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Woensdag 8 augustus. 
Het inleveren van 2 kiezen van Fred, een bezoek aan onze pedicure en het routinebezoek aan de 
huisarts was afgewerkt en het weer leek aardig te blijven, dus: Vertrekken maar weer! 
De eerste 5 standplaatsen stonden in klad op papier maar dat heeft bij ons niet zoveel te zeggen. 
De hoofdrichting zou, tot nader order, zuid-zuid-oost zijn, heel vaag nog, maar wellicht Schwarzwald 
en/of Bodensee. Misschien zelfs weer een paar daagjes samen met Debby, Peter en kleinzoon Kai 
die hun september-vakantie in deze regio gepland hebben. De tijd zal het leren. 
Na het beladen van de camper en het plaatsen van de fietsen, inmiddels routine, nog even aftanken 
en bandenspanning controleren en toen (weer eens) naar Erftstadt-Liblar, een rit van 70 km, 
overwegend autoweg. Deze middelgrote plaats ligt in regio Bonn – Euskirchen.  
De aardige camperplaats ligt in stadsdeel Liblar, op loopafstand van een kasteel, omgeven door een 
mooi park. Naar de andere kant is een in bossen ingebed meer. Bij het meer -het water is opvallend 
helder- is een mooi zwemstrand (kost een paar cent).  
De camperplaats kost € 6,= en stroom € 0,50/kw., sanizuil aanwezig en afval kan gedumpt worden. 
Direct naast de camperplaats ligt een museum-achtige verzameling spullen rondom een mooi 
gerestaureerde stoomlocomotief met wagons. Leuk om eens rond te snuffelen. 
We wandelden naar het kasteel en het park en na een korte pauze deden we ook nog maar de 
wandelroute rondom het meer. Dag één werd op deze wijze sportief ingevuld. 
 
Donderdag 9 augustus. 

 
We prikten als nieuwe bestemming Mendig in de 
Vulkaneifel. Na ruim ‟n uur rijden konden we ons plaatsje op 
de eenvoudige gratis CP innemen. Grind ondergrond, stroom 
via muntzuil, de sanizuil deed het zonder munten.  
Na het ontbijt gingen we op de fiets via een leuke, grotendeels 
verkeersvrije route naar Mayen, 13 km verderop gelegen. 
Een verrassend mooie stad rondom een hooggelegen burcht.  
Hier hebben we ruim twee uur rondgewandeld en genoten. 
Het weer was goed, ondanks dat er regelmatig dreigende 
zwarte wolken voor de zon schoven. 
 

. 
Voor zowel de heen- als terugweg werd er dankbaar gebruik gemaakt van 
de elektrische ondersteuning want er zaten een paar lange hellingen in. 
 
In Mendig is vlak bij de CP een Vulkanmuseum dat kennelijk druk bezocht wordt maar wij zagen een 
bezoek niet zitten. We wandelden nog wat in de omgeving maar vonden geen inspiratie om langer te 
blijven staan en besloten dus de volgende dag verder te gaan. 
 



Vrijdag 10 augustus. 
We waren al vroeg weg uit Mendig want we hoopten in Stromberg een leuke plek te vinden. 

De camperplaats was okee. Mooi aangelegd met plaats voor ongeveer 6 a 7 campers. Vlakbij de 
brandweerkazerne en een aantal sporthallen. Lidl en andere winkels op loopafstand. 
Muntstroomzuil, sani-punt en een „Spende-buis‟ waar de gevraagde € 5,= in gedeponeerd kon 
worden. 

De directe omgeving van de CP was niet echt boeiend dus 
pakten we de fiets om naar Stromberg-stad te rijden, een 
toer van ongeveer 3 km stevig berg-af.  
We onderbraken de afdaling even om een mooi gelegen 
ruïne te bekijken. We snuffelde rond bij het hotel-restaurant 
van de Duitse TV- en sterrenkok Johann Lafer.  
Dit is ondergebracht in een kasteel en het vaart kennelijk 
wel, gezien de vele parkeerplaatsen.  
Stromberg is zeker trots op deze beroemde inwoner. 
De oude kern van 
Stromberg is mooi 
gelegen in een diep 
uitgesneden dal.  

Voor wandelaars lijkt het ons een walhalla maar onze intentie 
voor deze dag was fietsen en dat is minder aantrekkelijk. 
Lange en stevige hellingen waar we zelfs met onze e-bikes 
stukken moesten lopen, bovendien ontbrak het aan duidelijke 
bewegwijzering.  
We volgden borden naar Waldalgesheim waar we ook al eens 
overnacht hebben en besloten maar weer terug te fietsen naar 
de camper.  
Rond 13.00 uur waren we daar  terug. Eén van de accu‟s was ver leeg!  
Fred zeurde even en kon Els overhalen om toch maar 40 km door te rijden naar een favoriete plek: 
Bad Sobernheim in het Nahe-dal. Echt favoriet, want dit was de 4e keer dat we hier bivakkeerden. 

Deze keer géén Barfusspfad gelopen maar wel een lekkere wandeling gemaakt en, vooral, genoten 
van heerlijk zomerweer en de mooie omgeving. 
We hadden het nog niet eerder meegemaakt maar deze keer stond Wohnmobilstellplatz Am Nohfels 
tot de laatste plaats vol. Ook hadden we nog niet meegemaakt dat er zoveel blaffende honden waren. 
Dit was best storend want het ging tot vrij laat in de avond door. 
Het heeft ons echter niet van een goede nachtrust weerhouden. 
 
Zaterdag 11 augustus. 
Vandaag was de bestemming Lorsch. Dit plaatsje ligt 12 km ten oosten van Worms a.d. Rhein. 
Ook hier waren we al eens en we hadden er prettige herinneringen aan, vandaar. 
We kozen heel bewust om snelwegen te vermijden, een goed besluit want het was een mooie route 
door Rheinland-Pfalz met heel veel wijngaarden tegen zachtglooiende hellingen, afgewisseld met 

mooie stukken bos. Hier en daar was het behoorlijk klimmen, er zaten zelfs stukken van 18% in. 
De camper heeft zich netjes gedragen en ons zonder problemen naar Lorsch gebracht. 
Onderweg werd nog even proviand ingeslagen vanwege de zondag. 
Lorsch: “Onze” camperplaats was erg mooi gerenoveerd, alleen mocht er niet meer gecamperd 
worden! Er stond wel een wegwijzer richting camperplaats maar deze hebben we, een aantal 
omzwervingen langs en door de stad ten spijt, niet kunnen ontdekken.  
We hebben toen maar gekozen voor Worms ad Rhein waar volgens het navi-systeem ook een 
camperplek zou zijn. Grote stad, niet onze eerste keus maar we besloten het te proberen. 
 
 



Inderdaad! Kort bij de Rheinpromenade lag de omheinde 
CP. Géén sani, beperkte stroomaansluitingen en € 4.= 
standgeld. Vanwege de ligging bij de promenade en niet te 
ver van het interessante stadscentrum toch wel de moeite 
waard. 
Na de koffie plus ontbijt maakten we een wandeling langs 
de Rheinpromenade. Niet erg lang maar leuk ingericht. 
Indrukwekkend was de historische toegangspoort naar de 
in revisie zijnde Rheinbrücke.  
De toe- en afritten aan 
stadszijde waren een grote 
bouwput maar het beloofd 

erg mooi te worden. Aan de voet van het poortgebouw ligt een meet-
station waar de kwaliteit van het water in de Rijn voortdurend gemeten 
wordt. Het viel ons op de de Rijn opvallend schoon is. 
Uiteraard wandelden we ook naar het centrum van de stad. Er is een 
wandelroute aangegeven die langs de verschillende beziens-
waardigheden van de stad voert.  
Er zijn een aantal mooie gebouwen waarbij de Dom met 5 torens het 
meest indrukwekkend is. Erg jammer dat dit indrukwekkend bouwsel 
nogal ingeklemd ligt tussen moderne gebouwen. 
We zijn er niet in geslaagd om dit imposante bouwsel in één foto te 
vangen maar gelukkig stond er ook een maquette……. 

 
 
Indrukwekkend groot, deze Dom. Beslist geen 
toonbeeld van menselijke bescheidenheid.  
We besloten dus maar om niet naar binnen te 
gaan omdat dit soort overdadigheid bij ons 
steeds weer irritatie en opstandigheid oproept.  
Natuurlijk bekijken we het ook wel met 
bewondering en respect maar die andere 
gevoelens overheersen toch meestal. 
Ergens in een hoek verstopt ontdekte we een 
prachtig stuk graffiti. Ongelofelijk knap hoe men 
met spuitbussen een gevel zo indrukwekkend 
kon versieren. 

 
 
 



Na een wandeling, of liever, slentering van ruim 2 uur hadden we de interessante gebouwen van de 
stad wel gezien en keerden we terug naar de meer rustikale omgeving van de Rheinpromenade om 
daar te genieten van het heerlijk zomerse weer. 
Het zomerse weer bracht met zich mee dat „savonds een uitbundige disco-sfeer was bij 
dichtbijgelegen en knap aangelegde nep-strand aan de Rheinufer. Okee, Dat hoort waarschijnlijk ook 
wel een beetje bij een grote(re) stad en een zwoele zomerse avond…….. Niet mopperen dus! 
 
Zondag 12 augustus. 
Worms werd om negen uur verlaten want we wilden naar Bad Schönborn, ongeveer 25 km 
bezuiden Heidelberg. Voor de rit van 70 km kozen we deze keer wel voor de Autobahn. 

De grote CP werd gemakkelijk gevonden en na het voldoen van € 11,50 voor standgeld, stroom en 
broodjes voor de maandagmorgen zochten we ons plaatsje op. De CP bood plaats aan meer dan 100 
campers en had weinig uitstraling. Niet voor herhaling vatbaar. 
De directe omgeving was wel aardig. Vlakbij lag een terrein waar modelbouw-treinliefhebbers zich 
uitleefden. Er werd volop aan uitgebouwd om het nog mooier te maken. Fred zette een hobbyïst op 
zijn praatstoel door een paar gewiekste vragen te stellen. Man erg enthousiast en Fred ook tevreden! 
We maakten een fietstocht naar Heidelberg, een stad die mooi gepresenteerd werd toen André Rieu 
met zijn orkest daar TV-opnamen maakte. De heenweg was erg mooi. Makkelijk te fietsen en 
grotendeels via verkeersvrije paden door velden en mooie bossen. 
Heidelberg stad: Zelfs op de zondagmiddag een drukke en voor ons wat chaotische stad. Het decor 
van André Rieu konden we niet vinden, al moeten we opbiechten dat we ook niet erg lang gezocht 
hebben want we hadden snel genoeg van de stadse drukte.  
Wij hebben „Unsere Herzen nicht in Heidelberg verloren’! Met veel puzzelwerk omdat wegwijzers en 
plaatsnamen op de kaart niet echt synchroon liepen wisten we de camperplaats terug te vinden. Zo 
goed als de heenweg bewegwijzerd was, zo beroerd was de terugweg. Fietspaden die plots 
ophielden, zonder enige verdere verwijzing, stukken over erg drukke wegen en andere 
onaangenaamheden. Hoe verschillend kan het zijn!  
We hadden er 63,5 km opzitten toen we weer bij de camper aankwamen. De rest van de middag 
hielden we een uitgebreide siësta vanwege het warme weer. Nog een op-ons-dooie-akkertje-
wandeling door het Kurpark en voor de rest lekker lui liggen. 
Geen internetavond, want de usb-stick had vrijwel geen ontvangst en de WiFi van de camperplaats 
vonden we onredelijk duur. 
Voor de volgende dag een kleine verplaatsing naar Bad Rappenau, zo‟n 40 km rijden.  
Hier is volgens de boeken ook een zoutwater-thermaalbad en de kennismaking met dit fenomeen in 
Bad Karlshafen is erg goed bevallen. Op papier zag ook de camperplaats er wat leuker uit dus geen 
tweede dag in Bad Schönborn!  
 
Maandag 13 augustus. 

Kort na het ontwaken waren we al bezig met het sani-corvee en toen hielden we Schönborn voor 
gezien. 50/50 Autobahn/secundaire weg bracht ons in Bad Rappenau.  

Een aardige camperplaats met meer groen dan de vorige 
grindbak. Hier kostte de CP 3,= euro per persoon en niet per 
camper, stroom en sani per muntzuil. het standgeld moest 
voldaan worden bij het toeristenburo, een 10 minuten 
wandelen van de CP. Volgens de boeken betaald men pas 
vanaf de 3e verblijfsdag Kurtax en dat dan met terugwerkende 
kracht. Okee, hoe moeilijk wil je het maken!  
We kregen wel een lijvig info-pakket waarin ook een vrijkaart 
twv € 8.50 voor 1 persoon voor de RappSoDie,  de erg 
originele naam voor de Solethermen. 

 



Omdat in Bad Rappenau in 2008 de Landes Gartenschau was, is een groot gedeelte van de stad als 
park ingericht met mooie landschapselementen en opvallend mooie en goed onderhouden 
bloemenarrangementen.  

Er is een mooi „Ontdek-bos‟ voor de kinderen waar we onder 
anderen een alpaca, een lama-achtige ontmoetten. 
Kortom: Een aangename omgeving.  
Na een uitgebreid bezichtigen van al het fraais gingen we naar 
de thermen. Niet zo fraai als Bad Karlshafen maar ook wel mooi 
en goed verzorgd. Voor € 8.50 mocht men 3 uur gebruik maken 
van vier verschillende zoutbaden, waarvan één buitenbad op het 
dak met mooi uitzicht over de wijde omgeving.  
Toen het avondmaal naar binnen gewerkt was nog even aan het 
internet om de verschillende felicitaties voor Fred door te nemen, 
een aanvulling op de verschillende SMS-jes en telefoontjes.  

Na de verwennerij in de thermen waren we blij dat de duisternis inviel zodat we aan een ontspannen 
nachtrust konden beginnen. 
 
Dinsdag 14 augustus. 

We hadden besloten nog een dag op deze CP te blijven. 
Van hieruit gingen we een fietstocht maken. 
We zagen op de bordjes Bad Wimpfen staan. Daar maar 
eens naar toe peddelen. Zoals het zo vaak gebeurd als 
we reizen: Alweer een leuke ontdekking. Een mooi stadje, 
vrij hoog boven het Neckardal gelegen. We namen 

uitgebreid de tijd om de mooie oude stadskern te 
bezichtigen om daarna af te dalen naar de Neckar en hier 
de Neckarradweg te volgen tot Heilbron. Dit is een grote 
en vooral drukke stad dus het was weer snel wegwezen 
daar! We fietsten de zelfde route terug omdat deze zo 
mooi was. Bij Bad Wimpfen weken we van de heenweg-route af en dat hebben we geweten! 
Weer ruzie met pijltjes en borden! Toch wisten we Bad Rappenau weer te vinden en reden gelijk naar 
het toeristenburo om onze verplichting voor de tweede overnachting te voldoen. 
De balie-dame haalde een berg papieren tevoorschijn en begon driftig te schrijven. Toen vertelde ze 
dat deze tweede nacht € 15,50 kostte! Iets met Kurtax, 1e dag gratis maar daarna wel en 
terugwerkend en per persoon. We dankte haar vriendelijk en erg beleefd maar vertelde dat we toch 
maar zouden vertrekken, ondanks dat het al vrij laat in de namiddag was. 

Bij de camper rap de fietsen erop, even in de boeken en op naar 
Neckarsulm, een ritje van 25 km. 

Hier stonden we gratis en leuk, geen voorzieningen maar dat was 
nog niet nodig. 
Via een mooie parkomgeving fietsten we nog even naar de stad, 
ook wel aardig, waar Els het aan de stok kreeg met een paar 
vervelende kerels. Ze bleek de sterkste dus het liep goed af. 
We genoten tot laat in de avond van het heerlijke weer. 
Klein nadeeltje bij CP Neckarsulm: Hier was een heimachine 
behoorlijk lawaai aan het maken. Gelukkig hield dit rond 20.00 uur 
op zodat we niet in onze slaap belemmerd werden. 
Nog even snuffelen wat de volgende standplaats ging worden, dit 

gaf als resultaat Pforzheim. Dit zag er op de foto gelikt uit. De foto en de werkelijke camperplek 
hadden niets met elkaar gemeen. Een saai fabrieksparkeerplaats en ook nog vrij kort langs een 
drukke weg. Niet doen dus! Weer in de boeken en toen prikten we Gernsbach in het Murgtal. 
Merkwaardig dat we ons hierbij niet realiseerde dat we hier al eens gestaan hadden…….. 



 
 
Woensdag 15 augustus. 
Eigenlijk veel eerder dan verwacht reden we het prachtige landschap van het Schwarzwald in. 
Campertje moest regelmatig vol aan de bak maar hield zich uitstekend. 
In de vroege middag, het was al behoorlijk warm, reden we de CP in Gernsbach op. Nogmaals: 

Verbaasd dat we hier al eens waren maar ook wel tevreden met ons plaatsje. Camperplaats nog 
steeds € 6,= en (munt)stroom en sani aanwezig. Er is zelfs een toiletgebouwtje. 
We hadden leuke babbels met camperburen want de warmte, 41 graden!, nodigde niet tot activiteit. 
We gingen nog even naar de ons bekende supermarkt maar deze bleek gesloten. Okee, geen ramp 
want we hadden ruim voldoende noodrantsoen. Terug bij de camper gaf buurman een plattegrondje 
en wees aan waar een Aldi was. Fred ging op zijn dooie akkertje alsnog wat vers spul halen want het 
was echt weer voor een heerlijk frisse salade. Het werd steeds broeieriger en tegen 22.00 uur brak 
een onweer los. Niet dramatisch dus we waren allang blij met de verkoeling. Het bleef langere tijd 
licht regenen en dat was een lekker indommelgeluid! Omdat we hier al eens waren heeft de camera 
ook een vrije dag gehad (en het fotoarchief staat niet op de reis-laptop) 
 
Donderdag 16 augustus. 

Na een verkwikkende nachtrust besloten we het advies van camperburen op te volgen en te 
verkassen naar Baiersbronn, stroomopwaarts aan de Murg gelegen. Een rit van ongeveer 40 km en 

alweer door een heerlijk landschap.  
Op de fijne camperplaats vonden we een leuke stek en 
we stonden nog maar net of we werden zeer vriendelijk 
begroet door Platzwart Rudi. Na afrekening van 12,= 
euro voor 2 dagen kregen we de Kurkarte. Hiermee 
konden we in het grootste deel van het Schwarzwald 
gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Rudi 
vertelde, waarschijnlijk omdat we „Praatpaal-gezichten‟ 
hebben zijn trieste levensverhaal, hetgeen hem toch 
kennelijk goed deed. Erg aardig: Hij had naast een 
uitgebreid infopakket ook hondekoekjes in zijn auto 
liggen waarmee alle honden welkom geheten werden. 

Stroom aanwezig: 0,50/Kilowatt, sanizuil gratis, water 1 euro.  
Qua verkeersgeluid niet de rustigste plaats die we ooit hadden maar er was goed mee te leven. 
Vrij kort na aankomst en het verwerken van verse broodjes stegen we op de pedalen en maakten een 
fietstocht naar Freudenstadt. Geen indrukwekkend mooie stad, vonden wij, alleen het grote centrale 
marktplein was wel aardig en duidelijk een toeristische trekpleister.  
De heen- en terugweg waren wel erg mooi en we waren blij dat we met volle accu‟s vertrokken 
waren. Regelmatig pittige klimmen maar daardoor ook mooie vergezichten.  

Toen we weer „thuis‟ waren mochten we 20 km aan ons prestatielijstje toevoegen. Tot zons-
ondergang lekker buiten gezeten maar toen de zon achter de bergen dook koelde het rap af. 



Vrijdag 17 augustus. 
Fred haalde verse broodjes en ondertussen maakte Els het picnickpakket klaar. Vandaag stond een 
pittige fietstocht op het programma. We zouden naar de 62 km verderopgelegen stad Rastatt fietsen 
om daar de Kurkarte in te zetten en met de trein terug te keren. Wat is fietsen toch heerlijk! We 
genoten optimaal van het prachtige Schwarzwaldlandschap. Dat er af en toe ook wel eens een stuk 
gelopen moest worden, ondanks de accu-hulp, namen we graag voor lief. 
Hoewel……..: Toen we, deze keer per fiets, in Gernsbach terugkeerden wilde Fred eigenlijk al 
richting station maar Els had haar zinnen gezet op Rastatt. Niet helemaal enthousiast is Fred toch 
maar gevolgd. Op het Hauptbahnhof van Rastatt bleek het onmogelijk om met de fietsen op het juiste 
perron te komen. Om ze op ons nek trappen op te zeulen vonden we geen oplossing en bij de 
aanwezige transportbanden stond uitdrukkelijk verbod om fietsen op te plaatsen……… 
Bij de infobalie stond aan het enig geopende loket een dame kennelijk informatie in te winnen voor 
een reis per stoptrein naar Timboektoe. Na ruim 10 minuten wachten besloten we dan maar om door 
te fietsen naar het eerstvolgend station waar we gewoon het perron op konden rijden. 
De treinreis met een soort sneltram bracht ons na ruim een uur terug in Baiersbronn. En, inderdaad, 
gratis en voor niks! 
Met de restenergie werd een avondmaal geïmproviseerd en vrij snel hierna lagen we uitgeteld te bed. 
We hadden nog net de tegenwoordigheid van geest om af te spreken dat we nog een dag langer op 
de CP zouden blijven staan want er lag nog de uitdaging om naar de oorsprong van de Murg te 
fietsen………….. 
 
Zaterdag 18 augustus. 

Weer de dag begonnen met het vergaren van broodjes, een deel hiervan te verorberen en de rest in 
het picnickpakket. De accu‟s hadden zich gedurende de nacht volgegeten dus we konden weer op 
pad. Zoals met onszelf afgesproken: De Murg stroomopwaarts volgen tot aan het brongebied. 
Het was weer vals plat omhoog of serieus 
klimmen. Wel weer een mooi en goed verzorgd 
fietspad door een mooi landschap. Bij het 
gehucht Obertal werd het, met nog 4,5 km naar 
het brongebied, echt serieus klimmen. Alle 
power van de accu‟s en dan nog héél stevig 
meetrappen. Op ongeveer 400 meter van het 
einddoel liet de trapondersteuning van Fred‟s 
fiets het afweten. Vermoedelijk te warm 
geworden want na de heerlijk lange afdaling 
gehoorzaamde hij weer netjes. Een soort 
stranden met de haven in zicht!  
Na deze fietstocht van 30 km, waar 15 km 
bergop gecompenseerd werd door evenzoveel 
km bergaf was het weer tijd voor een kan koffie 
bij de camper en nog even de derde dag 
voldoen bij de Platzwart. Natuurlijk moest er ook weer gebabbeld worden. Dit leidde ertoe dat de 
volgende standplaats Oberkirch a.d. Murg zou worden vanwege de warme aanbeveling door de 
buren die in deze stad wonen. Vóór het avondeten wandelden we nog een flinke ronde door het 
stadje en vonden dat we toen wel voldoende caloriën verstookt hadden. 
Bij het indommelen lieten we 3 mooie dagen Baiersbronn nog eens in gedachten de revue passeren. 
 
 

  


