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Jurassic Park
Op fietsavontuur in de Schwäbische Alb

In de Schwäbische Alb struikel je over sporen uit het verre verleden.  
Daarnaast blinkt het bergachtige gebied in het zuidwesten van Duitsland uit 

in rust en ruimte. Salt doorkruiste per fiets het oeroude landschap en ontdekte 
mammoetjagers, verlaten legerplaatsen en een rivier die langzaam leegloopt.

Tekst & Beeld Ard Krikke 
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O
nze fietsen zoeven over het gladde wegdek dat 
zich door de knalgroene heuvels slingert.  Links 
en rechts wordt het pad geflankeerd door een 
lappendeken van golvende weilanden en hoog in 
de lucht draait een roofvogel sierlijk zijn rondjes. 

In de verte steekt de Beoachtungstürme, een oude uitkijkpost 
van het Duitse leger, zijn stalen kop ruim 40 meter boven het 
maaiveld uit. Gids Hans-Peter Engelhart lijkt deze ochtend 
geen haast te hebben. De sportieve Duitser knijpt om de 
haverklap in de remmen. Surplace geeft hij druk gebarend 
tekst en uitleg over de omgeving. “Zag je net die rode wauw? 
Mooi hè? Hij is makkelijk te herkennen aan de oranjebruine 
kleur op zijn onderlijf en de opvallende inkeping in zijn 
staart”, vertelt Hans-Peter enthousiast. “Let maar op, die 
gaan we vandaag nog vaker spotten. Het barst hier name-
lijk van de Rotmilan.” Hier, dat is de Schwäbische Alb in het 
uiterste zuidwesten van Duitsland, in de deelstaat Baden-
Württemberg. Behalve een Unesco Biosfeerreservaat en een 
Geopark (daarover later meer) is het 200 kilometer lange en 
50 kilometer brede middelgebergte een relatief onbekend 
outdoor paradijs. Met name fietsers kunnen dankzij 48 uitge-
stippelde routes, goed voor ruim 3300 kilometer trapplezier, 
ruimschoots aan de bak. Salt nam de proef op de som en koos 
drie compleet verschillende Radtouren uit: de uitzichtrijke 
Berg Bier-Tour, de heuvelachtige Burgen & Schlösser-Tour en 
de slingerende Dounauradweg im Donaubergland.

Fietsdag 1 – Zoeven over een oude zeebodem  
Hans-Peter ratelt vrolijk verder. Al fietsend maakt hij duidelijk 
dat de Schwäbische Alb met een b en niet met een p wordt 
geschreven. Alb is namelijk een Oudgermaans woord voor 
alm, oftewel bergweide. En hoewel bergen in dit deel van 
Duitsland tussen de 600 en 1000 meter hoogte blijven steken, 
is er volgens hem toch echt sprake van een berglandschap. 
“Eigenlijk bevinden we ons op een drooggevallen zeebed; 
zo’n 150 miljoen jaar geleden trok het water van de Jurazee 
zich in deze omgeving voorgoed terug. Vervolgens werd de 
zeebodem door schuivende aardplaten omhoog gedrukt, ge-
broken en gedeeltelijk gekanteld. Toen het stof optrok, kwam 

een grillig gevormd karstlandschap tevoorschijn, compleet 
met kloven, grotten, ondergrondse rivieren, rotswanden, 
valleien én heel veel fossielen”, aldus de Zwabische spraak-
waterval. 
Ondertussen loodst de Berg Bier-Tour ons over een met heide 
bedekte hoogvlakte heen. In de wijde omgeving is geen mens 
te zien. Omdat we geen tijd hebben om het hele fietsrondje 
(113 km, 2 dagen) te volgen, heeft Hans-Peter ervoor gekozen 
om over de Truppenübungsplatz, het traject tussen  
Münsingen en Feldstetten, te trappen: “Deze verlaten vlakte 
is ruim honderd jaar lang militair oefenterrein geweest. Toen 
in 2005 de laatste soldaat de deur achter zich dichttrok, werd 
het gebied opengesteld voor het publiek en door de Unesco 
erkend als Biosphärenreservat. In tegenstelling tot een  
nationaal park draait het bij een biosfeerreservaat niet alleen 
om bescherming, maar ook om de wisselwerking tussen 
mens, natuur en cultuur.” Zijn verhaal wordt even later beves-
tigd door Gerard Stotz, een goedlachse schaapherder die we 
tegen het lijf fietsen. Leunend op zijn stok legt de 64-jarige 
Stotz – gegroefd gezicht, bromsnor, hoed en groene bretels 
die zijn buik in bedwang houden – uit hoe zijn tweeduizend 
Wänderschafer bijdragen aan de instandhouding van het 
kwetsbare ecosysteem. “De slenterende kudde vreet opgroei-
ende boompjes kaal en kortwiekt grassen en heidestruiken. 
Hierdoor blijft een open heideterrein behouden waarin 
kruiden en zeldzame planten kunnen groeien”, zegt hij met 
gepaste trots. “Zonder schapen zou het gebied binnen mum 
van tijd zijn unieke karakter verliezen.” 
We drukken de joviale herder de hand en zetten halverwege 
de middag weer koers richting Münsingen. Alleen de schrille 
roep van de wauw onderbreekt zo nu en dan ons gesprek.  
Onderweg stoppen we nog even in het Altes Lager, een 
indrukwekkende verzameling van oude barakken, postgebou-
wen, radiozendstations, schaftlokalen, officiersverblijven en 
een reusachtig betonnen plein waar Adolf Hitler in de jaren 
30 regelmatig dondertoespraken hield. Omdat we inmiddels 
zo’n 40 kilometer achter de kiezen hebben en het zachtjes 
begint te miezeren, trakteren we onszelf in het Biosphären-
zentrum op Kaffee und Kuchen. Het in een opgeknapte 
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1. De rode wauw in vogelvlucht 

2. Gerard Stotz heeft z'n schaapjes op het droge

3. Slapen in een traditionele joert

4. Opgeknapte kazernes in het Altes Lager
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kazerne gevestigde centrum puilt uit met informatie over het 
natuurreservaat. Zo leert een blik op de kaartenwand ons dat 
behalve toerfietsers ook wandelaars, vogelspotters, rotsklim-
mers, kajakkers en mountainbikers hier prima uit de voeten 
kunnen. 

Fietsdag 2 – In het spoor van mammoetjagers
Na een nachtje slapen in een authentieke joert op camping 
Hofgut Hopfenburg kachelen we met de auto in een uur 
van Münsingen naar Rottenburg am Neckar. Door de nabij-
heid van Frankrijk, de vroegere vijand, is dit deel van de Alb 
bezaaid met machtige burchten, statige sloten en sprookjes-
achtige Disney-kastelen. De Burgen & Schlösser-Tour (46 of 
69 km) lust vanuit Rottenburg maar liefst 18 van deze goed 
bewaarde bouwwerken aan elkaar. Omdat we een bezoek  
willen brengen aan het Universiteitsmuseum in Schloss  
Hohetübingen kiezen we voor de 46 kilometer lange lus. 
De bewegwijzerde route voert door een breed rivierdal 
langs vakwerkhuizen, boerenhoeves en weides vol oude 
fruitbomen – bijna nergens anders in Europa staan zoveel 
hoogstamboomgaarden, Streuobstwiesen, bij elkaar. Ook de 
hoeveelheid kastelen, kloosters en kerken is duizelingwek-
kend. Na zo’n 13 kilometer sturen komt Tübingen in zicht.  
In het centrum van de eeuwenoude universiteitsstad bevindt 
zich het indrukwekkende museumslot Hohetübingen. 
Binnen de middeleeuwse muren ligt een van de grootste 
schatten van Duitsland: 40.000 jaar oude beeldjes, gemaakt 
door mammoetjagers. De uit botten gesneden dierenfigu-
ren (paard, leeuw, rendier, wisent, mammoet) behoren tot 
de alleroudste kunstvoorwerpen ter wereld. Volgens Frank 
Dürr, als wetenschapper verbonden aan het museum, tonen 
de beelden aan dat de prehistorische ijstijdmens meer deed 
dan alleen overleven: hij had ook de behoefte om zich op een 
creatieve manier uit te drukken. “In verschillende grotten in 
de Schwäbische Alb zijn oeroude kunstvoorwerpen gevon-
den. Van fluiten tot mensen- en dierenfiguren. De bekendste 
is de Löwenmensch, een van mammoetbot vervaardigde 
kruising tussen mens en leeuw”, doceert Dürr. “De oude 
vindplaatsen – Vogelherd, Bockstein, Hohlenstein-Stadel, 

Sirgenstein, Geißenklösterle en Hohle Fels – zijn in 2017 door 
de Unesco tot Werelderfgoed uitgeroepen.” Hij vertelt tevens 
dat het museum onderdak biedt aan een nog veel oudere 
collectie, de Paläontologische Sammlung. Deze bestaat onder 
meer uit miljoenen jaren oude fossielen die uit de voormalige 
zeebodem zijn opgediept. Deze overdaad aan geologische 
sporen is een van de redenen geweest waarom Unesco het 
Jurassic Park-achtige karstlandschap een paar jaar geleden 
tot Geopark bestempelde. 
We vervolgen onze tocht via de Neckar naar Kloster Beben-
hausen. De abdij werd al in de 12e eeuw door godvrezende 
cisterciënzer monniken opgericht en geldt nu als een van de 
mooiste voorbeelden van gotische bouwkunst in Duitsland. 
Rond 1800 werd het gigantische kloostercomplex verbouwd 
tot jachtslot, zodat de koningen van Württemberg in de  
omliggende bossen ongestoord op wild konden jagen.  
De imposante Klosterkirche, een aantal afzonderlijke bijge-
bouwen en de sfeervolle kloostergang (die verdraaid veel lijkt 
op de kloostertuin van de Utrechtse Domkerk) zijn inmiddels 
open voor het publiek. Minder devoot, maar wel verheffend 
is het vervolg van de route; deze golft vanaf Bebenhausen tot 
aan Oberndorf behoorlijk op en neer. Gelukkig zijn de hoog-
gelegen kastelen (Königlichen Jagdhütte, Schloss Hohenen-
tringen, Schloss Roseck, Wasserschloss Poltringe) prima plek-
ken om jezelf een vorstelijke versnapering cadeau te doen. 

Fietsdag 3 – Peddelen langs de Donau
De volgende ochtend zakken we vanuit onze overnachtings-
plek Schloss Weitenburg in Starzach zo’n 85 kilometer naar 
het zuiden af. Het plan is om in Immendingen weer op de 
fiets te springen, een kilometer of vijftig de Donau-Radweg 
(600 km in totaal) te volgen en in kloosterdorp Beuron de 
trein weer terug te pakken naar het beginpunt. Helaas werkt 
het druilerige weer vandaag niet echt mee. Aan de andere 
kant: plensbuien die al dagen boven het zuidelijk deel van 
Baden-Württemberg hangen, hebben ervoor gezorgd dat de 
schönen blauen Donau in een spectaculair kolkende water-
massa is veranderd. 
Net buiten Immendingen ontmoeten we riviergids Silvia  
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5. Fietsen langs vakwerkhuizen

6. 40.000 jaar oude ijstijdkunst 

      H. Jensen / Museum of the University of Tübingen MUT

7. Op zoek naar verlichting in Bebenhausen.
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Fietsers kunnen dankzij  
48 uitgestippelde routes,  

goed voor ruim 3300 kilometer 
trapplezier, aan de bak.
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8. Zondebok van het Jägerhaus

9. Lokaal gebrouwen koude kletser

10. Radservice voor pech onderweg

11. #Doeslief
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Spaichinger. De miezer lijkt haar niet te deren. Gekleed in 
wollen trui en stevige wandelschoenen neemt ze ons via een 
glibberig wandelpad mee naar de Donauversinkungstelle. 
Sylvia: “Zie je hoe die takken tegen de stroom in dobberen? 
Dat is de Donauversinkung. In de zomer- en herfstmaanden 
verdwijnt een deel van de Donau hier onder de grond. Het 
water sijpelt via zogenaamde zinkgaten de poreuze rivierbo-
dem in en stroomt ondergronds naar het 12 kilometer verder-
op gelegen dorpje Aach, waar het met 10.000 liter per seconde 
weer aan de oppervlakte komt. Vervolgens stroomt het water 
richting de Bodensee, dus ook naar de Rijn. Je zou dus kunnen 
zeggen dat de Donau deels door Nederland stroomt.”
Als we even later weer verder peddelen, lijkt de Donau inder-
daad iets van haar onstuimige karakter verloren te hebben. 
Het stille fietspad baant zich een weg richting natuurgebied 
Obere Donau. Het landschap wordt onmiskenbaar steeds 
mooier. Steil oprijzende rotswanden. Glooiende bossen. 
Eenzame boerderijen. Dit deel wordt niet voor niets de Der 
schwäbische Grand Canyon genoemd. In Gasthof Jägerhaus 
is het tijd om de beentjes te strekken. Op aanraden van de 
hartelijke herbergier krijgen we een flink bord Spätzle  
(noedelsliertjes die eruitzien als pasta) en een lokaal gebrou-
wen Hirsch Helles voorgeschoteld. Beiden laten zich goed 
smaken. Onder het toeziend oog van talloze jachttrofeeën 
die aan de met hout betimmerde muur hangen, trekken 
we ons fietskloffie weer aan en nemen we afscheid van de 
waard. Nog geen half uur later staan we op het treinstation-
netje van Beuron. Omdat de boemel pas aan het einde van 
de middag vertrekt, nemen we een kijkje in de aartsabdij van 
Beuron. De portier van het reusachtige complex, de 80-jarige 
broeder Burckhart, weet ons te vertellen dat reizigers die op 
zoek zijn naar een slaapplek terecht kunnen in een van de 43 
Gästezimmer. Zelf hoeft de krasse knar niet meer zo nodig op 
pad. “Zestig jaar geleden deed ik mijn intrede in het klooster. 
Sindsdien sta ik elke ochtend om half vier op en bid ik zo’n 
drie uur per dag. Mijn leven draait om rust en regelmaat. 
Zouden meer mensen moeten proberen.” 
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Meer informatie
Op schwaebischealb.de/rad vind je uitgebreide 

informatie over alle 48 uitgestippelde Radtouren. 

Je kunt hier onder meer terecht voor routebe-

schrijvingen, hoogteprofielen, interactieve 

kaarten, gpx-bestanden en de mogelijkheden om 

met openbaar vervoer weer terug naar het 

begin punt te komen (indien nodig). Alle routes  

zijn met duidelijke borden gemarkeerd (voorzien 

van eigen icoon) en variëren in lengte tussen de 16 

en 400 kilometer (meerdaagse tochten).  

Ook bestaat een deel van het routeaanWbod uit 

zogenaamde E-Bike Touren. Deze zijn vaak net wat 

langer (40-70 km) dan ‘gewone’ trajecten. Als je 

echter over een gemiddelde fietsconditie 

beschikt, dan zijn deze rondjes ook prima te doen 

op een normale toer- of racefiets.  

Let wel: sommige klimmen kunnen behoorlijk steil 

zijn, maar duren (in tegenstelling tot de Alpen) 

nergens echt lang. Handig zijn de brochures 

‘Radfahren Schwäbische Alb’ en ‘Radfahren 

Schwäbische Alb - Übersichtkarte’, gratis te 

downloaden via schwaebischealb.de/prospekte.

Kun je om wat voor reden dan ook wel een duwtje 

in de rug gebruiken? Huur dan eens een e-bike  

bij het Mobilitätszentrum in Münsingen  

(muensingen.com/e-bike). Zowel de kwaliteit van 

de beschikbare fietsen, high end toer- en 

mountain bikes, als de service (afstellen, pech-

onder-weg hulp, kaarten) zijn bovengemiddeld 

goed. Ook vertrekken vanuit het centrum 9 

fietsroutes, waaronder de Berg Bier-Tour.

Op YouTube (zoek: ride the schwäbische alb) vind 
je een verslag van onze driedaags fietsavontuur.

Bremen

Hamburg

Berlijn

SCHWÄBISCHE ALB 

http://schwaebischealb.de/rad



