit te komen. Ook deze weg maakt op een gegeven moment een grote
boog naar rechts. Vóórdat die boog rond is, kies je echter het rechte pad aan je
rechterhand. Eerst kom je dan nog langs een vennetje maar al snel zie je de
Esmecke Stausee voor je.
Dit kleine stuwmeer is ontstaan in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Langs
de oevers staan veel banken en picknicktafels; op zomerse dagen zal het hier
ongetwijfeld druk zijn.
Je blijft het pad volgen tot je aan het restaurant bij de stuw komt. Hier ga je
links omhoog en op de eerstvolgende T-splitsing meteen naar rechts. Je blijft dit
pad volgen, ook als het op een gegeven moment een scherpe bocht naar rechts
maakt. Na deze bocht daal je af in de richting van de verkeersweg L541. Die
steek je recht over.

Je loopt vervolgens de brug over de Wenne over en volgt de weg als die naar
links afbuigt. Je loopt een kort stukje parallel aan de Wennetal Radweg, maar
steekt die vervolgens schuin over. Je bent dan inmiddels begonnen aan de
tweede grote klim van deze wandeling.
In tegenstelling tot het eerste deel van de route loop je nu vooral door bossen.
Het hout hiervan is voornamelijk voor productie bedoeld. Desondanks kun je
hier met een beetje geluk een ree tegenkomen.
De weg klimt gestaag en op het noordelijkste puntje maakt hij een scherpe bocht
naar rechts. Bijna 200 meter voorbij deze bocht kies je op de Y-splitsing het pad
dat rechts naar beneden loopt. Daarmee komt een einde aan het klimmen in
deze wandelroute.
Als je op deze Y-splitsing het pad kiest dat naar links verder omhoog loopt, maak
je een grote lus waarmee je de wandeling met ongeveer 1,5 kilometer verlengd.
Je blijft het pad over een afstand van bijna 2,5 kilometer volgen en negeert alle
zijpaden totdat je op een T-splitsing komt. Hier ga je rechtsaf waarbij je opnieuw
de Wennetal Radweg oversteekt. Even verder kom je langs het Pumpenhaus.
Dit pompgebouw bood plaats aan de elektrische pompen, die het water uit het
rivierje de Wenne door een onderaardse leiding moesten overpompen naar de
watertoren bij het station. Het water was bestemd voor de stoomlocomotieven.
Je blijft de weg volgen zodat je vanzelf weer in Wenholthausen uitkomt. Daar
aangekomen kun je rechtsaf slaan in de richting van de parkeerplaats. Je kunt
echter ook nog eerst linksaf het dorpje inlopen.
Veel bezienswaardigheden, behalve de kerk, zijn er echter niet.

