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Maandag 3 september. 
De ochtendhemel was lichtgrijs met hier en daar een vermoeden van blauw. Het was ook minder fris 
dan de voorgaande dagen en het was droog. We besloten om Neuhausen eens wandelend te gaan 
verkennen. Een vrij stevige wandeling die echter niets noemenswaardigs in ons vizier bracht. 
Een voortuintje met tig tuinkabouters is ook niet echt uniek en mooie oude huizen konden we niet 
ontdekken. Gelukkig vonden we wel een bakker en namen wat lekkere broodjes mee. 
Na het rustige ontbijt gingen we weer het fietspad op. We volgden richtingpijltjes en voor we het 
wisten reden we weer op een stuk Donauradweg dat we al eerder gereden hadden. Geen ramp want 
de mooie omgeving ziet er met een andere belichting en van de andere kant komend toch weer heel 
anders uit. Toen we bordjes tegenkwamen waarop Neuhausen vermeld stond besloten we maar 
terug te rijden omdat we geen kaart of atlas bij ons hadden. Was de heenweg grotendeels 
freewheelen-bergaf, de terugweg was behoorlijk buffelen. Maar we hebben het zonder afstappen 
gehaald. 
Bij de camper gingen de accu’s gelijk aan het infuus (lees: stroom) want die waren ver leeg. We 
besteedden de oplaadtijd nuttig met een zeer grondige reiniging van de diverse tapijten zodat de 
vloer er weer gelikt uitzag. 
Toen de accu’s behoorlijk bijgeladen waren maakten we nog een fietstocht, opzoek naar een in de 
atlas aangegeven mooi uitzichtpunt maar dit hebben we helaas niet kunnen vinden. Geen ramp want 
het was toch een mooie route. Dagprestatie: 35,5 km BoBa (Bergop-Bergaf) 
Op de ‘smorgens leeggeraakte CP, we stonden alleen, kregen we weer buren. Deze kwamen, 
ondanks dat er ruim plaats was, bewust naast ons staan want, zo vertelde ze later, ze hadden best 
zin in een praatje. Hun opvatting over de Duitse taal week nogal af van wat wij hieronder verstaan 
maar dat kwam omdat zij uit het Frankenland kwamen. Ondanks dit dialect konden we hen in grote 
lijnen wel volgen en zo hielden we toch anderhalf uur een gezellig gesprek gaande. 
Tegen zevenen werd het te fris en zochten we de campers op. Even een telefoontje naar de kinders 
en de afspraak werd gemaakt dat we naar hun standplaats Wutöschingen zouden komen omdat zij 

er twee dagen zouden blijven. Een rit van ongeveer 80 km omdat we nog even via Tuttlingen wilden 
rijden om wat inkopen te doen. 
De avond? Eigenlijk via de gewone bezigheitjes richting bedtijd. 
 
Dinsdag 4 september. 
Het weerzien met kinders en kleinzoon Kai gaven voldoende impuls om redelijk vroeg op pad te 
gaan. Nog even langs Tuttlingen om een paar noodzakelijke boodschapjes te doen en toen door naar 
Wutöschingen. De camper moest weer stevig aan de bak! Diverse hellingen van 15 en soms meer 

procenten, bovendien nogal wat bochten, niet altijd ruim 
bemeten. Maar de campingachtige camperplaats werd bereikt.   
We zagen dat er een plekje naast de camper van Debby en 
Peter gereserveerd was en begingen de fout op eigen houtje de 
plaats in te nemen…….. Dit ging niet helemaal zoals het moest, 
gevolg dat een zeer boze campingbaas ons met de tractor uit het 
nog vochtige gras moest trekken. Fred had al zijn tact nodig om 
de baas een beetje tot bedaren te brengen. Omdat de kinderen 
er nog niet waren besloten we toch maar te blijven anders waren 
we, vanwege de tierende chagrijn, beslist doorgereden. 
Na een half uurtje kwamen Debby, Peter en Kai terug van hun 
fietstoer. Een meer dan hartelijk weerzien na bijna 4 weken en we weten niet zeker wie er blijer 
waren, Kai of de grote kinders (of wijzelf?). Kai was helemaal door het dolle en dribbelde van louter 
agitatie als een kip (kuiken) zonder kop rond. “Apa, Ama, Apa, Ama” 
Ook Debby en Peter hadden geen goed gevoel over de beheerders en al  snel stond vast dat we de 
volgende dag zouden vertrekken. 



Jammer dat een niet-gastgerichte instelling van de beheerders deze op zich heel leuke camper-
camping een negatieve bijsmaak gaf. En niet alleen bij ons, bleek uit verschillende gesprekken met 
camperburen.  
Peter ging overigens direct onder onze camper opzoek naar het probleem van koelvloeistofverlies. 
Hierbij ontdekte hij dat een slangverbinding naar de turbo niet goed sloot waardoor de 
motortemperatuur meer dan normaal opliep. De lekkage was er nog wel maar zo gering dat het lek 
niet te vinden was. Dat zal met afpersen opgelost moeten worden.  

Na de uitgebreide begroeting en bijpraatronde gingen we op de 
fietsen want Kai wilde naar ‘zijn’ koeien. Een leuke fietstocht, 
gedeeltelijk over Zwitsers grondgebied. 
Toen we bij de koeien kwamen ging meneertje gelijk naar zijn 
vriendinnen, twee koeien, want die moesten toch wel gevoerd 
worden. Hoewel we een klein uurtje bij de koeien waren kregen we 
hem met moeite weer in de fietsstoel want hij had er nog lang 
geen genoeg van. 
De rest van de dag bleef hij regelmatig om de koeien vragen……. 
 

Op de terugweg genoten we van een picnick,  gezellig in het 
gras langs de bosrand. Terug bij de campers werd er door de 
keukenbrigade een lekkere maaltijd bereid die lekker in de 
buitenlucht weggepeuzeld werd. 
Toen het echt donker begon te worden wilde jongeheer Kai ook 
in overweging nemen om te gaan slapen. Na de nodige knuffels 
ging hij uiteindelijk onder zeil. 
In onze camper werd nog een afzakkertje genomen en de dag 
doorgepraat en toen was het ook voor ‘de groten’ bedtijd. 
 
Woensdag 5 september. 

Vrij snel na het opstaan werd er bij beide camper spoed gezet om de camperplaats, of liever, het 
beheerdersechtpaar zo snel mogelijk de rug toe te keren. We reden naar een parkeerplaats in het 
gehucht Bol bij Blumberg om daar te ontbijten en daarna aan de wandeling door de 
Wutachschlucht te beginnen. En wat voor wandeling! Waren we vorige keer net de verkeerde kant 

uitgewandeld, deze keer was het bingo en wandelden (en klommen) we door het meest 
indrukwekkende gedeelte van de Schlucht.  

Met zijn 2 jaar en 3 maanden weerde Kai zich goed want hij liep best al redelijke stukken op eigen 
beentjes. Het grootste deel zat hij in de rugdraagstoel bij moeder of op de schouders van opa.  
Toen we bij een schilderachtige waterval kwamen was hij slechts met moeite weg te krijgen want hij 
is verzot op zand en modder maar vooral op stromend water. Helemaal te gek vond hij het toen hij 
een straal van de waterval mocht pakken. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voor ons allemaal indrukwekkende wandeling duurde ruim 4 uur maar wel 4 uur genieten! 
Het laatste stuk was als de bekende loodjes maar eenmaal bij de camper waren we de grootste 
vermoeidheid alweer vergeten. We zetten koers naar de volgende camperplaats waar wij een week 
tevoren al waren en die ons goed bevallen was: Donaueschingen. 
Om er te komen moesten de campers weer stevig aan het werk. Chaufeuse Debby en Fred waren 
het er over eens dat het in deze regio vaak lastiger en pittiger rijden is dan in de Beierse Algau. 
Onze kinders waren ook erg te spreken over de camperplaats, temeer omdat we leuke plekken 

hadden aan weerszijden van een schaduw-
brengende boom en er voldoende bewegingsruimte 
was voor ondernemende Kai. 
Na de gezamenlijke maaltijd maakten we nog een 
wandeling want Debby en Peter wilden uiteraard 
ook de beroemde Donauquelle zien. Aansluitend 

ook nog een kleine rondgang door de stad, tot groot 
vermaak van Kai die het prachtig vond omdat de 
straatlantaarns aangingen. Een klein foutje was dat 
hij een nutella-ijsje kreeg dat werkte als een 
energiebom. Tien minuten lang crosste hij als een 
turbo-peuter in het rond. 
Het stond voor Debby en Peter al vast dat ze het op 
deze plaats best iets langer konden volhouden. 
 

Donderdag 6 september. 

Omdat ook Debby, Peter en Kai graag met de fiets op stap gaan waren we al snel na het gezamenlijk 
ontbijt in het zadel cq kinderzitje. Eerst even naar de eigenlijke start van de Donau, de samenvloeing 
van Breg en Brigach om daarna een stevig stuk van de Donauradweg te fietsen. Onderweg zagen we 
een groep van 8 a 10 (babyloze) ooievaars in een veld. D&P hebben geen e-bikes, daarom werd er 
na ongeveer 15 km omgekeerd want de route was toch op bepaalde punten erg pittig. Ook erg mooi 
en dat maakte veel goed. Er werd nog door het uitgestrekte park gewandeld en weer een stukje stad 
verkend. De derde gezellige dag sámen werd afgesloten met de maaltijd, ná-babbel en een drankje. 
 
Vrijdag 7 september. 
Voor deze dag stond er weer een fietstocht op het programma. Deze keer in oostelijke richting via het 
Bregdal. Uiteraard eerst samen ontbijten om genoeg kracht op te doen. Ook had Kai nog werk om 
met zijn speelgoed bulldozer, dragline en truck de camperplaats opnieuw in te richten. Toen dit naar 
zijn tevredenheid was konden we op de fietsen.  



Deze keer was de route wat minder zwaar en toch mooi. We reden door Hüfingen en via een mooi 
bospad naar Bräunlingen waar we anderhalf rondje door het aardige plaatsje reden. 

Onderweg stopten we nog bij een Wassertretbecken en probeerde 
waterrat Kai te verleiden hier een rondje in te lopen maar dit vond zelfs 
hij te koud. Hij leefde zich liever uit door ons nat te spetteren uit het 
armdompelbad. Zo heeft Dr. Kneip het vast niet bedoeld maar hij had 
er veel plezier in. 
Op de weg terug viel Kai in zijn fietsstoeltje in slaap, rammelen en 
schudden konden hem hier niet van weerhouden. 
Fred stopte een paar maal want hij had weer leuke en mooie beelden 
gezien. In Hüfingen stonden we uitgebreid stil bij een heel leuke 
vinding: Een boom uit het Bücherwald. 
In een boom waren uitsparingen 
gemaakt waar boeken in stonden. 
Deze mocht men vrij meenemen met 
de belofte om ze na lezing elders 
weer beschikbaar te stellen. 
Leuk initiatief! 

Na de fietstocht werd er een beetje luie middag ingelast want we 
wilden ‘savonds sfeer gaan proeven in de stad. Daar waren 
allerhande activiteiten in het verkeersvrije centrum. 
Er speelde ook een band en dat was het helemaal voor Kai! 
“Papa, Papa, Papa!!!!!” Hij sprong bijna op Peter’s arm want er 
moest gedanst worden. “Yeahyeah” riep hij met beide armpjes in de 
lucht. De band zal niet alle dagen zo’n enthousiaste fan 
tegenkomen. Toen de band pauze maakte ging Kai de zangeres 
persoonlijk bedanken………. 
Het was alweer donker toen we bij de campers arriveerden. 
Pedagogisch waarschijnlijk niet helemaal correct maar uiteindelijk 
had Kai ook vakantie. Toen hij volledig uitgeteld en tevreden in zijn 
bed lag zijn Debby en Peter nog naar de stad gegaan want ze hadden flarden opgevangen van hun 
favoriete muziek en oma en opa konden een oogje in het zeil houden bij Kai. 
 
Zaterdag 8 september. 

Deze dag werd doorgebracht met wat wandelen door het park en nog maar eens door de leuke stad. 
Gelukkig viel Kai in een diepe slaap in de wandelwagen en hij bleef bijna 3 uur in de armen van 

Morphus.  
Daarna moest hij helpen om het terrein naast de CP klaar te 
maken voor de opbouw van tenten t.b.v. de ophanden zijnde 
hippische dagen in Donaueschingen. Dragline en truck 
werden ingezet en ook stevige handarbeid werd niet 
geschuwd. Oma, op het plaatje helaas onthoofd, werd 
benoemd tot toezichthoudend uitvoerder. 
‘sAvonds ging het richting feestterrein waar een rockband zou 
optreden. Alweer ging Kai uit zijn bol. We namen hem ook 
nog even mee naar een folkloristische show met, o.a. 
originele Beierse Schuhplattlers maar dat boeide hem totaal 
niet. Terug naar het rockgebeuren en dansen op papa’s arm! 

Het was alweer (te) laat toen hij in zijn bed belandde maar hij had duidelijk genoten. 
In afwachting van de grote feestoptocht van de volgende dag gingen we allen te bed. 
 
 



 
Zondag 9 september. 

Het laatste gezamenlijk ontbijt werd weggewerkt want na de optocht zouden we uit elkaar gaan. 
Debby, Peter en Kai moesten weer in kleine stapjes naar huis terwijl wij nog een paar weken te gaan 
hadden. Ook werd merkbaar dat het voor Kai wel heel erg intensief was om samen met papa, mama, 
oma en opa op te trekken. Maar al te graag wilde hij met allen veel plezier maken en dat kostte toch 
een berg energie. 
Twee uur te vroeg waren we al in de stad, in de veronderstelling dat de optocht om 11.00 uur zou 
starten. Gelukkig werden hier en daar al wat geïmproviseerde optredens van orkesten verzorgd om 
de tijd te doden. Het ging Fred toch te lang duren dus hij ging, in goed overleg, alvast richting 
camper. Slenteren en langer staan leverden protest op van zijn benen en knieën. 
Na ruim twee uur keerde ook de anderen terug. Ze waren tevreden over wat ze gehoord en gezien 
hadden, hun folkloristische behoeftes waren ruimschoots vervuld. 
Beide campers werden reisklaar gemaakt en er werd uitgebreid geknuffeld en afscheid genomen na 
zes heel leuke dagen samen.  
Debby, Peter en Kai vertrokken als eerste om met Kai’s plezier om weer te gaan rijden het afscheid 
van oma en opa te verdoezelen. 
Enkele minuten later waren ook wij opweg met bestemming Balingen. 

In de namiddag kwamen we hier aan en vonden we onze 
plek op de aardige gratis camperplaats. Er kunnen 10 
campers staan maar dan is het wat krapjes. Nu stonden er 
maar zes en daarvan vertrokken er al rap een paar zodat 
we lekker ruimte om ons heen hadden. 
Stroom en sani was via betaalbare muntzuilen en de CP ligt 
dicht bij het aardige centrum. 

Na plaatsing van de camper gingen we nog het stadje in en pikte nog net een staartje mee van een 
Multi-culti-dag waaraan allerhande in de regio wonende nationaliteiten deelnamen. 
Verschillende kraampjes met land-eigen eetspul of handwerk of met documentatie over hun land. 
Niet zeer imponerend maar we hadden de meeste, vermoedelijk heel spectaculaire optredens helaas 
gemist. Het kan, zoals we vaker stellen, niet altijd feest zijn……! 
Het werd die avond een vroegertje want we merkten verdraaid goed dat de 6 Kai-dagen niet alleen 
erg intensief waren voor onze kleinzoon! 
 
Maandag 10 september. 
Het bestuderen van de atlas leerde ons dat we in de buurt zaten van de burcht Hohenzollern.  
En dat zou de echte zijn, excuses voor de foutieve informatie over de burcht van Sigmaringen….. 
Fred ging op jacht naar broodjes voor ontbijt en picnick terwijl Els het bed opmaakte en de andere 
picnickspulletjes klaarmaakte. Kort na het ontbijt gingen we op pad, de Hohenzollernradweg volgend. 
Blij met onze e-bikes want er zaten pittige stukjes in. 

Na een kilometer of 6 a 7 zagen we de burcht aan de horizon opdoemen. Al peddelend kwamen we 
dichterbij. Aan de voet van de berg leidde een weg naar boven maar deze vonden we toch teveel van 
het goede. We stalden de fietsen en gingen op zoek naar een wandelpad. Helaas, niet gevonden. 
En om nu langs de drukker wordende weg te wandelen vonden we ook niet aantrekkelijk.  
Okee, dan maar niet dicht bij de burcht gaan kijken.  



Geen grote teleurstelling want ook op 
afstand was het mooi om te zien. 
We fietsten door naar Hechingen, een 
verassend mooi stadje. Fietsen werden 
weer gestald en we wandelden en 
klauterden een verkenningsronde. Mooi! 

Hierna vonden we het tijd om weer richting Balingen te 
gaan want we wisten dat de terugweg ook pittig zou 
zijn. Over dit parcours zijn 35 km een mooie afstand, 
meer kilometers zou te zwaar zijn. 
Om onze benen nog wat andere belasting te geven 
wandelden we redelijk uitgebreid door het centrum van 
Balingen. Ook hier was genoeg te bekijken en als je 
dat dan doet met een lekker Italiaans ijs op de hand 
dan wordt het helemaal leuk! 
We vonden twee (tussen meer) beelden(groepen) die 
zeker een plaats moeten krijgen in onze beelden-foto-
collectie. 

 

 
Ook in Balingen viel het ons op dat er veel niet-Europeese mensen waren. Geen toeristen maar 
mensen die er kennelijk wonen. Overigens: De hier wonende Duitse mensen spreken een taal die 
niet zo heel veel te doen heeft met wat wij onder Duits verstaan. Tussen de klanken door herkent 
men hier en daar een bekend woord….. 
Camperburen maakten ons attent op een leuke CP, niet ver hier vandaan. 
Hun enthousiasme deed ons besluiten om daar de volgende dag naar te verkassen dus werd 
Mössingen in de navi ingevoerd. Slechts 30 km rijden, dus een makkie. 
Ook deze avond gingen we vrij vroeg naar bed. 
 
 
 



Dinsdag 11 september. 
Toen we goed wakker waren namen we uitgebreid de tijd voor een goede sani-service om daarna te 
verkassen naar Mössingen. Hier vonden we inderdaad een  
aardige camperplaats met stroom en sani op munten maar 
verder gratis. Niet spectaculair maar min of meer in het vrije 
veld en aan de rand van het stadje. Na de brunch gingen we 
weer op de fiets en volgden, gedeeltelijk puzzelend, de 
Radweg naar Tübingen, een erg mooie stad waar Fred al 
eerder geweest was en die hij Els graag wilde voorstellen. 
Fietsen neergepoot en wandelen. Enthousiast greep Fred 
de camera om de mooie stad vast te leggen om vervolgens 
te constateren dat de SD-card niet in de camera zat. Dom!  
Ruim twee uur vergaapten we ons aan het vele fraais dat er te zien was om daarna, het was even 
zoeken, terug te gaan naar de fietsen en de terugweg te aanvaarden. 
We waren net bij de camper, de fietsen stonden op het rek en de hoes zat eroverheen toen er een 
hevig onweer losbrak. Dat was boffen anders waren we zo van de weg gewaaid en door en door 
natgeworden. Na een meer dan stevige plensbui met felle windstoten werd het na een dik uur weer 
droog en maakten we nog een wandeling door het stadje.  

Het was even zoeken maar we vonden toch een paar 
schilderachtige plekjes. De lucht werd zwart en wéér 
waren we net op tijd binnenboord. De rest van de 
namiddag en avond bleef het erg wisselvallig dus legden 
we onszelf huisarrest op. De volgende dag, dat was al 
eerder bepaald, zouden we verkassen naar Rottenburg 
am Neckar. Nog wat internetten, o.a. om te zien dat de 
volgende dag slecht weer zou leveren.  
Zou dit meevallen dan zou er een tweede bezoek aan 
Tübingen inzitten, deze keer met SD-card in de camera. 
Ongeveer 20 km fietsen, Rottenburg-Tübingen ViceVersa. 
Er werd nog een tijdje aan dit verslag gewerkt en toen 
mochten de oogjes weer dicht. 

 
Woensdag 12 september. 
Gedurende de nacht had het nog geregend, bij het opstaan was het grijs maar droog. En koud! 
Het was maar net 10 graden, een schril contrast met voorgaande dagen.  
Opweg naar Rottenburg am Neckar. Het tweede deel van deze vrij korte rit voerde door een 

aantrekkelijk landschap. De wat verstopte CP aan de oever van de Neckar werd gevonden en er was 
ruim plaats. Sinds dit jaar moet er € 5,= via parkeerautomaat betaald worden, voorheen was het op 
basis van vrijwillige bijdrage. Stroom en sani via muntgeld en er 
stond een afvalkliko. 
Eerst even naar de nabij gelegen Aldi om verse broodjes te 
halen om vervolgens rap terug te gaan om ze te verorberen. 
Omdat het nog steeds erg fris was besloten we eerst maar een 
stadswandeling te maken. De moeite waard want het is een 
aardige stad. Een beetje jammer dat er nogal wat bouwsels in 
de steigers stonden voor restauratie maar uiteindelijk zal het 
totale plaatje er nog mooier op worden.  
Aardig om te zien was een historische openbaar cachot waar 
kwaadaardige personen als straf in opgeloten werden. Een 
plaatje hiervan komt in het volgende deel van dit verslag. 


