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Maandag 1 juli - Op weg
Vroeg in de ochtend gingen we op pad naar Oostenrijk. Onderweg hadden
we nauwelijks problemen. Alles ging vrij vlot. Het enige wat nog vervelend
was, waren de vele wegwerkzaamheden onderweg. Ik denk dat men de officiële naam van Duitsland zou moeten veranderen: Van "Bundesrepublik
Deutschland" in "Baustellerepublik Deutschland". Overal zijn ze aan het
werk. Niet dat je ergens lang in de file staat, of dat er wegen zijn afgesloten,
maar echt eens flink doorrijden zit er niet in. Elke twintig of dertig kilometer
is men een brug aan het renoveren of legt men nieuw asfalt. Aan de andere
kant is dat wellicht ook de reden dat men tussen de wegwerkzaamheden in
geen problemen ondervindt.
We nemen de weg langs Aken, Keulen en Koblenz. Bij Ulm nemen we de
A7 naar het zuiden, over de Fernpass. Net op de Duitse grens nemen we de
late lunch in Reutte. Al was de vakantie het weekend ervoor al begonnen,
met een Frankfurter op een zonnig terras in Oostenrijk begint het vakantiegevoel pas echt. Vanaf hier is het nog een dik uur over de slingerweg naar de
Inntal Autobahn die Tirol horizontaal doorkruist. We nemen hiervan slechts
een kort stuk, tot aan Inzing waar een deel van mijn familie woont. Eerst naar
het hotel om ons op te frissen. In "Gasthof zum Stollhofer" worden we vriendelijk ontvangen.
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Vervolgens gaan we naar tante Irma, die hier een paar honderd meter vandaan woont. Eén zoon woont nog thuis, één aan de andere kant van de weg,
de andere drie wonen buiten het dorp. We worden opgewekt begroet door
onze tante. Het is inmiddels al weer drie jaar dat we haar niet meer gezien
hebben maar ze is nog niks verandert. Ze is al vierentachtig maar schiet meteen voor ons aan het werk. Onze komst was al enige tijd bekend en daarom
stond ons avondeten al klaar. Al kwam je onaangekondigd, dan nog voelt
men zich hier meteen welkom. Met tante Irma bespreken we zo een tijdje hoe
het ons, en haar,
de
afgelopen
tijd vergaan is.
Aan het begin
van de avond
worden we ook
verwelkomd
door de thuiswonende zoon:
Heinz. Ook met
hem keuvelen
we een uurtje
waarna het tijd
is voor een
rondje door het
dorp. Tante gaat
immers vroeg
slapen en ze
staat ook graag
vroeg op.
In de avond
wandelen we al geocachend door het dorp. Al ben ik er niet geboren en weet
ik niet alle namen van alle families, toch voel ik me ook hier thuis. Als je
hier een paar jaar niet komt dan zie je de veranderingen. Hier en daar wordt
er wat bijgebouwd of gesloopt. Slechts een paar huizen staan er vervallen bij.
Het brengt mooie herinneringen van vroeger weer boven. We bezoeken het
kerkhof waar mijn opa en oma zijn begraven. Ook een aantal van hun zonen
liggen hier. Het kerkhof is netjes onderhouden. Daarna vervolgen we onze
ronde door het dorp. We vinden nog twee caches alvorens we laat gaan slapen.
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Dinsdag 2 juli - Oostenrijk
Het ontbijt is, zoals een ontbijt hoort te zijn. En in mijn geval komen daar
dan nog de mooie herinneringen bij, op het moment dat ik een "Semmel mit
würst" naar binnen werk. Het smaakt weer fantastisch, precies zoals ik dat in
mijn geheugen heb staan. Bij tante Irma komen we om negen uur samen voor
een bak koffie. Neven Martin, Georg en Heinz zijn er al. Mijn achternicht uit
Innsbruck komt als laatste. Met zijn allen gaan we de berg op. Helaas niet
helemaal naar de Inzinger Alm maar naar een iets lager gelegen stukje. De
weg naar de alm is afgesloten vanwege een aardverschuiving die vorig jaar
voor een tweetal doden heeft gezorgd. De
leisteen schoof over elkaar heen, op het
moment dat zij daar met de auto passeerden. Door de trilling werd een verschuiving in gang gezet. De weg gaan ze niet
meer herstellen omdat het gesteente onbetrouwbaar is. Maar er komt op termijn een
nieuwe weg aan de andere zijde van de
berg. De klim van twee uur is nu op dit
moment niet aan ons besteed. Hier moet je
een flinke conditie voor hebben.
We gaan dus naar het iets lager gelegen
Kopfeben. Ook een mooie wandeling in
een mooie omgeving. In dit bos hebben
mijn moeder en haar broers vroeger naar
paddenstoelen gezocht. Naar verluidt, maar
dat weet men niet meer honderd procent
zeker, hebben ze hier ook bomen geplant.
Het is niet heel uitputtend om hier te wandelen, maar het advies van de ervaren
bergbeklimmer is altijd: rustig naar boven.
Dan heeft je lichaam tijd om te herstellen.
Zo gooien ze er nog een dooddoener uit: "Als je te laat aan komt, dan ben je
niet op tijd vertrokken!". Het voordeel van op tijd vertrekken is, in ons geval,
dat het dan nog niet zo heet is. Het is de mooiste dag die ze hier in tijden
gehad hebben. In de avond verwachten ze weer regen maar nu is het lekker
warm; nagenoeg windstil. Volgens mijn oudste neef is het een uitzonderlijke
heldere dag. Zo goed kan je bijna nooit de bergen aan de andere zijde van het
dal zien. Gelukkig bleef het zo de gehele ochtend.
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Rond de middag zijn we weer in het dal. Tante Irma heeft speciaal voor mij
de bekende Wienerschnitzel bereid en in no-time zitten we met de hele familie aan tafel. Compleet met bossenbessenjam en aardappelsalade; zoals alleen
mijn tante die kan maken.

In de middag rijden we via binnendoorweggetjes naar Innsbruck. We hebben
daar afgesproken met de rest van de familie die daar woont. Het zijn de twee
zoons van mijn achternicht en een zoon van haar zus. Zo vaak zie ik deze
jongens niet. Meestal hadden ze andere bezigheden als we weer eens langskwamen. Behalve Martin, met hem zijn we al vaker door Innsbruck getrokken. Hij is ook al een paar keer in Nederland geweest. Voordat we bij onze
achternicht zijn, wandelen we een beetje rond bij het Olympisch Stadion. Er
is een kermis en we zoeken ook nog wat caches. Op een koel terras bekijken
we andere gasten die allemaal druk lijken te zijn met sollicitaties of iets dergelijks. Sommige dames zijn uitdagend gekleed.
De avond is wat koeler. De regen zit er aan te komen. Bij mijn achternicht
verzamelen we onder het genot van een biertje. We lopen daarna met de hele
familie een paar straten verder naar een terras in een stadspark en terwijl we
bijpraten, krijgen we regionale lekkernijen voorgeschoteld. Laat in de avond
nemen we weer afscheid van elkaar. Het is morgen weer een werkdag en ze
moeten allemaal weer op tijd uit bed. Het zal weer een paar jaar duren voordat we elkaar weer zien.
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Woensdag 3 juli - Bodensee
Vandaag nemen we afscheid van Tirol. Na een goed ontbijt gaan we nog
even langs bij onze tante en zoon Heinz. Tijdens de koffie halen we nog wat
oude herinneringen op en maken we nieuwe beloften. Gezien de leeftijd van
mijn tante, immers vierentachtig, is het niet zeker dat we haar over een paar
jaar weer zullen zien. Niemand spreekt het uit, maar bij het afscheid lopen er
tranen over haar wangen. Ze beseft het zelf maar al te goed. Van Heinz krijgen we zelfgemaakte vriendschapsbandjes voor onze zonen mee. Ze zien er
prachtig uit; met een hele speciale knoop er in verwerkt.
We zetten koers naar Liechtenstein. Van neef Andreas hebben de tip gekregen om niet door de tunnels te rijden maar de Arlbergpas te nemen. "Dat gaat
best goed als je sneeuwkettingen bij je hebt", grapte neef Michael gisteren
nog. Ondanks dat het weer slechter is dan de eerste twee dagen, hebben we
die niet nodig. Af en toe regent het en de temperatuur daalt naar 14 graden.
Het is zeker een mooie route.

Vanuit Feldkirch rijden we eerst de file in, al kilometers voor de grens, maar
het gaat vlotter dan verwacht. Niemand aan de grens houdt ons aan en we
zijn er zo over. Het weer wordt steeds slechter. De regen houdt nu al wat
langer aan en de temperatuur daalt naar 12 graden. We wijzigen het plan,
door dan maar alleen even een cache te zoeken voor de statistieken en dan
door te rijden naar Meersburg. Maar dat is sneller gezegd dan gedaan. Bij de
eerste twee vangen we om uiteenlopende redenen bot. Bij de derde poging, in
Schellenberg, hebben we hem snel gevonden. Kort erna rijden we langs de
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grens met Zwitserland, niet er over
heen, Duitsland weer in. Hier is wel
iets dat op een grenspost lijkt maar het
staat er verlaten bij. Hier is vreemd
genoeg niemand die auto's controleert.
Net over de grens nemen we een korte
pauze voor een alweer een late lunch.
Dan door naar het hotel, net buiten
Meersburg. Op weg er naar toe wordt
het weer al wat beter, al blijft de regen
dreigen.
Het hotel in Uhldingen-Mühlhofen is
niet groot. Het kleine familiehotel
heeft zes kamers. Allemaal groot maar
gedateerd. Desondanks van alle gemakken voorzien. Ons verblijf heeft
twee slaapkamers (een grote en een kleine), een
badkamer en een keuken annex zitkamer. We frissen ons een beetje op en rijden dan Meersburg in.
Het stadje kan zonder veel aanpassingen gebruikt
worden in een middeleeuwse film. Als je alle
commercie zou wegdenken, dan waan je je ver
terug in de tijd. Kleine steegjes, oude maar
onderhouden
gebouwen,
een mooi slot maar
vooral veel steile weggetjes en trappetjes.
We eten langs een
steile weg niet ver van
het slot. Nog voordat
we klaar zijn met eten
begint het met regenen. Hierdoor beëindigen we vroeg op de
avond deze korte ronde
door dit mooie stadje.
Hier komen we morgen zeker terug.
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Donderdag 4 juli - Bloemeneiland Mainau
Een verrassing, het ontbijt in het familiehotel. Hier vinden we, behalve de
zaken die je bij elk ontbijt vindt, zelfs zalm, paling, aardbeien en kersen. De
familie slooft zich enorm uit om het ontbijt tot een feest te maken en dat ervaren we ook zo. Voor de deur van het hotel vertrekt een bus. Het eerste plan
is om in Unter Uhldingen de boot naar het bloemeneiland Mainau te nemen,
maar als we te laat merken dat dit een belbus is, nemen we de bus naar de
haven van Meersburg. We boeken bij de eerste de beste rederij een plaats op
de boot. Pas later zullen we ontdekken dat er nog meer rederijen
zijn. De tocht naar Mainau is
comfortabel. Op de boot kopen
we toegangskaarten waarmee we
aan de kassa zo door kunnen
lopen.
In Mainau heeft men er meer dan
mooi werk van gemaakt om alle
verschillende bloemen te presenteren. We volgen een bepaalde
route op het eiland en zien de
mooiste dingen. Van sommige
bloemen of planten hebben we
nog nooit gehoord. Ook bepaalde
presentaties hebben we nog nooit
gezien. Bij de rozen is het duidelijk wat Bianca mooi vindt: de "Chippendales". De paraplu's, welke we meegenomen hebben "voor het geval dat", blijken tamelijk overbodig. Het is een flinke ronde over het eiland. Maar gelukkig heeft men op verschillende punten de mogelijkheid om rust en verkoeling
tot je te nemen.
Er gaan drie boten terug naar Meersburg. De eerste missen we nog, zodat we
nog even de tijd hebben voor een biertje op een gezellig terras. Voor de
tweede zijn we wel op tijd. We lopen nog een rondje door Meersburg. Vanwege de sterk stijgende straatjes, is dit dorp een flinke kuitenbijter. Aan de
haven vinden we nog een leuke cache. Op een steenworp afstand eten we
gezellig langs de waterkant. Als de bus ons in de avond weer terug naar het
hotel brengt, maken we ons op voor de volgende dag. Dan gaan we richting
de Titisee.
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Vrijdag 5 juli - Rottweil
Na weer een feestelijk ontbijt verlaten we de Bodensee. Onze eerste reisdoel
is Rottweil. Deze plaats heeft de naam waarschijnlijk te danken aan Napoleon die het hondenras hier introduceerde. Parkeren kan je hier op een paar
meter van het centrum vandaan. De eerste twee uur zijn gratis. Een mooi
gebaar voor de toeristen. Als we na het parkeren de markt oplopen zien we dat er een
"Sommermarkt" is. Dat is blijkbaar de Duitse benaming van een rommelmarkt. Een
verkoper trekt veel aandacht met zijn waar
die hij bestempelt als: "80 procent afkomstig
uit Peru". Als we de tweedehandswaar aanschouwen zou het ook zo uit Nederland
kunnen komen. We nemen in de
"Hauptstrasse" een lekkere kop koffie op het
terras en bestuderen de bedrijvigheid in het
leuke stadje. Er tegenover staat een beeld
van een Rottweiler voor het museum van de
stad. We proberen nog even een leuke foto
te maken van onze hond voor het beeld maar
daar wil ze niet echt aan meewerken.
Aan de oostkant van de stad staat één van onze reisdoelen van de dag; de
"Dominikanerkirche", ook wel bekend als "Predigerkirche". Aan de buitenkant is deze roze maar van binnen helemaal in wit marmer. Met name de
staat van de kerk en de details van beelden en de schilderingen is verbluffend. Het is een prachtige en drukbezochte kerk. In de Friederichstrasse vinden we bij een klein zaakje een rugsteunband die wederom opspelende lage
rugpijn wat kan verzachten.
Eenmaal
omgedaan
werkt
deze inderdaad prima. Bij een kleine
bakkerij halen we
broodjes voor de
lunch; in een andere
winkel wat kaas en
vleeswaren.
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Richting Donaueschingen stoppen we onderweg aan een nagenoeg vergeten
landweggetje, met uitzicht op een mooie weide, voor de lunch. Als echte
Hollandse bermtoeristen halen we in een mum van tijd van alles uit onze
kofferbak om deze lunch tot een succes te maken. Af en toe worden we door
een passant gadegeslagen en waarschijnlijk voor gek versleten maar het deert
ons niks. Een mooie plek voor een mooie middagpauze.
Zodra we in Donaueschingen aankomen, kunnen we een "Feinstaubplakette"
halen. Dat is een milieusticker die sinds een paar jaar verplicht is in een aantal Duitse steden. Elk jaar wordt de lijst met steden waar dit verplicht is
steeds langer. Onze auto is vrij nieuw en krijgt een groene met het nummer
vier. Hiermee mogen we alle steden op de lijst in. Ook in Donaueschingen.
Dan door naar ons reisdoel van dit moment: de oorsprong van de Donau zoeken. Zowat elk dorp in deze regio claimt dat. In dit dorp worden twee beekjes, de Brigach en de Breg, één rivier. De start van de Donau wordt geclaimd
bij de bron van de Fürstenberg brouwerij. Eenmaal geparkeerd, wederom in
het centrum zonder dat men parkeergeld vraagt, zien we een mooi beeldwerk
op een plein. Het is een voorstelling van een componist, gecombineerd met
een waterval. Het ziet er prachtig
uit. Een kleine ommegang door
het stadje brengt ons bij de bron.
We loggen een cache vlakbij de
bron en drinken een halve liter op
het terras van de brouwerij; letterlijk naast de bron. Helaas is het
romantische beeld van de mooie
brouwerij enigszins vertroebeld
door de werkzaamheden die men
er verricht. De straat krijgt een
nieuw gezicht; wat vast prachtig
is als het klaar is.
Daarna door naar ons hotel aan de Titisee. Als we het dorp inrijden, zijn alle
terrassen vol en is het gezellig druk. In gasthof Heizmannshof krijgen we
kamernummer één aangewezen. Een prachtige kamer die breed en heel lang
is. We hebben behalve een badkamer en tweepersoonsbed ook nog een
woonkamergedeelte. Een balkon voor twee complementeert ons verblijf voor
de komende twee nachten. Met een werkelijk formidabel avondmaal ronden
we deze mooie dag af.
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Zaterdag 6 juli - Sankt Blasien
Het is ongekend prachtig weer als we opstaan. Bij het ontbijt ontmoeten we
onze tijdelijke buren; Belgen uit Zottegem. Blijkbaar komen ze hier vaker en
het bevalt ze hier goed. We wisselen wat ervaringen uit, zoals toeristen dat
vaker doen. Een aantal tips stond al op onze agenda. Het eerste reisdoel van
de dag is Sankt Blasien. De weg er naar toe is tevens ook een deel van de
1000 bochten route welke motorrijders hier graag rijden. Aangezien het nog
vroeg in de ochtend is, zien we er nog niet veel. Onderweg halen we eerst bij
een boer wat kaas. Daarna stuiten we op een waterval. Niet op onze agenda
maar deze pikken we graag even mee. Kunnen we ook mooi even de benen
strekken. De waterval van Menzenschwand is niet heel groot maar wel leuk
om even te zien. Op bepaalde dagen is deze in de avonduren verlicht, wat een
mooi schouwspel moet zijn.

In Sankt Blasien parkeren we de auto aan de rand van het dorp. Het vroegere
Jezuïetenklooster doet nu deels dienst als stadhuis en hotel. In een ander deel
zou nog een Jezuïetencollege gevestigd zijn. Onder het genot van een heerlijke bak koffie genieten we in het kloosterhof van de rustige omgeving en
het mooie weer. Daarna gaan we de dom in. Buiten bouwen ze aan een nieuwe entree. Het is werkelijk prachtig binnen. Nagenoeg alles is wit, al dan niet
van marmer. De enorme pilaren die de koepel ondersteunen hebben een
krachtige uitstraling. De dom is goed onderhouden. Er is geen spinnenweb of
stofje te bekennen. Voordat we verder gaan naar ons volgende reisdoel halen
we eerst nog wat broodjes en vleeswaren voordat de winkels sluiten.
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Bij een kleine waterkrachtcentrale stoppen we voor de lunch. Het water heet
hier de "Schwarza". Het is hier goed toeven. Heel vreemd dat hier geen geocache ligt. Dit is nu uitgerekend zo'n plekje waar het geocachen om begonnen is: mooie plekken markeren voor anderen om te bezoeken. Als we een
paar kilometer naar het noorden rijden komen we bij een ander deel van de
waterkrachtcentrale; de dam ten zuiden van de Schluchsee. Hier is het veel
drukker.

Onze andere reisdoel van de dag, de Wutachschlucht, is wat minder toegankelijk. Men vergelijkt het met de Gorges du Verdon maar daar hebben wij
geen zicht op. Als we er omheen rijden, de Wutach is een riviertje, dan zien
we eigenlijk niets wat er op lijkt. Volgens de boekjes moet je er eigenlijk
door wandelen maar dat doen we niet. Op deze warme dag is een lange wandeling niet iets wat we voor ogen hebben. In plaats daarvan rijden we naar de
Titisee.
Het is druk aan het kleine meer. Het dorpje is een echte toeristenplaats. We
drinken een paar biertjes op het terras langs het meer en huren daarna een
bootje om zelf op het meer rond te varen. Het weer is prachtig en aangezien
het aan het einde van de middag is, brandt de zon niet meer zo heet op het
water. Ook de hond vindt het heerlijk. Tegen etenstijd zijn we terug bij het
hotel. Hier genieten we van de grill-kunsten van de chef. Weer een prachtige
dag in het Zwarte Woud.
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Zondag 7 juli - Todtnauer Wasserfall
We staan vroeger op dan bedacht maar dat is mooi. Het ziet er buiten prachtig uit en we hebben zo nog tijd genoeg om alles weer in de auto op te bergen
en na het ontbijt vroeg op pad te gaan. Onze eerste stop is de Todtnauer Wasserfall. Onderweg verbazen we ons nog over de doodsverachting van de
wielrenners die zich
met een snelheid van
zeventig a tachtig
kilometer per uur de
Feldberg afstorten.
De weg over de
Feldberg ligt op 1200
meter hoogte, de top
zelfs 1493 meter.
Wielrenners storten
zich hier naar beneden voor een kilometerslange
afdaling
met een verval van
bijna 700 meter.
Gekkenwerk!
De
waterval is snel gevonden en omdat we nog erg vroeg zijn, is het er nog niet erg druk. Hierdoor
kunnen we lekker in ons eigen tempo wandelen en hebben we nagenoeg vrij
zicht op de waterval. Het is een flink verval van bijna honderd meter en dat is
aan het gekletter goed te horen. Als we even later weer terugwandelen naar
de parkeerplaats is het al flink drukker. Gelukkig waren we de drukte voor.
De volgende stop is het dorp zelf.
Voordat we dat binnengaan, zoeken
we eerst nog even een cache. Aan het
oude station is deze met een magneet
aan de binnenkant van de klep van
een brievenbus bevestigd. Dit hebben
we nog niet eerder zo gezien. Grappig. Het dorp heeft een mooi kerkje
met twee torens. In deze streek niet
ongewoon. Op de afgesloten hoofdstraat van het dorp is het een begin14

nende drukte van een dorpsfeest wat weldra lijkt te starten. We zoeken even
tevergeefs naar kaas of vlees voor de lunch maar als dat niet voorhanden is,
het is tenslotte zondag, nemen we bij de bakker koffiekoeken in plaats van
broodjes voor de lunch. Op het pleintje vooraan het dorp rusten we even op
het terras. In de achtergrond horen we het plaatselijke koor hun eerste noten
inzetten.
We zetten de reis verder richting het Schauinsland massief. De top van de
hoogste berg die wij gaan bezoeken, de Schlossberg, is meer dan 1200 meter
hoog. Eerst rijden we er omheen waardoor we al wat mooie vergezichten
hebben. Maar als we alles willen zien moeten we te voet verder. We parkeren
de auto bij de kabelbaan die naar Freiburg gaat. Of beter, de meeste toeristen
kiezen om vanuit Freiburg naar boven te gaan. Vanaf het bergstation is het
nog een kleine halve kilometer licht
omhoog naar de top. Daar is het
ook tijd voor onze lunch. Na de
klim naar boven, sommige trappen waren best lastig, is dat
een welkom maal. Om nog beter
uitzicht te hebben is er
ook een uitzichttoren met negentig trappen waardoor je alles om je heen goed
kan zien. Aan de
westelijke kant kan je Freiburg
zien, aan de
andere kant de Feldberg. Roofvogels en
zweefvliegers zoeken boven
ons
naar
thermiek.
Als we eenvervolgen we de
hier overnachten
ven hoofdzakelijk
halverwege de
cure hotel aan.
kamers
volleen dat Winoodzakelijk
chen,
wil
ken. Deze
wel maar
lid wordt
Accor
Bijkopro-

maal weer bij de auto zijn
reis naar Freiburg. Ook
we twee keer. We blijin de stad. We komen
middag bij het MerEen mooi hotel, de
doen prima. AlFi, toch echt
voor ons geocaniet echt lukkeer is het er
alleen als je
van
de
club.
mend
bleem
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is dat het maar op één apparaat tegelijk te gebruiken is. Omslachtig. Wat men
allemaal niet doet om aan de koehandel met klantgegevens mee te kunnen
doen. Ach, ons emailadres hadden ze al vanwege het reserveren.
Na een korte opfrisbeurt gaan we de stad in voor het avondeten. We zitten
niet ver van "de Münster", het oriëntatiepunt van Freiburg want deze toren
steekt hoog boven alles uit. Vanaf hier ziet men het andere oriëntatiepunt uit
de buurt: de uitzichttoren op de Schlossberg. Deze week is het de wijnweek.
Het is gezellig druk rondom de toren en de aangrenzende pleintjes. Overal
kraampjes en mensen. Ook wij nemen plaats, maar dan voor een biertje en
het avondeten. Twee dames aan de aangrenzende tafel vertellen ons wat ze
op hun bord hebben en dat bevalt ons wel. Een streekgerecht, we nemen het
ook. Het smaakt een klein beetje zuur maar lekker. De dame met het hoogste
woord, maakt ook een praatje met de andere buren, ze blijken Amerikanen
uit Colorado te zijn. Ze zou
een goede toeristenbegeleidster
zijn. Uiteraard krijgen we van
de Amerikaan nog de vraag of
we "Johan van der Stok" uit
Sint Annaparochie kennen.
Nederland is zo klein; we moeten wel haast buren zijn..
Voordat we ons opmaken voor
een mooie dag in Freiburg
lopen we alvast een klein rondje door de stad. Via de universiteit en de Altstadt komen we
weer terug bij het hotel. Voor
de hond is dat geen uur te
vroeg. Haar tong schuurt inmiddels zowat over de grond
van uitputting na al het gewandel van de afgelopen
week. Zodra we weer op de
kamer zijn drinkt ze een bak
water leeg en valt ze als een
blok in slaap.
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Maandag 8 juli - Freiburg
Het ontbijt in het hotel is prima. We zorgen dat we genoeg naar binnen krijgen want als eerste staat de beklimming van de Münster op het programma.
We zijn gelukkig vrij vroeg weer
op het plein. De kraampjes van
gisteren zijn gesloten, en er tussenin hebben andere handelaren
plaatsgenomen. Na een snelle
blik in de kerk gaan we naar
boven.
Tweehonderdenzeven
trappen omhoog. En extra
spannend want het is voor honden verboden en de kassa is
helemaal boven. Aangezien we
de hond in een draagzak dragen, Evy is klein genoeg,
blijkt het voor de torenwachter geen enkel probleem. We
genieten even helemaal
alleen van het uitzicht. We
zoeken ook naar een cache
die de naam van een klok
heeft maar die vinden we
niet. Naarmate de tijd
vordert wordt het steeds
drukker en gaan we
weer naar beneden. En
dat is best lastig als er
weer mensen naar boven
willen. Op dit tijdstip is het,
op een enkele toerist inclusief koffers
en een
groep kinderen na, zeker
goed te doen. Eenmaal
beneden nemen we ons
eerste biertje van de
dag. Het is nog net voor
elven. Ondanks dat we
dat niet gewend zijn vinden we dat we dat wel
hebben verdient. Het
zonnetje begint al te
prikken en we moeten
tenslotte
uitdroging
vermijden.
Als we zo op het terras zitten trekt een Pakistaans uitziende verkoper onze
aandacht. Hij verkoopt "hausgemachte Kugeln". Dat blijken bollen te zijn
van verschillende combinaties gedroogde vruchten; al dan niet met chocolade. Ik proef een stukje en het smaakt heerlijk. We nemen er een aantal mee
voor onderweg.
Daarna beginnen we aan onze wandeling door de stad. Er staat ons wel wat
te wachten want Freiburg is een stad
vol historie. We kunnen het niet allemaal zien maar doen een goede poging. Als eerste gaan we naar het oude
stadhuis. Tien jaar geleden helemaal
gerenoveerd. Wat dat betreft staat er
hier altijd wel iets in de steigers. De
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Münster bijvoorbeeld, lijkt de "Sagrada Família" wel, altijd wel in de renovatie en verbouwing. In de rest van de stad knapt men hier en daar wat op en
bouwt men aan nieuwe dingen. Het is jammer voor de plaatjes maar Freiburg
is wat bouwwerk betreft een goed onderhouden stad. Op het pleintje van het
"Rathaus" is het weer tijd voor koffie. Hier nemen we een heerlijke pannenkoek bij: "Crêpes Mozart" en "Crêpes Triberg". Ze smaken lekkerder dan dat
de namen doen vermoeden.
Dan even door naar de universiteit. Het is daar levendig op deze maandagochtend. Overal liggen studenten op het gras of lopen ze kriskras door de
vele gebouwen. Door hen wordt de gemiddelde leeftijd in de stad flink omlaag gehaald. In de hal van een van die gebouwen verkopen een paar studenten wafels voor een goed doel. Ten zuiden van Freiburg, aan de Dreisam,
houden we weer even een pauze. Een prachtig koel terras langs het water.
Ook hier veel jonge mensen die naar mijn mening de school even ontvluchten. Even dreigen we verstoken te blijven van verkoelende drankjes als we
wel stoelen maar geen tafel kunnen bemachtigen. Gelukkig vertrekken er net
mensen en kunnen wij gaan zitten. Wel half in de zon, die nu begint de branden. Het is inmiddels al ver na de middag, meer dan 34 graden. Voordat we
vertrekken stap ik nog even met de voeten in de Dreisam. Werkt echt verkoelend. Ik zet Evy er ook in maar die is niet gecharmeerd van water.
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Wederom via de universiteit, en de Altstadt, lopen we nu naar het Colombipark. Inmiddels hebben we al wat caches gevonden en ook hier vinden we er
één. Als we er nog één zoeken aan de muur van de oude "Sparkasse" hebben
we eerst even pech. We ontmoeten wel een Spanjaard die met handen en
voeten in het Engels probeert te communiceren. Ook hij doet aan geocaching
maar ik begrijp hem niet helemaal. Het is vaag of hij de cache bij de aap aan
de muur nu wel of niet heeft gevonden. Als hij weg is zien we twee jongens
met eenzelfde apparaat ons ontwijken wat ons doet vermoeden dat zij de
cache in handen hebben. We staken het zoeken en komen na een wandeling
door het stadspark wel weer terug. Eenmaal terug, is een Duitser bezig met
een andere puzzel maar hij zoekt toch even mee. In no-time heeft hij de cache gevonden. Op plekken waar we toch eerder hadden gekeken. Helaas is
het logrolletje vol dus
maken we er een foto
van, als bewijs dat we
er geweest zijn.
Voor het avondeten
lopen we weer een
paar terrassen af voor
een mooi plekje maar
komen dan toch weer
bij de Münster uit.
Daar kan je lekker
zitten en is het gezellig
vanwege de wijnweek. Eerst eten we een "Freiburg Teller mit Spätzle". Dat
zijn een soort gebakken noedels. Heel erg lekker. Daarna volgt de wijn. Een
aparte wijn. Het is een soort Slush Puppie maar dan van wijn.
Voordat we gaan slapen lopen we met de hond het park rond. Daar is nog
volop activiteit. Men is bezig met een grappig toneelstuk maar in een dusdanig dialect dat wij het niet begrijpen. Op andere plaatsen ligt en drinkt de
jeugd samen op het gras. Ergens anders leidt een lerares een yogaklasje. Het
park is erg in trek. Als we het park verlaten stuiten we op een dame met een
kopie van onze Evy. Een mannelijke versie wel te verstaan. We hadden de
mix van onze Evy nog nooit eerder gezien en nu lopen we tegen een tweelingbroer in Duitsland aan. Erg grappig. Onderweg naar het hotel begroeten
we alle mensen die net als ons, ook twee wijnglazen van de wijnweek in de
hand hebben. Dat zijn er toch wel veel. De wijn, en de lange wandeling door
de stad, zorgen er voor dat we lekker kunnen slapen.
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Dinsdag 9 juli - Schiltach
De zon schijnt al vroeg in het dal en daar houden we vandaag rekening mee.
Als bestemming hebben we Schiltach, een flink stuk boven de Titisee. Maar
voordat we daar zijn doen we nog andere plaatsen aan. Onze eerste stop
wordt de waterval van Triberg. Ook hier is het prettig dat je er vroeg bij bent.
Niet alleen is het dan nog rustig, de warmte is dan niet in je nadeel. In Buchenbach, langs een mooie binnenweg van Freiburg naar Furtwangen, vinden we een slager en een bakker tegenover elkaar. In beide winkeltjes vinden
we wat we zoeken voor de lunch. Daarna in één ruk door naar Triberg. We
rijden straks wel weer een paar kilometer terug voor andere dingen die we
nog willen zien.
We zijn vroeg in Triberg. Nog voordat we in het dorp zijn, staat er al een
bordje bij een hotel dat aangeeft dat de waterval slechts twee minuten lopen
is. En de parkeerplaatsen
zijn allemaal nog vrij. Even
twijfelen we of dit de juiste
is, want we hadden een
enorme entree verwacht,
met drommen mensen.
Maar hoeveel watervallen
kan één klein dorpje hebben? We parkeren en lopen
achterlangs een ziekenhuis
een flauw hellende weg naar
boven. Als we het water al
horen kletteren moeten we
eerst nog even entreegeld
betalen in een klein hokje.
De caissière past er net in.
Vervolgens lopen we nog
een paar honderd meter en
zijn we bij de waterval.
Twee andere families zijn
ook vroeg, verder zien we
nog niet veel mensen. We
hebben mooi de tijd om
rond te kijken en foto's te
maken. We maken gebruik
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van de mooie weggetjes en bruggetjes die ze gebouwd hebben zodat we alles
goed kunnen zien. Blijkbaar hadden we geluk. Vanaf de hoogste brug kunnen
we "echte" ingang zien. Vanaf daar komen al wat meer mensen. Als we na
het bezichtigen het dorp inlopen zien we grote drommen met mensen aan de
kassa van de ingang via het dorp. Deze keer hadden we geluk. Later horen
we van een Nederlandse gezin, op het naastgelegen terras waar we Schwarzwälder Kirschtorte eten, dat vanuit het dorp, de weg naar boven "best wel
heftig" is. Wij konden vanaf de zijkant redelijk vlak komen aanlopen. Een
rolstoel zou hier zo naar boven kunnen.
Behalve taart eten, kijken we ook nog even rond in het dorp maar dat is
hoofdzakelijk afgestemd op toeristen. Niet geheel toevallig. We kopen in
"het duizend klokken" winkeltje een sleutelhanger van deze regio voor aan
onze rugzak. De klokken kunnen ons niet bekoren. Iets te kitscherig. Desondanks zullen we later, aan de noordkant 's werelds grootste koekoeksklok
bezichtigen. Maar niet voordat we een cache zoeken op de berg aan de zuidkant van de stad. Een paviljoen gedenkt hier het jaar 1888. De regio had binnen één jaar drie koningen, waarvan er één dit dorp bezocht. Het paviljoen
geeft een mooi zicht op
de stad. Daarna richting
Schonach. Hier bezichtigen we de grootste koekoeksklok. Binnen zie je
precies hoe die werkt.
Fascinerend.
Daarna
rijden we verder, door
Schonach om op de
Rohrhardsberg de lunch
te nuttigen. We hebben
een prachtig uitzicht over
de omgeving.
Ten zuiden van Triberg
vinden we net boven
Furtwangen de oorsprong
van de Donau. Ook hier
claimt men dat. Grappig
genoeg staan wij hier, en
is onze oudste zoon aan
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de Zwarte Zee, waar de Donau eindigt. Gelukkig kunnen we hier ook onze
keel trakteren op een fris biertje. Het is inmiddels al aardig warm geworden.
Dan door naar het hotel. Dit ligt in Schiltach en is nog meer dan een uur rijden. We nemen een andere weg via Sankt Georgen (waar we morgen heengaan) en Schramberg. Buiten Sankt Georgen maken we nog een boswandeling.

Als we in Schiltach aankomen, staan we voor een verrassing. We hadden
alleen het hotel op een foto gezien maar het dorp is meer dan een plaatje. Dit
pittoreske plaatsje heeft in het centrum alleen maar vakwerkhuizen en dat
ziet er prachtig uit. De ontvangst is ook meer dan welkom. Dankzij de kleinschaligheid van het dorp en het hotel is er meteen contact met de plaatselijke
bevolking en andere hotelgasten. Een gepensioneerde kan wat regionaals
aanbevelen en de "Schiltach Tisch im Himmel" is meer dan voortreffelijk.
Dit is werkelijk het lekkerste dat we in de regio gegeten hebben. Tijdens een
kleine ronde door het dorp zien we veel moois. Aan de andere kant van de
rivier de Kinzig is een camping en hebben de campers een mooie plaats. We
keuvelen nog wat met een man uit Gent, die het hier enorm naar zijn zin
heeft. Wij ook. Moe maar voldaan gaan we slapen in het krakerige bed. Dit is
een gasthof zoals wij denken dat een gasthof zou moeten zijn.
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Woensdag 10 juli - Schwarzwaldbahn
Volgens de berichten wordt het weer een meer dan mooie dag in deze streek.
Na een goed ontbijt, en een kennismaking met de gastvrouw, gaan we naar
Hornberg. Daar vertrekt een oude trein naar Sankt Georgen. Althans, dat
staat in de reisgidsen maar
deze blijkt sinds dit jaar
niet meer te rijden. Het
stukje spoor tussen deze
twee steden wordt geroemd voor zijn vele tunnels. Hier kan een normale
trein, die slechts een helling van anderhalf procent
aankan, toch op korte afstand een flink verschil in
hoogte nemen. De trein die
wij nemen kan dat ook.
Het is een dubbeldekker
die, vijf minuten achter op
schema, nagenoeg geluidloos door de bergen glijdt.
De vele tunnels, bijna dertig, zijn staaltjes van techniek maar omdat de trein zo snel gaat is daar niet veel van te zien. Vroeger
reed hier een oude locomotief met toeristen over dit deel van de Schwarzwaldbahn. Op deze trein staat de verwijzing nog. In Triberg zien de locomotief staan: Letterlijk op een “dood spoor” geparkeerd. We hadden graag met
die trein gegaan maar dat kan nu eenmaal niet meer.
Na een half uur zijn we in Sankt Georgen. Wij stappen uit, de trein gaat verder naar de Bodensee. Het is nog een hele klim naar het centrum van het
dorp. Met frisse benen is dat geen probleem maar na tien dagen wandelen in
het Zwarte Woud gaat het al flink tellen. Sankt Georgen is een dood stadje.
We zien niet zo veel mensen. Ook niet tussen de middag. We belonen ons op
de markt met een pannenkoek met banaan. Een vriendelijke Italiaan doet
meer dan zijn best. Daarna lopen we langs de andere kant, via een klein
meertje de berg weer af richting de trein. Deze is wederom wat later. We
hebben weer mooie plaatsen, zoals op de heenreis en kunnen alles goed zien.
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Vanuit Hornberg gaan we richting
Schramberg. Ergens tussenin, op de
Mückenberg, vinden we een mooi
plaatsje voor de picknick. Aan een
bosrand met uitzicht op een dal. De
temperatuur is hier lager dan in de
stad en een lichte bries maakt het een
prachtig plaatsje om even de hittegolf
te ontvluchten.
Daarna gaan we weer verder naar Schiltach. Hier lopen we nog even door het
dorp, om alles nog eenmaal goed in ons op te nemen. Op het terras van Gasthof Sonne, laat ik me weer door de gepensioneerde een overheerlijke regionale schotel aanbevelen. Voor het slapen gaan keuvelen we nog wat met een
familie Spanjaarden. De zoon en dochter, 18 en 23, spreken redelijk Engels.
Met de vader delen we met handen en voeten vakantie-ervaringen. Na het
schrijven van dit hoofdstuk vallen we als een blok in slaap. Wandelen in het
Zwarte Woud is leuk maar erg vermoeiend.
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Donderdag 11 juli - Schwarzwaldstrasse
We worden vroeg gewekt door een stel bouwvakkers op de markt. De schilders waren gisteren ook al vroeg bezig om het historische pand tegenover het
hotel een opfrisbeurt te geven maar de mannen die nu bezig zijn, zijn erg
luidruchtig. Op zich niet erg want we wilden toch weer op tijd op pad. Ze
maken een podium van steigermateriaal voor de theatervoorstelling van zaterdag. Elk jaar herdenkt men de vlottenbouwers waar dit dorp om bekend
staat. Ze hebben van de Nederlanders geleerd hoe ze de boomstammen, die
ze uit de bergen haalden, aan elkaar moesten knopen en ze zo relatief goedkoop naar de handelaren konden vervoeren. Soms met negen rijen lang aan
elkaar geknoopte vlotten voeren ze zo over de Kinzig naar de houtfabrieken
in de buurt.

Onze reis heeft als einddoel Baden-Baden maar voordat we daar aankomen
gaan we eerst nog naar de Schwarzwald modelbaan kijken. Hier hebben drie
man, twee-en-een half jaar gewerkt aan een enorme modelbaan. En niet zo
maar een baan; nee, ze bouwden een exacte kopie van de Schwarzwalderbaan
zoals deze rijdt tussen Hausach en Sankt Georgen. Nagenoeg hetzelfde stuk
wat wij gisteren met de echte trein gereden hebben. Hier is goed te zien dat
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de tunnels best wel een knap staaltje van bouwkunde is en dat reizigers niet
in de gaten hebben dat ze een tweetal rondjes rijden. En dat alles om het stijgingspercentage laag te houden. De modelbaan is echt indrukwekkend. Er
rijden wel honderd treinen en een veelvoud aan wagons. Maar ook andere
objecten zijn goed en mooi nagebouwd. Tot ongelukken, huisbranden en
helikopters aan toe. Er rijden, op een magneetbaan, ook bussen en vrachtwagens over de verschillende wegen. De
gehele oppervlakte
van de modelbaan is
ongeveer twintig bij
veertig meter. De
verlichting dimt regelmatig om dag en
nacht na te bootsen.
Verder krijg je nog
een kijkje in de computer-keuken. Deze
supercomputer regelt,
met een specialistisch
programma, alle bewegingen en verplaatsing van alle voertuigen. Het zet
zelfstandig wissels om en wisselt bepaalde treinen af zodat alle treinen overal
eens terecht komen. Het duurt lang voordat je twee keer dezelfde trein ziet.
Erg prachtig.
Hierna vertrekken we naar Baden-Baden. We nemen hiervoor de Schwarzwaldstrasse, dat is de L96 van Wolfach naar Kniebis. Net voordat we in
Kniebis zijn hebben we op een landweggetje een prachtig uitzicht en een
mooie plaats voor de lunch. Het is wel een paar graden kouder dan in het dal,
en een vest is nodig als de wolken voor de zon terechtkomen, maar je zit hier
dan al boven de achthonderd meter grens. Vanaf Kniebis draaien we links
naar Baden-Baden, de B500 op. Deze weg heet de Schwarzwalderhochstrasse. Hier rijd je op een gemiddelde van duizend meter hoogte. Onderweg genieten we van de mooie vergezichten. Op een gegeven moment is zelfs het
dal van de Elzas te zien. Bij de Mummelsee stappen we even uit om te kijken
wat er allemaal loos is, aangezien bussenvol toeristen daar gedropt worden.
Dit kleine meer is uitgegroeid tot een enorme toeristische trekpleister. We
lopen heel even tussen de massa maar dat is niet echt iets voor ons. Er is ook
niet echt iets te beleven. We gaan gauw verder.
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Net voor Baden-Baden, zien we in Geroldsau, een wandelroute naar een waterval. Inmiddels zijn we
al weer afgedaald naar
een kleine driehonderd
meter. De route naar deze
kleine waterval is uitzonderlijk mooi en goed
begaanbaar te noemen.
De route loopt langs een
beek, de Grobbach. Deze
volgen we totdat we bij
de waterval zijn, een kilometer verder. Eigenlijk
zijn het meerdere kleinere
watervallen achter elkaar.
Na het loggen van een geocache drinken we een fris biertje in "Waldgaststätte Bütthof". Gezellig en zeer welkom. De terugtocht langs de andere kant van
de rivier is op een iets hoger gelegen bospad. We zijn weer snel bij de auto.
Laat in de middag zijn we bij ons hotel in Baden-Baden. Na het inchecken
lopen we naar de stad. En dat is toch nog een klein kwartiertje lopen. Als we
nog even wat rondwandelen gaan de trappetjes nu toch wel tellen en besluiten dan maar op het eerste terras neer te ploffen dat we tegenkomen. De
Jägerschotel smaakt heerlijk; het frisse bier ook. Op onze terugtocht naar het
hotel vinden we nog twee caches. Eén in de stad en één bij het casino, niet
ver van ons hotel. Deze cache is vernuftig in het zicht verstopt van een lift bij
de parkeergarage. Dagelijks gaan er honderden mensen aan voorbij en niemand, behalve geocachers weten van de kleine schat. Om eerlijk te zijn, als
je niet aan het spel deelneemt dan zie je het niet.
Al vroeg in de avond maken we ons op voor
de nacht. Na al dat wandelen in het Zwarte
Woud zit het nu aardig in de benen. Het lijkt
wel een citytrip maar dan één die elf dagen
duurt. We zouden het voor geen goud willen
missen, maar het wordt tijd dat we thuis even
uitrusten van de vakantie. En de vakantie zit
er nu echt op. Morgen nog flink wat kilometers naar huis dus we gaan vroeg naar bed..
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Vrijdag 12 juli - Tot slot
Ondanks dat de wekker al vroeg staat voor de terugreis, worden we wakker
nog voordat deze afgaat. Om half zeven mogen we aanschuiven voor het
ontbijt maar voor dat tijdstip hebben we al ingepakt, afgerekend en de hond
al uitgelaten. Bij het ontbijt ontbreekt het ons aan niks. De nog warme broodjes zijn hemels.
De terugreis gaat vlot. We mijden de Franse tolwegen en rijden via Karlsruhe, Pirmasens en Luxemburg zijn we vlot in België. Af en toe een "baustelle"
met wat langzaam rijdend verkeer maar tot grote problemen leidt dat niet.
Vanaf Brussel begint de navigatie te zeuren over een ongeluk in Antwerpen.
We stellen de lunch heel even uit zodat we niet onnodig in hele lange files
terechtkomen. Even aarzelen we of we via Mechelen en Sint Niklaas terug
zouden rijden maar dat doen we
toch maar niet. We komen zonder
files door het centrum van Antwerpen en zoeken, eenmaal door
"de Konijnenpijp", een eetcafé in
Sint Anneke. De eerste de beste,
Pico Bello, serveert Rombouts
koffie op een zonnig maar fris
terras. Na een tiental dagen Duitse
bocht smaakt deze fantastisch. Af
en toe zat er een parel tussen maar
"onze" koffie smaakt stukken beter. Men bakt hier voor ons zelfs verse
broodjes, die we voorzien van onze geliefde Martino. In Duitsland hebben
we voortreffelijk gegeten maar dit smaakt toch ook weer heerlijk.
Als we thuis komen zijn er verhalen genoeg. De jongste zoon heeft gedurende onze vakantie lekker gewerkt, de oudste is net terug van zijn vakantie naar
Bulgarije. We praten bij en bekijken elkaars foto's van de vakantie. Onze
vakantie was in ieder geval top. Het Zwarte Woud heeft een stoffig imago;
eigenlijk ga je er pas heen als je met pensioen bent maar dat is schromelijk
overdreven. Het is een fantastisch mooi gebied, vriendelijke mensen, overwegend goede hotels, goed bereikbaar, goed eten, fijn om te wandelen en ga
zo maar door. We gaan niet gauw een tweede keer naar dezelfde streek maar
hier komen we zeker nog eens terug. Niet direct volgend jaar; er staat nog
genoeg op ons vakantielijstje.
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