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Na de min of meer culturele dag van gisteren was het tijd om weer echt actief te worden. Nadat Fred 
broodjes op de kop had getikt werd een deel hiervan subiet weggewerkt en de rest ging naar het 
picnickpakket. Fietsenbanden nog wat bijgepompt, kettingen gesmeerd en toen opweg naar de 

Donauzusammenfluss, daar waar de Brigach en de Breg bij 
elkaar komen en waar men, lang geleden, heeft vastgesteld 
dat daar, bij de Donaustein, de Donau begint.  
(Vandaar de eerder gemaakte opmerking over 
de ‘Nep-bron, midden in de stad.) 
Met deze wetenschap gingen we opweg, de 
bordjes van de Donauradweg volgend. Deze 
Donauradweg is de meest bekende fietsroute 
in Europa en loopt door tot de monding, 
waarbij Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Kroatië en 
Roemenië aangedaan worden. De gedeeltes die wij gezien 
en/of gefietst hebben zijn perfect verzorgd. 

We peddelden een kwartiertje en waren in het dorpje Phoren dat er trots op is het eerste dorp aan de 

Junge Donau te zijn. Hier en daar zagen we ooievaars.  
Bij Möhringen de eerste verrassing: De Donauversinkung.  

De Donau verdwijnt hier gedeeltelijk. Afhankelijk van de wateraanvoer 
kan de bedding zelfs nagenoeg droog komen te liggen en verdwijnt het 
water in de zeer poreuze ondergrond om 12 kilometer verder weer op te 
duiken. Om deze ‘verdwijntruc’ van dichtbij te bekijken moesten we wel 
een modderig brandnetelpaadje volgen, dit hebben we zonder uitglijden 
en al teveel prikken doorstaan. Opvallen was dat in de ondiepe plaatsen 
duizenden kleine visjes krioelden. Kennelijk is het een goed broedgebied. 
Na deze studie vervolgden we onze –mooie!- route waarbij de Donau niet 
heel consequent gevolgd werd, d.w.z. dat de Donauradwegverrein de 
route niet te zwaar heeft gemaakt qua klimmen. 
Genietend van wisselende landschappen, het mooie weer, hier en daar 
een klimmetje trotserend en de nodige pauzes bereikten we na 37.5km 
de stad Tuttlingen. Omdat we het qua fietsen welletjes vonden en we 
toch vrij treinvervoer hadden met de Kurkarte zochten we de Bahnhof op. 

Na een grondige studie van het Fahrplan vonden we op spoor 4 een trein die beloofde ons terug te 
brengen naar Donaueschingen. Dat dit met een heel grote omweg zou gebeuren wisten we toen nog 
niet. De terugweg per trein duurde ongeveer even lang als de heenweg per fiets! 
Toen we terug bij de camper waren, het was al vroege avond, waren we het grondig met elkaar eens 
dat ook deze dag zeer de moeite waard was.  
 
Dinsdag 28 augustus. 
Na de dag van gisteren gingen we toch weer op de bikes, ondanks het lichte protest van onze benen. 
We zochten een andere fietsroute en dit werd een uitgebreid rondje rondom Donaueschingen. 
Grappig voorval: Op een bospaadje zagen we twee menden die gewapend met zeis en sikkel een 
groot brandnetelveld te lijf gingen. Dit maakte nieuwsgierig! Ze vertelden, desgevraagd, dat ‘ergens’ 
hun wintervoorraad stookhout moest liggen maar ze konden het niet terugvinden. OF ze het nog 
gevonden hebben? Wij weten het niet. Fietskilometers? Negentien. Peanuts! 
We maakten ook nog een toer door het stadje omdat Els, sinds ruim 5 weken was overgeschakeld op 
een e-sigaret en de voorraad vloeistof langzaam ten einde liep. Alle tabakszaken en zelfs apotheken 
(op advies van de sigarenwinkels) werden bezocht maar helaas…….. 
Sinds de e-sigaret had ze niet meer gehoest (en dat kon ze voorheen uitstekend!) en had veel meer 
lucht en een gezondere teint. Volhouden dus. 



We gingen nog even langs het toeristenburo om de jongedame te bedanken voor de tip van het 
straatfestival. Werd merkbaar zeer op prijs gesteld. 
De betrekkelijk rustige dag werd afgesloten met een lekker avondmaal, oerhollands, sperzieboontjes, 
gebakken aardappeltjes en een koteletje. Feestmaaltje!!!! 
De bestemming voor de volgende dag werd bepaald: Tuttlingen. Okee, daar waren we al maar we 
wilden van daaruit weer een stuk Donauradweg fietsen. 
Na een dik uur muziek luisteren gingen de lampjes uit en de oogjes toe. 
 
Woensdag 29 augustus. 
Op het gemak werden de fietsen opgeladen en het voertuig rijklaar gemaakt, de koelvloeistof nog 
even gecontroleerd, afscheid genomen van de tijdelijke buren en naar de iets verderop gelegen 
saniservice gereden. Donaueschingen lieten we daarna, zeer tevreden, achter ons. 

De mooi verzorgde GRATIS camperplaats in Tuttlingen 
werd makkelijk gevonden. Er is een (munt)sanizuil. heel 
beperkte afval-mogelijkheid en, jammer, géén stroom. 
De mooie ligging in een parkachtige omgeving en direct aan 
de Donau maakte het voor ons tot een topplaats.  
Een klein gevolgloos voorvalletje: We wilden nog wat vers 
water bijtanken en Fred reed achterwaarts richting sanizuil. 
Had de gemeente daar een verkeersbord neergezet! 
Boem! Gelukkig bleef het beperkt tot schrikken en de 
fietsdrager was wat verdraaid op de trekhaak maar gelukkig 
geen schade. Poehpoeh! 
Het aardige centrum was ook dichtbij en echt wel een 

wandeling waard.  
Het meest boeiend vonden 
we de aparte kerk. Deze 
had Jugendstil-elementen 
en een fraai maar sober 
interieur.  
Een tabakswinkel.  
Even vragen en jawel, ze 
hadden vloeistof voor de 
e-sigaret, zelfs in meer 
soorten en smaken. Er 
werd gelijk voor een paar 
weken ingekocht. 
 

Een ander leuk gegeven was dat langs de Donau-
oever om de zoveel meter palen stonden met daarop 
leuke, mooie en ontroerende gedichten. En ook hier waren mooie, goed verzorgde bloembedden.   
Na de verkenning van de stad besloten we weer een stuk Donauradweg te gaan volgen.  
Wat was dit een volkomen verrassing! Qua landschap overweldigend mooi. Dit hadden we absoluut 
niet verwacht. Machtige rotspartijen, schitterende vergezichten……. We waanden ons in Tsjechië of 
Oostenrijk. Er zaten wel een aantal pittige kilometers tussen maar die werden steeds beloond met 
mooie vergezichten. Na 25 km bereikten we, redelijk moe maar zeer voldaan, Beuron. Dit plaatsje 

ligt aan een spoorlijn dus besloten we om per trein terug te keren. Helaas…….: De eerstvolgende 
trein richting Tuttlingen zou pas 2 uur later rijden. Omdat we vrij laat op de dag vertrokken waren was 
het 6 uur en de dagen waren merkbaar aan het korten. We besloten om dan toch maar teug te 
fietsen, deze keer de normale verkeersweg volgend. Dat hier een ongeveer 4 km slingerende 12% 
helling inzat konden we toen nog niet vermoeden….. Dat was pas echt werken, ondanks volle 
ondersteuning van de accu. 



Toch kregen we voor deze klim ook weer een beloning. Bij Knopfmachenfelsen zagen we een 
verwijzing naar een uitzichtspunt. Natuurlijk even kijken. Mooi, Mooi, Mooi!!! 

 
Naarmate we in de buurt van de camper kwamen werd de lucht steeds dreigender. Gelukkig hebben 
we het droog gehouden. Het was  nagenoeg donker toen we onze fietskes bij de camper parkeerden. 
Onze camperburen (uit Peine, bij Hannover) trakteerde op een stevige borrel (en nog een en nog 
een….) en er werd nog lang gebabbeld, gebabbeld, gebabbeld……. 
 
Donderdag 30 augustus. 
Vrijwel direct na het opstaan zetten we de radio aan om naar de weerberichten voor Baden-
Würtemberg te luisteren. Dat beloofde niet veel goeds…….. 
We ontbeten op ons gemakje en omdat het nog aardig weer was besloten we toch maar een stuk te 
gaan wandelen.  

Hoog boven de stad lag een, volgens de boeken, mooie ruïne 
van een voormalige vesting, de Honburg.  Dat leek ons wel 
een aardig doel dus na nog wat gesnuffel in de stad 
begonnen we aan de stevige klim. 
Het was met recht een ruïne want alleen de buitenmuren 
stonden er nog gedeeltelijk en een paar (gerestaureerde) 
torens. Het hele ‘binnenwerk’ was in de loop van vele jaren 
gesloopt om elders huizen mee te bouwen. 
Fred deed aan de voet van één der torens nog een poging om 
Rapunsel wakker te roepen, tevergeefs………. Dan maar 
weer, via een andere route, terug naar de stad en uiteindelijk 

de camper. Het was ons opgevallen dat we onderweg een crematorium zagen waarvan ons niet 
duidelijk is geworden dat dit nog als zodanig gebruikt wordt. Cremeren wordt volgens ons in Duitsland 
niet of, en daar kwam de twijfel, héél weinig gedaan. 
Terug bij de camper ging het weer de voorspelde kant op. Steeds meer regen en zelfs een stevige 
onweersbui met één enorme knal van een kennelijk heel dichtbij ingeslagen bliksem. 
Toen het even droog was begon Fred de fietsen op te laden en peuterden we samen toch maar de 
hoes eroverheen. Net hiermee klaar of er kwam weer een bui….. 



Els zag al aan Fred’s koppie dat hij het niet meer naar zijn zin had. Beide fietsaccu’s waren leeg en 
ook de laptop had honger maar er was immers geen stroom. “Als we nu (16.45 uur) nog vertrekken 
dan zijn we netjes op tijd in Sigmaringen en daar is stroom. Kunnen we alles weer opladen en 
morgenochtend weer een stuk Donauradweg rijden. Het is maar 35 km verderop”. 
“Okee, doe dat dan maar” zei Els, niet vreselijk enthousiast. Vanwege spitsuur, constante regen en 2 
forse omleidingen werd het toch bijna 2 uur rijden maar het doel werd toch bereikt. Een CP die niet 
echt gezelligheid uitstraalde en waarvoor € 5,= per nacht en TWEE EURO voor TWEE UUR stroom 
betaald moest worden. Vanwege een mooie burcht, Schloss Sigmaringen en de ligging aan de 
Donauradweg besloten we, mopperend over de stroomkosten, toch maar staan, bovendien was het 
nagenoeg donker. Voor twee keer een euro hadden we maar net de accu’s op peil en moest voor de 
nacht de koelkast weer op gas. Om het toch nog een beetje leuk te maken toverde Els een lekkere 
maaltijd op de campertafel. 
 
Vrijdag 31 augustus. 

Wakker worden en bij de nabijgelegen Kaufland broodjes halen voor ontbijt en lunchpakket. Kort na 
het ontbijt waren we aan de wandelen om Sigmaringen te verkennen. Als we alle bouwputten en 

hekwerken even vergeten, de stad bereidt zich voor op de Bundesgartenshau in 2013, was de 
bezichtiging de moeite waard. Beslist indrukwekkend was Schloss Sigmaringen, ook bekend als Burg 

Hohenzollern dat trots boven de stad uittorent. 
Bezichtiging binnenzijde had niet onze interesse, 
dit lieten we dus achterwege(en bespaarde 
daarmee 12 liter diesel) 

Na deze excursie stegen we op de fietsen om weer een stuk 
Donauradweg te fietsen. En wat voor een stuk!   
Hoewel de Donau redelijk waterpas loopt was het toch hier en 
daar weer stevig klimmen maar dit was kennelijk gedaan om 
de fietser te confronteren met mooie plekjes langs de route. 
En deze mooie plekjes waren er!  
Een heel mooi stuk waar we de fietsen even parkeerden was 

bij de Teufelsbrücke, gelegen achter een groot (museum-)kloostercomplex.  

Machtige rotsformaties, indrukwekkende diepten en mooie vergezichten. 
Eigenlijk wilden we naar Beuron rijden, het keerpunt vanuit Tuttlingen, maar 8 km voor dit doel bereikt 
werd weigerde Fred alweer een eindeloos lange helling op te knokken. Alles van de accu en nog heel 
zwaar trappen….. 



Omdraaien dus en terug in richting Sigmaringen, 
aanvankelijk zelfs langs de ‘gewone’ weg. Dat dit 
weer andere, mooie panorama’s opleverde wisten 
we tevoren ook niet. Na een kilometer of 8 gingen 
we toch maar weer netjes via de Donauradweg en 
zelfs deze zag er, van de andere kant komend, 
weer heel anders uit. 
Onderweg zagen we ook nog een merkwaardig, 
enigszins luguber beeld. 
1.50m. hoog maar erg 
gedetailleerd.  
We vermoedden dat het 
iets te maken heeft met de 
pelgrimsroute die ook 
langs dit traject voert. 

We waren net terug van deze 45,5 km lange fietstocht, hadden net de zadels 
afgedekt of het begon serieus te regenen. Ondanks alle boze voorspellingen 
hadden we toch nog geboft met het weer. 
Nog even terugrekenen vanaf onze gemiddelde bedtijd en om 19.30 uur de 
eerste van de 2 euro’s in de stroomkast te gooien. Snel weer de accu’s en 
ander oplaadspul aan alle beschikbare stopcontacten. 
Na de avondhap werd besloten dat we de volgende dag nog maar in Sigmaringen zouden blijven 
hangen, temeer om de weersberichten weinig goed voorspelde. 
Een kleine bijzonderheid: Els had de volgende 3 a 4 etappes uit de boeken zitten peuteren, een klus 
die als regel door Fred gedaan wordt. 
 
Zaterdag 1 september. 
Het verslag van deze dag is snel klaar! Vanwege het beroerde weer zijn we maar een beetje gaan 
shoppen en verder is er in en aan de camper gepoetst en geprutst om de dag door te komen. Geen 
belevenissen, geen leuke dingen, gewoon een saaie grijze dag. 
Maar door dit soort dagen weten we de overwegend fijne dagen nog meer te waarderen. 
 
Zondag 2 september. 
Lekker uitgeslapen! Het was half tien toen we aan het actieve leven begonnen. Fietsen opladen, 
saniservice, stroomkabel naar binnen en toen konden we opweg naar de door Els geprikte plaats 

Messkirchen. In principe maar 16 km verder maar een umleitung 

plakte er weer bijna 10 km bij. 
De CP was gratis en er was een sanizuil. Een leuke plek bij een 
aardig stadje. Geen stroom. 
Na de brunch maakten we een uitgebreide wandeling door het 
stadje waar een paar aardige dingen te bekijken waren. Een in de 
boeken geroemd kasteel vonden we tegenvallen. In het kasteelpark 
raakten we aan de praat met een echtpaar, oorspronkelijk afkomstig 
uit Roemenië. Dit werd een leuk en interessant gesprek. De dame 
benadrukte wel dat ze van Hongaarse bloede was. Dit hadden we in 
Roemenië al gehoord dat er een grote Hongaarse enclave in 
Transilvanië is. Zij waren eigenlijk wel verbaasd dat we toch redelijk 
veel over Roemenië wisten. 
We wisten zelfs nog te herinneren hoe we in het Roemeens 
afscheid moesten nemen. 
 
 



Af en toe hield de mieser op en deed de zon zijn uiterste best maar steeds tevergeefs.  
Drie uur later namen we het besluit om nog maar een etappe door te rijden omdat het vanwege het 
weer toch prettiger is om aan de stroom te hangen. Neuhausen ob Eck lag 17 km verderop. 
Een leuke CP! Complimenten voor de reisleidster! Gratis, zelfs de stroom al vroeg men wel om een 
vrijwillige Spende. En dat zou natuurlijk gedaan worden. Het plaatsje leek al erg aardig bij het 
doorrijden, dat zouden we zeker gaan bekijken.  

Op het infobord zagen we dat 500 meter verderop 
een openluchtmuseum was. Toch maar eens gaan 
bekijken. Tot onze verrassing 
was er juist die dag een 
folklore- en muziekfeest 
Tussen en in de mooie oude 
boerderijen en molens waren 
overal orkesten aan het 
spelen. Vooral hoempapa-
muziek maar toch wel erg 
leuk. We bleven vrij lang 
luisteren bij twee ensembles 
die begeleid door citer, 

gitaren en mandoline streekliedjes zongen. Heel charmant! 
Er werden mondharmonicalessen gegeven en er werd een demonstratie gegeven over het 
(ouderwets) handmatig stemmen van een mondharmonica. Er waren ook accordeons te bewonderen 
en we hebben met bewondering naar een opengewerkt exemplaar staan kijken. Wat een knap stuk 
fijnmechanica! We raakten aan de praat met een muzikant uit Bad Reichenhal die trots vertelde dat 
hij al eens in Kerkrade had gespeeld. Ondanks alle muziek vonden we ook nog tijd om te genieten 
van de oude boerenhoeves met authentieke interieurs. Bij aankomst in het museum trok ook de 
hemel open en werd het lekker weer. 

Tot onze spijt ging het museum om 18.00 uur dicht, we hadden er best nog willen blijven. 
Omdat het zo’n leuke 
camperplaats was en we 
nog een fietstocht in de 
omgeving wilde maken 
besloten we nog maar 
een dag te blijven. 
De avondmaaltijd was ook 
weer erg lekker en na het 
uitbuiken, wat computeren 
en muziekluisteren sloten 
we deze dag af. 

 


