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Tegenwoordig behoort het Schwarzwald tot de 

populairste toeristengebieden van Duitsland. De 

zware sparrenbossen van het grootste en hoog-

ste middelgebergte van Duitsland imponeren. 

Rivier- en beekdalen breken het machtige woud 

open en zorgen voor een fraai landschap. Een 

afwisseling van boerenland, vakwerkdorpen, 

golvende weiden en uitnodigende natuur om te 

wandelen en te fietsen. Het modeltreinenland-

schap bestaat hier nog.

Baden Baden ademt grandeur, Freiburg bur-

gerlijkheid. Het Schwarzwald is zoveel meer dan 

koekoeksklokken en klederdracht. De westelijke 

flanken van het Zwarte Woud bieden wijngaar-

den en fruitteelt. Het brede Rijndal verrast met 

weinig bekende saffiertjes. Het hoog golvende en 

halfopen landschap in het uiterste zuiden wekken 

de reislust op. 160 km lang en soms tot wel 60 km 

breed: het Schwarzwald is groot genoeg om stilte 

en rust te garanderen, ondanks zijn populariteit. 

Elio Pelzers is een ervaren reisjournalist, die zich 

zowel dichtbij huis als in verafgelegen streken 

thuis voelt. Hij schreef eerder een reisgids over 

Eifel & Moezel in de Duitsland-reeks. 
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Baden-Baden

Stad met een haast on-Duitse grandeur:  klassieke hotels en bad- en kuurinrichtingen, bloemrijke parken, 

exotische bomen en chique winkels in de colonnades bij het Kurhaus
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Schiltach

Schilderachtig klein stadje aan een bergbeek en –rivier. Heropgebouwd na een grote brand aan 

het einde van de 16e eeuw. Uiteraard ontbreken de vakwerkhuizen niet. 

Schloß Staufenberg

Wijnkasteel op een berg met een terras met weids uitzicht. Speelde een belangrijke rol in de 

wijnbouw van Ortenau.

Belchen

Het 360°-uitzicht vanaf een van de hoogste bergen mag er zijn. Goede bewandelbaar via onder 

meer de Belchensteig. 

Taubergießen

Een bijzonder ooi- en uiterwaardengebied langs de Rijn. Net even iets anders dan 

een middelgebergte.

Furtwangen en omgeving

Het uurwerkmuseum van Furtwangen heeft een fraaie collectie op smaakvolle wijze tentoongesteld. 

Zeven kilometer van Furtwangen de idyllische omgeving van de Kolmenhof, waar een Donau-bron ligt.

Zilvermijn Segen Gottes in Haslach

Een historisch avontuur onder de grond door nauwe mijngangen, vaak met de hand uitgehakt.

Bad Säckingen

De overkapte houten Rijnbrug van meer dan 400 jaar. Even op en neer naar Zwitserland lopen.

Rondwandeling door en langs de Jestetter Zipfel

Vanaf Altenburg via Rheinau (CH) langs de Rijn naar de Rheinfall. Langs fraaie historische objecten en 

indrukwekkende natuurfenomenen.

Kaiserstuhl

Een vulkanische bult in de verder vlakke Rijnslenk. Prima wandelgebied, fraaie wijnterrassen.
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