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Ontdek BADEN 

Wandelen & wijnwandelen in Ortenau, Breisgau & Kaiserstuhl 

Van zaterdag 22 augustus tot zondag 30 augustus 2020 

 

Baden is Duitslands meest uitgestrekte wijnbouwregio. Hoewel qua oppervlakte Baden pas op de derde 

plaats staat (na Rheinhessen en Pfalz), is er door de 400 km afstand tussen het noordelijkste en het 

zuidelijkste punt veel diversiteit. Baden is daarom ook onderverdeeld in 9 sub regio’s. En wat 

natuurbeleving betreft is dit een van Duitslands mooiste gebieden. Het Zwarte Woud is altijd vlakbij, en zo 

zijn er wel heel bijzondere stukjes waar wijnbouw en natuurpracht één geheel vormen, zoals in de 

Kaiserstuhl. Deze wandelreis is geen pure wijnwandelreis. We wisselen wandelingen door wijngaarden af 

met wandelingen door het Zwarte Woud. 

Zelf komen we al jaren in Durbach, een schitterend wijndorp in de schoot van het Zwarte Woud. Van hieruit 

zijn prachtige wandelingen te maken, maar ook in een straal van 45 minuten rijden kan je een groot deel 

van de diversiteit zelf meemaken: al wandelend en proevend. De uitvalsbasis die we gebruiken is een 

schitterend gelegen chalet, die te bereiken is via een steile smalle weg tussen het woud, op het einde van 

het dal in Durbach. Hier heerst rust en natuur. Geen GSM verbinding en geen verkeer (hoogstens de boer 

die met de tractor naar zijn bossen en boomgaarden trekt). Een waarlijk fantastische plek.  

Het programma omvat een hele week, en we reizen met 8 personen. Ontbijten en diners gebeuren op het 

grote overdekte terras aan de chalet. Voor het diner zorgt Gerd, maar de laatste voorbereidingen doen we 

samen. En uiteraard mag wijn niet ontbreken. Na de wijnwandelingen is telkens een bezoek aan een 

wijndomein ingepland, en tijdens de diners wordt een prachtige selectie wijn voorzien. Het is een reis waar 

veel ervaring over en passie voor de streek inzit. Een reis met een heel persoonlijke noot. Een echte 

beleving van de regio! 

Mochten en na het doornemen van dit programma nog vragen zijn, contacteer me gerust. 

Gerd Brabant 
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Programma 

DAG 1 (ZATERDAG 22 AUGUSTUS) – Kennismaking van de groep en de omgeving 

Individueel vertrek uit België. Reken op een 5-tal uur 

vanuit Brussel. Afspraak en check-in om 13u aan de 

chalet. Er is geen lunch voorzien, maar wie iets wenst 

klaar te maken kan dat in het appartement van de 

chalet waar je overnacht. Elk appartement heeft een 

volledig uitgeruste keuken. 

In de namiddag maken we een natuurwandeling van 

ca. 10 km (500 hoogtemeters) doorheen woud en 

weilanden. Onderweg passeren we typische Zwarte 

Woudhoeves en kunnen we verpozen bij de talrijke 

honesty bars. 

Tegen een kleine bijdrage kan je jezelf bedienen van frisdrank, 

bier, wijn of schnaps. De vergezichten zijn prachtig en deze 

wandeling laat je meteen ontkoppelen van elke vorm van drukte. 

’s Avonds genieten we van een kaas & wijnmoment. Lekkere 

kazen, een slaatje, goed brood en topwijnen op ons overdekt 

terras. Beter kan een wandelreis niet beginnen! 

 

 

 

DAG 2 (ZONDAG 23 AUGUSTUS) – Het Zwarte Woud & het Bühlertal met de Gertelbachschlucht 

Na een goed ontbijt, en na het klaarmaken van onze picknick rijden 

we een goed half uur noordwaarts voor een dagtocht doorheen een 

landschap wat deze regio zo typeert: de afwisseling van bos, weiland 

en rotsen. De Gertelbachschlucht is verder van een romantische 

schoonheid, waar talrijke kleine watervallen zeker toe bijdragen. Ook 

staan er enkele dorpen 

op het menu. Daar horen 

uiteraard wat 

hoogtemeters bij, maar 

we zorgen voor een 

stevig avondmaal in de 

vorm van een teppanyaki waar ieder naar eigen wens zijn vlees 

op kan bakken. Daarbij natuurlijk een selectie groenten en wijn. 
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DAG 3 (MAANDAG 24 AUGUSTUS) – Durbach, een van Duitslands mooiste wijndorpen 

Na het ontbijt is het maar een 10-tal minuten 

rijden naar ons startpunt, nl. in het centrum van 

Durbach. Onze luswandeling van 15 km brengt ons 

doorheen het schitterende wijnlandschap van 

Durbach. Alsof een lappendeken van wijngaarden 

de glooiende heuvels heeft bedekt. Het gaat 

steeds op en neer, en een  verdiende 

middagpauze houden we op Schloss Staufenberg. 

Hier is een van de mooiste terrassen van Duitsland 

en bij mooi weer zie je Straatsburg en de toppen 

van de Vogezen. Ieder kiest een gerecht naar wens 

van de kaart: een Flammkuchen, een hartige 

salade, een charcuterieschotel… En daarbij hoort 

uiteraard een glas Klingelberger, het lokale synoniem voor Riesling. Na de wandeling gaan we proeven bij 

een uitstekend domein in Durbach om de typische stijl van de wijnen nog beter te leren kennen. 

Om terug op krachten te komen voorzien we ’s avonds een stoofpotje van kalfswangetjes in 

Spätburgundersaus. Met Spätburgunder uiteraard! 

 

DAG 4 (DINSDAG 25 AUGUSTUS) - Breisgau 

Tijdens het ontbijt maken we onze picknick, en nadien rijden we naar het zuiden. We verlaten het 

deelgebied Ortenau, en gaan naar Breisgau. De bodems 

worden hier een stukje kalkrijker en op de koelere 

flanken van het Zwarte Woud komt heerlijke Burgunder 

(in wit en rood). We wandelen een 15-tal km rond de 

wijngaarden van 

Malterdingen en 

onderweg 

ontkurken we wel 

enkele wijnen van 

de wijngaarden 

langsheen we wandelen. Afsluitend proeven we bij Shelter Winery, 

een van de beste domeinen in Duitsland wat Spätburgunder betreft. 

En om de dag helemaal typisch af te sluiten, maken we zelf 

Flammkuchen in onze houtoven, waarbij we verschillende Duitse 

wijnen serveren. 

DAG 5 (WOENSDAG 26 AUGUSTUS) – Vrije dag 

Het ontbijt wordt verzorgd, en nadien is de dag voor iedereen vrij. Wil je uitrusten aan de hoeve, iets 

bezoeken, gaan zwemmen,… Er zijn zoveel mogelijkheden. Deze dag gebruikt Gerd om de voorraad terug 

aan te vullen en te koken voor de volgende dagen. Voor het diner kan je ofwel koken in je appartement, of 

iets gaan eten in het dorp. 
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DAG 6 (DONDERDAG 27 AUGUSTUS) - Kaiserstuhl 

Vandaag staat een van meest unieke wijnlandschappen in 

Duitsland op het menu: de Kaiserstuhl. Op een uurtje rijden 

van Durbach ligt deze oude vulkaan. Een luswandeling van ca. 

15 km doorheen diep woud, weides en terraswijngaarden. En 

zelden zal je iets van verkeer zien of horen. Na de 

wandeltocht gaan we op pad met Thomas Rinker van 

Weingut Knab met zijn 

oldtimer Unimog. 

Doorheen holle wegen 

en via 

terraswijngaarden rijden we naar het oudste natuurreservaat van de 

Kaiserstuhl: de Amolterer Heide. Van hier heb je een weids zicht dat 

zelfs reikt tot de Vogezen. Thomas geeft uitleg over wijnbouw, fauna 

& flora. En uiteraard mag een degustatie op het domein niet 

ontbreken. Uiteraard proeven we ook zijn wijnen. Eenmaal terug in 

onze chalet genieten we van een bouillabaisse met topflessen uit 

Duitsland. 

DAG 7 (VRIJDAG 28 AUGUSTUS) - Schwarzwaldhochstraße 

Na het ontbijt trekken we naar de Schwarzwaldhochstraße. Dat is een 

weg die op ca. 1000m hoogte loopt waarlangs verschillende 

interessante zaken zijn om te doen. Op 3 mooie sites plannen we 

wandelingen in. 

De watervallen van Allerheiligen 

horen tot de grootste en 

mooiste van het Zwarte Woud. 

Het wandelpad volgt de 

watervallen via bruggen en 

trappen. Een mooi natuurspel. Bovenaan de watervallen bevinden 

zich de kloosterruïnes. We volgen een luswandeling van 4 km. 

Nadien trekken we naar het Lotharpfad. Met 

windsnelheden tot boven 200 km/u verwoestte orkaan Lothar in 1999 op tweede 

Kerstdag maar liefst 40.000 ha woud. Aan het Lotharpfad werd een stuk woud niet 

terug heraan geplant. De bomen liggen er kriskras door elkaar en om erdoor te 

wandelen is een parcours aangelegd met houten paden, bruggen en trappen. Ook is er 

een uitkijkpost met zicht tot aan de Vogezen. Een uurtje en je bent hier rond. Maar 

echt wel de moeite. 

Tot slot rijden we naar de Mummelsee in het Nationale Park van het noordelijke Zwarte 

Woud. Dit mooi gelegen bergmeer is een uitstekend uitvalsbasis voor een 

natuurwandeling en volgen het 7 km lange Genießerpad van Mummelsee-Hornisgrinde. 

Een afwisselende tocht langs het meer en het veen op de hoogvlakte van Hornisgrinde.  

Bij mooi weer sluiten we de dag af met een BBQ aan onze chalet. 

mailto:info@vinikus.be


Vinikus vof – Gerd Brabant – Spiegellaan 26 – +32 (0)478/34 69 84 – info@vinikus.be 
 

DAG 8 (Zaterdag 29 AUGUSTUS) – Noordelijke Ortenau 

Onze uitvalsbasis, Durbach, ligt in het zuiden van het deelgebied Ortenau. Vandaag trekken we naar het 

noordelijkste gedeelte van dit subgebied: de regio rond Sinzheim en Baden-Baden. Ook hier de afwisseling 

van wijngaard en woud, maar de aanblik is anders dan bijvoorbeeld in Durbach. Het is hier ook iets koeler, 

waardoor de wijnstijl iets meer strak en mineraal is dan 

bijvoorbeeld in Durbach. We proeven bij een uitstekend 

domein in Sinzheim.  

Om deze reis in stijl af te sluiten dineren we in het 

restaurant van Hotel Rebstock (niet in de prijs 

inbegrepen). Dit mooi gelegen hotel, naast de 

Durbachbeek en met mooie tuin is uitstekend (Bib 

Gourmand in de Michelin gids). We voorzien een menu, 

en de dranken worden naar eigen verbruik berekend. 

 

 

 

DAG 9 (ZONDAG 30 AUGUSTUS) - Einde 

Na het ontbijt nemen we afscheid van elkaar en kijken we terug op een prachtige week samen. 

 

 

 

Deze reis omvat 7 wandeldagen, met trajecten meestal rond de 15 km (met 2 keer rond de 18 km). 

Hoewel er geen echte moeilijkheden zijn, gaat het voortdurend op en neer. Er zijn dus wat 

hoogtemeters te overwinnen. Iedereen met een goede basisconditie kan dit aan. Wel willen we 

benadrukken dat deelname aan deze reis ook het deelnemen aan de wandelingen inhoudt. Er 

wordt nl. geen alternatief programma voorzien voor mensen die niet zouden meewandelen. 

Iedereen heeft een eigen wandeltempo, zeker bergop. En daar houden we uiteraard rekening 

mee. Samen uit, samen thuis! En een druppel regen houdt ons niet tegen. Dit is een reis voor 

mensen die houden van natuur, wandelen en het ontdekken van een wijnregio.  
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Ons verblijf: Ritterhof Durbach 

 

Ritterhof 

Ritterberg 1 

77770 Durbach 

Tel.: +49 (0)781 41586 

www.ritterhof-durbach.de  

 

Kan een vakantieplek nog idyllischer 

zijn? De ligging van Ritterhof is 

fantastisch. Alleen al de weg ernaartoe 

laat al het beste vermoeden. Je rijdt 

Durbach door en volgt de beek 

stroomopwaarts, en het dal wordt alsmaar smaller. Op het einde rij je een steile (maar perfect 

berijdbare) weg 3 km omhoog naar de 

hoeve “Ritterhof”.  Naast de hoeve staat 

een vakantiechalet, volledig in hout 

opgetrokken. Het grote overdekte terras is 

een absolute troef. Wijzelf trekken jaarlijks 

minimaal 1 keer hier naar toe. De ligging 

midden in de natuur, de afwezigheid van 

GSM verbinding (wel een vaste lijn en Wifi), 

de stilte van de natuur,… Een ideale plek 

voor een weekje ontdekking van de regio 

Baden. 

We reizen met een groepje van 8 personen, en (UPDATE 20/10/2019) er zijn nog 2 

tweepersoonskamers vrij met elk een eigen badkamer, woonkamer en keuken. 

Ontbijt en diner gebeurt op het grote overdekte terras. Ook bij wat regen zitten we daar droog. 

We voorzien een frigo op het terras waarin we de zaken voor het ontbijt koel houden. Er zal een 

gasvuurtje aanwezig zijn voor het koken of bakken van een eitje, spek,… 
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Prijs & voorwaarden 

Prijs per persoon op basis van tweepersoonskamer:  € 1.150  

Supplement voor éénpersoonskamer:   € 150 (maximaal 2 éénpersoonskamers beschikbaar) 

Inbegrepen: 

• 8 overnachtingen met ontbijt 

• Avondmaal in de chalet op alle dagen behalve woensdag 26/08 en zaterdag 29/08. De voorziene 

avondmalen zijn oa een kaas&wijn, teppanyaki, Flammkuchen uit de houtoven, bouillabaisse,… 

Avondmaal wordt door Gerd Brabant verzorgd, maar we helpen samen met de laatste voorbereidingen, 

opdienen en afruimen. 

• Alle wijnen (Sekt & wijnen), waters & koffie tijdens de diner in de chalet. We voorzien prachtige Duitse 

wijnen. En er zal voldoende zijn om ook na de maaltijd te genieten van een glas wijn. 

• 5 keer picknick, wat iedereen zelf kan maken tijdens het ontbijt 

• Wandelbegeleiding door Gerd Brabant: 4 wandelingen door wijngaarden (soms met proeven onderweg) 

en 3 wandelingen in het Zwarte Woud. 

 

Niet inbegrepen: 

• Vervoer heen en terug, en vervoer ter plaatse. We rijden ter plekke met zo weinig mogelijk auto’s 

ter plekke en verdelen ons over 2 wagens. Gerd rijdt sowieso.  

• Eigen drank tijdens de wandelingen. Afhankelijk van het weer heb je 1,5 à 2,5l nodig per 

wandeltocht. 

• Dranken buiten de diners in de chalet. In de kelder van de chalet kan je tegen democratische prijzen 

bier, water en appelsap vinden. Elk appartement beschikt over een koelkast. 

• Lunch Schloss Staufenberg op maandag 24 augustus. Reken op ca. €20 

• De kost van de 4 degustaties bij de wijnbouwers. Voorzie ca. €20 per degustatie. De juiste kost 

wordt vooraf gecommuniceerd. 

• Diner op de rustdag woensdag 26/08 (je kan zelf koken in je appartement of iets in het dorp gaan eten) 

• Diner op zaterdag 29/08. We dineren dan in restaurant Rebstock. Reken op ca. €50 voor het menu + 

dranken. Prijs van het menu wordt vooraf gecommuniceerd. De dranken worden naar eigen 

verbruik afgerekend. 

• Eigen annulatie- en reisbijstandsverzekering 

Annulatievoorwaarden:  

Vanaf 2 maanden voor aanvang van de reis is de volledige reissom verschuldigd. 
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Inschrijvingsformulier 
volgens bijgevoegd programma, basis € 1.150 pp. 

Ondergetekende neemt deel aan de trip “Baden 2020”  

van zaterdag 22 tot zondag 30 augustus 2020, volgens het beschreven programma. 

DEELNEMER 1 

Naam:  …………………………..……….  Voornaam: …………………………..………. 

Geboorte: …………/……………/..……….  GSM:  …………/……………/..………. 

DEELNEMER 2 

Naam:  …………………………..……….  Voornaam: …………………………..………. 

Geboorte: …………/……………/..……….  GSM:  …………/……………/..………. 

Straat + Nr: ………………………………………………….……..……….   

PC + plaats: ………………………………………………….……..……….   

Telefoon: …………/……………..………. Email: …………….…………………………@……………….…………...………. 

Gegevens volgens identiteitskaart  

Ingeval van factuur op bedrijf, naam bedrijf + BTW nr: ………………………………………………….……..…………………………………….. 

Kiest voor een: 

 eenpersoonskamer (supplement van € 150)  Maximaal 2 éénpersoonskamers 

 tweepersoonskamer 
 

Een annulatieverzekering of reisbijstandsverzekering is niet inbegrepen in de reissom. 

Indien u reeds een reisbijstandsverzekering heeft: 

Naam van de maatschappij:  …………………………..……………. 

Aansluitingsnummer:   …………………………..……………. 

Telefoon:    ……………/.…………..……………. 
 

In geval van een ernstig voorval tijdens de reis, gelieve volgende persoon te verwittigen: 

Naam:     …………………………..……………. 

Telefoon:    ……………/.…………..……………. 
 

Eventuele allergieën* ivm menu’s: ………………………………………………………………………………….……………. 

*Met een beperkt aantal allergieën kunnen we in de mate van het mogelijke rekening houden. 
 

HANDTEKENING, NAAM + DATUM: 

 

 

Terugbezorgen aan:  Vinikus, Gerd Brabant, Spiegellaan 26, 1785 Merchtem, info@vinikus.be  
Inschrijving is pas definitief na het ons bezorgen van dit ondertekende inschrijvingsformulier en het betalen van het 

voorschot van €250 pp. Het saldo is te betalen 8 weken voor vertrek. Daarvoor volgt een saldofactuur. 

Facturatie gebeurt vanuit Vinikus vof. 
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