
FICHE: 10-Daagse FIETSVAKANTIE 

Regio: Zwarte Woud en vallei van Neckar 

Organisatie: Luc Allemeersch 
 __ 

Dagafstand:  76 +/- 8 km; 1 x 99 km   

Hellingen:   2 zware dagen, 3 matige, 1 lichte 

Kwaliteit van het wegdek:  meestal asfalt, 5% bos- of veldweg 

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:  training of ervaren fietser vereist 

 _____________________ 

Beknopte beschrijving tocht. 

We spreken vrijdagavond af in Pforzheim (D, noordrand Zwarte Woud). 

We volgen 3,5 dagen grotendeels een toeristische, landelijke route doorheen het Zwarte Woud 
(https://www.schwarzwald-tourismus.info/erleben/radfahren/tourenrad-und-e-bike/fernradwege/panorama-radweg) tot 
dicht bij de Zwitserse grens. We blijven onderweg één dag ter plaatse in het skioord Titisee. 

Op de terugweg volgen we 1,5 dag de vallei van de Neckar (https://www.neckartalradweg-bw.de) tot in 
Tübingen waar we een vrije dag hebben. 

Na een tocht doorheen een uitgestrekt woud volgen we de vallei van de Nagold tot in Pforzheim 
(https://www.schwarzwald-tourismus.info/erleben/radfahren/tourenrad-und-e-bike/fernradwege/nagoldtal-radweg)   

 

Wat bieden we aan: 

 9 x in jeugdherbergen (https://www.jugendherberge.de ), meestal 4-persoonskamers, 
meerprijs te betalen bij 2-persoonskamers indien beschikbaar. 

 Vlak en goed wegdek rijden we 19 km/h. Ziekjes, vermoeid of stukken aan fiets? Iedere 
dag verplaatsing met de trein mogelijk. 

 8 x in jeugdherberg avondeten, 1 x vrije keuze (niet in prijs inbegrepen). Eten voor ’s 
middags en drank voor onderweg zelf te regelen. 

Programma: 

Vrijdag 18 augustus: naar Pforzheim. 

We spreken af aan de JH van Pforzheim. Heenreis verloopt naar keuze. 
Mogelijkheden:  
- met personenwagen naar Pforzheim; 500 km van Brussel. 

- in B en LU met trein+ fiets via Luxemburg tot Wasserbillig (LU), in D vanaf Konz 
naar Pforzheim. Reisduur: ganse dag.  

- met Flixbus, best tot Karlsruhe of Stuttgart. Reisduur: ganse dag. 

 

- Zaterdag 19 augustus: Pforzheim naar Freudenstadt; 78 km, ↗ 850 m 

We volgen vandaag 3/4 dag de Enz–rivier tot aan de bron op meer dan 800 m. 
Eenmaal boven fietsen we op grote hoogte tot Freudenstadt. 

Zondag 20 augustus: Freudenstadt naar Rottweil; 68 km, ↗ 530 m 

Vandaag meer panorama’s aan de oostrand van het Zwarte Woud. Het laatste uur 
dalen we nogal wat tot in Rottweil, een oude stad met wortels in de Romeinse tijd. 

Maandag 21 augustus: Rottweil naar Titisee; 84 km, ↗ 950 m 

https://www.schwarzwald-tourismus.info/erleben/radfahren/tourenrad-und-e-bike/fernradwege/panorama-radweg
https://www.neckartalradweg-bw.de/
https://www.schwarzwald-tourismus.info/erleben/radfahren/tourenrad-und-e-bike/fernradwege/nagoldtal-radweg
https://www.jugendherberge.de/


Eerst nogal wat op en af tot in Villingen, aan de rand van Zwarte Woud. Daarna 
langdurig maar geleidelijk tot boven 1000 m, het dak van onze tocht. We verblijven in 
het skioord Titisee aan het gelijknamige meer.  

Dinsdag 22 augustus: vrije dag in skioord Titisee. 

 

Woensdag 23 augustus: Titisee naar Rottweil; 99 km, ↗ 650 m 

We fietsen op een oude spoorlijn hoog boven de Wutachschlucht. We verlaten de 
Schwarzwald Panoramaroute en dalen naar de Wutach-rivier. Na de middag klimmen 
we geleidelijk naar Donaueschingen en Schwenningen, aan de bron van de Neckar. In 
de late namiddag volgen we dicht bij de Neckar de Neckartalradweg.   
 

Donderdag 24 augustus: Rottweil naar Tübingen; 84 km, ↗ 150 m 

Vandaag een rustdag op de fiets: de ganse dag uitbollen langs de Neckar. 
 

Vrijdag 24 augustus: vrije dag in middeleeuwse stad Tübingen 
 

Zaterdag 25 augustus: Tübingen naar Pforzheim; 77 km, ↗470 m 
We starten langs kleine wegen doorheen een uitgestrekt woud. Daarna volgt een uurtje 
open landschappen alvorens te dalen naar de Nagold-vallei. Deze volgen we tot in 
Pforzheim. 
 

Zondag 24 augustus: vanuit Pforzheim naar huis 
 
 

Kostprijs: (= richtprijs) 

€ 385 

 

De prijs dekt de kosten van 8 x halfpension en 1 x overnachting/ontbijt in Duitse JH, taksen en de 
bijdrage voor De Vakantiefietser vzw (2€pppn) inbegrepen. 

Bagage vervoeren doe je zelf, net als het zoeken van middageten en drank voor onderweg.  

Inschrijven: 

Leden van ‘De Vakantiefietser’ kunnen inschrijven via de webshop op de website. 
Nog geen lid? Betaal eerst lidmaatschap.  
Best tijdig inschrijven, het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen! 
Vragen of reeds volzet? Contacteer Allemeersch Luc (tussen 19.00 en 22.00) op 02/361.60.54 of 
via allemeersch.luc[at]skynet.be. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
°° Voor je veiligheid draag je een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
°° De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers. 
 


