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Bregenzerach.

14-07-2012. Schoppernau (A) - Oberstaufen (D).
In grijs weer vertrekken we om 10.00 (2619 km). We volgen de
Bregenzerach westwaarts. De hoogste bergen (met kale
koppen) zijn hier verdwenen.
10.10 Mellau.

Mellau. Andelsbuch.



10.25 Andelsbuch en het modern ogende Egg. Het gaat over
lange heuvels en door kleine dorpen. We hebben een omleiding
van 10 km extra over Sulzberg. Eerst echter komen we door
10.50 Doren, dan gaat het weer omhoog naar (11.00) Sulzberg
(1000 m) met weids zicht rondom.

Sulzberg.Doren.

Weissach.



Direct erna gaan we bergaf Duitsland in. Oberreute 11.05.

Oberreute.

Zicht vauit Sulzberg. Sulzberg.



Dan komt het eindpunt voor vandaag Oberstaufen (11.30).
Gezien het grijze weer besluiten we van middag het stadje zelf in
te gaan en de 15 km lange wandeling voor morgen te laten.
Gelukkig klaart het op en kunnen we na de lunch droog
winkelen.

Oberstaufen.



We kopen allebei een lange wandelbroek. Tineke vindt een paar
mooie Rieger-schoenen.
Om 16.00 zoeken we een terrasje voor cappuccino, Käsekuchen
en Weizenbier op om dit succes te vieren. Tegen vijf uur zijn we
terug bij ZippII terug.
Antenne Bayern weet te vertellen dat Greifel vandaag zijn 3e
ritzege in de Tour de France heeft behaald. Meer wordt er niet
verteld! (In een Telegraaf zagen we dat gisteren Wiggins een
dikke 2 minuten los staat. 1e Nederlander was ten Dam op 31'.)
Ook hier heb ik geen bereik met de DVB-t stick. Een gevolg van
de sterke zonnewind, die de aarde vandaag bereikt? Die zou
allerlei elektronische apparaten uit laten vallen.

Oberstaufen.



Oberstaufen - Tuttlingen.



15-07-2012. Oberstaufen - Tutlingen.
Van 10 tot 15.15 wandeling 1 uit de Dumontgids Oberstaufens
Paradeweg. Er is voor vandaag weliswaar niet zo'n goed weer
voorspeld, maar we willen deze 15 km route wel doen.

Kurhaus Oberstaufen.

Oberstaufen.
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We wachtten dus tot het droog was om 10 uur.
Via het Kurhaus lopen we een bospad op dat naar de Kapf klimt (10.40). (Er worden wel 3 paden aangegeven die daarheen gaan!) Deze
Kapf is een mooi panoramapunt met weids zicht over weiden en bergen.

Kapf.

Zicht op Berg vanaf de Kapf.

Wilde marjolein, Origanum vulgare.



We slaan rechts af en dalen af naar een grote uitspanning Berghof im
Paradies. Daar was gisteren zo te zien een groot festijn. Mensen zijn nu
bezig tafels, banken en biertenten te bergen.
Beneden de Berghof steken we bij Laufenegg de Deutsche
Alpenstrasse over en dalen langs enkele boerderijen af in de richting
van de Eibelesmühle. Na de boerderijen verandert de smalle asfaltweg
in een grintpad en na een hek met draaipoortje (11.25) in een zandpad
over weiden.

Berghof.



Eibelesmühle.

Eibelesbach.



Op de T-kruising met een breder pad slaan we links af en lopen
door een bos naar de waterval in de Eibelesbach. Daar is ook de
"Eibelesmühle" (11.55) en de brug (tevens grens met
Oostenrijk) over deze beek. Na even de waterval van onder
bekeken te hebben, lopen we door.
Even verder na een mooie Mariakapel begint het hard te
regenen. We hebben mazzel dat daar een bushokje staat. Daar
schuilen en lunchen we tot het weer droog is geworden (12.50).
In een weide bocht gaat het naar een overdekte brug en direct
links opnieuw een houten brug, die tevens de grens is (13.00).

Bushokje Oostenrijk.

Eibelesbach.



Houten brug en regen: Even niet opletten en ik lig onderuit en
knal met mijn linker knie op de planken. Gelukkig functioneert
alles nog. Wel is mijn been even verdraaid en heb ik een
rotgevoel in knie (uiteraard), heup en achillespees.
 Het gaat Aach door, waar het oude kerkje Mariaschnee
gerestaureerd wordt.
Na de weg een tijd gevolgd te hebben gaat het links omlaag
richting Eibele en het stuwmeer in de Weissach. We kijken even
bij de schamele resten van wat eens een prachtige 30 m hoge
waterval (Krebswasserfall) was (13.45).

De glijbaan. Mariaschnee, Aach.



Dan lopen we om de stuw heen en volgen de rivier de
Weissach.

Stuw in de Weissach.

Moesdistel, Cirsium oleraceum.

Monnikskap, Aconitum sp. De Weissach.



Zo gaat het helemaal tot het dorpje Weissach (15.00), waar een
35 jarige bruiloft uitbundig gevierd wordt.
Een 18% helling daar brengt ons naar een voetgangersbrug, die
toegang geeft tot het centrum van Oberstaufen. De terrassen
laten we links en rechts liggen en we zoeken ZippII direct op.

Wijngaardslak, Helix pomatia.

Het gehucht Weissach. Oberstaufen.



We drinken wat en besluiten vandaag nog een aardig eind te
rijden (naar Tutlingen aan de Donau).
 Na 2686 km vertrekken we om 16.00 uit Oberstaufen in de
regen. Genhofen, Burkatshofen (16.10) en Simmerberg even
later.
We gaan de Deutsche Alpenstrasse op.

Burkatshofen..

Simmerberg. Deutsche Alpenstrasse.



Rond 17 uur rijden we door Friedrichshafen, waar het
Seehasenfest aan de gang is. Het centrum is afgesloten en dus
moeten we er om heen. Ook buiten de stad schiet het niet op
doordat veel volk de stad nu verlaat.
Bij Hagnau zien we de Bodensee pas goed. Dan (17.35) begint
het weer door te rijden.

Friedrichshafen.

Friedrichshafen.

Hagnau, Bodensee.



Wahlfahrtskirche Birnau 17.40. Over kleine autowegen gaat het
dan naar de Donau. Om 18.30 komen we in Tuttlingen op de
camperplaats aan.
Na het eten lopen we mijn wat stijve been wat soepeler door
even het centrum in te gaan. Daar kijken we met de Ipaq's even
naar de E-mails. We moeten ons wel (kostenloos) registreren om
hier het net op te kunnen gaan.
‘s Avonds horen we op de radio van RABO-banks 1e en dus
enige succes in de tour: Sanchez won de étappe.

Wahlfahrtskirche Birnau.



Tuttlingen.
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