Zomerreis 2011 Duitsland en terug via Frankrijk
Woensdag 3/08/2011
Het was wachten tot augustus dit jaar om onze zomerreis aan te vatten. Marina had vorig
jaar laten verstaan dat ze graag eens een vakantietrip zou willen doorbrengen in
Duitsland en eventueel terug langs Frankrijk. Alleen nog naar waar en waar was er iets te
zien, ja dat werk was voor mij. In grote lijnen stippelde ik een route uit die ons eerst naar
de Rhein zou brengen, verder had ik gedachte een stukje Romantische Strasse en de
Bodensee, … we zien wel. Na ons bezoekje aan het rusthuis vertrokken we omstreeks
19u30op weg naar Duitsland, daar ik niet zeker was een overnachtingplaatsje te vinden in
Königswinter besloot ik voor alle zekerheid maar te stoppen in Bonn. Hier gingen we op
de camperplaats niet zo ver van de autoweg gelegen overnachten.
Donderdag 4/08/2011
Bonn werd vandaag al snel wakker en dat hoorde je door het verkeer dat toenam langs
de weg voor de camperplaats, maar we hadden hier een rustige nacht doorgebracht. We
vertrokken al vroeg naar Königswinter zodat we rustig een parking konden zoeken voor
de andere dagjesmensen eraan kwamen. In Königswinter gingen we op parking 5 “Am
Palastweiher” staan. Deze parking is zeer goed gelegen om het stadje te bezoeken en lag
ook vlakbij het treinstation met zijn Drachenfelsbahn.
Toen we daar even stonden verschoten we ons bijna een bult toen er een goederentrein
langs ons voorbij bulderde. Hier was blijven staan om te overnachten totaal uitgesloten,
ik begrijp niet hoe de mensen hier in hun huizen langs deze zeer drukke treinlijn konden
leven en slapen, er gingen geen vijf minuten voorbij zonder dat hels lawaai. Op deze
vroege donderdag voormiddag was het nog heel rustig kuieren in het stadje met zijn
mooie Rheinpromenade en smalle straatje met zijn mooie huizen, je zag zo dat het hier al
snel zal vollopen met toeristen want aan terrasjes geen gebrek. Na een mooie wandeling
door het stadje eerst nog even bij de bakker binnen en zo terug naar de parking. Aan
parkings trouwens geen gebrek, er waren er verschillende zowel voor bussen als voor
anderen. Vooraleer de 321 meters hoge Drachenfels te beklimmen hebben we eerst nog
wat gegeten. De Drachenfels is een van de meest beklommen bergen ter wereld, de
drakenrots is het symbool van het Siebengebirge. Je kan deze 321 meters hoge rots te
voet beklimmen of per paard en koets, maar de meesten nemen de historische
tandradbaan. Sinds de ingebruikname in 1883 heeft deze tandradbaan verschillende
opknapbeurten gehad. Na een vlotte rit bergop hadden we boven op de drakenberg een
mooi vergezicht, alleen jammer dat men het grote gebouw boven aan het renoveren was
en zo een stukje niet toegankelijk was voor het publiek. Maar het uitzicht hierboven op de
stad Königswinter en de Rhein maakte veel goed. Onderweg met de tandradbaan naar
boven was bij het middenstation, het Schloss Drachenburg gelegen, of zoals de Duitsers
zeggen het droomkasteel met het onvergetelijke Rheinpanorama. En dus besloten we om
van hier boven de wandelweg te nemen naar het ondergelegen droomkasteel. Het
wandelpad bracht ons door de natuur tot bij het middenstation en vooraleer hier de trein
naar verder onder te nemen gingen we een kijkje nemen aan het Schloss Drachenburg.

In de namiddag hebben we Königswinter verlaten voor de reis naar Rudesheim am Rhein.
Door het mooie weer zijn we ergens onderweg langs de Rhein gestopt om buiten gezeten
te genieten van de mooie Rhein die toch wel drukbevaren leek. Het werd stilletjes aan tijd
op verder te rijden naar Rudesheim wilden we daar nog een plekje vinden. Hier parkeren
met de mobilhome is echter niet mogelijk, ook niet op parking 6 zoals ik ergens gelezen
had waren we niet welkom, er stonden wel zeker 10 plaatje dat ze ons zouden
wegslepen, dus dan de camping maar op. Door onze zoektocht naar een plekje waren we
in Geisenheim geraakt, dus hier gingen we dan maar op de plaatselijke camping
Geisenheim staan, welke ook langs de Rhein gelegen was. Het zonnetje scheen en we
hadden een mooi terrasje dus lekker genieten maar, pintje bij de hand en mijn verslagje
beginnen schrijven wilde ik niet te ver achtergeraken. De barbecue werd uitgehaald, het
flesje wijn was koud genoeg om geopend te worden. Marina begon alvast de patatjes te
schellen, de groentjes … en ik proefde de wijn reeds voor. Alsof de weergoden het gezien
hadden begonnen er zowaar regendruppels te vallen en steeds harder en harder, maar
regen of geen regen we zouden buiten barbecueën en tegen de regen hadden we iets bij,
de luifel. Tafel en stoelen maar iets dichter tegenaan geschoven en we zaten droog.
Tegen de avond werd het weer wat droger en konden we toch noch een wandeling
maken langs de Rhein en zo wandelden we tot bij de cruiseboten in Rudesheim en terug.

Vrijdag 5/08/2011
Er is deze nacht heel wat regen uitgevallen, maar tegen de ochtend was het alweer droog
en heb ik de luivel maar uitgedraaid om te laten drogen. In de voormiddag zijn we met de
fiets naar Rudesheim gereden, we waren er op een kwartiertje en lieten de fietsen aan de
overweg staan. Het was nog redelijk rustig in het stadje. Rudesheim is volledig op het
toerisme gericht, terrasje, restaurantjes en winkeltjes met allerhande spullen en
souvenirs. Ook mocht Rudesheim veel passagiers van de cruiseboten ontvangen. Na een
hele tijd zijn we terug gefietst naar de camping want we moesten er voor 13uur weg zijn
anders was de poort gesloten. De luifel was al goed droog dus wij weg naar de volgende
bestemming, de Romantische Strasse. Als startpunt namen we heel boven het
stadje Würzburg, ik wist dat er op de parking van de cinemaxx mobilhomes mochten
staan. Vermits er balkjes stonden op de autoparking moesten we de zij-ingang nemen om
binnen te geraken, even ticketje pakken aan de slagboom en we waren binnen. Het viel
mij op dat er boven ons een treinspoor liep, dus …. . Eigenlijk stonden we voor 8€
inclusief elektriciteit niet slecht en op wandelafstand van het centrum. Na ons
geïnstalleerd te hebben zijn we naar het centrum gewandeld, het viel mij op dat er op de
busparking aan de overkant aan de Friedensbrücke heel wat campers stonden aan de
waterkant en daar was geen treinspoor te bespeuren en het was een heel stuk dichter bij
het centrum. Würzburg is een mooie stad met veel keuze aan musea, mooie gebouwen,
veel terrasjes en we konden er zelfs een wijntje drinken boven de Alte Mainbrücke. Ook
was het heerlijk zitten langs de Main promenade.

Zaterdag 6/08/2011
Wat hebben we toch een mindere nacht gehad omwille van het veelvuldige goederen
treinverkeer boven ons. De ganse nacht door het was zelfs zo erg dat ik opgestaan ben
voor oordopjes, ja volgende keer maar aan de brug gaan staan. Na 8€ betaald te hebben
aan de parkeerautomaat zijn we hier vertrokken voor de trip langs de Romantische
Strasse waar we achtereenvolgend Lauda-Königshofen , Creglingen bezochten met de
bedoeling in Dinkensbühl te overnachten. Lauda-Königshofen en Creglingen stelden ons
wat teleur want door de speciale vermelding op de kaart van de Romantische Strasse

hadden we hier meer van verwacht. Dus wij door naar Dinkensbühl waar we op zoek
gingen naar een plaatsje niet zo ver van het centrum en ja dat vonden we, op parking 2
waren mobilhomes welkom en zochten er een rustig plaatje. Dinkensbühl maakte dan ook
veel goed vandaag, het is een zeer mooi stadje, meer toerisme en het was er leuk
vertoeven. Toen we na een mooie wandeling door de altstadt terug aan de mobilhome
aankwamen waanden we ons in Spanje, we stonden er tussen wel zo’n 6 Spaanse
mobilhomes. Daar het buiten nog aangenaam vertoeven was zijn we gezellig nog een
glaasje blijven drinken buiten naast de mobilhome.

Zondag 7/08/2011
Gisteren in Würzburg een ganse nacht een trein boven ons hoofd, vannacht bakken regen
op ons dak gekregen. Misschien was het wel regen die we normaal vandaag zouden
krijgen, die er vannacht uitgevallen is. Het zag er buiten maar sipjes uit, maar we
moesten erdoor naar de bakker en daarna nog een ommetje door de stad. Het werd
stilletjes tijd om verder te rijden, naar Augsburg. Maar toch nog even een tussenstop
doen in Nördlingen am Ries, hier vonden we een grote gratis parking waar mobilhomes
meer dan welkom waren en daarenboven nog zeer goed gelegen, net tegenover één van
de ingangspoorten van de stad. Je zag zo dat het stadje meer bezoekers verwelkomden
dan de andere twee stadjes van gisteren. Er waren veel terrasjes en restaurantjes,
kortom het was er leuk wandelen het stadje had wat weg van Rothenburg ob den Tauber,
ook hier was er vestigingsmuur omheen de stad. Op de markt stond daar de kerk met zijn
hoge toren “Daniel” die toegankelijk was voor bezoek. Dus ik klaar voor de klim naar
boven, het zijn maar 350 trappen. Marina bedankte voor de tocht naar boven, ik kijk wel
van beneden naar den Daniel. De klim begon in het begin langs een stenen draaitrap en
ging geleidelijk over naar houten trappen. De man van de kassa, zat boven en aan hem
diende je ook het toegangsgeld te betalen zo’n 2,50€ hij had ook een stapel
stadsplannetjes liggen. Eenmaal boven had men een mooi zicht over de stad, je zag goed
dat het centrum in een cirkel gebouwd was die dan ommuurt was door een
vestigingsmuur met torens. En natuurlijk ging ik op zoek naar Marina die onder gebleven

was, van op deze hoogte moest ik al goed inzoomen met de camera om ze te vinden, en
ja daar zat iemand te fuiven die mij nogal bekend voorkwam. Nog een paar foto’s
getrokken van de omgeving en ik terug naar beneden. Het stadsplannetje kwam toen
goed van pas en zo maakten we een wandeling door deze leuke stad. Ondanks we toch
op een mooie camperplaats stonden zijn we hier na de sani-stop vertrokken naar
Augsburg, waar we op de camperplaats langs het water gingen staan.

Van de camperplaats in Augsburg naar het centrum of wat je het centrum kunt noemen
was toch een dikke 2 à 3 kilometer wandelen en dan moet je de weg al een beetje
kennen. Augsburg is ongetwijfeld een mooie stad waar heel wat te zien is en te beleven
valt, maar mist voor mij de charme van de andere kleine steden op de Romantische
Strasse route. De bezienswaardigheden liggen zowat uitgestrekt over deze grote stad.
Wat ons het meest bijgebleven is, is het bezoek aan de Prachtige Evangelische Kirche St.
Ulrich , zelden zoiets moois gezien. Na het kerk bezoek de GPS maar ingegeven om de
weg naar de camperplaats terug te vinden. Na zo’n 2,5 kilometer wandelen in de regen
kwamen we moe en uitgewandeld terug aan de camper aan. De avond brachten we al
lezend, schrijvend door en ook vandaag was het mij niet gelukt een vrij internet te
vinden.

Maandag 8/08/2011
Vandaag verplaatsen we ons naar Allgäu, kortbij Garmisch Partenkirchen, bij het
stadje Grainau gingen we de Höllentalklamm bezoeken. Maar eerst moest er nog een
stukje gereden worden, tegen de middag zag ik in Peiting een bordje staan naar een
camperplaats aan het Wellenfreibad en aangezien we toch moesten eten besloten we het
daar te doen en ik kon gelijk een foto van de camperplaats nemen. De 3 voorziene
plaatsen voor mobilhomes waren allen bezet door een caravan, een remork , .... dus
zetten we ons maar op de grasstrook voorzien voor auto’s, we gingen hier toch alleen
maar eten. Marina zei nog zouden we dat wel doen op dat gras, maar voor mij was het
geen probleem. Toen we hier echter later terug wilden vertrekken bleek dat toch niet zo
eenvoudig door het natte gras. Maar geen nood een behulpzame plaatselijke Griek duwde
mij samen met Marina terug de baan op en weg waren wij. Aangekomen op de parking
voorzien voor wandelaars en bezoekers van de Höllentalklamm namen we een ticketje
voor een paar uurtjes. Vermits het lichtjes regende deden we onze beste wandelschoenen
aan en namen een regenjas mee voor de tocht naar en door de Höllentalklamm. De
wegwijzer voor de klamm gaf 70 minuten wandeltijd weer, dat zal wel heen zijn dus
ongeveer een uurtje terug naar beneden. Al snel werd het mij duidelijk dat deze weg
enkel leidde naar het startpunt van de Höllentalklamm en vermits deze weg langs het
kronkelende water steeds bergop liep zal dit wel voor ons een harde dobber worden, nog
een geluk dat het niet te warm was en de regen voor enige afkoeling zorgde. In de verte,
heel hoog zagen we een vlag wapperen en ik zei nog tegen Marina daar moeten we zijn
om te beginnen aan onze eigenlijke wandeling door de klamm, daar geraken we nooit zei
ze nog. Het was intussen harder beginnen regenen, maar goed dat we onze regenjassen
met kap hadden meegenomen. Uiteindelijk kwamen we bij de vlag aan en gingen bijna
onmiddellijk de berghut binnen voor een dikke pint om terug op krachten te komen. Toen
we daar zaten zagen we wandelaars terug komen van hun bezoek aan de
Höllentalklamm, we geloofden onze ogen bijna niet, die waren allemaal door en doornat.
Jawel het regende wel wat maar dat was meer dan van een paar druppels regen. Toen
we uitgerust waren van de 1 ½ uur wandelen naar deze hut hier, zijn met volle moed
vertrokken voor het avontuur en de nattigheid van de klamm. Het was daar een hele
natte bedoening maar wel spannend, mooi en vooral de verschillende douches onderweg
waaraan je niet kon ontsnappen waren leuk. Sommigen het probeerden eraan te
ontsnappen door langs de bergwanden te sluipen, wel een grappig zicht als je het zag,
maar je moest er ook wel nog door. We zijn inderdaad niet tot helemaal boven geraakt,
tot aan de bovenste hut, maar toen we al natter dan nat waren en besloten dat het leuk
was geweest,keerden we terug naar de ingang. Onze wandeling vandaag duurde
uiteindelijk een 5 uur eer we terug aan de mobilhome aankwamen, gelukkig dat ze de

parkeertickets niet gecontroleerd hadden want zo lang hadden we niet gerekend achter te
blijven. We hebben tijdens deze tocht wel veel gepuft van de berg op maar ook veel
plezier beleeft ondanks de natte schoenen en kleren, maar het was meer dan de moeite
geweest, zeker een aanrader om eens te doen. Tijdens de tocht had ik mijn nieuwe
camera maar onder mijn jas gehouden om te beschermen tegen het vele water. Maar de
GPS die we voor alle zekerheid meegenomen hadden om de weg terug te vinden hadden
we in de rugzak gestoken en bij terugkeer bleek dat hij daar verzopen was, ja dat was
eventjes een domper op een mooie dag. Ja nu verder als in de goede oude tijd met de
kaart op de schoot en dat was wel even aanpassen. Rond een 8 uur ’s avonds zijn we in
Hindelang gestopt aan de sportterreinen om te overnachten. Vermits we zelfs geen
internet hadden, stuurde ik een sms’je naar mijn zoon met de vraag eens te kijken of er
ergens in de buurt van de Bodensee geen Media Markt was waar ik terecht kon voor een
nieuwe GPS. En dat viel mee want op onze reisweg die langs Friedrichshafen liep was er
één.

Dinsdag 9/08/2011
Al vroeg in de morgen liep de wekker af in de vorm van voorbij trekkende koeien,
allemaal met en bel rond de hals, richting heuvels en malse gras.

Na het ontbijt vertrok ik onder de deskundige leiding van mijn copilote Marina
richting Friedrichshafen voor een nieuwe GPS. Deze vonden we redelijk vlug door de hulp
van een vriendelijk oude heer die ons de weg wees naar de winkel, die lag achter de
grote meubelzaak met een reuze stoel buiten voor de deur. Allemaal Tomtommekes en
Garmins, wat zal het zijn, niet zo een gemakkelijke keuze wanneer je er niet op
voorbereidt bent. Uiteindelijk viel mijn keuze op de Tomtom GO 1000 LIVE. Op de parking
eerst nog op het gemaksken gegeten en de GPS ingesteld naar onze volgende
bestemming het stadje Überlingen aan de Bodensee. Hier vonden we een leuke
camperplaats waar je ook beschutting had van de bomen die er stonden. Met het
parkeerticket konden we die dag ook gratis de bus nemen aan de halte vooraan aan de

parking en zo richting centrum rijden en terug. Buslijn 1 voor naar het centrum en daar
de nummer 4 nemen om terug naar de parking te gaan. Het stadje was mooi maar onze
voorkeur ging toch naar Meersburg wat volgens ons toch dat tikkeltje meer heeft. Nadien
nog wat buiten gezeten en de GPS wat verder uitgevlooid, want hij was wel in het
Nederlands ingesteld en alles was ook in die taal geschreven, maar hij sprak alleen Duits
en de andere talen kon ik niet aanklikken. Ja dat moet ik thuis maar eens bekijken, het
zal wel in orde komen als ik hem aansluit op de computer en laat updaten.

Woensdag 10/08/2011
Vandaag gaan we er een rustige dag van maken, een paar kilometers niet te veel. We
vertrokken richting het Zwitserse Stein am Rhein, onderweg nog even gaan winkelen en
de grens over naar het mooie stadje langs de Rhein. Hier waren er verschillende parkings
waar je mocht staan, wel overal ticketje nemen. Toen ik aan de automaat stond had ik
het geluk om voor een prikje het tikketje van een vertrekker over te kopen, de man had
voor een ganse dag genomen maar moest al na een half uurtje terug weg en hij vroeg er
maar een Euro-ke voor. Stein am Rhein is echt een mooi knus stadje, heel toeristisch
aangelegd met zijn vele terrasjes. Je kan hier de boot nemen om naar de Waterval te
Schaffhausen te varen of met de fiets de tocht erheen maken. In de plaats van een
fietstocht langs de Rhein besloten we om naar de rustig gelegen camperplaats
te Rielasingen-Worblingen te rijden en daar eventueel een fietstochtje te maken. Toen we
daar aankwamen was er nog net één plaatsje vrij van de 6 gereserveerde plaatsen voor
mobilhomes, wat was het rustig hier ondanks de aanwezigheid van
het prachtige Naturfreibad Aachtal. Dit is weer zo’n plaatsje waar je met de kinderen kan
naartoe gaan en jij dan rustig kunt vertoeven terwijl de kinderen zich amuseren in het
zwembad en dergelijke. Maar nu eerst luilekker in het zonnetje gaan liggen en daarna als
het wat afgekoeld is een fietstochtje maken in de omgeving. Volgens onze Duitse
buurman kon je hier heerlijke fietstochten maken en hij kon het weten want hij vertoefde
hier al een paar dagen. S’ Avonds is er nog iemand komen aanrijden om de nacht door te
brengen, verder hebben we hun niet gezien en ze hadden blijkbaar grote haast want al
zeer vroeg in de morgen hoorde ik hun al vertrekken.

Donderdag 11/08/2011
Na een rustige dag gisteren stond er vandaag weer een wandeling op het programma, dit
keer geen Klamm maar een Schlucht. Ja wat gaat dat geven, de GPS neem ik alvast niet
meer mee in de rugzak. Na het ontbijt zijn we rustig vertrokken richting Breitnau waar we
ons gingen zetten op de parking naar de Ravennaschlucht. Deze parking begon al vlug vol
te lopen, blijkbaar was het ook een bekende plaats voor busreizen want er liep daar
vanalles rond. Er waren bij deze parking dan ook enkele winkeltjes met de bekende
klokken en een glasblazerij en natuurlijk ook verschillende terrasjes. De wandeling door
de Ravennaschlucht is helemaal niet te vergelijken met onze vorige grote wandeling in
Allgäu waar we toen de Höllentalklamm gingen bezoeken. Het was hier veel rustiger
wandelen, niet te veel bergop maar toch fijn in de natuur met het geruis van het water
langs je. De tocht door de Schlucht duurde ook niet zolang, laten we zeggen zo’n dik half
uur wandelen. Natuurlijk was er ook hier aan het einde een terras waar je kon eten en
iets drinken. Marina had goesting in een goede tas goulachsuppe en zo belanden we weer
op een terrasje. Het was hier wel een soort zelfbediening, terwijl je buiten stond kon je
door een luik aan de dame je bestelling doorgeven en na een tijdje kon je ze dan ook
meenemen. De dame achter de toog bleek een kranig vrouwtje te zijn van zeker rond de
zeventig. Mag het ook de dagsoep zijn, groente soep, vroeg ze : maar nee we gingen
voor de goulachsuppe. Dat kon wel een tijdje duren zei ze en gelijk had ze. Het was daar
een vrolijke bedoening met al die bestellingen, dat vrouwtje was zeker de plezantste
daar. We hebben ons daar geen minuut verveeld en de goulachsuppe die was uiteindelijk
toch het wachten waard.

Terug aangekomen aan de mobilhome zijn we doorgereden naar Titisee, maar hier
troffen we een drukte van gewelse aan, de parking aan de voorkant was helemaal vol en

er stonden nog enkele gefrustreerden te wachten om zich erbij te wringen, maar die
werden kordaat door de parkwachters doorgestuurd met grote discuties tot gevolg. We
zijn dan een stukje doorgereden en hier troffen we een nieuw aangelegde parking aan
waar tevens plaatsen gereserveerd waren voor mobilhomes. Eigenlijk was door die grote
drukte hier onze goesting om vandaag Titisee te bezoeken wat over en besloten we maar
de Schwarzwald Panoramastrasse te rijden en te zien of we in Waldkirch konden staan.
Het werd een rustige rit langs deze route en kwamen na een tijdje in Waldkirch aan.
In Waldkirch reden we de parking aan de sportterreinen en het belevenispark op, hier
was een hele strook voorbehouden voor mobilhomes. Alhoewel deze parking in het
centrum ligt was het daar wel rustig en we stonden onder de beschutting van de bomen,
wat bij dit warme weer zeer welkom was. Buiten zitten met tafel en stoeltjes was hier niet
toegelaten, maar er waren genoeg zitgelegenheden in het erlangs gelegen park met
vijver en zoveel meer. Ook vertrokken er hier verschillende wandelpaden en het winkels
waren niet ver. Dus ook hier troffen we een camperplaats aan waar gezinnen een dagje
met kinderen kon verblijven en terwijl je geniet van het zonnetje konden zij ravotten in
het park.

Vrijdag 12/08/2011
Enkele jaren terug in een praatje met een Nederlands koppel zeiden ze ons: als ge de
Rhein watervallen wil bezoeken, dan geven we je de raad om i.p.v. naarTriberg te gaan,
kan je beter de Rhein waterval te Schaffhausen te bezoeken, veel mooier en
spectaculairder. We hebben toen hun raad opgevolgd, dus was het nu de moment om
naar Triberg te rijden om daar de beroemde Rhein waterval te gaan bezichtigen. Ik had
ergens gelezen dat er daar een eigenaardige camperplaats was, een overdekte niet zo
gezellige maar als parking voor een bezoekje best te doen. Ook hier hadden we het geluk
om nog één vrij plaatsje te bemachtigen, het was wel raar maar als je met de cabine naar
buiten gericht staat was het best te doen. Het was iets voor het middaguur toen we op
wandel vertrokken naar de waterval, die lag amper een 5 minuutjes wandelen van de
camperplaats, het was er redelijk druk, er waren weer bussen met Spaanse toeristen
gedropt. Het was er ook zoeken naar het juiste plaatsje om een foto te trekken en je
moest soms wel even geduld hebben om in plaats van toeristen de waterval te trekken.
Op een mooi plaatsje vroeg ik een jonge man of hij van ons heen foto wilde nemen en ja
hij maakte er bijna een fotoreportage van, het was waarschijnlijk een kenner. Tijdens het
bezoek aan de waterval kan je kiezen tussen 3 wandelroutes, maar wij vonden het best
deze verschillende routes te combineren wat perfect mogelijk was. En zo kwamen we op
het einde van de wandeling, die ons ook langs de Kerk bracht, terug bij de hoofdingang
van de watervallen. Nog even langs de winkels met de beroemde Schwarzwald klokken
en terug naar de mobilhome.

Iets later vertrokken uit onze tijdelijke mobilhomegarage en zagen dat er langs de weg
naar het centrum op verschillende plaatsen op parkings voor bussen er ook gereserveerde
plaatsen waren voor campers. We moesten niet ver rijden voor onze volgende
bestemming, Bokrijk in Schwarzwald, het Freilicht museum Vogtsbauernhof te Gutach.
Het was redelijk druk op de grote parking, er stonden enorm veel auto’s, bussen en ook
meerdere mobilhomes waar we ons dan maar gingen bijzetten. Dit museum was blijkbaar
erg in trek, we waren benieuwd wat we hier allemaal te zien zouden krijgen. Het had veel
weg van het Limburgse Bokrijk maar de huizen waren vele keren groter, je stapte hier
echt het boerenleven in. Alles was er, behalve dieren dacht ik niet gezien te hebben,
maar die huizen groot dat die waren en een zolder om jaloers op te worden. Er waren
echte prachtstukken bij zo met die dikke rieten daken. Maar volgens mij moet het hier in
de winter geen lachertje zijn wanneer het buiten barkoud is, want ik denk dat er toch
voldoende tocht in huis moet zijn met de vuren allemaal. Er stonden ook prachtstukken
van kachels en ik heb er zelfs eentje gezien met bankjes op, dus als je te lang in de
sneeuw gezeten hebt kun je je laten ontdooien op de kachel. Aan het museum was er
ook een grote taverne waar je de Schwarzwalder Kirschtorte kunt proeven en veel meer.

Na een hele tijd in het museum verbleven te hebben maakten we ons klaar om naar de
eindbestemming van de dag te rijden. Het nabij gelegen Schiltach. Ik had gelezen dat de
toegang tot deze camperplaats niet zo gemakkelijk te vinden was, je moest de GPS maar
even negeren en rijden tot aan het brugje in het dorp zelf, hier het water over en direct
erna het smalle wegje naar links, tussen de brug en de lederwinkel Trautwein, inrijden en
je kwam op de parking 1 aan de Lehwiese aan. Eigenlijk staat het ook aangegeven als je
het dorp inrijd dacht ik. We hadden al de hele dag schitterend weer en ook nu nog
scheen het zonnetje, dus onmiddellijk de stoeltjes buiten en heerlijk genieten en uitrusten
van deze vermoeiende dag. Het drinkwater hier op de camperplaats was gratis en werd
gesponsord door de lederwinkel hiernaast, dus zullen we maar even bijvullen ... . In de
vroege avond hebben we dan het stadje Schiltach bezocht, het is een knus stadje, het
centrum is niet zo groot maar het oogt wel heel mooi en gezellig. Bij de info stand
haalden we een paar foldertjes zoals, wandeling door de historische oude stad of een
overzicht van de 4 musea in Schiltach, allemaal in perfect Nederlands. Na een mooie
wandeling kwamen we uiteindelijk terug aan de mobilhome aan voor een rustige avond
met een glaasje rode Württenberger.

Zaterdag 13/08/2011
Vandaag zouden we als we de boekjes mogen geloven weer zo’n mooi historisch stadje
gaan bezoeken, Gengenbach. Naar het schijnt komen de toeristen hier met bussen
toe. Gengenbach heeft geen camperplaats als dusdanig, maar een kilometertje voor de
toegangspoort tot de altstadt was er een grote gratis parking waar je kon staan. We
waren nog vroeg daar want we parkeerden er ons als eerste, nog geen bus te zien. Na
een 15 tal minuten wandelen kwamen we aan de ingangspoort aan, er waren hier net

buiten de omwalling enkele betalende parking voor auto’s. Gengenbach heeft ook een
prachtige binnenstad je kan er eindeloos in rondslenteren, mooie huizen, terrasjes en
restaurantjes kortom het heeft alles om de toeristen aan te trekken. Het was wel een
beetje jammer dat er net vandaag op het marktplein een grote markt was, al die
krampjes belette je om een mooi zicht te krijgen op dit toch mooie plein, er stonden dan
ook omwille van deze markt veel auto’s geparkeerd in de binnenstad. Maar ja
rondslenteren op de markt kan ook best gezellig zijn. Al bij al weer een mooie stad
bezocht al moet Gengenbach voor de gezelligheid toch iets onderdoen van het kleinere
stadje Schiltach waar we gisteren waren. Na ons bezoek aan Gengenbach hadden we het
gevoel dat we genoeg Schwarzwald gezien hadden en het misschien beter was in
schoonheid te eindigen en hier een lijn te trekken onder ons bezoek aan het mooie
Schwarzwald en naar Frankrijk te rijden.

En aldus gingen voor een allereerste bezoekje aan de trekpleister in de Elzas, het stadje
Colmar. Even later reden we Frankrijk reeds binnen en op een uurtje rijden waren we in
Colmar, in de Rue de la Cavalerie was er een parkeerstrook voorzien voor mobilhomes en
als je hier een ticketje neemt mag je er een paar uurtjes parkeren, juist genoeg om het
stadje te bezoeken. Colmar heeft een bruisende altstadt enorm veel toeristen die er zeker
aan hun trekken komen. Je kan hier een rondrit maken per paard en koets of één van de
toeristische treintjes nemen of zoals wij te voet met het plannetje in de hand de stad
doortrekken. We hadden op de toeristische dienst een stadsplannetje genomen waarop er
een soort van “Ontdekkingstocht” stond, deze route bracht je bij de verschillende mooie
plaatsjes in Colmar en als jebgoed oplette kon je onderweg ook op de grond de
richtingswijzers zien voor deze route, het was een messing klinker met een oud
krijgershoofd en pijl erop. Onze tocht door de binnenstad eindigde zowat bij het Klein
Venetië helemaal aan de andere kant van de binnenstad en in plaats om terug door de
drukke menigte te gaan, besloten we om rond te gaan en om zo langs de stadsparken
Place du Champ de Mars en het Place Rapp met zijn grote fonteinen terug naar de Rue de
la Cavalerie te gaan waar onze mobilhome geparkeerd stond.

Overnachten gingen we hier zeker niet doen, denk ook dat het niet mocht? Dus
vertrokken we naar onze overnachtingplaats voor vandaag en dat was Turckheim. Langs
het rustige stationnetje van Turckheim was er een iets afgescheiden parkeerstrook waar
mobilhomes welkom waren en mocht dat niet lukken kon je iets verderop ook nog op 2
campings terecht. De parking aan het station leek ons geschikt als overnachtingplaats dus
hier bleven we en de treinen? Die hebben we bijna niet gehoord. Ergens had ik gelezen
dat er in de vakantieperiode er in Turckheim rond een uur of 10 ’s avond een nachtwaker
rond ging met in zijn zog een hele sliert toeristen. Dus dat was iets voor vanavond. Dus
wij iets voor tienen naar het marktplein waar we zeker niet de eerste of de laatste
aankwamen, het was daar een gezellige bende vol ongeduld aan het wachtte op de man
van dienst. En ja iets na tienen kwam de man buiten met zijn wandelstok en lamp in de
hand. Van hieruit maakte hij een wandeling waarbij hij op verschillende plaatsen halt
hield voor een verhaaltje met de menigte, er werd heel wat afgelachen. Na een tijdje
hebben we de groep verlaten en zijn terug gegaan naar de camper.

Zondag 14/08/2011
We hadden er een rustige nacht opzitten, van de trein hadden we niets gehoord. Het was
ons deze vakantie opgevallen dat we al dikwijls samen met een groep Italiaanse en ook
Spaanse campers hebben samen gestaan, maar uitzonderlijk eens samen met en Belg.
Vandaag gaan we weer zo’n toeristisch plaatsje aandoen en iets later reden we richting
Kaysersberg, hier troffen we een grote en mooie camperplaats aan en ja er stonden deze
keer verschillende Belgen. Vermits we hier niet zouden blijven staan namen we een
parkeerticket om er overdag te mogen staan. Toen we even buiten zaten kwamen onze
buren een praatje slaan, een Belgisch koppel uit Mechelen. Kaysersberg is eveneens een
leuk stadje om te vertoeven, ook hier die typische huisjes, terrasje en restaurantjes.

Iets na de middag vertrokken we hier maar eerst nog aanschuiven aan de sani, want het
was er druk vandaag. Niet ver hiervandaan stond het Château du Haut-Koenigsbourg,
naar het schijnt de burcht van de Elzas die je zeker moet gezien hebben. En dat deze
Château hoog boven op een berg stond ondervonden we al heel snel, de weg ernaar toe
liep redelijk bergop. Na een tijdje kwamen we geparkeerde voertuigen tegen langs de
weg dus hier moeten we zijn en wij dus ook op zoek naar een plekje, maar dat is sneller
gezegd dan gedaan want een mobilhome neemt al vlug de plaats in van 2 auto’s en dan
moesten er al twee plaatsen achter elkaar vrij zijn. De rij auto’s bleef maar duren en we
baanden ons een weg steeds verder tussen de wandelende en puffende bezoekers die
langs de eenrichtingsbaan naar boven gingen. En dan eindelijk, we hadden de moed al
bijna opgegeven vonden we een plaatsje vrij groot genoeg voor ons. Ja we hadden het
geluk om niet te snel een geschikte parkeerplaats te vinden en aldus parkeerden we ons
bijna boven aan de top en moesten we maar een klein stukje omhoog wandelen om het
Château te gaan bezoeken. Het zal waarschijnlijk aan het verlengde weekeinde liggen dat
er zo veel bezoekers waren en wij mee met de menigte naar de ticketverkoop, al viel het
wachten aan het loket toch mee. Het was een hele verademing toen ik merkte dat je voor
het bezoek een audiogids kon huren met de uitleg in het Nederlands en ook de
begeleidende folder was in keurig Nederlands. Het Château du Haut-Koenigsbourg
bezoeken kan ik iedereen maar aanraden, het is gewoon een pracht kasteel. Hoog
gelegen wat je prima vergezichten geeft en het Château lag er ook prachtig bij en was
ook zeer goed aangekleed zoals het wellicht vroeger ook geweest was, met kanonnen en
dergelijke erbij. Het bezoek is zeker door de audiogids een voltreffer geweest, we hebben
ons hier geen minuut verveeld. Na een hele poos slenteren door de vertrekken, gangen,
pleinen en binnenhoven van het Château zijn we terug aan de uitgang beland waarna ik
de Audiogids terug inleverde en mijn paspoort als borg terug kreeg.

Toen we daar terug wegreden zagen we dat er voorbij de top, waar het Château staat,
ook verder naar beneden plaats was waar je eventueel je mobilhome kwijt kon op de
parkeerstrook waar de bussen stoppen. Dus als je niet direct een parkeerplaats vind in
het bergop rijden dan waarschijnlijk wel even over de top bij de bussen. Als volgende
statie en waar we zouden blijven om te overnachten koos ik Châtenois uit, hier was er
een rustige camperplaats waar je kon staan. Bij aankomst scheen de zon nog, dus
besloten we om deze avond nog eens de barbecue aan te doen. Maar zoals nog gebeurd
was hadden de weergoden het gezien en stond ik na een tijdje in mijn eentje te bakken
onder het openstaande venster, wat mij net genoeg beschermde tegen de regen. En ja
toen we iets later binnen zaten te eten was van regen geen spoor meer te bespeuren en
scheen het zonnetje alweer. Maar we hadden weer lekker gegeten en de lookbroodjes uit
de oven waren heerlijk.

Maandag 15/08/2011
We hadden beide zeer goed geslapen deze nacht en tijdens de koffie besloten we dat de
reis verder ging via Saint Dié des Vosges en Epinal naar onze eindbestemming van de dag
het stadje Pont à Mousson. Aangekomen in St. Dié des Vosges en Epinal troffen we er
een op deze feestdag twee verlaten steden aan, winkels dicht, we vonden met moeite
een bakker die open was. Het was hier wel leuk wandelen langs het water en de
winkelstraten, maar als alles gesloten is en er geen kat op straat te zien is, dan heb je er
ook niets aan, dus wij vroeger dan verwacht door naar Pont à Mousson. Hier in Pont à
Mousson hadden we weer het geluk een leuk plekje vrij aan te treffen langs de
waterkant, er stonden hier ook opvallend veel Belgen waar we iets later dan ook een
praatje mee deden. Het was hier heerlijk zitten zo langs de waterkant en het zonnetje dat
goed zijn best deed. In de vroege avond nog het stadje ingetrokken in de hoop er iets
open zou zijn om te eten maar ja het was ook hier een feestdag zeker, dus alles gesloten.
Er zat niets anders op dan bij de boulanger binnen te springen voor een grote baguette
en terug naar de camper waar we uiteindelijk nog lekker en gezellig buiten langs de
waterkant hebben gegeten.

Dinsdag 16/08/2011
Vandaag stond de rit naar het Lac de Madine op het programma, hier hoopten we een
rustig plaatsje te vinden langs het meer. Maar eerst nog even langs de supermarkt en
dan door naar Heudicourt-sous-les-Côtes dat gelegen was aan de bovenkant van het
meer. We hadden geluk want we troffen er een super plaatsje aan langs de oever van het
meer. Eigenlijk kan je hier overal staan, aan het meer of er iets vanaf op één van de
grasvelden, er stonden er zelfs bijna op de ligweide. Het was echt schitterend weer en
het was zalig zitten aan het meer, je zag de eendjes voorbij drijven, de surfers die hun
uiterste best deden om recht te blijven. Na een hele tijd in het zonnetje gezeten te
hebben besloten we om een eindje te gaan fietsen langs het meer. We vertrokken eerst
richting strand, de weg was eerst nog goed bereidbaar maar naargelang we verder
fietsten kwamen we op een onverhard gedeelte uit en besloten dan maar om terug te
keren en de andere richting uit te fietsen. Dit was een goede keuze want nu fietsten we
de hele tijd op een verharde fietsweg. Ter hoogte van de camping kwamen we op het
water een mini cruiseboot tegen, echt wel grappig om zien. Het was een boot waarmee
kinderen konden rondvaren gevolgd door ma of pa langs de kant met fototoestel in
aanslag. Onderweg kon je verschillende keren stoppen aan een kraampje om iets te
drinken of een ijsje te kopen. Tegen de vroege avond waren we terug aan de mobilhome
en besloten we hier te barbecueën. In de loop van de avond kwam er iemand rond voor
het innen van de 8€ om hier op de site te overnachten. Het was al laat op de avond toen
het buiten wat koeler werd en zijn we binnen gaan zitten. Hier had ik wel een vrij internet
gevonden en hebben we het nieuws van de dag nog eens bekeken op de laptop en zo zat
er een mooie dag aan het Lac de Madine erop.

Woensdag 17/08/2011
We hebben hier een rustige nacht beleeft, geen treinen of verkeer gehoord. Maar iets
voor negen toch een licht geronk te horen, ja blijkbaar wordt er toch nog gewerkt en
waren ze begonnen met baggerwerken in het meer. Iets voor de middag vertrokken we
hier voor een bezoekje aan de Citadel te Verdun. Een tijdje terug hebben we Verdun
bezocht samen met onze jongste dochter, haar vriend en zijn ouders. De Citadel
bezoeken was er toen niet van gekomen en dus nu we toch in de buurt zijn, stoppen we
eventjes voor een bezoek. Het werd als het ware een blitsbezoek, de rondrit met het
treintje bracht helemaal niet wat ze schreven "30 minuten emoties" en ook de korte
wandeling achteraf kon ons weinig bekoren, wel een pluspunt was dat je een audiogids
meekreeg met Nederlandse uitleg. We vonden dan ook de 6€ toegangsgeld zeker niet te
weinig gevraagd. Daarna gingen we op zoek naar een rustig plaatsje voor het
doorbrengen van de namiddag en eventueel te blijven slapen. De camperplaats te Dieu
sur-Meuse was echter volzet enkel nog aan de buitenkant op het open plein was er
plaats, maar het was nog vroeg en we besloten verder te rijden naar het dorpje Les
Islettes een dorpje bij Clermont-en-Argonne. Hier troffen we een rustig gelegen
camperplaats aan waar je voor amper 5€ All in kon staan. Op de receptie was er niemand
aanwezig en kon men zijn bijdrage deponeren via een omslag in een brievenbus. Deze
camperplaats is de ideale plaats op te bekomen van een drukke vakantie, hier kon je in
alle rust op adem komen. In het begin stonden we helemaal alleen maar geleidelijk aan
kwamen er meer campers het plaatsje opgereden zodat we tegen de avond met zessen
stonden. Hier heb ik ook voor de laatste keer mijn blikken antenne uitgeprobeerd want
het was mij in Frankrijk nog niet gelukt om enkele Franse Tv-kanalen binnen te halen.

Wat in Duitsland en België geen probleem was lukte echter niet in Frankrijk. Dus in
Frankrijk geen TV kijken met mijn blikkenantenne aangesloten op de Laptop.

Donderdag 18/08/2011
De laatste tussenstop voor de reis naar huis zou ons brengen naar het
Stadje Stenay waar we een leuke camperplaats vonden net aan de jachthaven, een prima
onderhouden camperplaats langs de aanlegkade van de plezierbootjes. Aan de andere
kant van het kanaal zagen we dat er daar ook een groot plein was waar campers
stonden, het succes van Stenay was blijkbaar zo groot dat ze zich genoodzaakt zagen om
aan de overkant ook een camperplaats te maken. Deze camperplaats is echter afgesloten
met een bareel met code, deze code moest je eerst komen vragen op de capitainerie en
als deze gesloten was kon je terecht bij de eerste mobilhome er net langs. Nadat we ons
geïnstalleerd hebben zijn we naar de info getrokken voor een paar foldertjes van de
streek, maar toen we er enkele stappen van verwijderd waren sloten ze simpelweg de
deur, ja vriendelijk waren ze daar blijkbaar niet. Dan maar even een wandeling door het
dorp en zo terug naar de mobilhome. Daar er verschillende Belgen op de camperplaats
stonden werd er daar ook een aardig mondje Nederlands gesproken en al vlug maakte we
kennis met een vaste klant hier en toen hij hoorde dat we van de kanten van
Leopoldsburg waren, begon hij over zijn legerdienst die hij daar vroeger gedaan had.
Toen ik hem vertelde dat ik vroeger in Siegen gewoond heb toen mijn vader daar militair
was, was het hek helemaal van de dam en kwam het ene verhaal na het andere want
blijkbaar was hij daar ook geweest.

In de namiddag hebben we dan het “Musée Européen de la bière” bezocht, dat lag zo’n
10 tal minuutjes wandelen van de camperplaats. Hier helemaal geen drukte, voor het
bezoek kregen we een brochure in het Nederlands opgesteld met wat uitleg over al wat
met bier brouwen te maken had. Een groot pluspunt aan dit museum was dat de borden
met uitleg in verschillende talen waren, waaronder ook het Nederlands. Het werd een
heel leuk bezoek, het museum was ook zeer goed aangekleed en zoals zo dikwijls met
dergelijke museums eindigde het ook in de plaatselijke cafetaria. Ik had al snel door dat
als je grote dorst had je best zelf naar de toog kon stappen, wat ik dan ook redelijk snel

deed. In dit cafetaria maakten we ook kennis met een Vlaams koppel dat daar was om
een uitstap te regelen voor een of ander vereniging. Na een hele poos zijn we hier
vertrokken en gaan genieten van het zonnetje aan de jachthaven. Hier lagen nu
verschillende bootjes aangemeerd er was er zelfs één bij waarvan de kapitein wel een
zeer eigenaardige bezigheid had, hij moest verschillende keren met een emmer het water
uit zijn bootje scheppen. Als dat maar goed afloopt deze nacht.

Vrijdag 19/08/2011
De laatste dag, eerst buiten eens gaan zien naar het lekkende bootje en ja hij dreef nog
maar de kapitein die schepte verder. Tegen de middag zijn we vertrokken voor de laatste
rit van deze vakantie, naar huis waar we in de vroege namiddag aankwamen na 16 dagen
vakantie en 2.458 km gereden te hebben.

