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Vervolg Woensdag 12 september. 
 
Zoals beloofd: Een plaatje van het openbare cachot en andere leuke plekjes in Rottenburg. 

 
Na de stadverkenning was de temperatuur een beetje omhoog gekrabbeld en besloten we toch maar 
te gaan fietsen. Tübingen lag ongeveer 10 km noordelijker dus gingen we daar, deze keer met een 

SD-card in de camera, maar weer naar toe. Als men het volhoud kan men uren door deze boeiende 
stad wandelen en telkens weer nieuwe oude gebouwen, steegjes en details ontdekken. 

Omdat het een universiteitsstad is, is ook het publiek zeer gemêleerd.  
Op de heenweg was het aangenaam fietsen, overwegend vlak en ook nog 
stevig wind in de rug en redelijk wat zon. 
Toen we al enige tijd door de stad wandelden sloeg, plotseling, het weer om. Verschillende 
marktkraampjes werden geveld door windstoten en het begon te regenen. Het plensen ging gelukkig 
vrij snel over in mieseren. We wandelden nog een tijdje door maar besloten toch maar terug te gaan. 
De mieser begeleidde ons tot bijna bij de camper. Toen we daar aankwamen waren we nogal nat en 
door en door koud. Snel droge kleren aan en een goede hete kop koffie deed dit vergeten. 
Tegen schemertijd deed het zonnetje nog een poging maar het bleef toch fris.  
In de hoop dat de weerberichten klopten en het de volgende dag weer beter zou worden gingen we 
de avond en uiteindelijk de nacht in. 
 
Donderdag 13 september. 

Warempel! Wakkerworden met stralende zon en blauwe hemel. Dat gaf weer extra energie.  
Nog even de cassette leegmaken en spoelen en toen Starten maar. Een heel klein stukje rijden want 
we gingen eerst even naar de Aldi voor lekker vers brood en wat proviandaanvulling. Om de 30 km te 
overbruggen moesten we weer even door Tübingen. Een half uurtje later stonden we in Nürtingen, 

eveneens aan de Neckar gelegen. Een aardige camperplaats met (munt)stroom en –sanizuil en een 
paar afvalbakken. Daarvoor moet via een parkeerautomaat € 5,= betaald worden. Niets mis mee. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de CP was een info-bord en een kastje met allerhande foldermateriaal. Prima verzorgd. 
Na het uitgestelde ontbijt gingen we op de fietsen om de stad te verkennen. Alweer een mooie stad 
met een aantrekkelijke Altstadt. We namen ruim de tijd om al wandelend te genieten. 
Het was hier en daar klimmen maar juist daardoor krijgt een stad een bijzonder karakter. 

 
De hemel was overwegend blauw maar er verschenen steeds meer wolken. We twijfelden, na het 
natte pak van de vorige dag, of we nog een langere fietstocht zouden maken. Regenjassen in de 
fietstas en het erop wagen. We fietsten langs de overwegend aangename en mooie Neckarradweg 
naar Plochingen. We vinden dat Duitsland overwegend mooie steden en stadjes heeft!  

Fred was blij weer een gebouw van architect Hundertwasser te 
ontdekken. Natuurlijk moest dit op de foto om later bij de andere 
bouwwerken van deze bijzondere en vooral speelse architect te 
voegen. 
Het compacte stukje Altstad was mooi, de hele stad maakte een 
goede indruk. Ook de buitengebieden waren goed verzorgd, we 
hadden het vermoeden dat ook hier vrij recent de Bundes- of 
Landesgartenschau is geweest. 
De regenjassen zaten nog steeds werkeloos in de fietstas maar 
de grijskleuring van steeds grotere wolken deed ons besluiten 
om de Neckarradweg weer op te zoeken en richting camper te 
gaan. Het bleef droog, de voorspellende metereologen kregen 
hun gelijk.  
Op de volgende pagina een kleine indruk van Plochingen. 
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Bij de camper aangekomen dook Els gelijk in het –Duitstalig- boek dat ze voor een paar cent uit een 
opruimingsbak had gepeuterd en dat handelt over een Amerikaans meisje in nazi-Duitsland. 
We konden geen enthousiasme opbrengen om zelf te gaan koken en bovendien hadden we weer 
eens zin in een lekkere döner-kebap want dat was al héél lang geleden. Dit was bovendien goed te 
combineren met een avondwandeling en de 35 km fietsen hadden ons echt niet gesloopt. 
We stelden de beslissing of we hier nog een dag zouden blijven nog even uit tot de volgende dag. 
 
 Vrijdag 14 september. 
Het werd dus toch verkassen. We prikten Blaubeuren zonder echt te weten wat daar te beleven viel. 
Het begon al met een mooie route, een flinke hap autoweg door een fraai landschap. Toen we de 
autoweg verlieten werd het landschap nog fraaier. Via een kleine omleiding kwamen we in 
Blaubeuren aan. Wat is dit stadje plaats mooi gelegen! De CP is voorzien van een muntsanizuil en 
de € 5,= werd opgehaald. Geen stroom maar de accu zat goed vol en ook de fietsaccu’s waren 
voorzien. Even snel brunchen en toen wandelschoenen aan voor de verkenning van de omgeving. 
Dit was genieten. Wat een mooi decor.  

Vooral rond de Blautopf, de bron van het riviertje de Blau was geweldig. Alleen al het diepblauwe 
water maar ook de watermolen en andere oude gebouwen maakte diepe indruk. Telkens weer bleven 
we staan om onze ogen de kost te geven. Verder in het stadje vonden we ook vele mooie oude 
gebouwen en lieflijke straatjes en steegjes. Hierbij heerlijk na-zomer weer dus SUPER!!! 
Blaubeuren staat zeker in de TOP 10 van mooiste plekjes sinds we camperen. 
Op de volgende pagina ’n paar van de vele foto’s. 
 
 
 



  
We lieten ons zelfs verleiden om een rondrit van ruim een uur met een drollig toeristentreintje te 
maken. Normaal niet ons ding maar hier hebben we geen spijt van. Na een interessante rit kriskras 
door steegjes en parken ging de trein zelfs de pittige helling op om ons te laten genieten van het 
uitzicht over de stad en wijde omgeving. 

Dit uitzicht inspireerde ons tot een flinke wandeling en we beloofden onszelf de volgende dag ook 
weer een fietstocht te maken met bestemming Ulm. We hadden inmiddels al voor twee dagen betaald 
en dat betekent bij ons meestal dat we 2½ dag te besteden hebben omdat we vroeg aankomen. 
 
 



 

 
Bijna vergeten: In afwachting van het vertrek genoten we nog van Kaffee mit Warme Apfelstrudel und 
Vanillesose. Wat aan de koffiesmaak ontbrak werd door de Strudel meer dan goed gemaakt. 
In de late namiddag maakten we nog een stevige door-stapwandeling in de omgeving van de stad. 
 
Zaterdag 15 september. 
Het was na het ontbijt even dubben welke kleding we zouden aantrekken voor de fietstocht want het 
had ‘snacht een beetje geregend. Okee, het uien-principe: Zodanig dat naar behoefte laag voor laag 
gepeld kan worden. En toch ook maar de regenjassen in de tas. 
Via een heerlijk wegpeddelend fietspad kwamen we na ongeveer 20 km in Ulm aan. De entree van 
de stad werd begeleid met wat lichte motregen, daarom doken we eerst maar een giga 
shoppingcentrum in om het buitje over te laten gaan. Hierna door een lichte verkeerschaos (vinden 
wij al gauw….) naar de binnenstad om met heel veel bewondering naar de Dom en het oude 

Stadhuis te kijken. Rond deze geweldige gebouwen was een grote 
bloemen- en groentemarkt waar het krioelde van de mensen. 

 
 


