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Algemene informatie  

Het Zwarte Woud (Duits: Schwarzwald) is een dicht bebost gebied en 

middelgebergte in het zuidwesten van Duitsland, gelegen in de deelstaat 

Baden-Württemberg, aan de Rijn en aan de Franse grens. 

Het is het grootste middelgebergte in Duitsland. Geologisch is het 

verwant aan de Vogezen, die aan de Franse kant van de Rijn liggen. De 

hoogste top van het Zwarte Woud is de Feldberg met een hoogte van 

1493 meter boven NAP. 

Het Zwarte Woud is het grootste bosgebied in Duitsland en bestaat 

hoofdzakelijk uit dennen- en sparrenbomen. Tegenwoordig is het Zwarte 

Woud een van de populairste toeristenbestemmingen in Duitsland. 

De Romeinen noemden het dicht beboste gebergte met zijn 

kenmerkende donkere naaldbomen Silva Nigra - "het Zwarte of Donkere 

Woud of ondoordringbare woud", dat voor hen onheilspellend en bijna 

ondoordringbaar was. Het Duitse woord Schwarzwald werd voor de 

eerste keer in een document van het Zwitserse klooster St. Gallen uit 

het jaar 868 gebruikt. 

 

 

Weer en klimaat 

Het Zwarte Woud heeft een gematigd zeeklimaat. Dat wil in het 

algemeen zeggen dat de winters zacht zijn en de zomers aan de koele 

kant. Het zwarte woud heeft de meeste zonne-uren van heel Duitsland. 

De regenval is hier redelijk laag door de thermiek die in de hoger 

gelegen plekken is. Alleen als de regenbui of onweersbui tussen twee 

bergen blijft hangen kan het hier nog wel eens spoken. Men moet er 

vanuit gaan dat hoe hoger je komt hoe kouder het word. 

In de zomer is de temperatuur gemiddeld rond de 22 graden, in de 

winter is dit gemiddeld 5 graden. 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duits
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middelgebergte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deelstaten_van_Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogezen_(gebergte)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Feldberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Normaal_Amsterdams_Peil
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Sankt_Gallen
http://nl.wikipedia.org/wiki/868
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Baden-Baden 

Baden-Baden staat bekend om haar kuurbaden, casino en paardensport. 
Enkele bezienswaardigheden: 
 
Trinkhalle 
Trinkhalle uit 1842. Dit is een gebouw met aan de rivierkant een 
wandelgang van zo’n 90 meter lengte met een veertiental fresco’s aan 
de ene kant, die sagen uit de omgeving uitbeelden, en zuilen aan de 
andere kant. In het gebouw zit het toeristenbureau, waar ook gratis water 
beschikbaar is uit de minerale bron. 
 
Kurpark 
Kurpark met badhotel uit 1824. In het badhotel is ook een casino 
gevestigd dat floreerde vanwege het verbod in Frankrijk op gokken in de 
jaren na de bouw. 
 
Rennplatz 
Rennplatz Iffezheim. Renbaan waar sinds 1858 een aantal keren per 
jaar prestigieuze internationale paardenrennen plaatsvinden. 
 
Friedrichsbad 
Thermaalbad met mineraalwater in een gebouw uit 1877. 
 
Romeinse badhuis 
Ruïnes van het Romeinse badhuis. Dit bevindt zich direct onder het 
Friedrichsbad. De ruïne is ontdekt in 1847. De resten zijn te bezichtigen. 
Het bad is gebouwd voor Romeinse soldaten. Het was een zogeheten 
balineum. Tegenwoordig is te zien hoe het verwarmingssysteem werkte 
om vloeren en muren te verwarmen. 
 
Neues Schloss 

Slot van de markgraven van Baden. Het staat op een steile heuvel naast 
het stadscentrum. 
 
Lichtentaler Allee 
Wandelpromenade langs de Oosbach en door park. Hierlangs staan zo’n 
300 bijzondere bomen en zijn vele bloemperken. 
 
Gönneranlagen 
Gönneranlagen uit 1912. Dit is een park gelegen aan de Oosbach en 
heeft meer dan 300 soorten rozen. 
 
Kloster Lichtental 
Een aantal kilometers uit het stadscentrum, aan het einde van de 
Lichtentaler Allee, ligt een abdij van cisterciënzernonnen uit 1245. Het 
kloostergebouwen liggen rondom een binnenplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fresco_(schilderterm)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Casino_(gokken)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij
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Straatsburg 

In Straatsburg zijn veel gebouwen naar zowel Franse als Duitse 

architectuur gebouwd. De stad kent dan ook een Franse als Duitse 

historie. Centraal middelpunt van de stad is de Notre Dame de 

Strasbourg, waarvan vele zeggen dat ze mooier is dan de Notre Dame in 

Parijs. In La Petit France, het oude stadscentrum, staan veel oude 

vakwerkhuizen. Een flink aantal van deze huizen zijn tegenwoordig 

winkels of restaurants. Omdat het volledige stadscentrum is omgeven 

met water treft men er veel bruggen die het stadcentrum een uiterst 

sfeervol karakter geven.  

Straatsburg is niet enkel hoofdstad van Europa en van de Elzas, maar 

ook de zevende stad van Frankrijk. Het is een jonge stad, voor studenten 

en voor toeristen, die een perfect evenwicht biedt tussen historisch 

patrimonium en economisch dynamisme. Liefhebbers van monumenten, 

goed tafelen en cultuur lopen bijgevolg het risico verliefd te worden op 

deze stad. Aangezien de bezoeker zoveel mooie plaatsen te ontdekken 

heeft, moet hij op voorhand een keuze maken op basis van zijn smaak 

en belangstelling. 

Net als vele grote steden heeft ook Straatsburg wijken met elk een eigen 

identiteit, nauw verbonden aan hun geschiedenis en bewoners. Tot de 

19e eeuw reikte de stad niet verder dan het oude centrum. Om die reden 

is dat gebied zo uitzonderlijk rijk en ontegensprekelijk het meest 

esthetische en pittoreske gedeelte van de stad. Het is omringd door de Ill 

en herbergt de belangrijkste plaatsen en monumenten waarom 

Straatsburg bekend staat: de kathedraal, Maison Kammerzell en Petite 

France. Ten oosten daarvan bevindt zich de Duitse wijk, die bestaat uit 

grote boulevards met statige gebouwen in Haussmannstijl. U vindt er ook 

Place de la République met zijn indrukwekkende monumenten, het 

universiteitsgebouw en de centrale Post. Een van de meest levendige 

plaatsen in Straatsburg is ongetwijfeld de wijk Krutenau, een volks- en 

studentenbuurt. Talrijke bars, restaurants en buurtwinkels brengen leven 

in deze hartelijke wijk, die eerder aan een dorpje doet denken. Tenslotte 

kunt u erg aangenaam wandelen in de residentiële wijken (vooral 

Orangerie en Robertsau). Daar vindt u de Europese instellingen en 

bewonderenswaardige herenhuizen. 

Zoals vele grote Europese steden bezit Straatsburg een wereldwijd 

erkend historisch erfgoed: het Grande Ile maakt deel uit van het 

werelderfgoed van UNESCO. De nieuwsgierigen onder u kunnen de 

wijken van Straatsburg te voet of op de fiets doorkruisen. Elke wijk heeft 

zijn eigen karakter, dat nauw verbonden is met zijn verleden en 

bewoners. In het centrum van de stad, omringd door de armen van de Ill, 

vindt u de meeste locaties en monumenten waaraan Straatsburg zijn 

bekendheid te danken heeft, zoals de kathedraal, het Maison 

Kammerzell, Petite France en de Ponts Couverts. 
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Gengenbach 

Het historische plaatsje Gengenbach op de rand van het Zwarte 

Woud en de Ortenau-wijnstraal wordt ook wel ‘de parel onder de 

vakwerksteden’ genoemd. Sinds 1955 is de historische binnenstad 

als historisch monument beschermd. In het oude stadscentrum staat 

het meer dan 200 jaar oude Rathaus dat ieder jaar in december 

omgetoverd wordt tot grote Adventskalender, de Obertorturm (de 

stadspoort) en de stadsmuur en het Löwenbergpaleis. Verder vind je 

vele kleine romantische steegjes. Vanwege de ligging en het klimaat 

is het gebied rond Gengenbach een goede plek om groente en wijn 

te verbouwen. Door de vele wijnvelden doet het gebied Mediterraans 

aan. 

Enkele bezienswaardigheden: 

Obertorturm 

Ook deze stadspoort was in de middeleeuwen heel belangrijk. 

Aan te raden is de stad langs deze poort binnen te wandelen: u 

geniet van een prachtig zicht op de hoofdstraat met 

vakwerkhuizen.  

 

Rathaus & Röhrbrunnen 

Het Rathaus van Gengenbach zou één van de mooiste stadhuizen 

uit de achttiende eeuw zijn, maar oordeelt u maar vast zelf. De 

facade is een mix van rococo en classicisme. Op het pleintje voor 

het stadhuis prijkt een fontein met standbeeld, de Röhrbrunnen.  

 

 

Kauf- und Kornhaus & Palais Löwenberg 

In het Kornhaus werd onder andere graan opgeslagen en 

belastingen geheven, het gebouw ernaast (links; het 

Löwenbergpaleis) is de oude woning van de rijke, invloedrijke en 

gerespecteerde familie Bender.  

 

 

Kinzigtorturm 

Dit is de grootste van de twee stadspoorten van Gengenbach en was 

vroeger ook de hoofdingang. De toren is gelegen nabij de oever van 

de Kinzig, een rivier, en dankt ook daaraan zijn naam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.travelagenda.nl/bestemmingen/duitsland/gengenbach/rathaus
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Mainau 

Mainau is een eiland in het Bodenmeer. Het meer ligt op de grens 

van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. 

Het eiland hoort bij Litzelstetten, een stadsdeel van Konstanz. Over een 

dam en een brug bereikt men van de Duitse zijde het eiland. Aan de 

andere kant is er een haven waar de rondvaartboten op het Bodenmeer 

aanleggen. 

Het eiland Mainau was vanaf 16 v.Chr. een Romeinse vlootbasis, die 

van hier uit het Bodenmeer controleerden, nadat ze deRaetiërs, die het 

eiland en de oevers van het meer bewoonden, hadden verslagen in een 

mini-zeeslag. 

Het eiland was in de 8e eeuw in het bezit van het klooster 

der benedictijnen van Reichenau en kwam in 1272 als stichting aan de 

commandeur der Duitse Ridderorde, de Duitse Orde. Met de 

inbeslagname van kerkgoederen in de periode vanNapoleon werd het 

eiland in 1806 aan het groothertogdom Baden toegevoegd. Ten slotte 

werd het een soort tweede huis van telkens wisselende adellijke 

families, totdat de Esterházy's het in 1853 voor veel geld aan 

groothertog Frederik I van Baden verkochten, deze gebruikte het 

van1857 tot aan zijn dood (in 1907) als zomerverblijf. Hij liet een park 

(arboretum) aanleggen met vele soorten tropische bomen, die hij 

merendeels zelf van zijn reizen meebracht. Frederik I maakte van 

Mainau een uniek park, als een groene draperie rond het slot. 

Sinds 1932 was het eiland in bezit van graaf Lennart Bernadottevon 

Wisborg (1909-2004), voorheen prins van Zweden en hertog van 

Småland. Lennart was een achterkleinzoon van Frederik I. Sinds 1974 is 

het eiland ingebracht in de Lennart Bernadotte-Stiftung, waarvan 

Lennarts tweede echtgenote, gravin Sonja, tot aan haar dood in 2008 

zaakvoerster was. De oudste dochter van Lennart en Sonja, gravin 

Bettina, is tot op heden zaakvoerster. 

Het 45 hectare grote eiland is in een bloemeneiland omgetoverd. Met de 

ontvangsten der bezoekers (meer dan 1.500.000 per jaar) financiert de 

stichting de tuinaanleg, de beplantingen en het onderhoud van de 

historische gebouwen, waaronder een kasteel, het Barokslot 

uit 1746 (door de graaf en zijn gezin bewoond) dat gedeeltelijk te 

bezichtigen is, een barokke kerk (gebouwd in 1732 door 

architect Johann Casper Bagnato), vele serres en een vlindertuin. Deze 

vlindertuin is aangesloten bij de International Association of Butterfly 

Exhibitors and Suppliers (IABES). 

Aan de haven ligt een restaurant voor de bezoekers. De stichting steunt 

ook kunst, wetenschappen en natuur- en landschapsbescherming. 

Van april tot oktober staan er in ieder seizoen duizenden planten in 

bloei. In de lente narcissen, tulpen, hyacinten; daarna volgen 

in mei de azalea en rododendronen vanaf juni allerhande 

zomerbloemen waaronder vele rozen om dan in de herfst over te gaan 

naar de dahlia's (200 soorten). 

Ook is er een aanzienlijke verzameling van orchideeën (5000 soorten). 

Dat hier ook palm-, sinaasappel-, mandarijn- en citroenbomen groeien is 

mogelijk door het milde klimaat aan het Bodenmeer. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodenmeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Litzelstetten&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Konstanz_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/16_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raeti%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/8e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reichenau_(eiland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1272
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Orde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://nl.wikipedia.org/wiki/1806
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groothertogdom_Baden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy
http://nl.wikipedia.org/wiki/1853
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_I_van_Baden
http://nl.wikipedia.org/wiki/1857
http://nl.wikipedia.org/wiki/1907
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arboretum
http://nl.wikipedia.org/wiki/1932
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http://nl.wikipedia.org/wiki/1974
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http://nl.wikipedia.org/wiki/1746
http://nl.wikipedia.org/wiki/Barokke_architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/1732
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Casper_Bagnato&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Serre_(bouwwerk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlindertuin
http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Butterfly_Exhibitors_and_Suppliers
http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Butterfly_Exhibitors_and_Suppliers
http://nl.wikipedia.org/wiki/April
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lente
http://nl.wikipedia.org/wiki/Narcis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tulp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyacinthus_(geslacht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rododendron
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rododendron
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rozen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herfst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dahlia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orchidee%C3%ABnfamilie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Palmenfamilie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinaasappel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandarijn_(vrucht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Citroen_(vrucht)
http://regiostars.suedkurier.de/image/media/69262/2f755340-1db6-4644-9ed1-e34e735ca7d9/Insel Mainau_rgb.jpg
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Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze graag tegemoet. U kunt uw 

foto’s mailen naar info@bakreizen.nl. 
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