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Verslag reis "De Romantische Strasse" 
van 16 augustus tot 21 augustus 2016 

 
De Romantische Strasse is misschien wel de bekendste toeristische route van 
Duitsland. Het is een voormalige handelsroute, van de Main naar Noord-Italië, die 
ontstond in de middeleeuwen.  
Kunst, cultuur en landschap wisselen elkaar af tussen Midden-Neckar, Iller en Lech. 
Dit deel van het land omvat Beieren en Baden-Württemberg. 

 
 
 

Dag 1  -  dinsdag 16 augustus 
Om 6.15 uur kwamen de eerste deelnemers al aan bij het autocarbedrijf De Vriendt in 
Lebbeke. 
Stipt 7.00 uur vertrokken we richting Langenau dat onze thuisbasis zou zijn voor de volgende 
dagen. 
Jonas deed het welkomstwoord op de bus en vertelde ons dat er vier mensen niet 
meereisden wegens ongeval of ziekte: René en Chris, Renee en Marie-Jeanne. 
Om 9.30 uur werd er een welgekomen koffie- en plasstop gehouden.  
Onderweg reden we door het Eifelgebergte, de Ahrvallei, Frankenland, de Hunsrückeifel dat 
het meest zuidelijk ligt van de Eifel en Sinsheim waar het technisch museum is gevestigd 
met o.a. de Franse Concorde. In Heillbron zagen we de enorme koeltorens. 
Wij zullen deze week 4 van de 16 Bundeslände doorkruisen. 
Aankomst in het hotel te Langenau-Lobinger. 
Valiezen werden uitgeladen, sleutels verdeeld en dan was het tijd om ons even op te frissen 
alvorens te genieten van onze eerste aperitief. Om 19.00 uur gingen we aan tafel. 

Langenau ligt 14 km ten Noord-Oosten van Ulm. Het is een plaats in de Duitse deelstaat 
Baden-Württemberg, gelegen in het Alb-Donau-Kreis. 
Bezoek aan de versterkte Martinskirche, gebouwd op de plaats van een Romeinse tempel. 
Een geschiedenis van Romeinse tempel tot Christelijke kerk. 
Naast de kerk bevond zich ook nog een gevangenistoren waarvan er nog twee cellen intact 
bewaard gebleven zijn. 
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Dag 2  -  woensdag 17 augustus 
Na een stevig ontbijt vertrokken we om 9.00 uur stipt naar Rothenburg a/d Tauber, een  
middeleeuws juweeltje met de rode daktorens. 
De vijf stadspoorten vormen de toegang tot het geheel ommuurde stadje. 
Stadswandeling met o.m. de Weisser Turm, de Markusturm, de Marktplatz, het Rathaus. In 
de St. Jakobs-kirche bewonderden we het prachtig retabel met gotische beeldhouwwerken 
en het Mariën-Altar, een meesterwerk van 1520 van de beroemde beeldhouwer Tilman 
Riemenschneider. Het nieuwe orgel werd in 1968 ingewijd. 
In de Herrngasse zagen we laat gotische huizen uit 1500 met mooie uithangborden. Overal 
in de stad vonden we mooi afgewerkte fonteinen. 
Na de lunch vertrokken we naar Kloster Lorch, een Benediktijnerklooster, gesticht in 1102. 
Een indrukwekkende abdij en grote topper op het vlak van Romaanse bouwkunst met 
verheven praalgraven van de Staufenvorsten. 
Op enkele stappen van het klooster maakten we kennis met de Limes: een reconstructie 
van de Romeinse Limestoren en houten verdedigingspalissade om de vele migranten van 
toen tegen te houden. We zagen er ook nog een oude grenspaal staan. 
Terug de bus in op weg naar Faurndau waar we de Evangelische Stiftskirche bezochten. 
Halte op de weg naar Compostella.   
Op de terugweg naar het hotel zagen we nog verschillende mooi onderhouden Keltische 
vorstelijke nederzettingen. 
 

Dag 3  -  donderdag 18 augustus 
Stipt om 9.00 uur stapten we op de bus richting Ulm, 16 km zuidwaarts aan de Donau. 
Het is de geboorteplaats van Albert Einstein. 
In de 2de W.O. werd de stad zwaar gebombardeerd, daarna werd ze volledig in haar 
oorspronkelijke staat heropgebouwd. 
Vanaf de parking gingen we naar de Münster, die de hoogste toren ter wereld heeft. Het 
interieur bevat vele bijzondere elementen, waaronder het altaar, de 15de eeuwse glasramen 
en de doopvont. Achteraan zagen we een gerecupereerde grafsteen van een Jood. 
Achter de Munster staat de Russisch-Orthodoxe Valentins-Capelle. Op de Münsterplatz staat 
ook het Stadthaus en een heel modern informatiecentrum.  
We wandelden naar en bezochten het Museum der Brotkultuur in de historische Salztadel 
(1592) waar we de geschiedenis van het brood te horen en te zien kregen. Beneden hingen 
schilderijen uit de 13de en 14de eeuw, o.a. ‘De Zomer’ van P. Breughel en nog vele andere 
schilderijen met als thema ‘de mens en het brood’. 
De stad bezit veel historische gebouwen, het Rathaus dat versierd is met kleurrijke fresco's 
en een astronomisch uurwerk, het pittoreske Fischerviertel waar we gingen wandelen tot aan 
de Donau en onze lunch namen. 
Dit alles konden we bezichtigen onder een stralende zon. 
Na de middag bezochten we het Kloster Wiblingen, de vroegere Benedictijnerabdij met de 
kloosterkerk uit de late baroktijd. De bibliotheek is in Rococostijl, heel bijzonder. 
 

Dag 4  -  vrijdag 19 augustus 
We reden door het landelijk Beieren. Vruchtbare gronden, agrarisch gebied.  
In deze streek staan vele kastelen met een kerk ernaast. Dit is de absolute macht van de 
kasteelheer die alles voor het zeggen heeft.  
In Gütenzell zagen we het voormalig Zisterzienserinnen-Reichsabtei, een domein met 
watermolen, poort, neerhof en tuinen waar enkel nonnen verbleven uit de adelstand. 
De abdij is in 1803 opgedoekt, de Romaanse kerk is veranderd in een Barokkerk. 
Terug de bus in op weg naar Ochsenhausen met de gigantische Benedictijnenabdij met de 
Klosterkirche St. Georg en de mooie kloostertuin. Er was een grote groep muzikanten aan 
het oefenen en die trakteerden ons op een mooi stukje muziek. 
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Wij vervolgden onze tocht naar Biberach an der Riss, een laat Middeleeuws stadje met de  
mooie Stadtpharrkirche-St. Martin waarbinnen het fresco met acht voorstellingen uit het 
evangelie, de Marktplatz met het Alter Rathaus (vakwerk in Alemanniosche stijl uit 15de 
eeuw) en het Neuer Rathaus. 
Hier hadden we wat vrije tijd en hebben hier geluncht. 
Onderweg naar Blaubeuren zagen we nog vele kastelen met kerk in de nabijheid, die 
meestal op een hoogte stonden. De omgeving is volledig in functie van het water 
opgebouwd. Het water wordt verzameld in ondergrondse reservoirs en stuwt zich dan op 
eigen kracht omhoog. Dat kan omdat de ondergrond uit kalksteen bestaat en die steen veel 
water opvangt. 
We bezochten het Kloster Blaubeuren met het schitterend hoogaltaar.  
Hierna gingen we de natuur opzoeken. We ontdekten Blautopf, een klein meer met een 
doorsnede van 30 meter en een diepte van 20 meter, opvallende blauwe kleurschakeringen 
van het wateroppervlak. Een bron en de oorsprong van de rivier de Blau en de ingang van 
een bijzonder grottenstelsel via deze bron. Een eigenaardig natuurfenomeen! Langs de weg 
stonden er verschillende panelen met een heel goede uitleg i.v.m. het meer, de 
waterstanden, enz. ... 
Bij de Blautopf zagen we ook de prachtige, historische Hammerschmiede.  
Een idyllische omgeving. 
 
Dag 5  -  Zaterdag 20 augustus 
Onze voorlaatste dag aan de Romantische Strasse. Vertrek zoals gewoonlijk om 9.00 uur. 
Eerst reden we naar Dinkelsbühl. Het middeleeuwse karakter van deze voormalige Freie 
Reichsstadt wordt voor een deel bepaald door de sterke verdedigingsmuur en vestingwal 
met vier stadspoorten en massieve torens. We ontdekten er de grote vakwerkhuizen van 
soms 8 verdiepingen hoog in opvallende kleuren en trapgevels. De Marktplatz is het centrum 
van het stadje. Tussen twee houten woningen is er meestal een brandgangetje voorzien, 
afgesloten met een poortje vooraan.  
Daarna volgde een wandeling langs de Monumentale St. Georskirche, het Altes Rathaus, de 
Rothenburger Tor, het Deutscher Haus, e.a. 
Hier konden we weeral genieten van vrije tijd en lunch. 
Onderweg naar onze laatste halte was er een heuvel te zien met een steile kant en eentje 
met een langgerekte zijde en enkele kleinere heuveltjes. Dit was het gevolg van een inslag 
van twee meteorieten van 30 km diameter die samen een krater gevormd hebben. 
Het middeleeuwse plaatsje Nördlingen ligt in een mooie omgeving met vulkanische 
steenformaties die de Ries genoemd worden. Het is een geplande nederzetting, heeft een 
circulaire vorm. Indrukwekkend is de drie kilometer lange stadsmuur uit 1327, één van de 
best bewaarde stadsmuren van Duitsland. Deze heeft vijf poorten, elf torens en twee 
bastions. Ook de omgang is bewaard gebleven en wij hebben die gedeeltelijk bewandeld. 
Ook de houten galerij (10 à 11 meter boven de grond) en de kantelen met schietsleuven zijn 
er nog. De grootste stadspoort is de Berger Tor.  
Binnen zijn muren liggen vele prachtige bouwwerken, huizen en kerken die een rijk verleden 
laten herleven. 90% van de gebouwen hier zijn 300 jaar oud. 
De wijken hebben allen een naam: de leerlooierswijk, de weverswijk, ... 
Wij bezochten ook de Gotische Sankt Georgskirche, een hallenkerk uit de 15de eeuw met 
een 90 meter hoge klokkentoren. 
Om 18.00 uur waren we terug in ons hotel. Om 18.45 uur waren we allen paraat voor de 
afscheidsreceptie, die ons aangeboden werd door het bestuur van de Seniorenclub. Er werd 
een gelegenheidswoordje uitgesproken door onze voorzitter Jonas en namens de groep door 
Paul Saye. Ook iemand van het hotel bedankte ons voor onze komst en wenste ons een 
veilige terugreis. Zij hebben ons 's avonds nogmaals getrakteerd op een Obstler. Dank aan 
allen daarvoor. 
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Dag 6  -  zondag 21 augustus 
Onze laatste dag. Nog een stevig ontbijt en de valiezen klaar aan de bus om 8.30 uur. 
Zoals gewoonlijk was iedereen stipt op tijd zodat we al om 8.45 uur uitgewuifd werden door 
de hotelbaas. 
Onderweg hebben we nog gestopt voor een plaspauze en de lunch. 
Bijna thuis heeft Dominique de gids en de chauffeur bedankt namens de groep en hen een 
tastbaar geschenk overhandigd van alle deelnemers. Ook René werd bedankt voor al zijn 
voorbereidend werk. 
Wij waren de ganse weg gespaard gebleven van files, maar juist voor we de ring opreden 
begon de miserie ingevolge een ongeval in Zaventem. Onze chauffeur heeft direct beslist om 
door Brussel te rijden en hij heeft ons daar nog wat uitleg gegeven over bepaalde straten en 
figuren. 
Rond 18.30 uur reden we de parking op van Autocars De Vriendt waar we de koffers uit- en 
inlaadden, afscheid namen van de medereizigers en iedereen vertrok naar zijn vertrouwde 
plekje. 
Het was een rustige, aangename en leerrijke reis. 
 

 
 

 


