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Zondag 23 september. 
We hadden voor ons doen goed uitgeslapen: Het was bijna tien uur toen de eerste beker koffie 
gedronken werd. Hierna werd er vluchtig gepoetst en toen konden we Amberg vaarwel zeggen. 
We hadden Wiesenttal/Streitberg geprikt, alweer niet wetende waar we terecht zouden komen.  
Voor het prikken van een standplaats is de rij-afstand belangrijk en of er de voorzieningen zijn die we 
op dat moment nodig hebben. De boeken geven een summiere omschrijving van de CP en de 
omgeving waardoor het steeds weer een verrassing is. 
De rit van ongeveer 70 km leidde voor een groot gedeelte door de streek die bekend staat als de 
Fränkische Schweiz. Voor ons echter was het een onbekend gebied. We zijn er wel doorgereden, 
opweg naar Tsjechië of andere landen maar dat was ‘Autoweg knallen’ met de kleine wagen. 
De erg eenvoudige en tikkie rommelige camperplaats werd makkelijk gevonden en we vonden direct 
dat de plek wel wat had. Maar eerst moest de inmiddels hoognodige sani-service uitgevoerd worden. 
Cassette en afvalwatertank zaten tjokvol en de schoonwatertank was nagenoeg leeg. Water en 
afvoerput was vrij beschikbaar dus alles kon weer eens degelijk schoongespoeld worden. De 
vriendelijk gevraagde bijdrage van 2 euro hadden we hier graag voor over, temeer omdat de 
standplaats gratis was. Een mooi uitzicht was ook gratis! 

Tijd voor de brunch. Els serveerde een stevige uitsmijter die goed naar binnen gleed. Tijd voor een 
wandeling. Het plaatsje is erg trots op haar Binghöle, een 100 jaar geleden ontdekte grot. 
We wandelden via een pittige maar erg mooie klim naar de ingang, onderweg overleggend of we met 
het mooie herfstweer wel zin in een grotbezoek hadden. Bij de ingang aangekomen waren we eruit: 
Nee, dus! We wandelden dapper door, langs imponerende rotspartijen en genoten van schitterende 
vergezichten. Lange tijd zaten we bij een kabbelend beekje dat zelfs een waterval wist te maken. 

 
Letterlijk elke 10 meter veranderde het decor, kwam er weer een prachtig panorama. Met 
bewondering keken we naar Steilwandkletteraars om vast te stellen dat dit nooit onze hobby zou 
worden. We stelden vast dat het voor ons steeds moeilijker wordt om een TOP10 van mooiste 
bezochte plekjes samen te stellen. Streitberg hoort zeker bij de kandidaten. 
We daalden via een grote omweg weer af naar het stadje (Dorp???) waarbij we verschillende keren 
werden opgeschrikt door hevige knallen. Later bleek dat dit de ceremoniële inluiding van de kermis 
was. En wat voor kermis! Draaimolen, schiettent, eendjes-vis-tent en ballengooitent. 



Daartussen eet- en snoeptentjes en er speelde een Lederhosen-
hoempapa-orkest. De grootste attractie was Bierkratten stapelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de late namiddag maakten we nog een flinke rondwandeling aan de andere kant van het riviertje 
de Wiesent. Bij het invallen van de duisternis zaten we aan het diner. Hierna gaven we alvast de 
informatie in onze navi want we hadden al besloten de volgende dag weer een stukje op te schuiven. 
Na wat aanrommelen vonden we het om tien uur tijd om de toch wel vermoeide benen en de rest van 
de lijven te ruste te leggen. 
 
Maandag 24 september. 
De bestemming voor deze dag was Baunach aan de Main. Onderweg nog even ‘Lidlen’ en twee 
Umleitungen verhapstukken en via een leuke, landelijke route bereikten we ons doel. 
Een leuk plaatsje aan de nog niet bevaarbare Main.  
Gratis en goed verzorgde camperplaats met stroom- en sani-
zuil. Stroom 1 euro voor 12 uur! Dat is toch netjes!  
Na het ontbijt natuurlijk eerst aan de wandel om het stadje te 
verkennen. We vonden een paar leuke plekjes maar het stadje 
zal nimmer Unesco Werelderfgoed worden. 
We werden aangesproken door een wisselwachter, een 
meneer die voor de Deutsche Bundesbahn wissels 
controleerde en smeerden. Dankzij hem en zijn collega’s rijden 
de Duitse treinen in de herfst en winter gewoon door…….! 
De man was beginnend camperaar en hing aan onze lippen 
om ervarings-informatie te krijgen. 
Na dit ‘Lesuurtje’ was het fietsen. Als doel hadden we Bamberg dat rond de 15 km verderop lag. 
Deze mooie stad hadden we 35 a 40 jaar geleden ook al eens bezocht en had toen indruk gemaakt. 
De hernieuwde kennismaking was nog steeds indrukwekkend. Ruim twee uur wandelden we door de 
stad, genietend van veel moois en soms kleine, leuke details. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De terugweg was even zoeken 
om op de juiste plaats uit de 
stad te komen maar dit lukte 
dan toch. 
We hadden wéér geluk: Net bij 
de camper terug en het begon 
te plenzen! 
 

Op de camperplaats kregen we van een camperaar een tip voor de volgende stop, mooi gelegen, 
gratis en met voorzieningen. Dat deze plek maar 20 km verderop lag was geen bezwaar. 
 
Dinsdag 25 september. 
Twintig kilometer. Verbazingwekkend hoeveel moois er zelfs bij zo’n korte afstand te zien is.  

Wij hadden een leuke plek gevonden op de CP van 
Eltmann am Main. Toegegeven, de CP was een tikje 
rommelig maar dit was niet echt storend. We keken uit op 
de Main en zagen regelmatig schepen voorbijvaren.  
Heel grote hotelschepen, kennelijk opweg voor een 
Donaucruise. In Bamberg begint het Main-Donaukanaal dat 
via een stuk gekanaliseerde Altmühl in Kelheim aansluit op 
de Donau.  
Het was alweer low-budget want de CP was gratis, stroom 
€ 2,= voor 24 uur, saniservice 1 euro. 
We waren al vroeg bezig met de verkenningswandeling 
door het stadje Eltmann.  
Niet erg spectaculair maar toch een kijktoertje waard. 

Prettig was dat de Main-Radweg direct langs de CP liep. Deze volgden we in westelijke richting tot bij 
de wat grotere plaats Hassfurt waar we de andere oever opzochten voor de terugweg. 
Die terugweg was af en toe wat zoeken maar dit ging ons steeds beter af. Ervaring! 



Onderweg vingen we een paar druppels regen maar het begon pas echt te plenzen toen we weer 
terug bij de camper waren. Alweer geboft! We mochten weer 35 fietskilometers in ons lijstje schrijven. 
De regen hield het goed vol, al regende het lichtjes.  
Het was opvallend hoeveel moeite de stad Eltmann in toerisme-bevorderende projecten steekt. 
Mooie infoborden en goed onderhouden fietspaden, kennelijk iets van de laatste jaren. 
Het stond al bijna vast dat we hier nog een dag zouden blijven, echt uitsluitsel zou de volgende 
morgen komen………. 
 
Woensdag 26 september. 
Na een korte studie van de hemel: Hoge ochtendnevel en een waterig zonnetje dat hieraan iets 
probeerde te doen stond het vast: We blijven nog ’n dag want we wilden de Mainradweg ook een stuk 
stroomopwaarts volgen. Na het ontbijt gingen we eerst een flink stuk wandelen in de ommelanden 
van Eltmann, min of meer in afwachting van het meer serieuze werk van de zon. Tijdens het fietsen 
voelt het toch gauw een jas frisser dan bij het wandelen. 
Rond het middaguur op de fiets en richting oost. We hadden op infoborden iets gelezen over een 
grote reigerkolonie met meer dan 200 koppels maar we hebben onderweg helaas geen verwijzingen 
kunnen vinden. Op ons gemakje peddelend kwamen we voor de tweede keer in Bamberg. Geen straf 
want het is, dit schreven we al eerder, een prachtige stad.  
Omdat we via een andere weg de stad binnenreden zagen we ook weer andere mooie plaatjes. 

 
Weer boemelde we er een uurtje rond en kozen er toen voor om de terugweg te aanvaarden want het 
weer en vooral de temperatuur wilde de laatste dagen rond 4 uur nogal omslaan. Goed besluit, want 
alweer waren we net voor het gespatter binnen!  
Het gevolg was dat we de rest van de dag binnen zaten want het regende vrijwel constant door. 
Dat betekende ook dat we de volgende dag maar weer verder zouden trekken. Als bestemming 
kozen we Nordheim aan de Main, een plaatsje waar we tijdens een van onze eerste campertoeren al 
eens hadden gestaan. Een simpele plek bij een veerpontje over de Main, toentertijd op basis van vrije 
gave. Met deze gedachten zochten we ons bedje weer op…….. 
 
Donderdag 27 september. 
Door de aanhoudende regen stonden we midden in een plas, niet echt comfortabel voor de 
vertrekroutine. Gelukkig was het rond de sanizuil droog en na de service dus opweg. 
Poehpoeh, daar moest de camper er direct fors tegenaan: Vanuit bijna stilstaan direct 18% op! Maar 
hij deed het zonder problemen. De hele route van 40 km was trouwens rijkelijk voorzien van pittige 
hellingen, zelfs 23% moest overwonnen worden. Landschappelijk wel weer erg mooi. 
We bereikten Nordheim en zagen dat er een parkeerautomaat geplaatst was. Voor de rest was er 
weinig veranderd, geen vernieuwde bestrating dus erg veel modder en plassen, geen stroom en sani 
bij de hand en dus vonden we de nu verplichte € 5,= teveel. Doorrijden dan maar naar Kitzingen, 
zo’n kleine 20 km verder. Ook hier hadden we al eens tot tevredenheid gestaan. 
De ‘oude’ camperplaats was veranderd in een mooi park, in 2011 is daar de Bundesgartenschau 
(alweer!!!!) geweest.  



De nieuwe, mooi verzorgde en royale camperplaats lag nu een 
stukje verder langs de oever van de Main.  
We betaalden € 7,= maar daarvoor kregen we een mooi gelegen, 
goed verzorgde plek met alle voorzieningen en broodjesservice. 
Stroom 0,50 per KW. 
Eerst even lekker ontbijten en toen aan de wandel om het park en 
de stad te bekijken.  
De voormalige camperplaats had een metamorfose ondergaan. 
Ondanks dat de Bundesgartenschau alweer een tijdje geleden 

was toonde het nieuwe gezicht mooi en goed verzorgd. 
Volgens ons was ook het thermenbad nieuw.  
Ook de stadskern heeft meegedreven op het BuGa-gebeuren, 
deze was aantrekkelijker dan bij ons vorige bezoek. 
Van de vorige keer dat we in Kitzingen waren weten we dat het 
ook een fijne uitvalsbasis is voor mooie fietstochten langs de 
Main. De wandeling duurde echter veel langer dan we tevoren in 
gedachten hadden, daarom kregen de fietsen een extra vrije dag. 
Kitzingen blijft zeker op ons lijstje staan als favoriete plek, temeer 
daar het gunstig ligt op doorreis naar bestemmingen in midden of 

zuidoost Europa. 
 
Vrijdag 29 september. 
Omdat Weer-on-line voorspelde dat een weeromslag aankwam besloten we, in etappes, richting huis 
te gaan. Het gebruikelijke snuffelwerk leverde Bad Brückenau, 
globaal gelegen tussen Würzburg en Fulda, als volgende 
bestemming op. Een aardige CP, gelegen achter een stilgelegde 
spoorlijn. Hier werd € 3,= in de parkeermeter gemikt en voor één 
euro kochten we 8 uur stroom. Het stadje was niet bijzonder maar 
toch aardig. Wel bijzonder was de wandeling die naar een 
indrukwekkend en sjiek Kuurgebied voerde. Mooie gebouwen met 
elkaar verbonden door een mooi kuurpark.  

 



Na deze wandeling weer bij de camper aangekomen viel het (weer) op dat de linker voorband wel 
heel erg eenzijdig gesleten was. We besloten maar even naar de vlakbij gelegen garage te gaan om 
de vakman te vragen of het nog wel veilig was om hier mee te rijden. De monteur bekeek de band en 
ook het daarmee verbonden gedoe onder de wagen. Hij constateerde dat er erg veel speling zat in de 
ophanging en vertelde dat daar echt iets aan gedaan moest worden. De garage was hier niet echt op 
ingericht maar hij overtuigde ons dat onze veiligheid niet in het geding was en we rustig verder 
konden rijden. Dit deed ons besluiten om maar in 2 etappes naar huis te gaan, temeer omdat de APK 
voor de deur stond. Met nog bijna 425 kilometer te gaan prikten Bacharach am Rhein als laatste 
tussenstop. 
Zaterdag 30 september 
We waren al vroeg op pad om de 210 km naar Bacharach te overbruggen. Na 20 km secundaire 
weg kwamen we op de autoweg en konden lekker doorrijden. Zo landden we rond 11.00 uur op de 
CP die aan de oever van de Rhein lag. De huur van het stekje bedroeg 7 euro en werd ‘savonds 
opgehaald. Stroom hebben we niet aangesloten want € 2,50 vonden we toch wel pittig. 
Het was een goede keuze want het uitzicht op de Rhein was magnifieke. De regelmatig voorbij-
rijdende, vrij lawaaierige treinen horen bij het Rheintal en stoorden niet echt. Na de brunch gingen we 
per pedis apostolorem het stadje bekijken. Mooi, mooi, mooi! Echt zo’n typische Rheintal-stadje, 
inclusief de hooggelegen burcht tussen de wijngaarden. Een groot gedeelte van de oorspronkelijke 
stadsmuur was nog intact en er lagen mooie panden aan de sfeervolle straatjes. 
De redelijk pittige wandeling naar de burcht werd beloond met een geweldig uitzicht op de Rhein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zondag-finaledag Deze werd besteed om de laatste 215 km naar huis te overbruggen. Ook deze rit 
verliep gladjes zodat we in de vroege middag Debby, Peter en Kai in onze armen konden sluiten. 
Een mooie afsluiting van, alweer, een prachtige reiservaring! 
 
 
 


