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Zondag 19 augustus. 

De rit naar Oberkirch in het Renchtal voerde gedeeltelijk via de Schwarzwaldhochstrasse. Mooi, erg 
mooi, maar het betekende ook dat de camper er weer stevig tegenaan moest. Men had ons 
gewaarschuwd dat we vooral de B 28 moesten aanhouden voor het geval de navi iets anders in 
gedachten had. De kortere weg voerde langs erg krap bemeten haarspeldwegen. 
We waren de navi al voor toen we de afslag van de B28 zagen.  

Zo bereikten we zonder al te veel bokkensprongen de CP 
in Oberkirch. Een ruime plaats voor 7 euro, incl. Kurkarte 
en stroom was 2 KW voor 1 euro. 
Sani, een klein stukje verwijderd van de CP: Gratis. 
Toen we ons geïnstalleerd hadden en de brunch achter de 
kiezen hadden ging Fred toch even onder de motorkap 
kijken. Er kwam een niet normale geur in de cabine en ook 
op de voorbumper zaten wat vreemde vlekjes.  
Het nivo van de koelvloeistof stond bijna op minimum en 
een verdere inspectie leerde dat de radiator „aan het 

zweten was‟, kennelijk een lichte lekkage. Dit was net vastgesteld toen er een andere camperaar 
kwam, vroeg wat het probleem was en terstond met een oplossing kwam. 
Een oplossing die ons overigens gek in de oren klonk! “Haben Sie Senf(mosterd) dabei?“ Deze vraag 
moesten we ontkennend beantwoorden. Daarop ging de erg serieus overkomende man naar zijn 
camper en kwam terug met een tube Düsseldorfer Löwensenf en kneep deze helemaal leeg in het 
koelvloeistofreservoir. “Starten Sie jetz den motor, damit der Senf sich mischen kann”. Hij vertelde dat 
de mosterd bij verhitting eiwitkettingen vormt en deze sluiten de kleine lekken van binnenuit af. 
Echte zekerheid kregen we toen we weer verkasten en de motor goed op temperatuur kwam. Het 
hielp echt! Er moest, maar dat had de man verteld, wel wat vloeistof nagevuld worden maar de rare 
geur en sporen op de bumper waren weg!  
Na het mosterd-ritueel bleef de man nog ruim een uur kletsen, als ex-vrachtwagen- en buschauffeur 
wist hij boeiend en met veel humor te vertellen. Zijn echtgenote kwam tussendoor discreet vertellen 
dat de mosterdtruc echt helpt en dat haar man hier al veel mensen mee had kunnen helpen. 
Genoeg verteld dus werd het tijd om te bedanken voor 
advies en tube mosterd en op de fietsen te klimmen. We 
reden een fietsroute die het eerste stuk over de dijk van 
de Rench voerde en waar we een herder en herderin 
met kudde tegenkwamen. De drie honden lieten gelijk 
even zien dat ze hun job beheersten en voerde een 
paar dwalende schapen direct terug bij de kudde. 
We vervolgde onze weg en in de buurt van Appenweier 

werd de route iets heuvelachtiger om uiteindelijk tussen 
Durbach en Bottenau in een prachtig wijngebied een 

lange 15% helling voor onze neus te leggen. Els heeft 
de top fietsend gehaald, Fred moest capituleren en de 
halve helling tippelen. Lekker, want het was weer zo‟n 
35 graden! De dagteller stond op 26 km. 
De rest van de dag werd gevuld met drinken, drinken, iets eten, drinken…..(alcoholvrij!) 
We besloten om nog een dag te blijven want er lag nog een mooie fietsroute op ons te wachten…… 
Bovenop de dekbedden probeerden we bij nog steeds 26 a 28 graden in de camper de slaap te 
vatten hetgeen uiteindelijk toch lukte. 
 
 



Maandag 20 augustus. 
Hadden we het zondag zonder verse broodjes moeten doen, nu wist Fred waar de bakkerswagen 
stond en haalde ontbijt- en picnickbroodjes. De volgeladen accu‟s gingen op de fiets en wij dus ook. 
We volgden nu de Renchtalradweg in andere richting. Het is wel een tikkeltje bedrieglijk als er over 
een TAL-radweg gesproken wordt want het was voortdurend klimmen. Goed te doen, slechts af en 
toe de hulp ingeschakeld maar we merkten het aan onze kuiten. 
Na een pauze in Oppenau, langs de Rench,  fietsten we door naar Bad Peterstal.  

Deze stad bestaat volgens ons bij gratie van de 
mineraalwaterbottelarijen en de Kurklinieken.  
Op verschillende plaatsen konden we mineraal water proeven 
en tot onze verbazing was er, ondanks dat ze kort bij elkaar 
lagen, verschil in smaak. We vulden ook maar een fles met 
het heilzame spul, je weet nooit waar het goed voor is. 
Els liep een aantal rondjes met ooievaarspassen door een 
Wassertredbekken omdat dit volgens dokter Kneip razend 
gezond is. Fred volstond met het dompelen van zijn armen 

 
We vertoefden slenterend een uurtje in het stadje om 
daarna de terugweg te aanvaarden. Toen werd pas echt 
duidelijk dat we voortdurend geklommen hadden want de 

camperplaats in Oberkirch werd praktisch zonder trappen bereikt! Op deze wijze waren 43 km 
natuurlijk wel vol te houden! Bij de camper eerst water opzetten want we hadden best wel trek in 
koffie. Toen we de kan koffie op hadden zijn we, zeer op ons gemak, Oberkirch stad doorgeslenterd. 
Best de moeite waard maar niet bijzonder spectaculair. We verwende ons zelf met een echt Italiaans 
ijsje, dit moest rap weggelikt worden want het was nog steeds erg warm. 
Na het eten dook Fred in de documentatie en prikte Rheina/Linx, gelegen in de uiterwaarden van de 
Rhein als volgende standplaats. Nog even internetten en chatten met Eygelshoven en daarna weer 
OP de dekbedden voor een welverdiende nachtrust. 
 
Dinsdag 21 augustus. 
We waren al redelijk vroeg op pad, richting Rheinau. Bij het gehucht Linx heeft een bedrijf dat 

préfabhuizen maakt een park waar potentiéle kopers de diverse types kunnen bekijken. Ook is er een 
tentoonstellingsruimte en, dat vonden wij belangrijk, een deel van een groot parkeerterrein is 
beschikbaar voor campers. Gratis. Er is stroom en sani tegen geringe vergoeding maar hiervan 
hebben we geen gebruik hoeven maken.  
Fred had deze plaats uitgekozen als uitvalsbasis voor een fietstocht naar Strassbourg om daar het 
Europarlement te gaan bekijken. Eerst fietste Fred kriskras door het dorp, opzoek naar een bakker of 
supermarkt, echter zonder resultaat. Els moest voor de brunch in de improvisatie en bakte 
pannenkoekjes met ham. Ook niet te versmaden, toch? 



Na dit maal vertrokken we om al vrij snel op de Rhein-dijk te rijden, in eerste instantie naar Kehl om 
daar de Rhein over te steken naar Strassbourg. Mooie tocht, totdat we in Strassbourg aankwamen. 
Hier waren ze overal aan de weg aan het werken waardoor het ons niet lukte om een fietsroute naar 
het doel van de dag te bereiken. Wel ontdekten we een opleidingscentrum voor parachutisten en 
sportvliegers, maar een Europarlement? Ho maar! Bijna voorspelbaar maar we waren de stadse 
drukte snel beu en gauw weer de Rheinbrücke over naar Kehl. Hier volgden we naar beste kunnen 
de fietsbordjes (als deze er al waren) maar reden ons hopeloos vast in een haven- en 
industriegebied. We moesten politieagenten aanspreken om ons uit de brand te helpen. Na een 
chaotisch uur reden we eindelijk weer op de Rhein-dijk richting camperplaats. Op zich een mooie 
route, maar nergens rustplekjes met enige schaduw. Ook winkels zochten we vergeefs…… 

 
Gelukkig ontdekte Fred een leuke beeldengroep zodat de camera toch even geactiveerd werd. 
Eindelijk vonden we toch een kleine supermarkt waar we brood en drinken kochten. Drinken vooral 
want het was alweer kilometerslang in de volle zon bij een temperatuur van rond 35 graden.  
Het gekochte drinken was al bijna op toen we bij de camper terugkwamen.   
Het ontbreken van winkels en een voortdurend jengelend muziekje met ingesproken teksten over de 
préfab-huizen vond Fred niet leuk, dook in de boeken en vrij snel daarna reden we naar Achern. 

Hier was een CP met voorzieningen aan de rand van een redelijk grote stad. Aardige standplaats 
maar niet om nog eens terug te keren. We hadden een gezellige babbel met Nederlandse 
camperburen, nog niet zo ervaren dus ze hingen aan onze lippen. Het avondmaal hebben we lekker 
buiten opgepeuzeld, Fred heeft zelfs buiten zitten internetten en Els heeft tot 01.30 uur(!) buiten 
onder een lantarenpaal zitten lezen. Fred lag al sinds twaalf uur in de armen van Morphus. 
 
Woensdag 22 augustus. 
Toen Els eindelijk wakker werd had Fred de koffie al klaar en uitgezocht wat de volgende standplaats 
zou worden: Zell am Harmersbach, een stadje in een zijdal van het Kinzigtal. Een verplaatsing van 
50 km en grotendeels over de Autobahn, dus een fluitje van een cent. 

De CP lag achter een zwembad, rondom een leuk uitzicht 
en buiten de typische zwembadgeluiden heerlijk rustig. 
Overdag gratis, overnachten € 3,=. Stroom € 1,= voor 10 
uur en de iets verder-opgelegen sanizuil € 1,= voor 10 
minuten water en saniservice. Op vertoon van de 
parkeerticket kan men bij het zwembad voor 50 cent 
douchen. 
We zetten de camper in een hoek van het terrein met een 
groot grasveld direct voor de deur en geen buren. Luifel 
uit, stoelen buiten en heerlijk zitten brunchen. Na 
versterking van de inwendige mens op de fiets naar het 
leuke centrum van Zell, daar de fietsen geparkeerd en 
wandelend op verkenning. 

 



 
Leuk, sfeervol stadje met een breed winkelaanbod, alleen geen 
supermarkt. Deze lag op een kilometer in het buitengebied. 

 
Het was alweer (of nog steeds?) warm. Daarom stelden we een wat langere fietstocht door het 
Harmersbachdal uit tot de late namiddag. Heenweg geleidelijk klimmen tot het plaatsje 

Oberharmersbach waar we ons inderdaad „Wilkommen‟ 
voelden. Hier zagen we een meiske in haar uppie wat 
dansoefeningen doen rond een fontein in een parkje. Leuke 
plek voor een pauze en Fred vroeg het meisje of ze voor ons 
nog een dansje wilde doen. Ja hoor, gelijk slingerde ze haar 
wat slungelige armen en benen in het rond. 
Ze begon in een soort Engels te praten maar Fred vertelde dat 
het ook wel in het Nederlands mocht. 
De nog-maar-net-teener babbelde vrolijk en vertelde dat zij 
met pappie en mammie in Oostenrijk op vakantie was geweest 
en nu in etappes weer terug naar Balkbrug in Twente gingen. 
Ze was kennelijk blij dat ze een praatje kon maken met 

anderen dan haar ouders! We namen afscheid van haar en gleden berg-af weer terug naar Zell.  
Ook deze trip (22 km) leverde weer fantastische uitzichten. 
In grazige hellingweides lag hier en daar een echte Schwarzwaldboerderij met veel hout en, vooral, 
rijk versierd met fleurige bloembakken. Genieten dus! 
Avondmaal weer lekker buiten en het stond al vast: Hier blijven we zeker nog een dag staan. 
Donderdag 23 augustus. 
Els fietste naar de bakker voor de ontbijt- en picnickbroodjes. Ondertussen controleerde Fred de 
camper: Olie, koelvloeistof, ruitensproeier, alles okee. Nog wat poetswerk om de camper toonbaar te 
houden en toen was Els weer terug. Lekker ontbijtje en daarna proviand in de fietstas en vertrokken 
richting Biberach in het Kinzigtal waar we de Kinzigradweg stroomafwaarts volgden. Een perfect 
verzorgd fietspad, nagenoeg vlak maar wel wat tegenwind. Dus toch wel trappen geblazen! 
Zo belandden we in Gengenbach. Een aangename verrassing! 
Wat een mooi Altstadt-centrum! De fietsen in een rek geplaatst 
en op ons gemakje wandelend genoten van het moois dat er te 
zien was. Ondanks het vrij vroege uur was het al gezellig druk 
en hoorden we allerhande verschillende talen om ons heen. 
De stad is duidelijk een toeristische trekpleister en…Terecht! 
We vertoefde er ruim twee uur en pakten toen weer onze 
fietsen om, lekker relaxed, terug naar Zell te fietsen. 
 
 



Vrijdag 24 augustus. 
Een erg makkelijk dagje qua verslag: Nog net even droog wat broodjes kunnen halen en verder 
vrijwel de hele dag regen dus hadden we „Camper-arrest‟. Dutten, internetten, spelletjes, dutten, eten, 
beetje poetsen, dutten…………. Dagverslag klaar! 
 
Zaterdag 25 augustus. 

Na de rustdag waren we redelijk vroeg uit de veren en al spoedig bezig met een uitgebreide 
saniservice om daarna te vertrekken naar Schonach nabij Triberg. Dit betekende dat er spoedig na 

het verlaten van het mooie Kinzigdal stevig geklommen moest worden. Met één oog op de 
temperatuurmeter en het andere op de nogal bochtige weg manoeuvreerden we naar het 
hooggelegen dorpje Schonach. We zaten ruim boven de 900 meter hoogte, Schonach is dan ook 
bekend als skigebied. 

De eenvoudige camperplaats voldeed aan onze 
wensen dus werd er geparkeerd. We wandelden naar 
het toeristenburo om het standgeld, € 7,=, inclusief 
Kurkarte te voldoen en kochten een penning voor de 
stroomzuil, € 1,= voor 20(?) uur stroom. We hadden 
een aansluiting waar nog ruim 15 uur op stond, leuk 
meegenomen. Op de terugweg van het toeristenburo, 
een redelijke tippel, waren we nog net op tijd in de 
supermarkt om brood te kopen. Achter ons ging de 
deur op slot. 

Even nadat wij onze brunch op hadden arriveerde een 
heel aparte camper met een antiek Nederlands blauw-wit 
nummerbord. Het bleek een 35 jaar oude camper te zijn. 
Wat een dotje en wat zag deze nog perfect uit. Fred werd 
bijna jaloers! 
Ondanks dat de weersvoorspelling niet denderend was 
viel het wel mee. Regelmatig zon, droog, een beetje 
winderig maar goed vol te houden. Omdat het gebied wel 
heel bergachtig was bleven de fietsen op het rek en 
werden de wandelschoenen tevoorschijn gehaald. 
De informatie van het toeristenburo doorgesnuffeld 
hebbende besloten we in eerste instantie maar eens naar de grootste koekoeksklok van de wereld te 

gaan kijken. Het ging stevig bergaf en we troosten 
ons met de gedachte dat we de terugweg met de 
bus konden doen, gratis op vertoon van de 
Kurkarte. Na een half uurtje wandelen kwam hij dan 
in zicht, de Kuckucksuhr waar ze kennelijk erg trots 
op zijn.  
Wij vonden het aardig maar niet spectaculair. 
Tot een bezichtiging waren we niet te verleiden. 
We hadden de smaak te pakken en wandelden 
stevig verder naar Triberg, samen met de Titisee de 

belangrijkste toeristentrekker van het Schwarzwald. 
Inderdaad, een erg leuke stad met mooie huizen en 
veel, heel veel winkels met de wereldberoemde 

koekoeksklokken en prachtig houtsnijwerk. Daartussenin winkels met Schwarzwälder Schinken, 
Schapps, kleurrijke Dirndlkleding en lederhosen. Deze zaken werden druk bezocht door alle 
denkbare nationaliteiten. We wandelden ook nog naar de entree van het gebied van de evenzo 
beroemde Triberger wasserfall maar vonden de entree, gelijk aan 5 liter diesel, te pittig om een 
natuurgebied te bezichtigen.  



Indrukwekkend was Das Haus der 1000 Uhren.  
Hier hingen prachtige exemplaren, in alle soorten en 
maten. De verleiding was groot om een mooie 
koekoeksklok te kopen maar de prijzen logen er niet 
om en bovendien zouden we er thuis geen passende 
plaats voor hebben. 
 
 
 
 
 
 

Heel even, maar ook maar héééél even, overwogen 
we nog onderstaande klok te kopen maar deze 
krijgen we nooit door de deur van ons flatje, laat 
staan onze camperdeur. 

 
 
 
 

Na zo‟n 2 uur slenteren door Triberg, besloten we  
terug naar de camper te gaan. Nog even twijfelden we of we de bus zouden nemen maar onze kuiten 
waren net op werktemperatuur, we besloten te wandelen. Nog even genieten van het panorama! 

 
 
 
 



Dat terugwandelen was nog een hele kluif! Niet eens zo gek ver maar voortdurend pittig berg-op. 
Gelukkig vonden we onderweg nog een kleine supermarkt waar we heerlijk gekoelde karnemelk 
kochten. We hadden namelijk verzuimd om drinken mee te nemen (en dat gebeurt niet vaak!) 
We waren nog maar net bij de camper of het begon te waaien en kort daarna volgde een bui. 
Na het avondeten kwamen we in vergadering bijeen: Wij, onze kuiten en onze fietsen………. 
In goed overleg werd besloten dat we het gebied erg mooi vonden maar toch wel wat te zwaar om 
nog langer te verblijven. We zouden de volgende dag dus verdertrekken. 
Wat snuffelwerk in de boeken en toen stond het doel vast: Donaueschingen. Hier ligt de bron van de 

Donau en omdat we in 2011 aan de mondingsdelta in Roemenië waren geweest vonden we het wel 
iets symbloisch hebben om nu ook de bron te bezoeken. Onze kuiten waren erg tevreden dat we 
vroeg het bed opzochten……! 
 
Zondag 26 augustus. 
We waren rap weg uit Schonach want er hoefde geen saniservice gedaan te worden. We rolden de 
berg af, door Triberg heen en daarna was het weer behoorlijk klimmen. Steeds de temperatuur van 
de motor in de gaten houden want de radiator bleef, vooral bij hogere temperatuur, toch nog wat 
lekken, zij het minimaal. De lange afdaling naar Donaueschingen deed de temperatuur weer snel 
zakken naar normaal en dat was een prettige gedachte. 

De gratis CP van Donaueschingen bood, met wat 
passen en meten plaats aan 20 campers. 
Aanvankelijk stonden we niet optimaal maar er 
vertrokken een paar campers en toen konden we een 
leuke plek innemen. Stroomzuil vlakbij en er stond 
nog behoorlijk wat stroom op de teller dus kon de 
portemonnee nog even dicht blijven. 
Direct bij de CP ligt een prachtig slotpark behorend bij 
een groot kasteel en direct na de brunch zijn we via 
dit park naar de stad gewandeld.  

Natuurlijk eerst naar de bron van de Donau! Rond deze bron 
(het was even zoeken) is een muur gebouwd en via een 
overloop verdwijnt de waterstroom onder de grond om na 
ongeveer twee kilometer weer tevoorschijn te komen en dan 
serieus Donau te worden. Nog wat klein, maar het was een 
riviertje. Misschien merkwaardig, maar met onze 
Roemeniëtoer in gedachten ervoeren we het zien van de 
bron nogal emotioneel.  
Hoewel: Emoties zijn ons niet vreemd! 
Na de uitgebreide bezichtiging begaven we ons naar het 
toeristenburo om a raison van € 6,= voor 3 dagen Kurtax te 
voldoen. Dit was niet verplicht maar bij de CP hing wel een 
vriendelijk verzoek. We kregen wel weer een Kurkarte met bijbehorend recht op gratis openbaar 
vervoer en kortingen bij verschillende attracties.  
De charmante dame van de VVV maakte ons attent op het straatmuzikanten en –artiestenfestival in 
Bräunlingen, een stad 7 km verderop. Even over denken……….. 

 
Het weer was wel een tikkeltje dreigend maar we hielden het droog, dus wandelden we verder door 
de stad. Het was opvallend dat er heel veel Italiaanse toeristen waren. We kregen het idee dat zij de 
helft van de aanwezigen vertegenwoordigden. 
We ontdekten een aantal mooie gebouwen. Erg indrukwekkend was een grote beelden- en 
waterpartij rond het thema muzikanten. In brons en met mooi uitgewerkte details. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het zien van alweer veel moois gingen we terug naar 
de camper en hadden een eerste gesprekje met Ad en 
Janet. Zij reisden ook veel met de camper en als het 
maar enigszins mogelijk was maakten ze muziek. Ad had een bas gemaakt van een cementkuip met 
een ware bezemsteel en een kunststof trekveer als snaar. En dat ding klonk fantastisch! Hij speelde 
ook gitaar en mondharmonica en had zelfs nog een paar houten kleppers. Janet bespeelde een 
mooie banjo, ukelele en zong ook nog goed. Dat zouden we later op de dag uitgebreid horen. 
Het weer was goed, dus we besloten naar het festival in Bräunlingen te gaan. Het begon al met een 
leuke fietstocht en toen we bij de stad aankwamen bleek al dat er iets bijzonders aan de hand was. 
Op elk vrij stukje stonden auto‟s geparkeerd en er was, zoals men dat zegt, veel volk op de been. 
We stalden onze fietsen en gingen te voet verder.  

We schreden onder de fraaie stadspoort door en hoorden van alle 
kanten muziek. Het was er behoorlijk druk maar nog net niet hinderlijk. In 
onze uitgebreide rondgang door de stad hoorden en zagen we 
muzikanten in de meest 
uiteenlopende stijlen aan het werk.  
Een aantal snoepjes uit het brede 
aanbod: 
Het trio “Die Drei Richtigen” die 
zonder enige vorm van versterking of 
elektronica op geweldige wijze liedjes 
uit de jaren ‟20 tot ‟40 ten gehore 
brachten. We hebben veel liedjes 
luidkeels meegezongen, tot vermaak 
van de muzikanten! 

 
Tussen de artiesten en de vele eet- en drinktenten ontdekten we ook een minstens 80-jarige man. 
Deze had op ingenieuze wijze en volledig zelfstandig een uniek draaiorgel gebouwd. Zelfs de 
aansturende muziekrollen waren geheel met de hand gemaakt. Indrukwekkend! 



 

 
We zagen en hoorden een digeridoospeler, diverse steengoede zangeressen, een jeugd-strijkorkest 
die een jeugdtoneelgroep begeleidden die in prachtige kostuums alle adel uit de historie van 
Bräunlingen uitbeeldden, een folkgroep met  authentieke Ierse volsmuziek, blaaskapellen, 
accordeonisten en ga zo maar door. 

Het absolute hoogtepunt vonden we de artiest 
“Dokter Musikus” die we voor onszelf betitelde 
als de moderne versie van de Rattenvanger 
van Hameln. 
Hij wist op fantastische wijze een interactie met 
kinderen op te bouwen. Afgezien van het zeer 
hoge creatieve en artistieke gehalte was het 
ook nog een staaltje van techniek en 
elektronica. Hij was volgehangen met 
allerhande techniek, sirenes, bellen, toeters, 
vlammenwerpers, rookmachines en speelde 
gitaar en mondharmonica met tussendoor 
allerhande geluids- en lichteffecten. 
Hij bewoog zich tussen het publiek, rijdend, 
maar hoe hij zich nu echt verplaatste? We zijn 
er niet achtergekomen! 
Dit alles in zijn eentje……… 
Op website http://www.dr-musikus.de is meer 
informatie te vinden.  
Na een middag genieten fietsten we voldaan 
terug naar onze camper, echter niet voordat we 
een broodje met XXXL-Grillwurst weggewerkt 
hadden. 
Op de CP ontstond er een spontane jam-sessie 
met Ad(cementkuip-bas), Janet (banjo & zang) 
en Fred (mondharmonica en kleppers).  
Een enthousiast Nederlands echtpaar trok een 

fles Oostenrijkse Obstler tevoorschijn en Janet kwam met goed gevulde bierpullen.  
Tussen de muzikale activiteiten werd gebabbeld, gebabbeld, gebabbeld……….. 
Zo hadden we, alweer, een leuke verrassings-dag! 

http://www.dr-musikus.de/

