Dagtocht Zwarte Woud.
Routebeschrijving
Zwarte Woud, het langgerekte bergland in het zuid- westelijk deel van Duitsland bestaat eigenlijk uit
drie gedeelten. Het uiterst dun bevolkte noordelijke deel met zijn uitgestrekte dennenbossen en
gekleurde zandsteen heeft als hoogste punt de Hornisgrinde 1164 meter. Het middengedeelte heeft
zijn top op 1241 meter en heet De Kandel. Het tussengedeelte van het Schwarzwald is overwegend uit
oude steensoorten gevormd zoals gneis en graniet, maar ook gedeeltelijk uit kalk- en zandsteen. De
vlak golvende hoogten zijn dichter bevolkt dan het noorden en de bebossing wordt er afgewisseld door
akkergebied. De zuidelijke delen worden Hochschwarzwald genoemd en is het landschap met de
rijkste afwisseling en de hoogste top: de Feldberg die 1493 meter hoog is en ook uit gneis en graniet
bestaat. Diep ingesneden dalen en verschillende meren zult u er aantreffen. De meren dateren uit de
ijstijd en worden deels benut voor de winning van energie. U gaat met deze tocht genieten van de
pracht van de streek en van veel motorplezier. Mocht u last krijgen van een stijve nek, pijnlijke
schouders, zadelpijn of stramme benen, dan zijn er altijd nog de kuuroorden waar het Zwarte Woud zo
beroemd om is. Houdt u wel uw eigen klokje in de gaten, want vergissen in de tijd is in het
Schwarzwald waar alles om klokken draait en geen enkele dezelfde tijd aangeeft, heel normaal.
U gaat vandaag de smalle kleine weggetjes opzoeken, waarbij u zich weleens zult afvragen of u wel
goed zit, maar dat is zo.
Het begint al direct bij Malterdingen, waar u achterlangs naar het Schuttertal gaat.
Lekker slingert de L106 door het heuvelde landschap en gaat spoedig over op de L 103.
Schweighausen, Welschensteinach en Steinach zijn de stille plaatsen die in het dal liggen.
Anders is het in Zell am Harmersbach, waar een gezellig centrum met terrassen voor u klaar ligt.
Slenter er even doorheen en vervolg dan de komende dertig kilometer over de smalle K5354 met zijn
slingerwegen die heftig klimmen en dalen en vaak niet breder dan 2 meter zijn. De dorpen NordrachKolonie, Nordrach en Allmens liggen aan de K5354.
De volgende stad die u gaat bezoeken heet Biberach.
Bijzonder is het Natuursteenpark Biberach, waarin onder andere een 500 kilo zware granietblok ligt die
aan het trillen gebracht kan worden. U hoeft niet te gaan trillen, want de volgende K weg ligt voor u
open, hij brengt u naar Fussbach, waar u de L99 neemt en een elftal van dorpen voor de wielen krijgt.
Hellingen vol druivenstruiken vergezellen u naar de Schwarzwaldhochstrasse, waar u tot grote hoogte
stijgt en kunt genieten van schitterende vergezichten over het Zwarte Woud.
Bij Altschweiler kunt u het prachtige Bühlertal in waar het druivenvelden en fruitteelt geblazen is. In
het lange dal maken druiven plaats voor de bekende blauwe Bühler pruimen. Het is een streek die
bekend staat om zijn relatief zachte klimaat en mede daarom gelieft bij de vakantiegangers. In
augustus wordt er het ‘Zwetschgenfest’ (pruimenfeest) gevierd. Ook de wandelaars worden niet
vergeten, speciaal voor hun is in het Bühlertal een pad aangelegd die naar de Gertelbach Schlucht
gaat. Onderweg wandelt u over 18 bruggen en betreed meer dan 400 traptreden om vervolgens vanaf
het hoogste punt te gaan smullen van onder u wegkletterende watervallen.

Terug bij de tweewieler, vervolgt u de weg en gaat net na het bekende hotel Bühlerhöhe, dat tevens
Kurhaus en Sanatorium is, rechtsaf naar Kniebis. Indien u interesse heeft in het hotel, de prijs voor
een overnachting ligt tussen de 250 en 1500 euro, maar daar krijgt u dan ook wel wat voor. U bent te
gast in het mooiste slot van het Zwarte Woud. Voor maximaal 180 gasten staan 250 personeelsleden
te wachten. Dat het slot rijk is ingericht en van alle gemakken voorzien, zal u niet verwonderen. Zo is
er onder andere een eigen heliport voor bijzondere gasten en staan er 90 kamers en 14 suites met elk
een eigen bijzondere inrichting op u te wachten. Het slot is gelegen op een bergrug die Kniebis heet
en in de winter een aangename bescherming bied tegen de koude wind.
Dat de bergrug niet altijd bescherming biedt tegen storm en wind, is wel op 26 december 1999
gebleken, toen is in een vier uur durende storm, een groot gedeelte van de schitterende Hochstrasse
verwoest. Twaalf uur per dag werkten er arbeiders uit geheel Europa om uit het verwoeste gedeelte
de omgevallen en afgeknapte bomen weg te halen. Het duurde ruim drie jaar voordat alle schade was
opgeruimd. De gesneuvelde bomen waren tussen de 50 en 100 jaar oud en vielen bijna allemaal
onder de noemer “gezond hout”. De meeste bomen gingen dagelijks op grote vrachtauto’ s richting het
oosten. Immers het hout uit het Zwarte Woud is beter van kwaliteit dan dat van de Oostenrijkers.
Een tiental kilometers verder komt u door het luftkurort Bad Rippoldsau-Schapbach, dat de dans
gedeeltelijk was ontsprongen. Bad Rippoldschau bezit een mooi Kurpark diverse hotels en is een veel
bezocht toeristencentrum. U bent hier in een streek, waar oude tradities nog in ere worden gehouden,
want op zondag kunt u in Schapbach de bewoners nog in klederdracht naar de kerk zien gaan. Het
prachtige Naturschutzgebiet Glaswadsee ligt er om het hoekje.. U komt achtereenvolgens in
Oberwolfach en Wolfach. In Wolfach kunt u glasblazen, want de Dorotheenhütte staat voor u open.
Het met de mond geblazen en met de hand geslepen loodglas uit Wolfach is beroemd, zelf een
glaasje blazen en graveren is ook mogelijk. Let u ook eens op het mooie dal waar de rivier Wolfach in
de Kinzig uitstroomt. In Wolfach draait u rechts het mooie centrum in en kunt er uw maaltje in een van
de gezellige restaurantjes gaan gebruiken.
Het Luftkurort Wolfach is ook beroemd om de Bollenhuttracht, hetgeen een hoed is met pompoenen.
U neemt na de stadspoort de richting Kirnbach en Gutach. Smal slingert de weg zich door het dal en
passeert het langgerekte Gutach met zijn verschillende typen oude Schwarzwald boerderijen. Alles
lijkt er oud, de deurposten, de afgesleten drempels, de smederij, zelfs de watermolen en de
schnappsstokerij. Net na Gutachtal neemt u de L107 en wordt de weg erg smal, u komt dan ook in het
Oberprechtal met het gelijknamige dorp. Dit zijn de wegen die het rijden in het Zwarte Woud zo mooi
maken. Negen kilometer slingeren en dan even een stukje doorblazen over de B294 tot na Winden
im Elztal. Het Elztal is een met veel bossen omgeven gebied van ongeveer 25 km ten noord oosten
van Freiburg. Er liggen veel kleine dorpjes o.a. Keppenbach en Freiamt, die allen wel iets van
historische waarden hebben zoals oude kerkjes en gebouwen. De K5138 en de K 5100 laten u nog
even genieten van een schitterende natuur en brengen u naar de deur van het Schwarzwald en de
Kaiserstuhl, de stad Emmendingen. Emmendingen is bekend als de stad waar voor het eerst iemand
meer dan honderd meter heeft gevlogen. Vanaf de rand van de stad lukte het Meerwein in 1784 om
met een zelfgemaakt vliegtuigje 150 meter te vliegen, hij belande zacht in een mestvaal.

U belandt niet in een mesthoop, maar kunt in Emmendingen dat aan de Badische Weinstrasse ligt, de
ruines van de Hochburg gaan bekijken. Hoog op de rotsen aan de rand van de Rijnvlakte ligt deze
vesting, die eeuwenlang een belangrijke militair steunpunt moet zijn geweest.
Ook kunt u er het Heimatmuseum gaan bezoeken, het is ondergebracht in Markgrafenschloss. In het
Goethepark, kunt u het Goethegedenkmahl gaan bekijken.
Mundingen en Teningen zijn de laatste plaatsen voordat u in Riegel de Hauptstrasse indraait, waar u
langs de oude Riegeler brouwerij, het Rathaus uit 1784 en de Pfarrkirche St. Martin uit 1743 naar uw
eindbestemming rijdt.
Eten en Drinken
Het Schwarzwald heeft een welverzorgde, over het algemeen individuele keuken. U treft er typische
Zuid- Duitse gerechten waarbij brood een grote rol speelt. Hele broden kunt u nog wel eens op tafel
aantreffen, ze worden vaak met soep gegeten. Zo is er bijvoorbeeld gebrande meelsoep met zoete
peren en vleessoep (Metzelsuppe). Vlees is er in alle soorten zoals het sterke zwaar gerookte spek,
de sappige varkensschouder (Schäfele), Schalripple, Nierle en Mistkratzerle (haantjes). Ook gebraden
wildzwijn en ossevlees ontbreken niet op de kaart. Op de drankkaart prijken de bekende Schnäpse
zoals de Mirabell- en Perenschnaps, de gebrande Wässerle en de borrel (Brentz). De inheemse
wijnkaart is zeer gevarieerd en zeker het bekijken waard.
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