
Verslag van de 7-daagse busreis naar Zwarte Woud, Vogezen & Elzas (Offenburg) 
Donderdag 18 t/m woensdag 24 augustus 2016 

verslag: Carel Neijenhuizen 
 
 
Donderdag,18 augustus. Zowel van Rotterdam als van Den Haag werd, met redelijk weer, eerder dan de 
aangegeven tijd vertrokken. Op weg naar Alphen aan de Rijn liepen we al de eerste vertraging van die dag op. 
Vanuit Alphen werd dus met een kleine vertraging vertrokken die binnen de stad opliep door het zomerfeest. Dit 
zomerfeest zorgde voor massa’s kinderen en hun ouders op de fiets. De kruispunten werden met de hand 
geregeld en dus…. vertraging. 
In Driebergen/Zeist was dit opgelopen tot 20 minuten en bij de koffiestop in Zevenaar waren we 25 minuten 
later. Deze vertragingen bleven oplopen door files en verschillende Baustellen onderweg zodat bij de lunchstop 
in Heiligenroth we al 40 minuten achter waren op ons schema. Na vertrek van ons lunchadres en bij de 
zoveelste Baustelle (en daardoor wegversmalling) werd onze chauffeur Ben gehinderd door een vrachtauto. Hij 
werd er niet tussen gelaten, wat de chauffeur met veel geclaxonneer duidelijk maakte, gevolg van dit alles een 
lichte aanrijding. Wat lakschade op de bus en een kapot achterlicht/remlichtunit. De Duitse chauffeur had al 
direct de politie gebeld die vrij snel ter plaatse was. Ben kreeg een bekeuring omdat hij niet op tijd was 
ingevoegd en dus op een te smalle rijstrook reed. De rest moest maar onderling door de verzekeringen worden 
uitgemaakt. Met een “Tschüss” moest de politie verder, want even verder op de autobahn was een ongeval 
gebeurd. Beide zaken bezorgde ons nog meer vertraging n.l. ca. vijf kwartier. Verder op weg naar Rodgau om 
onze laatste reiziger op te halen en het door hem beloofde drankje te drinken. De aankomst was om vijf i.p.v. 
drie uur. In de tussentijd was ik al gebeld of er iets aan de hand was en hoe laat we ongeveer zouden 
aankomen. Vertrek uit Rodgau om ongeveer kwart voor zes. Onze geplande aankomsttijd in Offenburg bij ons 
hotel was even voor zes uur, dit werd vijf minuten voor half negen. Onderweg gebeld met hotel Mercure dat we 
door allerlei omstandigheden veel later zouden komen. Het was geen probleem, het werd aan het restaurant en 
de keuken doorgegeven en om negen uur zat iedereen voldaan achter zijn of haar drankje te wachten op de 
soep. Er was een prima buffet en dat zou de hele reis zo blijven. 
 
Vrijdag, 19 augustus. Om half tien op weg naar Straatsburg, waar 
we netjes volgens planning aankwamen. Gestopt bij het Station, 
waar Ben ons na afloop weer zou komen ophalen. In de bus 
rondgevraagd wie er met de door ons geplande trip (tramritten, 

luchtbandentreintje en boottocht) 
mee zouden gaan. Dit bleken 20 
personen te zijn, waarvan enkelen 
met een beperking van wel trammen 
en varen maar geen 
luchtbandentreintje. Uit een 
automaat een aantal dagkaarten, 

geschikt voor drie personen, gekocht.. Hierdoor moesten dus enkele 
groepjes van drie worden gevormd. Voor de overblijvenden had Ad 
Venderbos nog enkele kaartjes van een vorig bezoek. De tramlijnen C, E en A werden bereden, maar door 
wachttijden op de verschillende lijnen en een Schienenersatzverkehr op lijn A vanaf Grand Cru, werd de grote 
groep opgesplitst in kleine groepjes, zodat elk groepje kon beslissen, na de door velen gewenste koffiestop,  of 

ze ja dan nee met het luchtbandentreintje zouden gaan rijden en/of 
gaan varen. Later bleek dat niemand met het luchtbandentreintje 
was gaan rijden en dat de wachttijd voor de rondvaart dusdanig was 
dat daar maar werd vanafgezien. De terrassen werden benut en de 
Dom bezocht, maar niet nadat er tascontrole werd gehouden. Om 
drie uur was Ben met de bus bij het station en gingen we terug naar 
Offenburg. Om half acht diner. 
 
Zaterdag, 20 augustus. Het geplande vertrek van negen uur werd 
tien over negen omdat één van de deelnemers zich had verslapen. 
We arriveerden hierdoor wat later in Titisee. Gelukkig was er een 
kleine marge ingebouwd, zodat we toch noch ruim op tijd op het 
station waren. Het was hier al best druk want velen hadden het idee 



opgevat om een rit te maken in de vakantie. De trein van de “ 
I.G. 3Seenbahn “ , getrokken door stoomloc 52 7596, vertrok zo 
goed als op tijd, maar bleek overvol. Zelfs in ons gereserveerde 
rijtuig bleven passagiers die al van Seebrugg kwamen, zitten 
zodat er enkelen moesten blijven staan. Ondertussen was het 
gaan regenen. Het Bahnhofsfest viel tegen, er moest € 3,- 
entree betaald worden, terwijl er niet veel bijzonders viel te 
zien. Er zat dus niet veel anders op dan te wachten op de 
terugreis. Op tijd vertrok 
onze stoomtrein, terwijl 
er nu wel voldoende 
zitplaatsen waren. De 
reis verliep voorspoedig 
tot het station Feldberg – 
Bärental, waar op tijd en 
volgens dienstregeling 
om 13.32 uur werd 
gestopt. Na enige tijd 
kwam de conducteur ons 
vertellen dat er een stuk verderop tussen dit station en Titisee 
een vrachtauto, na een aanrijding of bijna aanrijding, van het 
talud was gegleden en tussen de bomen was blijven hangen en 
gevaarlijk in de buurt van de bovenleiding hing. (foto door Ben 
Hoogstraten van internet gehaald) We mochten niet verder en 

dat zou ongeveer een half uur duren. Het half uur werd drie kwartier, een uur, vijf kwartier, want er moest een 
deskundige komen. Deze opzichter woonde in Freiburg dus daarom duurde het zo lang. Om ongeveer kwart 
voor vier (er waren ondertussen broodjes en donuts gehaald bij een bakker om de hoek) werd ons verteld dat 
er “Schienenersatzverkehr” zou komen boven aan de weg. Een van de treinconducteurs zou op de hoek staan 
en ons verwijzen naar welke halte wij moesten gaan. Er kwam na korte tijd een bus, maar die zat stampvol. Na 
enig overleg via de daar aanwezige conducteur een taxi gebeld. Deze bracht Ben, Leo en Sieger Barkema naar 
Titisee en vertrok om kwart over vier. De rest van de deelnemers dook de Konditorei in of gingen boodschappen 
doen bij de Lidl. Om vijf uur belde Leo dat onze bus was vertrokken en om ongeveer kwart voor zes bij ons zou 
zijn. Via een alternatieve route reden we naar Titisee en van daar naar ons hotel in Offenburg. Onderweg het 
hotel gebeld, dat we half acht niet gingen halen en dat het dus acht uur zou worden, voordat we aan tafel 
konden. Dit was wederom geen enkel probleem. 
 

Zondag, 21 augustus. Vandaag ging de reis weer richting, 
Frankrijk. Om half negen werd vertrokken via de A5 op weg 
richting Cernay en later Mulhouse. Aan de Duits/Franse grens 
controle. Gewapende militairen en politie. Onze bus werd 
aangehouden met de vraag welke nationaliteit de inzittenden 
hadden. Nadat we hadden verteld dat allen “Hollandais” waren 
mochten we verder rijden. Ondanks dit kleine oponthoud waren 
we toch op tijd in Cernay voor onze rit met de “Train Thur – 
Doller”. Rijtuig B bleek voor ons gereserveerd te zijn en nadat 
iedereen door het treinpersoneel van een geldig vervoersbewijs 
was voorzien vertrok de trein met een gemoedelijk gangentje 
naar het andere eindpunt Sentheim. Tijdens de rit mocht je niet 
op de balkons staan en ook het doorlopen naar een ander 
(bar)rijtuig 
was niet 

toegestaan. Na geruime tijd sporen werd een flinke pauze 
ingelast bij het depot en kon ook gebruik gemaakt worden 
van het barrijtuig voor een versnapering. Ook de 
locomotief was dorstig en kreeg een flinke slok. Ben stond 
ondertussen met de bus in Sentheim op ons te wachten, 
waar we om twaalf uur aankwamen. Dan op weg naar 
Mulhouse, het “Cité du Train”, het Franse 
spoorwegmuseum. Bij aankoop eerst de groepsfoto 
gemaakt en daarna kaartjes gekocht. Er was maar een 
kaartje voor de hele groep en dus met zijn allen naar 
binnen. Als eerste was er een run naar het restaurant en 
nadat honger en dorst waren gestild werd het museum 



bezocht. Twee van onze reizigers gingen trammen, terwijl anderen zich op eigen wijze vermaakten. Het was 
redelijk zonnig wee, wel erg winderig en onderweg een klein buitje. Op kwart voor vijf weer op weg en zonder 
grenscontrole om zes uur in het hotel. Diner om half acht. 
 
Maandag, 22 augustus. Vandaag is onze Zwitserse dag. Mea en Sieger houden een rustdag en gaan dus niet 

mee. Ons vertrek staat gepland om kwart over acht, maar op 
verzoek van chauffeur Ben wordt dit een kwartier vroeger in 
verband met enige afhandeling aan de Zwitserse grens. We gaan 
met prima weer op weg naar de Waldenburgerbahn en komen 
om tien voor tien aan bij het station van Liestal. Het kaartjes 
kopen duurde even en dat had verschillende redenen: voor mij 
in de rij stonden twee personen van niet Europese afkomst. Deze 
personen begrepen de lokettiste niet, zodat er een collega 
bijgehaald moest worden. Toen ik aan de beurt was begreep de 
lokettiste mij weer niet. Niet dat ze mij niet verstond, maar wat 
voor plaatsbewijs ik moest hebben, zodat diezelfde collega weer 
te hulp werd geroepen. Het kwam allemaal goed en met de 
precisie van een Zwitsers uurwerk vertrok om vijf over tien onze 
trein (of is het een tram?) naar Waldenburg. Daar aangekomen 
werden wat foto’s gemaakt en heerlijk buiten van de koffie 

genoten. Om zes minuten over half twaalf weer op de terugweg naar Liestal en vandaar met de bus naar Basel, 
waar Ben ons afzette achter het station Basel-SBB. Hier ging ieder zijns weegs, hetzij om te shoppen, de stad te 
bekijken,  te trammen of zomaar op een terrasje te genieten van het mooie weer. Om tien over half zes haalde 
Ben ons weer op bij het station en begon de terugreis naar Offenburg. Aan de Zwitsers – Duitse grens diende er 
belasting te worden betaald. Dit verliep niet zo soepel. Met Duitse “gründlichkeit” werd precies uitgezocht 
hoeveel kilometers   we vanaf dat punt (de grens bij Weil am Rhein) in Duitsland zouden rijden. Deze kilometers 
werden vermenigvuldigd met een bepaalde factor en met het aantal inzittenden van de bus wat de grens 
overkwam, het geheel duurde ongeveer drie kwartier. Onderweg weer fileleed (bij baustellen) en dus maar weer 
het hotel gebeld dat we half acht niet zouden halen en het dus weer acht uur zou worden. Wederom was dit 
geen enkel probleem. 
 
Dinsdag, 23 augustus. Een dag met uitstekend weer, de temperatuur zou die dag 
oplopen tot ca. 31°. Om half negen met de bus naar het station vanwaar onze trein 
precies op tijd vertrok voor een rit over de Schwarzwaldbahn met (voor ons) bestemming 
Villingen. Een drietal deelnemers had die dag eigen plannen en gingen dus niet met ons 
mee. Ben reed met de bus vooruit met Sieger aan boord en zou ons  in Villingen 
opvangen. Onderweg zagen wij hem twee maal rijden en we kwamen praktisch gelijktijdig 
aan. In Villingen op een terras heerlijk genoten van koffie met gebak. Ben kon geen 
parkeerplaats vinden en moest noodgedwongen op een industrieterrein aan de rand van 
de stad zijn tijd afwachten en dus koffiedrinken in de bus. Om elf uur op weg naar 
Hausach om te gaan genieten van een prachtige modelspoorbaan. Aankomst om twaalf 
uur. De modelbaan uitgebreid bekeken en in het bijbehorend restaurant wat gegeten en gedronken. De 
bedienende dame vertelde mij dat ze flink was geschrokken toen onze bus ineens het parkeerterrein op kwam 
rijden. Ze had n.l. geen melding gekregen dat er een groep zou komen. Nadat ik een en ander had uitgelegd zei 
ze dat ze haar baas op zijn falie zou geven. Om twee uur vertrokken en via een mooie toeristische route, met 
een extra toegift door een omleiding veroorzaakt door een baustelle waren we om tien over vier bij het hotel, 
waarna een aantal deelnemers in de stad werden afgezet. Diner om half acht. 
 
Woensdag, 24 augustus.  De terugreisdag, vertrek gepland om half tien en de koffers kunnen vanaf kwart 
over negen in de bus gezet worden. 
Het werd op deze dag zo mogelijk nog warmer dan de dag ervoor. Onze koffiestop was gepland om kwart over 
elf bij het Rasthof Gräfenhausen Ost, maar wederom door files werd het tien voor twaalf. Hier namen we 
afscheid van Jan Vogels. Hij werd hier door zijn vrouw opgehaald. Omdat het AC restaurant in Zevenaar al om 
vijf uur sloot, besloten om de belangrijkste maaltijd dan maar in dit Rasthof te houden en de pauze dus langer 
te maken dan normaal. Vertrek om een uur. Het eerste deel van de reis verliep voorspoedig, maar hoe dichter 
we bij het Ruhrgebied kwamen hoe meer files er waren. De laatste stop gehouden in Hünxe om half vijf. Om 
kwart over vijf weer vertrokken, op weg naar Nederland en om ongeveer zeven uur waren we in Driebergen – 
Zeist waar we van een zestal afscheid namen. Vandaar naar Alphen a.d. Rijn en via Den Haag naar Rotterdam. 
We konden terugkijken op een geslaagde reis. Een reis waarbij de eerste dagen de wet van Murphy ons parten 
speelde, maar waar we ons niet door lieten kisten. De bus werd vakkundig bestuurd door Ben Hoogstraten en 
Carel Neijenhuizen was Uw reisleider. 
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