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Zondag 16 september.
Met enigszins gemengde gevoelens namen we afscheid van Blaubeuren. Dubben…….. Nog een dag
blijven staan of toch maar weer verder? We kozen voor het laatste met de belofte dat we zeker nog
eens terug zullen keren in Blaubeuren.
Onderweg naar Öllingen, de beoogde volgende plaats stopten we nog even bij een bakker voor
verse broodjes. Toen we bij het gehucht Öllingen aankwamen waren we het met elkaar eens dat dit
net iets te landelijk was. Ook qua omgeving: Akkers, akkers, akkers en ook nogal berg-op-berg-af.
Doorrijden dan maar en zo belandden we, nadat we weer een behoorlijke plas diesel gekocht
hadden, in Donauwörth waar we, eenmaal op de camperplaats, merkten dat we er al eens gestaan
hadden. Het wordt langzamerhand echt moeilijk om alle standplaatsen die we ooit aandeden te
onthouden!
De CP is een gereserveerd deel van een grote parkeerplaats langs de Donau-oever. Geen stroom,
wel een sani-munt-zuil en verder kostenloos. Het was toch wel aardig om de stad weer te zien al
hield dit ook in dat er geen foto‟s gemaakt werden. Die zitten immers al in ons archief. (Thuis!)
We wilden natuurlijk weer een stukje Donauradweg eraan breien dus gingen we vol goede moed
opweg. Op de borden vonden we het plaatsje Lechend wat er volgens ons op duidde dat hier de
Lech uitmond in de Donau. Weer trapten we erin! Weer dachten we dat de Donau en dus ook de
Donauradweg redelijk waterpas liep. Kregen we toch een partij lange hellingen voor de kiezen!
Lechend werd bereikt maar de monding hebben we niet gezien omdat we niet nog een lange en
pittige helling op wilden. Keren dus om uiteindelijk met nagenoeg lege fietsaccu‟s en lichte kramp in
de benen in Donauwörth terug te keren.
Hier hadden we een lang en boeiend gesprek met een ouder echtpaar, beiden met een DDRverleden maar die na de Wiedervereinigung in het westen een mooie beroepscarrière hadden weten
op te bouwen.
Een ander boeiend aspect was dat de Dame, in de 80, zo goed als hersteld was van kanker….
Wat niet snel gebeurd, gebeurde nu: We omhelsden de dame toen we afscheid namen. Het was echt
een zeer aangename kennismaking. We realiseerden overigens, wederzijds, dat dit een eenmalige
ontmoeteng zou blijven.
In de loop van de avond was het een paar keer wat schrikken: Plok, plok, plok klonk het op het
camperdak! We stonden onder een grote kastanjeboom die zich ontdeed van zijn (of haar?)
kastanjes. Toen we dit geluid eenmaal herkenden konden we er goed mee leven. Het heeft onze
nachtrust niet belemmerd.
Maandag 17 september.
We waren camper nr 8 die, na de sani-routine, de camperplaats verlieten om opweg te gaan naar de
stad Neuburg an der Donau. Zag er in de boeken aardig uit, dus waarom niet?
Een makkelijk ritje, 30 km, dus we stonden al vroeg op de royale camperplaats. Weer direct aan de
oever van de Donau. Gratis, geen stroom, wel een muntsanizuil.
Eerst maar even broodjes gehaald en na het ontbijt zijn we eerst een uitgebreide wandeling door de
stad gaan maken.
Een burcht vormde het centrale punt en lag op een berg
omgeven door een park.
Eromheen lagen diverse kerken en herenhuizen, de een nog
groter dan de ander. Wat steeds weer opvalt is dat men in een
groot deel van Beieren de huizen en andere gebouwen uitbundig
versiert met beelden, muurschilderingen, bloembakken en
andere tierelantijnen. Soms neigt het in onze ogen naar kitsch
maar dat zal de Nederlandse Calvinistische aard zijn waarmee
we zijn opgegroeid.

Na de stadsbezichtiging besloten we maar weer een stuk van de Donauradweg te gaan fietsen.
We volgden de bordjes maar na ongeveer 12 km fietsen langs de bewegwijzerde Donauradweg
hadden we nog geen meter Donau gezien. Bovendien kreeg Fred een lekke band en deed het
fietspompje zijn werk niet met overtuiging. Passanten wisten ons te vertellen de eerstvolgende kans
op een fietsenmaker 10 km terug of 10 km verderdoor zou zijn……. De man had gelukkig een
fietspompje dat wel functioneerde en toen bleek dat Fred‟s plakwerk toch wel gelukt was. We reden
nog even door tot het volgende gehucht, de band hield zich goed, maar daar was geen bandenboer
te vinden. Rechtsomkeer dan maar. De troost voor deze niet erg bevredigende fietstocht was dat het
wel lekker weer was.
Toen we terug bij de camper waren maakte Els een verkenningstochtje en zag dat er aan de andere
oever ook een fietspad liep. Niet de officiële Donauradweg maar het zag er goed uit. We namen dus
het besluit om maar twee dagen in Neuburg te bivakkeren en die andere route de volgende dag te
gaan rijden. Lekker eten, wat na-babbelen en toen enthousiast onze slaapplaats opgezocht.
Dinsdag 18 september.
En zo waren we al vrij vroeg opweg via de alternatieve Donauroute. Na een paar kilometer over
behoorlijk goede grind-, in het Duits Schotter-Radwegen zagen we een wegwijzer naar Ingolstadt.
Dat was nog 19 km, dat was te doen. Vrijwel constant reden we langs de Donau, dan weer op de dijk,
dan weer onderlangs, soms ook stukken door bebossing. ‟n Kilometer of 4 voor Ingolstadt was het
weer mis: Band liep weer vrij snel leeg. Deze keer hadden we een goede pomp bij ons dus eerst
maar weer stevig oppompen, Dit bleek uitstel van executie want al snel was het gedaan. Fiets op zijn
kop en zoeken. Deze keer was het lek moeilijk te vinden maar lukte uiteindelijk toch. Plakken,
pompen, afwachten………. De band bleef hard. Met een toch niet geheel gerust hard reden we door
naar Ingolstadt dat we via een mooi buitengebied binnenreden. Ondertussen waren we het erover
eens dat we zouden kijken om een nieuwe binnen- en buitenband te laten monteren want het
vertrouwen was weg. Na even vragen kwamen we bij een giga grote fietsenzaak, zo groot hadden we
nog nooit gezien. Zij konden de banden wisselen maar dat zou pas na 2 uur klaar zijn vanwege de
wachtrij. Akkoord, het was niet anders dus gingen we het grote en mooie park langs de Donauoever
bekijken. Alweer een erfenis van een Bundesgartenschau. Prachtig aangelegd rond en tussen
diverse vestingwerken. De twee uur wachttijd waren daardoor zeker geen straf!
De Rundweg door de Altstad leek ons te lang omdat we na het afhalen van de fiets toch terug naar
de camper wilde omdat rond vier uur de temperatuur vrij snel gaat dalen. Ook Ingolstadt komt op ons
lijstje van “Nog eens bezoeken”. Misschien zijn dan ook de omvangrijke verbouwwerkzaamheden en
wegomleggingen in de stad verleden tijd.
De fiets was op de afgesproken tijd klaar en na het neertellen van € 55,- gingen we op het zadel en
terug, richting Neuburg. Ondanks dat we dezelfde route terugreden was het beeld toch anders en ook
weer boeiend. Deze tijd van het jaar daalt de temperatuur rond 16.00 uur in een rap tempo, we
konden toen we rond 17.00 uur terugwaren een kop hete thee goed gebruiken!

Een paar plaatjes van Ingolstadt:

Na het avondmaal was het gebruikelijk overleg: We zouden de Donau tabé zeggen en de volgende
dag verkassen naar het aantrekkelijke Altmühltal met standplaats Eichstätt.
Woensdag 19 september.
Nog een korte blik op de Donau, saniservice en toen, via de Aldi, opweg.
Het was maar een ritje van 22 km dus voor we het wisten zaten we op de leuke camperplaats van
Eichstätt aan het ontbijt. Even de 7 euro in de parkeerautomaat en de stroom aansluiten en toen
konden we aan de hernieuwde kennismaking met de Kurförstliche Bisschofsstadt. beginnen. We
beleefden deze rondwandeling als bijna afstotelijke vanwege de anti-bescheidenheid van de destijds
heersende Vorstbisschoppen die deze pompeuze barokstad uitstraalt. Het ene gebouw nog groter
dan de ander en kennelijk werd er niet op de centen gekeken! Een redelijk deel van deze gebouwen
wordt nu gebruikt als universiteit en/of Hochschule. Natuurlijk, als cultuurmonument zijn de gebouwen
van onschatbare waarde maar van ons mag het wel een heel stuk bescheidener. Gelukkig komen we
dat tijdens onze reizen ook regelmatig tegen en genieten dan, ter compensatie, dubbel.
De CP ligt iets buiten de stad in een mooie parkomgeving en heeft direct aansluiting op diverse Raden Wanderwegen.
„s Middags maakten we een fijne fietstocht door het Altmühltal dat niet voor niets grote toeristische
bekendheid geniet. Na een kilometer of 15 werden schapenwolken opeens fors groter en donkerder,
voor ons een reden om maar, via de andere Altmühloever terug te keren. We werden zelfs getroffen
door 23 dikke druppels!
Foto‟s werden er deze dag niet gemaakt want die zitten immers ook al in ons archief
De bestemming voor de volgende dag werd, aan de hand van de Bordatlas, vastgesteld: Berching
aan het Main-Donaukanaal.
Donderdag 20 september.
Het weer zag er goed uit bij het opstaan en dat inspireerde om vrij snel aan de dertig kilometer te
beginnen. Het was best een pittige klim om uit het Altmühltal te geraken maar dit leverde geen
problemen. Rond 11.00 uur kwamen we in Berching aan.
Een goed verzorgde camperplaats bij de aanlegsteiger. Het was even
zoeken naar de inrit. Standgeld € 5,= en stroom via muntautomaat.
De saniservice ligt een stukje van de CP verwijderd, jammer dat we
geen duidelijke verwijzing vonden.
Berching is een liefelijk stadje, nog geheel ommuurd met de
bijbehorende torens en poorten. Dit nodigde natuurlijk uit voor een
uitgebreide wandeling waar we dan ook dik 2 uur mee doende waren.

En……..: Bij ieder torentje stond Fred met zijn meest aardige stem Rapunsel te lokken maar dit bleef
vergeefse moeite.
De stadsmuur heeft
nog grote stukken met
galerijen en waarom
weten we niet, hier
hebben we iets mee.
Na
de
stadsbezichtiging
vonden
we het weer tijd voor
een fietstocht.
We reden over de dijk
van het Main-Donaukanaal, een leuke toer
van 34 km.

Twee dingen vielen op in het landschap in deze streek: De karakteristieke hopplantages (Het barst
hier dan ook van de brouwerijen, ieder stadje of stad heeft er tenminste één) en de grootschalige
zonnepaneelvelden, vele hectaren vol met grote zonnepanelen.

Na de fietstocht dobberden we met eten, internetten en reisplanning door de avond. De reisplanning
leverde op dat we de volgende dag zouden doorrijden naar Poppenricht bij Amberg, daar werd een
gratis CP beloofd. Via internet ontvingen we het eerste deel van het reisverslag van onze kinderen
dus hadden we wat leesvoer. Ook lazen we ons even bij over het actuele wel en wee in Nederland en
de rest van de wereld. Dit gaf ons niet het gevoel dat we veel gemist hadden.

Vrijdag en zaterdag 21&22 september.
De beoogde camperplaats was er inderdaad maar we vonden hem iets te eenzaam en afgelegen en
besloten naar Amberg te rijden waar ook een CP beschreven werd. Deze was, tot onze verrassing
ook gratis en er was stroom, 1 euro voor 12 uur. Helaas geen sanistation maar we konden nog even
vooruit. De CP voor 8 campers ligt direct tegen de mooie Altstadt en aan de andere zijde ligt een
uitgestrekt parkgebied met aantrekkelijke overblijfselen van een Landesgartenschau.
We waren alweer snel in de benen om de stad te gaan bekijken. Zeer de moeite waard! We liepen
rond de stadsmuur en kriskras door het oude centrum. Dit was alweer genieten.

Indrukwekkend was een opvallend kunstwerk: Twee symbolische wereldhelften met daarin verwerkt
bronzen paneeltjes met allerhande persoonlijke uitingen. Lange tijd hebben we hierbij stilgestaan om
de details te bekijken.

Na een korte koffiepauze in de camper wandelden we vervolgens door het uitgebreide park en
ontdekten dat er kermis was. Op dat moment nog niet draaiend maar we hadden al een motief om
„savonds terug te keren en daarmee ook al besloten om twee dagen in Amberg te blijven.
Na een iets te overdadige maaltijd, nassi ala Els, gingen we naar de inmiddels draaiende kermis.
Altijd leuk om te zien. Helaas hadden we geen plaats in de buik voor heerlijke versgerookte forel en
andere lekkernijen die werden aangeboden. We beloofden onszelf de volgende dag een afgestemd
dieet te volgen…. Els genoot nog wel van een suikerspin maar die was eigenlijk al teveel.
Om 22.00 uur werd er een groot vuurwerk afgeschoten, goed voor de nodige oh en ah’s.
Daarna: Naar „huis‟, het begon te motregenen, en “Amberg, weltrusten en tot morgen”.
De motregen hield het vol tot de zaterdagmorgen rond 11.00 uur. Toen verscheen er zelfs hier en
daar een vleug blauw en gaandeweg vertoonde de zon zich. We zijn toen een nog uitgebreidere
ronde door de stad gelopen en in de vroege avond nog een rondje kermis gaan doen.
Omdat Els in de loop van de dag tosti‟s had gemaakt en, omdat het zo lekker was, later nog een
portie verdiende de kermis ook deze keer weinig aan ons. Alleen ‟n soort Hongaarse pizza en die
deelde we nog samen en toen zaten we vol. Dank aan Amberg voor 2 toffe dagen!!!!

