
 

 

   

MC Spatlab 

  

Motorvakantie Zwarte Woud  

Naar aanleiding van een enquete onder de deelnemers van het 
Moezel/Eifelweekend 2011 heeft MC Spatlab besloten het komende 
jaar een extra reis in te plannen. In 2012 organiseren we een 6-daagse 
reis in het Zwarte Woud (Duitsland). 



Spatlab 2012 Zwarte Woud  

 

Introductie 

Het afwisselende landschap, het mooie bergklimaat en de grote hoeveelheid aan 

schitterende wegen maakt het Zwarte Woud een ideale plek om met de motor te touren en 

van een ontspannen vakantie te genieten. Tijdens deze reis proberen we je zo veel mogelijk 

kennis te laten maken met de verschillende streken in dit gebied, vanuit onze basis: Hotel 

Fünfjahreszeiten. 

 

Reisschema (activiteiten, routes) 

Heenreis 

Je bent vanaf Zondag 9 September welkom in Hotel Fünfjahreszeiten. ’s Avonds kun je 

aansluiten bij het diner en met iedereen kennismaken / bijpraten onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

Dit betekent dat je op eigen gelegenheid afreist naar het Zwarte Woud. We hebben een 

heenreis toegevoegd aan het GPS routepakket zodat je de mogelijkheid hebt om via mooie 

binnendoor wegen te rijden naar Todtmoos. We hebben deze route in twee delen opgezet 

zodat je zelf kunt bepalen hoe je wilt rijden: verdeeld over 1 of 2 dagen of uitsluitend het 

tweede deel binnendoor rijden en het eerste deel via de snelweg. 

Je kunt er ook voor kiezen om de gehele heenreis over de snelweg af te leggen of een 

motortrailer te huren. Dit laatste kan bijvoorbeeld via Stam Aanhangwagens. Voor meer 

informatie en mogelijkheden verwijzen we je naar de wondere wereld van Google. 

Dag 2 tot en met dag 5 

We hebben er heel bewust voor gekozen iedereen vrij 

te laten in het inrichten van de vakantie. Het is niet 

voor niks een motorvakantie, dus we hebben ons best 

gedaan een aantal mooie motorroutes te maken en te 

verzamelen. Daarnaast is er ook de ruimte om een 

bezoek te brengen aan Freiburg, te gaan zwemmen in 

een van de thermaalbaden in de regio of te gaan 

wandelen in een van de donkere bossen. 

- Routes: de rondritten zijn door de Spatlab 

organisatie uitgewerkt. Het zijn afwisselende 

routes, die je de mogelijkheid bieden de 

mooiste weggetjes in de regio af te rijden en de 

afwisselende landschappen te bewonderen. 

- Freiburg: deze Universiteitsstad wordt ook wel gezien als de hoofdstad van het 

Zwarte Woud. Het heeft een oud stadscentrum met een aantal beroemde 

bouwwerken, smalle straatjes en gezellige pleintjes. (Pas op dat je niet struikelt over 

http://www.stamaanhangwagens.nl/huur/autotrailer/1-3/autotrailer.htm


een van de vele Bächle in de stad). Voor meer info over de stad en evenementen klik 

op deze link. 

- Thermaalbaden: Mocht je na een aantal dagen inspanning juist willen ontspannen 

dan raden we je aan een bezoek te brengen aan een van de baden in de regio. Voor 

meer info klik op deze link. Ook het hotel zelf biedt verscheidene Wellness 

mogelijkheden (zwembad, sauna, solarium, etc.). 

- Wandelingen: de wandelpaden in deze regio zijn vaak goed 

bewegwijzerd en zeker de moeite waard. Absolute aanraders om 

aan te doen tijdens een wandeling: de Wutachschlucht, 

schluchsee en/of de Wehra vallei. 

- En verder: Aan jou de keuze! Watersporten, paardrijden, 

rodelen, musea... of motoren, motoren, motoren 

Terugreis 

Zaterdagochtend 15 September kun je nog een laatste keer genieten van een heerlijk 

ontbijt in het hotel. Daarna kan iedereen weer op eigen gelegenheid terugreizen naar 

Nederland. Ook hier hebben we een terugreis klaargemaakt voor je. Net als de heenreis 

hebben we deze in twee delen opgebroken zodat je zelf kunt kiezen hoe je de terugreis 

inricht. 

 

Todtmoos 

Het hotel ligt aan de rand van het dorpje Todtmoos.  Mocht je meer willen weten over wat 

het dorp te bieden heeft, dan is een bezoek aan hun website zeker de moeite waard. 

 

Routes 

We hebben 5 rondritten in de aanbieding voor je. De routes geven je een goed beeld van de 

mooie natuur in het Zwarte Woud. Ze zijn geschikt voor mensen met enige ervaring in de 

bergen en variëren van kleine bergweggetjes tot mooie doorgaande wegen, van licht 

glooiende routes tot uitdagende haarspeldbochten! 

Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de routes. We willen je, zoals gebruikelijk, korte en 

lange varianten van de routes aanbieden. Binnenkort ontvang je meer gedetailleerde 

informatie evenals de GPS bestanden om ze op je Garmin of TomTom te kunnen laden. 

We doen ons best om in ieder geval de hoogtepunten van het Zwarte Woud in de routes 

terug te laten komen. Op de laatste pagina een foto-overzicht van wat het Zwarte Woud 

onder andere te bieden heeft.  

 

Omgeving 

Schauinsland: dit is een 1284 m hoge berg bij Freiburg, en staat bekend om de 12 km lange 

weg vol haarspeldbochten. Op een goede dag geeft de berg uitzichten over de wolken tot in 

http://www.freiburg.de/index.html
http://www.schwarzwald-tourismus.info/reisethemen/wellness
http://www.hotel-fuenfjahreszeiten.de/fuer-alle-sinne/badelandschaft.html
http://www.wanderservice-schwarzwald.de/
http://www.todtmoos.de/index_nl.php?lang=nl


de Vogezen en Alpen. Let op: doordat in het verleden te veel motorrijders met Rossi-

ambities deze weg hebben bereden is deze nu in het weekend gesloten voor motorrijders. 

Wehra vallei: een romantische, smalle, diepe vallei en eindigt bij Wehr. Voorbij Wehr ga je 

de L155 op. Deze Waldstrasse biedt een mooi uitzicht op de Zwitserse Alpen. 

Kandelberg: wederom een mooie bergweg met haarspeldbochten die omhoog klimt naar 

een hoogte van 1300m. 

Feldberg: dit is de hoogste berg van het Zwarte Woud en biedt met een hoogte van 1493m 

een aantal mooie uitzichtspunten over het dal. Deze weg eindigt in het dal langs de Titisee. 

Albtal: Deze smalle weg slingert door het dal langs de Alb alwaar je door 5 natuurlijke kleine 

tunnels rijdt. 

Wutachschlucht: is niet opgenomen in een motorroute, maar met name interessant voor 

mensen die een wandeling willen maken dwars door de kloof langs de Wutach. 

 

Hotel 

Gedurende de week verblijven we in Hotel 

Fünfjahreszeiten te Todtmoos. Dit hotel ligt 

centraal in het Zwarte Woud en is daardoor een 

ideale uitvalsbasis voor onze motortochten. 

De hele week verzorgen zij voor ons de  

overnachtingen, het ontbijt en diner. Mocht je 

speciale dieetwensen hebben (e.g. vegetarisch, 

zoutarm, etc.) geef het door aan Anja Welvaarts. 

Zij geeft het door aan de gastvrouw. 

 

Bijzonderheden 

Toeristenpas (KONUS-card) 

Openbaar vervoer in ons gebied is goed geregeld. Bij aankomst in het Gasthaus (of de 

volgende ochtend) ontvang je een zogeheten KONUS-card. Deze toeristenpas geeft gratis 

toegang tot alle bus en treinverbindingen (IC, ICE treinen en kabelbanen uitgesloten). Met 

deze pas kun je gratis gebruik maken van openbaar vervoer in het Zwarte Woud evenals 

reizen naar Basel (Zwitserland). 

 

Busvervoer 

Voor het hotel is een halte waar op regelmatige tijden een bus langskomt. Deze lijn geeft 

onder andere een verbinding naar het centrum van Freiburg en Basel. Voor meer informatie 

over busverbindingen en tijden kun je deze link gebruiken. 

 

http://eurolottoaustria.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Hotel_5JZ_Sommer_06.jpg__99__03.JPG&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://www.hotel-fuenfjahreszeiten.de/
http://www.hotel-fuenfjahreszeiten.de/
http://www.schwarzwald-tourismus.info/content/view/full/3102
http://www.todtmoos.de/en/service/konus.php


Prijzen 

Graag ontvangen we zo spoedig mogelijk je bevestiging van deelname. Momenteel hebben 

we het volledige hotel geboekt en uiteraard vullen we het liefst alle kamers met Spatlab 

leden, aanhang en vrienden! Mocht je nog niet-Spatlab leden kennen, die wellicht ook 

belangstelling hebben om deel te nemen, dan zijn ze van harte welkom. Laat ze zo spoedig 

mogelijk contact opnemen met ons.  

De kosten voor verblijf in het hotel zijn als volgt: 

 Twee-persoonskamer Een-persoonskamer 

Leden €350,- 
 

€430,- 

Niet-leden €410,- 
 

€490,- 

De prijzen zijn inclusief 6 overnachtingen op basis van halfpension (ontbijt en diner). Elke 
kamer heeft op zijn minst de beschikking over een eigen douche, toilet en TV. Het hotel 
biedt uitgebreide wellness mogelijkheden (sauna, zwembad, fitness), die eveneens bij de 

prijs zijn inbegrepen. 
Ten slotte ontvangt iedere persoon een KONUS-card (toeristenpas). 
 

 

Verder vind je in het hotel een gezellige bar “Schindelpeter” waar we ’s avonds onder het 

genot van een biertje of cocktail kunnen bijpraten over de routes en alle andere activiteiten, 

een groot terras met uitzicht op het dal en ruime parkeergelegenheid voor alle motoren, 

auto’s en trailers. 

 

Organisatie, contactgegevens 

De gehele reis wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers van MC Spatlab. We 

verwachten dan ook enig initiatief van jouw kant met betrekking tot de daginvulling. Mocht 

je ideeen of suggesties hebben, dan horen we dat graag! 

Algemene vragen: spatlab@gmail.com 

Anja Welvaarts:  anja.welvaarts@gmail.com  

Gerry van Someren: gerry@vansomeren.nl 

Mark van Veghel: mark.van.veghel@philips.com 

Frank Vork: ftavork@gmail.com   

Jeroen Alink: jeroen.alink@gmail.com  

Leonor Orban: Leonor.orban@gmail.com 

 

 

 

mailto:spatlab@gmail.com
mailto:anja.welvaarts@gmail.com
mailto:gerry@vansomeren.nl
mailto:mark.van.veghel@philips.com
http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dftavork%40gmail.com&ru=http%3a%2f%2fprofile.live.com%2fcid-b977b7ef07277b97%2fdetails%2f%3fcontactId%3d727be733-0000-0000-0000-000000000000%26ru%3dhttp%253A%252F%252Fco119w.col119.mail.live.com%252Fmail%252FContactMainLight.aspx%253FContactFilter%253D13%2526n%253D1206796383
mailto:jeroen.alink@gmail.com
mailto:Leonor.orban@gmail.com
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