Zomervakantie Beieren 2015
Maandag 27 juni 2015
Als we het weerbericht mogen geloven zou het wel eens een warme zomeruitstap kunnen worden,
het kwik zou rond de 27C° blijven hangen de komende weken. Ocharme de plantjes die in de tuin
achter moeten blijven, hopelijk voor hun regent het wel een paar keer over de nacht. Het zou dit jaar
een Beierse uitstap worden, misschien een bezoekje aan de Bodensee regio en op de terugweg een
stopje in het Zwarte woud. Maar vandaag ging het naar Aschaffenburg waar we de camperplaats
langs de Main gingen opzoeken. Veel auto’s op de parking langs de voor mobilhomes voorbehouden
parking en dit had alles te maken met het “Aschaffenburger Volkfest” dat hier op zijn laatste benen
liep. Place to by , het grote terrein tegenover het Schloss Johannisburg aan deze kant van het water.
Naast de vele eetkraampjes en grote feesttent stonden er hier ook enorme kermisattracties, de ene
al wat indrukwekkender dan de andere, en volk echt ongelofelijk alle inwoners en jeugd van
Aschaffenburg en omstreken zaten ofwel op de kermis of op de verschillende terrasjes hier, het is
dan ook vandaag zaterdag.

Gelukkig was de camperplaats verboden terrein voor auto’s anders konden we wel fluiten naar een
vrij plaatsje. Daar we ook iets anders wilden zien dat de kermis zijn we de brug overgetrokken naar
het centrum, maar hier viel niet veel plezier en leute te bespeuren of we moesten ons samen zetten
met enkele gepensioneerden die helemaal niet geïnteresseerd weren in al dat feestgedruis aan de
overkant. De belangrijkste bezienswaardigheid hier is wel het mooie Schloss Johannisburg dat
duidelijk de Altstadt domineerde.

Onderweg kwamen we ook het nieuw ontworpen Theaterplein tegen met hierop een wel zeer
moderne versie van een zonnewijzer, deze zou je op ieder moment het juiste uur laten aflezen.
Alleen was het mij niet zo duidelijk hoe dat in zijn werk moest gaan met al die tekens op de plaveien,
ik vroeg mij ook af hoe dat nu zit met het zomer- en winteruur? Het was ons ook opgevallen dat er
nogal wat fietsers hier voorbij kwamen en misschien blijven we hier nog wel een dagje langer om te
fietsen, we zullen wel zien wat voor weer het wordt morgen.

Zondag 28 juni 2015
Mooi weer dus werden de fietsen afgenomen voor een tochtje langs de Main, maar eerst nog een
wandelingetje naar de info voor het vrij half uurtje Wifi voldoende om de krant in te lezen, berichtjes
te lezen en te versturen. We fietsten de brug over in de richting van het haventje en verder zullen
we wel zien, na een tijdje verliet het fietspad de nabijheid van de Main en ging het een stukje op het
fietspad langs de gewone weg. Gelukkig was dit van korte duur en kregen we na een tijdje terug het
water in het vizier. Buiten het mooie weer en een welgekomen briesje was er niet zoveel te zien,
zodat we op een bepaald moment besloten om terug te keren naar Aschaffenburg en de andere kant
een stukje op te rijden.
In Aschaffenburg was er aan het water gelegen, ter hoogte
van de Johannisburg, een biergarten en die konden we niet
zomaar passeren. Hierna ging de tocht verder om
uiteindelijk langs het centrum terug te keren. Naargelang
de zondag vorderde werd het feestgedruis op de iets
verder gelegen Festplatz en kermis minder en minder en
gingen we een rustige nacht tegemoet.
Maandag 29 juni 2015
Vandaag ging de reis verder naar Bamberg waar we een plaatsje vonden op de voor mobilhome
voorbehouden parking langs de P+R parking. Van hieruit kon je zeer gemakkelijk te voet of met de
fiets langs het water het stadje bereiken. Aan de “Kettenbrücke” de brug met de slotjes, waar
hebben we dat nog gezien? , gingen we omhoog en kwamen zo aan het begin in de
voetgangerszone terecht. Veel volk hier in de straten van Bamberg, wat ons direct opviel waren de
vele windeltjes en leuke terrasjes die reeds goed gevuld waren. Maar goed dat ik al een
stadsplannetje had want Bamberg is precies wel heel uitgestrekt met zijn vele straatjes. Tijdens het
wandelen zag ik boven de daken een torenspits uitsteken, wat mij wel benieuwt maakte, dus wij
daarheen. En voor we het wisten stonden wij op het grote Domplein met zijn prachtige historische
gebouwen, maar de St. Peter und St. George stak er wel bovenuit. Vanuit de verte zag ik een paar
toeristen rond het papiertje op de grote deur van de Dom rondjes draaien, ik vermoede al niets
goeds en dat was ook zo. De Dom was vandaag en morgen gesloten voor publiek omwillen van een
geplande festiviteit of zo, ja dan heeft hier blijven morgen ook geen zin en zal een bezoekje aan de
Dom wel voor een andere keer zijn.

Aan de overkant had je een grote rozentuin dus wij ernaartoe en zagen dat het mooi was, maar niet
voor lang meer want de rozen stonden hier wel echt op hun hoogtepunt. Terwijl ik een bankje
opzocht in de schaduw kuierde Marina wat rond voor een paar rozen te vereeuwigen op het
fototoestel. Van op de rozentuin zag ik hoger gelegen nog een mooi gebouw staan, dus wij iets later
de weg omhoog ernaartoe.

Hier boven gingen we het grote domein binnen en kwamen zo uit op de binnenhof van het
Benedictijnenklooster St. Michael, de kerk zelf was niet open voor bezoek maar je kan hier wel
rondwandelen in de tuin en naar het mooie terras gaan met zicht op de stad. Na een tijdje
wandelden wij hier langs het mooie wandelpad de Michaelsberg naar beneden zodat we aan de
stenen omwalling van de Domplatz aankwamen, met boven ons de rozentuin. Daarna ging de
zoektocht naar anders mooi en historisch voort, eigenlijk te veel om op te noemen, er waren ook
vele mooie plaatsjes langs het water en zeker wanneer het hele plaatje ook nog eens opgesmukt is
met bloemen.

Een grondplan van de Altstad heb je hier wel nodig want anders blijf je hier wel dagen
rondwandelen, maar omkomen van honger en dorst zul je hier zeker niet doen, keuze van terrasje te
over. Bamberg kun je niet verlaten zonder te genieten van hun bieren en dan vooral het typische
“Bamberger rauchbier” Je kan hier verschillende brouwerijen bezoeken en uiteindelijk zoals wij op
een terrasje belanden waarna je de moeilijke keuze moet maken welke je eerst gaat proeven. Ga je
voor de iets pittere “Schlenkerla Rauchbier” of voor de iets minder gerookte “Spezial” tevens het
oudste Bamberger rauchbier. Laten we beginnen met het begin dus een “Spezialleke” en dan zien we
wel. Nog even mijn krant inlezen bij een Telecom-Fon hotspot en wij terug naar de brug met de
slotjes, naar beneden met de lift of nemen we de trappen … Daarna een wandelingetje langs het
Main-Donau-kanaal of Rechter Regnitzarm naar de camperplaats een kleine 1,5km verder gelegen
aan de P+R parking. Normaal moet je hier zeker twee dagen voor uitstrekken maar met een gesloten
Dom had dat geen zin en zullen we Bamberg nog wel eens op de route zetten een van deze jaren.

Dinsdag 30 juni 2015
Deze nacht is het hier niet veel afgekoeld dus dat belooft waarschijnlijk vandaag weer een mooie en
vooral warme dag te worden. In de voormiddag verlieten we de parking hier voor de reis te
vervolgen in de richting van nog zo een mooi stadje, het bekende stadje Passau of “Drei-FlüsseStadt” vanwege zijn ligging aan de drie rivieren Donau, Inn en de Ilz. Hier kozen we de camperplaats
“Parkplatz Ilzbrücke” uit, een parkeer tikketje nemen lukte aanvankelijk niet zo goed tot ik door had
dat je eerst de gele toets diende in te drukken om in het menu voor campers te komen. Het staat er
allemaal wel ergens op geschreven maar vermits er anderen na mij ook problemen mee hadden zal
het toch niet zo goed opvallen. Deze camperplaats is zeer goed gelegen om Passau te bezoeken, we
wandelden in een vijftal minuutjes naar de Brug over de Donau en kwamen alzo onmiddellijk in de
Altstadt uit. Hier aan de kade verschillende mooie cruiseboten. Als je hier aan de brug staat dan heb
je dus de Altstadt aan de ene kant en aan de andere heb je een wandelweg met trapjes naar het
boven gelegen “Veste Oberhaus” een prachtige burcht die uitkijkt op de stad.

Op het grote plein waar we opuitkwamen gingen we eerst naar de info voor de nodige foldertjes
waarna we doortrokken naar de Domplatz, waar we een kijkje gingen nemen in de Domkerk St.
Stephan. Het orgel van deze Domkerk heeft ruim 17.000 pijpen en 230 registers en is daarmee
waarschijnlijk de grootste in zijn soort ter wereld. Maar naast deze orgel zijn er binnenin nog veel
mooie versieringen en schilderijen te zien, je stelt dan ook telkens de vraag hoe doen ze zo iets.

Terug buiten besloten we om Passau eens verder te bezoeken met een gids en zo trokken we enige
tijd later samen met een allegaartje aan toeristen met een vrouwelijke gids door de vele straatjes
van Passau op zoek naar de vele bezienswaardigheden. Na een mooie wandeling en het bezoeken
van verschillende gebouwen met de gids kwamen we terug aan op de Domplatz en zat de rondgang
met de gids erop.
Tijd om een terrasje op te zoeken en dat was niet zo moeilijk want we hadden er al eentje in het oog
bij het rondgaan, dus wij daarheen, leuk dat ze hier alleen maar halve liters aanbieden :-) Daar
Passau ons zo goed beviel en je echt verschillende dagen nodig had om het te bezoeken besloten we
hier nog een dagje langer te blijven.
Woensdag 1 juli 2015
Een niet zo rustige ochtend hier in Passau, daar de werken hier in de omgeving van de parking reeds
omstreeks vijf uur in de ochtend begonnen. Na het ontbijt vertrokken we voor een wandeling langs
de trappen, aan de brug over de Donau, naar het bovengelegen Vesting Oberhaus.

Hier boven was er ook een goed lopende jeugdherberg en kon je zeer mooie wandelingen maken in
de tuin met zijn vele vergezichten. Van hierboven was de samenvloeiing van de drie rivieren goed te
zien, je zag van goed de drie verschillende kleuren zich met elkaar vermengen, zoals we gisteren nog
geleerd hadden van de gids. Al moet je de blauwe kleur van de Donau toch met een korreltje zout
nemen. Buiten de blauwe Donau en de groene Inn was de zwarte kleur van de Ilz heel goed
zichtbaar.

Daarna naar het museum van “Veste Oberhaus” de inkomprijs van 5 Euro per persoon was achteraf
gezien zeker niet te veel want je kon hier wel een paar uurtjes rondkijken naar de verschillende
tentoonstellingen die deze Burcht herbergt. Wel spijtig dat ze hier geen klein plannetje meegeven
met een overzicht, maar je kon altijd raad vragen aan de vriendelijke dame hier achter de desk in de
Burcht zelf. We doorkruisten de site van links naar rechts en boven naar onder maar begonnen toch
maar eerst bij het gedeelte “de Middeleeuwen” deze mooie tentoonstelling eindigde bij de zeer
mooie en indrukwekkende wapen collectie die hier uitgestald lagen. Vervolgens ging het naar het
rijke handelsverleden van Passau, ook hier een zeer uitgebreide collectie uit het rijke verleden.
Voorts was er ook nog een gedeelte die de geschiedenis van de streek belichte, te veel om allemaal
op te noemen. Het Böhmerwaldmuseum, de historische apotheek geschiedenis, de brandweer,
porselein. Allemaal zeer mooi gepresenteerd en dit allemaal te bezichtigen voor een zeer schappelijke
prijs.
Fascinerende Middeleeuwen (het aardse en het hemelse streven)

Brandweer- en Apothekersmuseum

Daarna ging het terug naar beneden om te eten in de mobilhome zodat we er weer tegenaan konden
gaan in de namiddag voor deel 2 van ons bezoek aan de Stad Passau. Vandaag gingen we het
nieuwere gedeelte van Passau eens opzoeken, het stukje dat tegen het station aanleunt. Een paar
steegjes kenden we nog van gisteren met de gids, maar kuieren langs het kunstenaarssteegje of
noemen ze dat hier “Gasse” geeft altijd een apart gevoel, het regende niet maar toch hangen er hier
paraplu’s in de lucht. Of dat grappige zicht waar er halve paraplu’s gebruikt worden als zonneluifel.
Er zijn hier ook wel best veel winkeltjes en terrasjes voor en snelle hap, maar uiteindelijk zijn we niet
aan het station geraakt en belandde we aan de waterkant langs de Inn die uit Oostenrijk komt. We
besloten om de dijk te volgen naar het “Drierivierenpunt” waar alles zowat samen komt, hier op het

uiteinde was er een groene zone waar je onder de schaduw van de bomen lekker kan genieten op
een bankje. We wandelden het hoekje om en kwamen daar gelegen langs de Donau een leuk Grieks
restaurantje tegen met een mooi terras met uitzicht op het water. Het zag er zo charmant uit dat er
deze avond niet moest gekookt worden in de camper, maar dat we omstreeks 19u00 naar de Griek
trokken. Het verbaasde ons dat er midden in de week op een woensdag zoveel klanten op het
terrasje terecht kwamen, gelukkig voor ons nadat we een keurig tafeltje aan de waterkant hadden
kunnen bemachtigen. Het werd een zeer goede afsluiter van het hoofdstuk Passau.

Donderdag 2 juli 2015
Vandaag gingen we een beetje de pelgrim uithangen en reden we naar Altötting. Dit stadje is al ruim
500 jaar één van het beroemdste bedevaartsoord van Duitsland. Hier op de grote Kapelplatz stonden
verschillende kerken en ook de traditionele kraampjes die uitpuilden van de kaarsen en vele
Mariabeelden. Maar de reden voor de massale toestroom van pelgrims en andere toeristen was te
vinden helemaal in het midden, de Gnadenkapelle met de “Liebe Frau von Altötting” of Zwarte
madonna. Toen wij er aankwamen zat de kapel helemaal vol en ging er juist een mis beginnen, dus
trokken we eerst langs de buitenkant wat rond. In de overdekte gang rond de kapel hingen allemaal
kadertjes met dank betuigingen en op een plaats zo een beetje gegroepeerd, krukken en andere
hulpmiddelen van mensen die deze na een bezoek niet meer nodig bleken te hebben.

Bijna onmiddellijk werden we aangesproken door en jonge dame die vroeg of we toeristen waren en
of ze ons enkele vraagjes mocht stellen en zo geraakten we in een 15 minuten durend gesprekje met
de dame. Het ging vooral over wat we hier en in de omgeving wensten te bezoeken, het werd een
leuk en amusant gesprekje, met nu en dan een vriendelijk lachje bij het zoeken van de juiste Duitse

woorden. In afwachting dat de mis in de kapel gedaan was zijn we een kijkje gaan nemen in de
grote kerk ten zuiden van de Gnadenkapelle. De Altöttinger Stiftspfarrkirche St. Philippus en Jakobus
in het meest bekende Duits bedevaartsoord, wordt beschouwd als laatste laat-gotische met drie
beuken hallenkerk van Zuid-Duitsland en werd opgetrokken in een bouwtijd van slechts 12 jaar van
1499-1511.

In het zuidelijke gedeelte van de kerk vindt je
een kruisweg. Een andere bijzonderheid is de
“hohe Schrankuhr” daterende uit de tijd van de
pest, met hierboven het macabere beeldje
“Tod von Eding”. Naast deze staande klok zie
je een zeer mooie houten spitse deur.

Na ons bezoekje aan de kerk gingen we terug naar de kapel waar intussen de misdienst beëindigd
was en konden we binnenin eens een kijkje nemen, er hing aan de buitenzijde een bordje met het
verzoek om geen foto’s te nemen en omdat er wel altijd mensen aan het bidden zijn, hebben we die
vraag dan ook gerespecteerd en zullen we op het net wel enkele foto’s kunnen vinden voor ons
verslagje.
De oorsprong van de wereldwijde bekendheid van Altötting als
bedevaartsoord ligt in een gebeurtenis in de 15e eeuw. In het jaar
1489 viel een driejarige jongetje in een door Altötting stromende
beek. De jongen werd door het water meegesleurd en na een half
uur levenloos teruggevonden. De radeloze moeder nam het kind
en snelde naar de Mariakapel, legde hem op het altaar en bad
vurig met andere gelovigen voor de redding van het kind. De
gebeden werd verhoord en het leven keerde terug in het lichaam
van het jongetje. Een tweede wonder gebeurde al kort nadien
toen een zesjarig jongetje van een paard viel en onder de wagen
terecht kwam. Nadat zijn moeder de “Heilige Maagd” had
gesmeekt haar zoon te redden bleek het ernstig gewonde jongetje
de volgende dag weer kerngezond. De gebeurtenissen brachten
een stroom hulpzoekenden op gang naar de kapel, die grote
hoeveelheden geld, kleding, pelzen, zuivelproducten en dieren
schonken. De kapel had bovendien in de jaren 899-955 zelfs de
invallen van de Hongaren onbeschadigd weten te doorstaan, dus
het was voor de gelovigen wel duidelijk dat het Gods wens was
dat de Maagd hier vereerd moest worden
Gedurende de eeuwen is het miraculeuze genadebeeld, dat in het
jaar 1330 uit lindehout werd gesneden, door de walm van kaarsen
zwart geworden vandaar de naam Zwarte Madonna. Op 11

september 2006 bezocht Paus Benedictus XVI Altötting en schonk
zijn ring die hij tijdens zijn ambt als kardinaal had gedragen. De
ring bevindt zich tegenwoordig aan de scepter van het beeld.
Om ons bezoekje aan de “Kapelplatz” af te sluiten hebben we nog een bezoekje gebracht aan de
“Basilika St. Anna” . Door de aangroei van steeds meer pelgrims naar dit pelgrimsoord werd het
noodzakelijk om een nieuwe kerk de bouwen, wat dan ook geschiede in de jaren 1910-1912. De Sint
Anna kerk werd met zijn 24 meter de hoogste kerk van Antötting en kan wel 8.000 gelovigen en
bezoekers ontvangen. In 1913 verleende Paux Pius X de kerk de status van Basilika.

Genoeg kerkjes voor vandaag en we trokken naar een biergarden die daar in de buurt lag, maar die
bleek gesloten te zijn en zat er niets anders op dan maar een biertje te gaan drinken aan de
mobilhome op de camperplaats. In de vooravond tijdens het buiten zitten nog een beet of
steek gekregen van een of ander insect, met een flinke bobbel als gevolg en de komende dagen een
gezwollen voet.
Vrijdag 3 juli 2015
Op naar de zee, genoeg kappeltjes gezien. Ik had een drietal adresjes opgeschreven waar we
eventueel gingen staan, tweemaal op een bauwerhof in Ubersee en bij den tennis in Bernau am
Chiemsee. Op de kaart leek ons bij het Tenniszentrum Bernau de beste keuze, niet zo ver gelegen
van het Chiemseepark Felden waar we de boot konden nemen naar de Herreninsel. Aangekomen aan
de tennisclub zagen we dat het er wel druk was en sommige vrije plaatsen waren dan ook nog
gereserveerd, maar de uitbater had nog een leuk plaatsje voor ons en wel één die in de namiddag
schaduw had. Dus bleven we hier staan en dat ze ook een restaurantje hadden met een kleine
biergarden was leuk meegenomen. Na een uurtje hebben we de fietsen afgehaald en zijn we
vertrokken naar de Chiemsee, de tocht ernaartoe was eenvoudig. Je fietst gewoon de straat verder
in de richting van de sportvelden tot je aan een klein watertje tegenkwam. Dit beekje liep uit in een
grotere waar er tevens een pijltje stond in de richting van de Chiemsee. We fietsten langs het
kabellende riviertje, moesten een paar keer van kant wisselen en een tunneltje onder de drukke weg
(langs deze weg had je iets aan de rechterkant een Aldi) en kwamen zo uit aan de splitsing van de
“Chiemsee radweg” en het fietspad verder rechtdoor naar het Strandbad. Waar zich ook de
aanlegsteiger bevond voor de boten naar de Eilanden. In totaal fietsten we ongeveer een 25-tal
minuutjes tot aan de aanlegsteiger. Om helemaal rond de Chiemsee te fietsen, een 60-tal kilometers,
hadden we helemaal geen zin. Maar toch gingen we terug naar de splitsing om daar de Chiemsee
Radweg te volgen in de richting van Priem, we zullen wel zien hoever we geraken met de gedachte
dat we ook nog moesten terugfietsen. Het was prachtig fietsweer met hier en daar verschillende
mooie plaatsen waar we halt hielden om te wandelen en eens rond te kijken zoals in Stock waar er
ook boten vertrokken en hier en daar een strand met alles erop en eraan.

Na een 15-tal kilometers gefietst te hebben
passeerden een leuk ogende taverne of café
waar we straks op de terugweg zeker eens
zouden stoppen. Een half uurtje later besloten
we dat het genoeg geweest was en reden
terug naar het mooi gelegen “See Cafe Toni”
waar we ons gingen zetten op hun mooi terras
met zicht op het water en in de verte de
“Herreninsel”

Daarna ging de weg terug naar het Chiemseepark Felsen waar we de Chiemsee Radweg verlieten om
het fietspad langs het riviertje te volgen naar de camperplaats.
Het was wel een vermoeiende fietsdag geweest en algauw zochten we die avond de biergarden van
de tennisclub op en hebben er lekker gegeten.
Zaterdag 4 juli 2015
Al vroeg op de dag vertrokken de eerste mobilhomes op de camperplaats en het zou de rest van de
dag hier zeer rustig blijven. Wat gaan we doen, de boot nemen van 11u30 of pas in de namiddag?
Het werd het eerste, dus de geplande broodjes voor deze middag veranderden in Smoskens met
kaas en hesp en verdwenen in de picknickmand voor onderweg of waarschijnlijk bij aankomst op het
eiland Herreninsel. En weg waren we, niets te vroeg want we waren bijna de laatste passagiers die
de boot opstapten aan de aanlegkade van het Chiemseepark Felden. Hier hadden we een
rechtstreekse boottocht naar de Herreninsel en maakten de overtocht in een klein half uurtje. Het
was wel leuk en zeker met het mooie zicht dat je hier hebt van op het water. Jammer genoeg geen
fris briesje vandaag, maar alleen de zon die op ons bolleke scheen, het mocht wel wat minder warm
worden hier.
Boottocht naar Herreninsel

Na aankomst op Herreninsel had je direct de kassa’s om je ticket te kopen voor toegang tot het
Königsschloss. Bij aankoop stelden we vast dat onze rondgang reeds binnen een goede veertig
minuten zou aanvatten, maar de dame aan de kassa stelde ons gerust want te voet was je op een
20-tal minuutjes aan het Schloss en je kon trouwens ook de paardenkoets nemen. Dus ons plan op
eerst rustig onze picknick te nemen hier viel zo een beetje in het water, maar al wandelend in de
schaduw van de vele bomen hier, smaakt een Smosje ook goed. Na een twintig tal minuten
wandelen stonden vooraan het Königsschloss waar je verschillende vijvers had met daarin prachtige

fonteinen, op dit moment lagen ze allemaal stil maar op het einde van ons bezoekje daar toen we
even in de schaduw op een bankje zaten begonnen ze langs alle kanten te spuiten wat alles zoveel
mooier maakte.

Het Schloss kan je langs de binnenkant enkel per geleid bezoek bezoeken en dit in verschillende
talen maar, ja raad het al … niet in het Nederlands, dus gingen we mee met de Duitse gids op het
uur dat op het toegangsticket stond. De jonge dame deed uiterst haar best en was zeer goed
verstaanbaar, ook viel het op dat er nogal wat bewaking was. De groepen werden steevast gevolgd
tot het verlaten van elke kamer. Het was niet toegelaten om foto’s te nemen en ook daar werd
streng op toegekeken. We kwamen te weten dat er van de 70-tal kamers in het paleis zo een
twintigtal echt afgewerkt waren tijdens de regeerperiode van Ludwig II van Beieren. Het bezoek
startte in het rechter trappenhuis van paleis Herrenchiemsee waar men een overweldigende dubbele
pronktrap ziet, een cavalcade van marmer in vele kleuren, fresco's, verguld snijwerk, kristallen
kroonluchters en beeldhouwwerken. Het is een kopie, maar alweer veel groter, van de door Lodewijk
XIV zelf afgebroken ambassadeurstrap in Versailles. Eenzelfde trap zou gespiegeld ook in het linker
deel van het paleis komen, maar met de onverwachte dood van de Koning op 13 juni 1886 werden
onmiddellijk alle werken hier stilgelegd. Overal kon je merken dat Ludwig II een grote bewondering
had voor de vroegere Franse Koning Lodewijk XIV of de Zonnekoning en ook enkele andere Franse
koningen want in de afgewerkte ruimtes nergens iets dat in zijn richting wees. We wandelden van de
ene slaapkamer naar de andere vol bewondering van al dat prachtwerk, wat moet dat allemaal niet
gekost hebben en hoeveel manuren werden hier ingestoken. De wandtapijten hier en het textiel dat
aan de prachtig gedecoreerde bedden hing, waarvan je zou denken dat ze geverfd waren, was niet
zo, die werden toen allemaal zo geweven met prachtige motieven. Luchters van bij de halve ton uit
kristal en andere volledig in mooi gekleurd porselein, het vele bladgoud …. . Een ander eigenaardig
pronkstuk en naar het schijnt ook een heel duur is de “Prunkschrank” die helaas niet volledig af zou
zijn. Door naar een eetkamertje waar de tafel vroeger uit de vloer naar boven oprees, via een
ingenieus mechanisch 'tafeltje-dekje'. Het meest indrukwekkend is wel de 98 meter lange Spiegelzaal
dit overtreft zelfs het origineel (in Versailles) in grootte en grandeur. In de 33 kroonluchters en 44
staande gouden kandelaars kunnen wel duizenden kaarsen branden.

Start rondleiding in het Vestibül
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Prunktreppenhaus
Hartschiers
Erste vorzimmer
Zweites vorzimmer
Paradeschlafzimmer
Beratungssaal
Grose spiegelgalerie
Friedensaal
Kriegsaal
Schlafzimmer
Blauer salon
Arbeitszimmer
Speizezimmer
Porzellankabinett
Kleine galerie
Nördliches treppenhaus

In het ondergrondse gedeelte bezochten we de kamer waar het mechanisme stond om de eettafel
naar boven te verplaatsen zodat Ludwig boven in de Speisesaal niet gestoord zou worden. Daarna
nog langs de badkamer waar we een klein zwembadje aantroffen.

Hier eindigde dan het begeleid bezoek en kon men zijn weg vervolgen naar de andere niet onder
Ludwig II afgewerkte ruimtes. Het contrast kon niet groter zijn, gedaan met de grandeur, maar hier
leerde men wel de persoon König Ludwig II kennen. Dat hij meer dan één vijsje los had was ons
tijdens de uiteenzetting van de gids al duidelijk geworden, want om zijn extravagante illusies te
realiseren had hij forse persoonlijke schulden gemaakt die uiteindelijk toch door iemand moest
betaald worden. Daarom ook werd onmiddellijk na de dood van koning Ludwig II van Beieren op 13
juni 1886 de bouwactiviteiten aan het paleis Herrenchiemsee hier stilgelegd. We slenterden verder
door niet afgewerkte kamers en kwamen alzo ook terecht in hierboven reeds vermelde linker
trappenhuis waar er eenzelfde trap zou komen als in het rechter gedeelte van het paleis. Maar hier
ziet men nu slechts de ruwbouw van het trappenhuis, in baksteen en hout, op de grond ligt grind,
waarop plankieren zijn gelegd waarover de talloze toeristen lopen die Herrenchiemsee dagelijks
bezoeken. Na een zeer geslaagde bezoek aan het Schloss hebben we nog een wandeling gemaakt op
het zeer uitgestrekte domein om daarna nog een bezoekje te brengen aan het museum in het
Augustiner-Chorherrenstift of het Altes Schloss. (is inbegrepen in het ticket voor het Schloss)

Het kloostergebouw bestaat uit vier vleugels in het vierkant dat een mooie rozentuin omsluit.
Binnenin vindt je een rondgang met vier thema’s over 1.200 jaar Beierse geschiedenis. Hier vindt je
nog verschillende privaat leefruimtes van Ludwig II toen hij hier op het eiland verbleef en zeer veel
schilderijen van diverse kunstenaars. Ook is er hier een plaats gereserveerd voor de periode van de
tweede wereldoorlog en erna in de Beierse geschiedenis. Daarna ging het naar de aanlegsteiger en
waar we nog even moesten wachten op het vertrek met de boot naar het Chiemseepark Felden en
met de fiets terug naar de camperplaats.
Zondag 5 juli 2015
Na het afrekenen vertrokken we naar het historisch stadje Bad Tölz gelegen aan de rivier de Isar. De
camperplaats ligt er vlak langs, enkel gescheiden door een haagje en een wandel/fietspad.

Na de middag zijn we vertrokken naar het centrum waar zich alles afspeelt in de grote Marktstrasse
die tot helemaal boven liep. Daar deze een voetgangerszone was, waren er dan ook veel terrasjes en
kon je van op de straat ook gemakkelijk de mooie burgerhuizen met prachtige beschilderde gevels
bewonderen. De info was open dus wij binnen voor wat informatie en een plannetje met de
historische wandelroute hier. Het was vandaag weer redelijk warm en dus hadden we geen zin om
de weg naar de Kalvarieberg op te wandelen, zoals ze hier jaarlijks op 6 november plegen te doen.
Maar kozen ervoor om de ander kant van het stadje te verkennen en wandelden even later de brug
op over de Isar naar de andere kant, laten we zeggen het nieuwe Bad Tölz. We kwamen een mooie
rozentuin tegen met aan de overkant een cocktail- en koffiebar en zaten we iets later met een
heerlijke IJskaffee in de koelte aan de rand van het park. Terug aan de camper hebben we onze
stoeltjes genomen en zijn aan het water gaan zitten met af en toe wat pootje baden in het frisse
bergwater van de Isar. Het was daar een vrolijke bedoening met spelende kinderen in het water en
vele bootjes met jonge lui die met de bak bier en picknickkorf voorbij kwamen gevaren onderweg
naar …. een gezellig plaatsje verderop zullen we maar zeggen.

Maandag 6 juli 2015
Vandaag echt naar de Duits/Oostenrijkse Alpen waar we een plaatsje gingen zoeken op de
camperplaats in Mittenwald. Ondanks deze plaats langs een stationnetje lag hebben we hier van de
treinen geen last gehad. Deze plaats is uitstekend gelegen om van hieruit de Leutaschklamm, die
deels op Duits en op Oostenrijks grondgebied ligt, te bezoeken.

We wandelden ongeveer een 10 minuutjes naar de weg “Am Koberl” waar je een klein kabbelend
smaragdgroene watertje kan volgen tot aan een terrasje en tevens het beginpunt van de
wandelpaden aan Duitse kant was. De toegang tot de “Wasserfallsteig” was €2 betalend en dat
deden we dan ook aan het loketje bij het terrasje “Brauwerei Mittenwald” of Mittenwalder
Klammkiosk waar je ook iets kon drinken. De Wasserfallsteig is de oudste ingesloten wandelweg hier
waar je op een 200 meter lange plankenpad langs de rotsen boven het kolkende water zo naar de
23 meter hoge waterval kan wandelen. Zeker bij warm weer zoals vandaag wordt naargelang men
dieper de kloof ingaat het zeer fris. Het was ook niet zo gemakkelijk om foto’s te nemen door de fijne
nevel die hier rond dwarrelde en de lens telkens weer op een wip en een draai bevochtigde. Maar het
lukte Marina toch om van op een afstand een mooie foto van mij te nemen met in de achtergrond
een beetje van de waterval. 200 meter is natuurlijk niet zo ver dus stonden we op een half uurtje
terug aan de uitgang.
Wasserfallsteig

De volgende wandelweg die we gingen nemen was het “Koboldpfad” hier konden we kiezen welke
richting we gingen nemen en vermits ik ergens gelezen heb dat je het best in uurwijzerzin
afwandeld, dus niet hier bij het terrasje de weg naar boven nemen maar rechtdoor over de vlakke
weg. Naar het waarom werd ons al snel duidelijk, deze wandelweg door voornamelijk bosrijk gebied
was bewegwijzert en er stonden ook verschillende infoborden die elkaar opvolgden. Het was ook
duidelijk dat deze weg zeker ook een must was voor kinderen. Zij konden zich volledig inleven in het
leven van de kleine Kobolden onderweg, met zoals het “Tor der Kobolden” , “Eingang der unterwelt”
, Koboldsteine” en zo veel meer onderweg. Al moet gezegd zijnde dat de tocht doen met een
kinderwagen of zo niet aangewezen is, of je moet hem op bepaalde stukken dragen.
Koboldpfad

We wandelden het Koboldpfad tot aan de “Panoramabrücke” het geeft je wel een speciaal gevoel als
je hierboven op de brug staat en zo’n 75 meter dieper de “Leutascher Ache ziet stromen om later in
de Isar uit te monden. Hier kozen we er voor niet verder het Koboldpfad te volgen in de richting van
de uitgang, maar naar links te draaien (in de Richting van het Oostenrijkse Leutaschtal) en de
wandelweg “Klammgeistweg” te volgen en ons onder te dompelen in de wereld van de Leutascher
Klammgeesten. Ook hier en daar enkel leuke thema’s zoals : Hexenküche , Spiegelkabinett ,
Geistergrotte en aangekomen bij het Geisterschloss konden we weer kiezen welke weg we uitgingen.
Daar het niet veel zin had om naar de ingang langs Oostenrijkse kant te gaan, draaiden we hier naar
Links om ditmaal langs het bos terug te keren naar splitsing Klammgeistweg/Koboldpfad bij het grote
infobord. Hier kwamen we terug op een punt waar we daarjuist ook waren en volgde het pad verder
naar de “Panoramabrücke” om van daaruit rechts het Koboldpfad te volgen naar de uitgang bij de
Mittenwalder Kiosk, ons startpunt.

Mede door het prachtige weer hadden we weer een leuke, maar ditmaal droge, wandeling door een
Klamm gemaakt. s’Avonds op de camperplaats nog een heerlijke barbecue en een flesje wijn en
morgen naar ons hoofddoel van deze vakantie, het stadje Garmisch-Partenkirchen met zijn
Zugspitze.
Dinsdag 7 juli 2015
De Zugspitze komt nu wel heel dichtbij en we hadden nog geluk want ze voorspelde vandaag zeer
mooi weer. Dus vertrokken we vol verwachtingen naar de nabijgelegen parking van het Eisstadion
te Garmisch-Partenkirchen wat zo goed als langs de Zugspitzebahn ligt en waar je trouwens gratis
kan parkeren, maar er mag niet overnacht worden. Veel volk aan het treinstation, het zal hier een
behoorlijk tijdje aanschuiven zijn. De planning was om vandaag de formule “Zugspitze rundreise” te
nemen, dwz dat we hier vertrekken met de trein via Grainau naar de Eibsee. Hier aan de Eibsee
zouden we misschien eerst iets eten en dan met de Eibsee Seilbahn omhoog naar de top van de
Zugspitze gaan, hierboven had je de Gletsjerbaan die je naar believen mag nemen om op en af te
gaan naar het iets lager gelegen Zugspitzplatt waar je dan weer wat kunt wandelen of echte
Gletscher tochten kunt maken. Door de drukte waren ze genoodzaakt om extra treinen in te lassen
om de dagjesmensen naar boven te brengen, maar het duurde toch nog een dik uurtje voor we weg
waren. In een redelijk warme trein ging het richting Grainau, waar de trein even halt hield om de
Tandrad in werking te stellen voor de verdere rit naar het hoger gelegen Eibsee. Doordat de
wachttijden aan de Seilbahn daar te hoog opliepen werd besloten dat iedereen verder kon reizen per
trein, dus werd er overgestapt op de Zahnradbahn die het 820m hoogte verschil in een 25-tal
minuten aflegt. Net voor het station Riffelriß stopte de trein voor de reizigers de kans te geven buiten
enkele foto’s te nemen van het mooie uitzicht hier, daarna ging de overvolle trein met een gezapige
snelheid door de Zugpitztunnel zigzaggend omhoog om het Zugspitzplatt te bereiken.

Voor alle zekerheid hadden we onze sweaters bij in de rugzak, maar die hadden we hier helemaal
niet nodig, de zon scheen hier vollenbak en het was hier zeer aangenaam. Het heldere weer zorgde
ervoor dat we prachtige vergezichten hadden, maar eerst iets eten voor we de zaak hier verder
verkennen. Hier boven hadden we zelfs WIFI en konden we van hierboven al de eerste
Messengertjes versturen naar de kinderen op het thuisfront. Geen Gletschertocht voor ons want daar
waren we niet voor uitgerust maar wel hier wat rondkuieren en van het uitzicht genieten, het
kapelletje eens bezoeken en gaan kijken hoe de jeugd zich amuseerden op de rodelnbahn hierboven
in de sneeuw. Nog een paar foto’s en dan op naar de Gletscherbahn voor de klim naar de
Zugspitzgipfel.

Hier aangekomen mengden we ons door de massa bezoekers, het zag hier niet wit van de sneeuw
maar wel zwart van het volk. Volle terrasjes zowel aan de Duitse als aan de Oostenrijkse kant, dus

dat word straks opletten dat we niet afdalen en in Oostenrijk aankomen. Het uitzicht was mede door
het prachtige weer hier adembenemend en toen ik enkele waaghalzen op de berg bij het
Zugspitzekreuz zag staan begon het bijmee wat te kriebelen. Dus even later was ik onderweg naar
de klim er naartoe, eigenlijk was het op het smalle padje redelijk druk want passeren was hier niet
gemakkelijk. Onderweg nog een jongen die stijf stond van de schrik een tijdje doorgeholpen terwijl
de papa iets verderop den draad niet durfde loslaten. Eindelijk boven, een dansje kan je hier niet
doen, wel poseren en rondkijken en dan weer de moeilijke weg naar beneden. Eigenlijk is dat toch
niet verantwoord want als je uitgleed kon je wel eens heel diep vallen, maar ja ik heb op het hoogste
punt in Duitsland gestaan (allee dat denk ik toch) Marina was er niet berust op geweest maar toch
had ze mijn escapades vereeuwigd op het fototoestel.

Nog wat postkaarten voor het thuisfront kopen en aan een tafeltje schrijven, en in de hoogste
brievenbus van Duitsland steken en we konden beginnen te denken aan de terugtocht naar de
Eibsee. Ze hadden hier omwillen van de wachttijden aan de Seilbahn liever dat de mensen de
Zahnradbahn naar beneden namen maar daar hadden we geen zin is. Liever een uurtje wachten en
genieten van de reis met de Seilbahn zoals we eigenlijk van plan waren en ook zo voorzien was op
het Zugspitze Ticket. Wat een drukte hier, na meer dan een uur doorschuiven van het ene
wachtplekje naar het volgende. Eindelijk we waren vertrokken, met een snok gingen we de diepte in,
aan iedere pyloon belanden we precies in een luchtzak, echt spannend. Daar ik niet direct op de
eerste rij stond vroeg aan enkele jongelui of ze niet voor mij een foto wilden nemen van. Geen
probleem en even later kreeg ik mijn fototoestel terug met enkele leuke foto’s van de diepte voor
ons.

Aangekomen bij de Eibsee overviel ons de warmte, de planning voor een wandeling rond het meer
werd al vlug opzij geschoven en vervangen door het zoeken van een leuk plaatsje op het terras langs
de oever van dit mooi ogende meer. De halve liters hier waren welgekomen en eigenlijk had ik wel
goesting in de verleidelijke forellen op de barbecue. Een wandeling rond de Eibsee zal voor een
andere keer zijn want na een hele tijd gingen we naar het station voor de Talfahrt met de
Zahnradbahn naar Garmisch-Partenkirchen. Op de parking bij het Eisstadion troffen we onze
mobilhome of moet ik zeggen bakoven aan tussen verschillende andere campers die waarschijnlijk
het zelfde idee hadden als wij. En nu naar de camperplaats Am de Wank, onmiddellijk alles open en
gaan inschrijven voor twee dagen en stoeltjes buiten. Zugspitze, wel geen goedkoop uitstapje (€52
Zugspitze Rundreise / pers) maar bij mooi weer een top uitstap

Woensdag 8 juli 2015
Tweede dag GAP, na het onweer gisterenavond en vannacht was het vandaag heel wat koeler en
hing er veel mist. Gelukkig dat ik het weerbericht gevolgd had en we gisteren naar de Zugspitze
gegaan zijn en voor vandaag een wandeling voorzien had in de Partnachklamm, dus die paar
regeldruppels zullen de zaak ook niet maken. Wat gaan we doen de bus nemen en genieten van de
korting met onze Gastekarte van de camperplaats of gaan met de mobilhome en parkeren op de
Olympia Skistadion. We nemen het laatste dat is ook gemakkelijk om onze natte kleren te wisselen
en kunnen we nadien het stadje bezoeken. Onze eerste uitstap met de regenjas, we volgden het
kabbelende beekje naar de ingang van de Klamm en kwamen verschillende lege terrasjes tegen, de
paardenkoetsen stonden er bijna werkloos bij.

Na een twintigtal minuutjes waren we aan de ingang waar we met de korting van de Gastekarte
maar €3 moesten betalen. Zowel juist voor de ingang als op het einde van de Partnachklamm had je
verschillende wandelmogelijkheden. Wij kozen er voor om de Klamm eerst te doorlopen en op het
einde zien we wel welke wandelroute we gaan nemen om terug te komen aan ons beginpunt en dus
niet terug te keren door de Klamm. Het was daar wel een natte bedoening, verschillende
watervalletjes waar je door moest en waarschijnlijk had de regen van nu en deze nacht er nog een
schepje bovenop gedaan. We wandelden helemaal langs het water door een diepe kloof waar de
wanden soms wel tot 80m hoog waren. Ook hier maakte de nevel het niet gemakkelijk om foto’s te
trekken maar de combinatie van de hoge kloof, rotsen, bomen en helemaal boven de blauwe hemel
was wel zeer mooi. Maar toch kon deze amper 700m lange Klamm niet de concurrentie van
de Hollentalklamm die we enkele jaren terug hier in de buurt bezocht hebben, die was toch van een
hogere klasse. Sneller dan verwacht waren we erdoor, welke wandelweg gaan we nemen? Naar
Schloss Elmau of het Königshaus Schachen, richting Zugspitze tot in het Reintal.

Neen we zochten het wat dichterbij en kozen de wandelweg die links omhoog liep en zo konden we
de Partnachklamm langs de bovenkant teruglopen. Door het mindere weer vandaag lagen de
terrasjes onderweg er gesloten bij, we passeerden een plaatje “Eiserne Brücke” dus we draaiden af
en gingen weer het bos in naar de stalen brug die zo een 68 meter boven de rivier hing. Je kon in de
diepte de mensen in de kloof zien lopen. We volgden het pad verder tot we aan ons beginpunt voor
de kassa aankwamen.

Nu terug naar de mobilhome voor droge klederen aan te trekken en dan naar de parking waar we
gisteren stonden, de parking van het Eisstadion wat toch veel dichter bij het centrum gelegen was.
Daar aangekomen eerst iets gegeten en zijn we de stad ingetrokken. Ook hier veel huizen met
beschilderde gevels, tijdens het wandelen besloten we om toch maar snel een paraplu te kopen want
het bleef maar druppelen. Een kwartiertje later kwam de zon er voorzichtig door en duurde het niet
lang dat de terrasjes terug goed vol liepen. Tijd voor een goede tas koffie met een “warmer
apfelstrudel mit Eis” dachten we en zochten ons een mooi plaatsen op het “Mohrenplatz” . terug naar
de camperplaats “Am Wank” waar het tegen de avond toch veel drukker werd dan gisteren. Hier
s’avonds nog een wandeling door het bos gemaakt en Garmisch-Partenkirchen zat erop.

Donderdag 9 juli 2015
Het weerbericht hier en aan de Bodemsee beloofde niet zo veel goeds de komende dagen. Na al die
warme dagen was de afkoeling gisteren door de regen welgekomen, maar om nu een paar dagen in
de regen te zitten hadden we geen zin. Dus werd de Bodensee geschrapt uit het lijstje en besloten
om nu reeds naar Freiburg im Breisgau te rijden waar de weerkaarten gunstiger lagen. Maar toch
nog eerst op bedevaart, de GPS werd ingesteld naar Freiburg met een tussenstop in Wieskirche.

Wieskirche is zo een beetje als Scherpenheuvel of zoals we gezien hebben in Altötting. Maar de kerk
waar het hier allemaal om te doen is, is vele malen groter en mooier als de rest. Wat ons opviel deze
reis was dat telkens we een monument of iets groots wilden gaan bezoeken, waren ze het aan het
restaureren en stonden er van die vervelend stellingen in de weg die de foto’s verknoeiden. Dus ook
hier weer, ze waren waarschijnlijk een uurtje geleden begonnen met het plaatsen van een stelling
langs de voorgevel. De ovalen Rococo kerk is aan de binnenkant zeer prachtig, bijna ongelooflijk hoe
ze al de beschilderingen en dergelijke hebben klaar gespeeld en alles is de dag vandaag nog in zeer
goede staat en kleur. Ja echt de moeite om er eens langs te gaan als je in de buurt bent.

Na wat gegeten te hebben zijn we vertrokken richting Zwarte woud, waar we in de vroege
vooravond aankwamen op de camperplaats van de stad Freiburg im Breisau. Veel waren we vandaag
niet meer van plan, buiten nog een tijdje buiten zitten want van de regen was er hier geen spoor
meer te vinden. Ik wist dat er hier ergens een leuk Italiaans restaurantje moet zijn “Ristaurante
Bellosguardo” heet het, want dat had ik gelezen op de site van Campercontact. Dus het adresje nog
eens opgezocht en wij weg omstreeks 19u00, de camperplaats uit en naar links en de grote baan
over. Daar nog eens gevraagd aan een jonge gast die toevallig ons passeerde en iets later zaten we
er buiten op het terras dat zowat in een groene oase gelegen was. Je kon hier ook aan een soort bar
zitten op een hoog krukje, maar we kozen toch voor de iets gemakkelijkere stoelen en tafel. De
pizza’s waren hier reuze, maar we kozen toch maar liever voor een menu en goede Toscaanse fles
wijn en afsluiten met een echte Italiaanse tiramisu. Het was er gezellig, het was er lekker en hier
komen we nog eens terug binnen een paar jaartjes. En bovenal een goede afsluiter van onze
huwelijksverjaardag vandaag, jawadde reeds 39 jaar gelukkig getrouwd.
Vrijdag 10 juli 2015
Dag twee in Freiburg, in de voormiddag altijd markt zeggen en schrijven ze in de folder, een groente
markt. Dus wij in de voormiddag naar het centrum zo een 1,5km hier vandaag. Zeer gemakkelijk te
vinden, de camperplaats uit, naar rechts en eigenlijk altijd rechtdoor. Je komt een open vlakte tegen
en iets verder zie je de blauwe voetgangers/wandelbrug over de treinsporen. Nog een paar honderd
meters verder kom je in de autovrije binnenstad. En zoals het past bij een studentenstad waren er
hier ook de ontelbare fietsers, van alle kanten kwamen ze hier, je waande je hier bijna in Leuven.
Veel knusse marktplaatsjes zoals het Rathausplatz, Augustinerplatz en niet vergeten het grote
Munsterplatz, op het plein voor het Radhaus was het enorm druk. Het was vandaag precies de dag
om te trouwen want op het pleintje stonden er verschillende groepjes die met het pas gehuwde
koppel een plaatselijke receptie hielden op het plein, voordurend kwamen er anderen bij die zelfs
ronde hoge tafeltjes meebrachten met hapjes en de nodige bubbels. Nog een ommetje langs de
winkelstraten en een beetje shoppen waarna we tegen de middag terug op weg waren naar de
camperplaats en viel onze frank dat we de markt vergeten waren. Op de camperplaats hadden we
genoeg ruimte voor tafel en stoeltjes dus bleven we een tijdje buiten zitten en geraakte er met een
koppel aan de praat die uit het Antwerpse kwamen. In de namiddag werd het weer tijd om onze
benen nog eens te strekken en wandelden in een kleine 20 minuutjes terug naar het centrum voor
bezoek deel twee. We slenterden door de smalle straatjes en steegje, waar er hier en daar een klein
kanaaltje doorliep. We bezochten nog een paar kerken en sprongen een bakker binnen omwille van
zijn zeer uitnodigende aardbeientaartjes en welriekende café. Aan de Schwabentor liepen we de
trappen op staken via de voetgangers brug boven de ring over en wandelden langs een stijgende
wandelweg naar het hoger gelegen park Schlossberg. Boven had je een terras waar je de Stad van
bovenaf kon bewonderen, ja het was wel een grootstad. In de vooravond de terugweg naar de
camperplaats in de Bissierstrasse en maakten we er een rustige avond van met een barbecue. Het
verslagje wat bijwerken en waar gaan we morgen naartoe??

Zaterdag 11 juli 2015
Het zou vandaag weer een zeer mooie en vooral warme dag worden. Omstreeks negen uur
vertrokken we naar onze laatste geplande locatie op deze vakantie, de camperplaats in Ladenburg.
We hadden deze camperplaats uitgekozen om van hieruit met de fiets naar Heidelberg te rijden over
het fietspad of langs de Isar. We waren net op tijd op de camperplaats voor een plekje, want na ons
kwamen er verschillende nog opgereden maar vol is vol. Maar geen nood als je camperplaats voorbij
rijdt, komende vanuit Ladenburg centrum, dan kan je iets verder rechts de weg inrijden om op de
reserve camperplaats te gaan staan. Het was echt puffen geblazen vandaag, eigenlijk drukkend
warm en toch kozen we ervoor om vandaag nog naar Heidelberg te rijden met de fiets. Onze
overbuur zei dat je hier het fietspad kan nemen om naar daar te rijden, dat was iets korter dan eerst
naar de isar te rijden, je komt die straks toch tegen na een paar kilometers fietsen. Het was toch een
heel eindje rijden, zo’n 11 à 12km en in het stadsgedeelte “Im Neuenheimer Feld” van Heidelberg
had je nog de Universiteitssite en ziekenhuizen en aan de waterkant het zwembad en de dierentuin
waar je hier en daar wat moet slalommen om verder naar de Altstadt te rijden, als je maar de Isar in
de gaten houd komt het wel goed. Ik had nog geen plannetje dus moesten we een beetje inschatten
waar we onze fietsen lieten, om een bepaalt moment zagen we een grote fietsenparking en lieten ze
daar achter. Tevergeefs zocht ik een bordje een pijn richting INFO dus volgden we de grote massa
hier door wat ons leek de centrale as te zijn. Ongeveer aan de Bismarckplatz, het begin van de
Hauptstrasse, begon ons bezoek aan de stad Heidelberg. Ondanks we reeds in de late namiddag
waren zag het hier zwart van het volk en overvolle terrasjes, we gingen naarstig op zoek naar de
Info of een pijl er naartoe en kwamen uiteindelijk een info bord tegen met het stadsplan. Een
vluchtige blik leerde ons dat we ongeveer op de Marktplatz waren en er daar een Info kantoor moest
zijn. Er was hier weeral van alles te doen, veel kraampjes en vlaggen en mede hierdoor vonden we
de Info niet, we stonden er wel met onze neus voor. We wandelden het grote gebouw ‘Radshaus”
helemaal rond en uiteindelijk zagen we de ingang aan ons beginpunt verscholen achter een groot
spandoek. Wij binnen voor een stadsplannetje en wat bijkomende info, zoals waar zich de loketten
bevonden van het treintje naar het Schloss.

Na de uitleg dat deze zich ter hoogte van de “Kornmarkt” bevond, rade de vriendelijke dame ons aan
om nu niet meer te vertrekken omwille van de grote massa vandaag en ook een beetje omdat het al
wat laat was. Ondanks de goede raad van de dame besloten we er toch voor te gaan en gingen we
op zoek naar de “Bergbahn” dat was niet zo simpel in eerste instantie vonden we wel de
toegangswandelwegen er naar toe maar we wilden met het treintje gaan. We waren echt niet de
enige die op zoek waren, wegwijzertjes zou het hier echt wel veel gemakkelijker maken, want het
tunneltje dat je in moest naar de loketten hadden ze goed verstopt. Het leek hier wel China town,
het zag hier geel van de Chineeskens. Lange rij aan te schuiven aan het loket, gelukkig stonden er
hier ook twee automaten waar je met Cash geld kon betalen voor je tickets. Een kwartiertje later
zaten we reeds in het treintje van de Bergbahn richting Heidelberger Schloss, omwille van het late
uur hadden we gekozen voor de formule “Kornmarkt-Schloss-Molkenkur” dus de “Untere Bahn" en
niet voor de rit naar helemaal bovenaan bij de Königstuhl. De kostprijs viel wel mee €6 inclusief
bezoek aan het Schloss, begeleid bezoek binnen moest je wel apart regelen.

We stopten in Molkenkur waar je de mogelijkheid hebt om wat te wandelen of naar het terras te
gaan om iets te nuttigen of voor een blik te werpen op de benedenstad. Wij wandelden langs de
kronkelende weg naar beneden tot we aan het Schloss kwamen, echt wel een indrukwekkend kasteel
van op kleine afstand gezien. Iets later wandelden we eerst naar het begin van de grote tuin, maar
wilden we nog iets te zien krijgen van het Schloss zelf dan moesten we wel doormaken dat we op de
Schlosshof waren.

Je had hier prachtige vergezichten en je kon met je ticket ook het grootste wijnvat ter wereld gaan
bekijken. Het Heidelberger Fass is een gigantisch 18de eeuwse houten wijnvat van oorspronkelijk
221.765 liter dat door indroging van het hout nu nog een inhoud heeft van 219.000 liter. Het zou
gemaakt zijn van 130 eikenstammen en is ruim 8m lang en 7m breed. We leken wel een lilliputterkes
als men ervoor stond en die Chineesjes leken nog kleiner.

Toen we hier buiten gingen wilden we naar het Apothekermuseum gaan. Maar hier stonden we voor
een gesloten deur, wel raar want normaal zou het nog 10 minuten open zijn geweest, misschien
heeft een festiviteit die hier straks op de binnenkoer begon iets mee te maken en willen ze de
toeristen hier zo snel mogelijk kwijt. Er zat dus niets anders op dan terug wandelen naar het station
om terug naar de stad af te dalen. Misschien hadden we de raad om morgen terug te komen en
vroeger het Schloss te bezoeken ter harte moeten nemen en morgen in de voormiddag naar hier te
komen, zodat we ook een wandeling over de “Alte Brücke” kunnen maken en naar de uitkijkpunten
op de Heiligenberg gaan. Ja, we zullen hier later nog eens moeten terugkomen. Nu opzoek naar onze
fietsen en de terugtocht naar ladenburg. Door de hitte hier vandaag is het een zeer zware tocht
geweest en hadden we nood aan iets frissere temperaturen en besloten we om morgen een dagje
Moezel in te lassen.

Zondag 12 juli 2015
Dus geen tweede dagje Ladenburg, maar werd er koers gezet naar Brauneberg een stadje aan de
moezel. Brauneberg is trouwens ook het dorpje waar we in september naar het Stratenwijnfeest
zouden gaan. Het was onze eerste kennismaking met het dorpje, die een zeer mooi gelegen
camperplaats heeft. Niet direct aan het water maar iets hoger gelegen waardoor je een prachtig zicht
heb op het water en de wijngaarden aan de overkant. Eerst een wandeling door het dorp en het was
er zoals in zoveel Moezeldorpjes, wanneer er geen feesten zijn, zijn ze wat uitgestorven. Even op het
weerbericht kijken welk weer we nog te verwachten hadden en dat was niet zo goed, vanaf morgen
regen en gevoelig frisser. Dus zullen we vandaag maar ons fietstochtje maken naar Piesport. En
zoals wel eens meer eindigde ons fietstochtje naar Piesport op mooie terras van het ”Weingut
Karthauserhof”

Maandag 13 juli 2015
Het regende en dat voor de tweede maal deze vakantie. Het was ook voelbaar frisser dus tijd om
naar huis te gaan.

