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Verslagen  >  Een rondje Feldberg in het Zwarte Woud

Een rondje Feldberg in het Zwarte Woud

Met bivak op de twee hoogste toppen.

Verslag van den dzjow, 30 januari 2008.

Donderdag 24 januari : Oberried (454m) – Feldberg (1493m)

Afstand: 23.0km
Duur: 6h45
Klimmen: 1270m
Dalen: 230m

Woensdag avond kwam ik aan in Oberried, een klein dorpje gelegen bij de samenvloeiing van het Zastlertal bij het
Bruggatal, ten noorden van het massief van de Feldberg. Niet meteen parking te vinden, typisch Duits. Het hele
dorpje bestaat uit een aaneenschakeling van Gasthofen elk met hun eigen Gästeparking. Uiteindelijk geparkeerd op
de kleine parking van de lagere school, ook al stond er een verbod op parkeren tijdens de schooluren.

De volgende ochtend -2.4°c in de auto. Ik pak mijn rugzak en trek op
weg. Na de brug over in het dorp sloeg ik rechts af op het wandelpad
richting Rappeneck en Schauinsland. Na enkele zigzaggen en een kort
stukje verder stevig door stijgen doorheen open weiland kwam ik in
het bos terecht met hier en daar toch nog mooie doorkijkstukjes naar
het dal. De zon was ondertussen over de bergen uit gerezen. Het was
rustig weer, slechts enkele hoge wolkensluiers en veel te warm. Enkel
op de top van de Kandel (1242m) in het noorden had ik al wat sneeuw
zien liggen, maar dat was het dan ook. Op de Rappeneck (1010m) had
ik even een mooi uitzicht. Zo zag ik in het westen over de Rijnvallei
de gehele Vogezen voor mijn voeten liggen. Een prachtig zicht met de

Grand Ballon, Rothenbachkopf en de Hohneck die duidelijk te herkennen waren. Hun toppen zagen nog net wit.

Op weg naar de Schauinsland (1284m) steeg het wandelpad nog verder gestaag door over de beboste bergkam. Vanaf
1000m had ik de eerste sneeuwrestjes onder de voeten gekregen, nu vanaf ongeveer 1100m lag er een echt
sneeuwdek, al was het maar een vijftal centimeter dik.

Pas op een open weide, die uiteraard volledig wit lag van de sneeuw, zag ik voor het eerst de Feldberg (1493m)
liggen. Er leek nog veel sneeuw te liggen. Het massief van de Feldberg is dan ook een echte sneeuwvanger in de
winter. Op de hoogste top van het Zwarte Woud ligt meestal meer dan dubbel zo veel sneeuw als elders in het
Zwarte Woud. Maar naast de Feldberg verscheen hier ook verassend de hoge Zwitserse Alpentoppen reeds voor mijn
neus. Bij goed zicht zie je ze van overal hogerop in het zuidelijke Zwarte Woud.

Op de top van de Schauinsland lag een 10tal centimeter sneeuw. Ik kwam er enkele dagjesmensen tegen die de top
snel kunnen bereiken van op de hoge autoweg vlakbij. Op de top van de Schauinsland staat een hoge uitkijktoren die
ik natuurlijk op klom en waar ik genoot van het prachtige panorama. Tussen de Vogezen en de Alpen in zag ik ook
de platte toppen van het Juragebergte liggen en helemaal rechts in de Alpenmuur toornde de Mont Blanc overal
bovenuit.

Na een tienuurtje op de top trok ik verder naar het zuiden, de
wegwijzers volgend richting Feldberg. Later kwam ik in het typische
dichte naaldbos terecht met geleidelijk meer en meer sneeuw. Toen
ik dan geleidelijk de westkant van de kam van de Stubenwasen op
ging over de lange afstandroute Schwarzwald Westweg die nu was
omgebouwd tot een langlaufpiste, bond ik mijn sneeuwschoenen aan.
Er lag nu overal een goeie halve meter sneeuw. Op de platte top van
de Stubenwasen (1386m) wachtte uiteraard weer het Alpenpanorama
en een mooi zicht op de westflank van de Feldberg. Na nog een
stukje door het bos waar ik veel langlaufers aan trof klom ik
uiteindelijk naar de top van de Feldberg via de St. Wilhelmer Hütte

die vandaag net gesloten was. Regelmatig peilde ik met mijn stokken in de sneeuw en tot mijn grote verbazing
bleek er hier op de westflank van de berg vrijwel overal een sneeuwlaag van 1m60 dik te liggen.

Op de top genoot ik nog voor lang van de zichten en zocht me dan een bivakplek.
Die vond ik al snel onder de eerste naaldboompjes op de zuidflank nog maar net
onder de top. Ik wist dat er deze nacht een koufront ging passeren met eerst wat
regen die zou overgaan in sneeuw. De cirrusbewolking was nu ook al hard
toegenomen. Toch had ik enkel mijn bivakzak meegenomen, geen tarp dus en om
geen regen en sneeuw in mijn gezicht te krijgen bouwde ik dus een kleine halve iglo
waar ik met mijn hoofd onder kon gaan liggen. De rest van mijn bivakzak zal wel
nat gaan worden maar dan kon ik ook eens testen voor een keer wat dat als
resultaat ging opleveren, een kleine gok.

Na nog een prachtige zonsondergang bereide ik nog mijn avondmaal en ging dan

Beschrijving
Een gebied waar ik in mijn jeugd al
verscheidene malen zowel tijdens de zomer als
in prille winter serieus heb door rondgedwaald is
het Zwarte Woud. Ondertussen was het laatste
bezoek al van 2002 geleden, hoog tijd om daar
eens verandering in te brengen.

Het Zwarte Woud wordt soms wel eens in één
adem genoemd met de Vogezen, maar toch is
het uitzicht van dit middelgebergte nogal
verschillend met dat van de Vogezen. Het
Zwarte Woud kent meer een plateaukarakter
met vooral naar het westen toch ook diep
ingesneden dalen. Uit dit plateau zijn er enkele
kale massieven die erboven uit priemen en
misschien ook wel de mooiste wandelgebieden
zijn. In het noorden is dat de Hornisgrinde
(1164m), in het Centrale Zwarte Woud de
Kandel (1242m) en in het zuiden, ofwel het
Hochschwarzwald is dat het massief van de
Feldberg (1493m) en Belchen (1414m). Lange
noord-zuid kammen zoals in de Vogezen vind je
niet echt in het Zwarte Woud en zoals vele
denken valt het met die saaie donkere wouden
wel echt best mee.

Geschatte totale afstand
In totaal over de drie dagen 74.5km met
ongeveer 2930m klimmen en dalen.

Kaarten
Kompass Wanderkarte 889: Freiburg und
Umgebung (1:30 000 met wandelboekje)

GPS coordinaten vertrekpunt
47.93320849996448 (lat), 7.952063083648682
(lng)

Deelnemers
den dzjow

Reisdatum 
van 24 januari tot 26 januari 2008

Type van de activiteit
Sneeuwschoenen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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meteen slapen. Op de thermometer was het +1°c, maar de sneeuw bleef droog hier
op de top door de veel te droge lucht.

Vrijdag 25 januari : Feldberg (1493m) – Herzogenhorn (1415m)

Afstand: 17.0km
Duur: 6h15
Klimmen: 710m
Dalen: 790m

’s Nachts werd ik omstreeks twee uur wakker. Het regende en dat deed het zeker meer dan een half uur lang want
toen viel ik weer in slaap. Toen ik later nog eens wakker werd zag ik dat het sneeuwde. Ik voelde geen koud
onderlichaam dus ik had er alle vertrouwen in dat mijn slaapzak toch niet nat was geworden.

De volgende ochtend was het -3°c. Nog wat restwolken hingen rond de top, maar al snel brak de zon door en werd
het weer een mooie vrijwel onbewolkte dag met enkel wat lage wolken in de dalen. Er was een tiental centimeter
bij gesneeuwd, maar onder dat poederlaagje lag nu een gladde en harde korst ijs door de regen die eerst was
gevallen voorbije nacht. Dat maakte het echt niet simpel om op steilere stukken te manoeuvreren, sneeuwschoenen
aan of niet.

Mijn bivakzak lag bovenaan vol met bevroren ijs met daarop sneeuw. Toen ik mijn slaapzak er dan uit schoof lag die
ook bovenaan vol met een ijslaagje. De regen was door mijn bivakzak gedrongen, maar bevroor meteen op de
slaapzak. Ik schraapte het ijs er af en had een compleet droge slaapzak om in te pakken, gok geslaagd.

Het doel voor vandaag was de Herzogenhorn (1415m), de tweede hoogte top van het Zwarte Woud en waarop ik
mijn topbivak nog eens wilde herhalen. Richting zuidoosten langsheen de Seebuck (1448m) daalde ik de Feldberg af
en kwam zo in de drukte terecht op de Feldbergpass (1231m). Op de noordelijke hellingen van de Herzogenhorn en
de oostflank van de Seebuck ligt er namelijk een skigebied. De hele autoweg stond vol geparkeerd, camions geraken
nog net zonder hinder over de bergpas, Stübes en restaurantjes al vol volk en met de nodige luidruchtige bonk-bonk
muziek (ja hier in Duitsland is het geen tirolertoestand). Kortom, een plek waar je zo snel mogelijk weer weg wil.

Ik volgde nu de Westweg, die hier samen valt met de E1, verder naar
het zuidwesten. Maar al gauw stootte ik op de skipistes. Het
ondergesneeuwde wandelpad was niet meer terug te vinden. Ik
volgde maar mijn eigen weg, regelmatig een skipiste overstekend. Op
een gegeven moment kwam ik weer voorbij het bord dat het
Naturschützgebiet Feldberg inluidde met daarop de klassieke regels:
geen lawaai maken, de paden niet verlaten, geen planten plukken,
geen honden, afval meenemen, niet kamperen, geen vuur… En tien
meter verder stak ik weer een skipiste over met op de achtergrond
het discogebonk op de Feldbergpass. Die Duitsers toch met hun
Würstenmentalität, alles kan en alles mag.

Hogerop kwam ik bij het bergstation van de cabinelift uit. Hierboven nabij de top van de Grafenmatt (1377m) verliet
ik zo de skizone en daalde gestaag af naar het wandelpad dat ik gelukkig weer duidelijk aan trof. Over de sneeuw
liep ik zo het bos weer in tot ik later bij de aanvang van de Silberweg stond. Deze route is volgens de aanduidingen
op het terrein enkel voor Trittsichere Wanderer. Het pad loopt soms over een balkonnetje langsheen steile
afgronden. Je zou het kunnen vergelijken met de Sentier des Roches in de Vogezen, maar dan ondanks de
afwezigheid van kabelbeveiliging toch een stuk minder indrukwekkend en gevaarlijk. Toch bij veel sneeuw (of zo’n
harde ijslaag zoals nu het geval was) is deze route toch beter af te raden. Je kan omlopen over de lager gelegen
forstweg, maar ik probeerde het natuurlijk.

Op de aanvang waar men hele bomen had gekapt was het even zoeken in de
sneeuw, maar al gauw vond ik het pad dat al snel langsheen steile afgronden
doorheen het bos verder liep. Het pad is echt mooi met mooie uitkijkpunten, maar
ik moest al snel mijn sneeuwschoenen uit doen. De sneeuw lag schuin hellend over
het pad en was beenhard. Met sneeuwschoenen aan werd dit veel te gevaarlijk en
moeilijk. Op mijn schoenen liep ik verder en regelmatig diende ik mijn voeten stevig
in de sneeuw te stampen. Op een kort stuk onder de Silbergberg (1358m) dacht ik
dan even dat ik moest terugkeren. Over de hellende ijslaag lag hier weer die gladde
poederlaag sneeuw. De ijslaag was zo hard dat ik moeilijk een veilige inkeping er
kreeg in gestampt. Toch zette ik door en geraakte na lang labeur toch over. Het
vervolg van de Silberweg kende geen problemen meer, de uitzichten op de Feldberg
(1493m) en de Belchen (1414m) werden des te mooier.

Later liep ik weer meer doorheen het dichte woud en kwam dan aan het eindpunt
van de Silberweg uit bij het Bernauer Kreuz (1154m). Hier zette ik door langsheen
de watervallen van de Prägbach naar de zuidflank van de Herzogenhorn waar ik door klom naar de omgeving van de
Krunkelbach Hütte. Hier steeg ik dan verder door over weer meer dan een meter sneeuw onder de sneeuwwachten
(we zijn in Duitstalig gebied dus spreken we nu niet over corniches hé) op de steile oostkant van de Herzogenhorn
door tot op het noordelijke plateautje onder de top.

Van hieruit was ik snel op de top waar me weer geweldige uitzichten
stonden op te wachten en later weer een mooie zonsondergang. In
tegenstelling tot toen ik eens in de zomer lang geleden op de
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Herzogenhorn stond in stormachtig regenweer was nu uiteraard wel
het hele Alpenpanorama weer te bezien. De Herzogenhorn is absoluut
de beste berg in het Zwarte Woud om de Alpen te bekijken.

Na de zonsondergang ging ik weer naar de eerste naaldboompjes op
de noordflank net onder de top van de berg en legde me er neer in
de bivakzak. Deze nacht uiteraard geen iglo meer want dat was
overbodig. Het was +2°c wanneer ik ging slapen, maar weer dooide

het niet door de kurkdroge lucht.

Zaterdag 26 januari : Herzogenhorn (1415m) – Oberried (454m)

Afstand: 34.5km
Duur: 10h10
Klimmen: 950m
Dalen: 1910m

’s Ochtends vroor het slechts twee graden, maar er was wel een briesje opgestoken. Omstreeks negen was ik op
pad. Ik daalde de berg af naar het noorden en liep later zo weer langs en over de skipistes naar de Feldbergpass. Al
een geluk dat dit dankzij de Würstenmentalität allemaal kan.

De Feldbergpass trok ik uiteraard weer zo snel mogelijk over en
beklom dan vervolgens weer de Feldberg, maar dan via een andere
route. Over de top heen daalde ik af naar de Imnisberg (1373m)
samen met enkele tourskiërs. De sneeuw was hier inderdaad ideaal.
Daarna trok ik nog in een zijsprong over de Hüttenwasen naar de top
van de Tote Mann (1321m) om daarna weer een stukje terug te keren
en naar de Zastler Hütte (1256m) te lopen in de Zastler Loch, de
gletsjernis op de noordflank van de Feldberg (maar de gletsjer is hier
uiteraard al lang verdwenen). Vervolgens zette ik door over het
balkonpad naar Rinken (1196m) en op dit pad was het weer fel
uitkijken want alles lag vol ijs.

Via het Raimartihof trok ik zo nog naar de dichtgevroren Feldsee (1109m) om dan, zo wilde ik het toch, over de
panorama route boven het meer weer terug te keren naar Rinken, maar uiteindelijk werd het een langere boog.
Toen ik namelijk langsheen de skipistes van de Seebuck weer omhoog klom vond ik de afslag van dit pad niet in de
sneeuw. Dan ben ik maar langsheen de piste tot helemaal naar de Seebuck (1448m) door geklommen en uiteindelijk
langs de Baldenweger Hütte (1330m) weer naar Rinken terug gekeerd.

Zo was het rondje Feldberg toch meer dan compleet. Wat nu restte was een lange terugkeer naar Oberried dat hier
nog meer dan 15km vandaan ligt. Doorheen de dichte bossen trok ik verder over de bergkam naar de Hinterwaldkopf
(1198m). Onderweg in de afgelegen wildernis nog een Duits koppel dagjesmensen tegen het lijf gelopen. Ze vroegen
de weg naar de Hinterwaldkopf Hütte ondanks dat er op tien meter van hun een lange paal met een zee aan
wegwijzers stond met daarop ook die naar de Hinterwaldkopf Hütte. Hier ging ik nu toevallig ook naartoe. Ik liet hen
de route zien op de kaart en zij maar dat ze mijn sporen door de sneeuw moesten volgen. Niet veel verder was ik
ze al meteen kwijt gespeeld door mijn veel te hoge tempo toen ik nog eens omkeek. Hoe waren zij hier toch in dit
niemandsland aanbeland?

Het was nog erg lang tot aan de Hinterwaldkopf (1198m), een stuk
doorheen het echte donkere Zwarte-Woud-woud met op het pad geen
enkele sporen in de sneeuw. Hier loopt niet gemakkelijk volk meer.
Uiteindelijk aan een afslag met een forstweg speciaal voor onze
afgedwaalde dagjesmensen nog eens duidelijk in de sneeuw een pijl
gekerfd met daarnaast het woord “hütte”. Uiteindelijk kwam ik net
voor zonsondergang uit het woud bij de Hinterwalkopf Hütte aan, aan
de voet van de berg. Boven op de top wachtte me nog een geweldig
panorama op de noordkant van de Feldberg, het massief van de
Kandel (1242m), Freiburg in de diepte en de Vogezen aan de overkant
en met de zon die tien minuten later achter Hochfarn (1264m)

verdween. Bij het vallen van de duisternis trok ik al afdalende over de bergkam verder, steeds met mooie uitzichten
tot ik lager weer het dichte bos in dook in complete duisternis. Het heeft wel iets dat nachtwandelen. Het duurde
nog een hele poos alvorens ik weer in Oberried aankwam. De auto stond nog op de schoolparking, de tour was
gerond en ik keerde weer naar huis.

Conclusie
Een mooie en stevige wintertocht is het geworden waarbij ik, ondanks de hoge sneeuwgrens, toch

behoorlijk wat op de sneeuwschoenen heb kunnen lopen. Het Zwarte Woud is zeker even hard de

moeite als de Vogezen.

Voor wie deze tocht zou willen nalopen, ik deed de tocht in drie dagen maar bij veel sneeuw of als je geen lange dagen wil
maken raad ik aan om er vier dagen voor uit te trekken.

Het vertrekpunt Oberried is bereikbaar met het openbaar vervoer. Je spoort naar de stad Freiburg en van daaruit zijn er op
regelmatige tijdstippen elke dag busverbindingen met het dorp. Er is ook een busverbinding vanuit Freiburg met de
Schauinsland. Deze kan wel hinder ondervinden bij veel sneeuw.
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Wandelpaden in het Zwarte Woud zijn ongelooflijk goed gemarkeerd en bewegwijzerd door het Schwarzwaldvereins. Zij
verdienen een pluim want verdwalen in het Zwarte Woud lijkt me echt onmogelijk. In de winter vind je hier wel erg veel
forstwegen en wandelroutes die zijn omgedoopt tot langlaufpistes, maar in tegenstelling tot Frankrijk doet men hier niet
moeilijk voor de wandelaars. Wandelaars mogen zonder problemen over de pistes lopen, zolang je maar niet opzettelijk de
loipes sporen beschadigd. Ik noem het de Duitse Würstenmentalität en zo zou het naar mijn mening overal moeten zijn. Ook
op de flanken van de Felberg en Herzogenhorn heeft men een skigebied gebouwd. Voor wintertrekkers is het niet interessant
om hier door te lopen, maar ik deed het wel om geen te lange omwegen te hoeven maken. De wandelwegen door het
skigebied zijn wel moeilijk terug te vinden, maar alleszins krijg je geen last als je voorzichtig over de pistes loopt en dat
allemaal dankzij die Würstenmentalität.

Onbemande gesloten hutten zoals in de Vogezen vind je niet in het Zwarte Woud, wel open abri’s die even goed als
bivakplek kunnen dienst doen. Wat je wel vindt zijn echte almhütten, vooral bij de populairdere gebieden. Je kan hier een
stevige maaltijd verorberen en bij velen is het ook mogelijk te overnachten in lager.

Reacties

Danny de Sloover op 25 februari 2008 om 16:15

Beste, heb met veel plezier uw verhaal gelezen. We komen reeds een vijftal jaar ‘s zomers wandelen
in de streek rond Todtnau en je tocht via Schauinsland, Stubenwasen, Sankt Wilhelmhutte, de
Feldberg en de Herzogenhorn kan ik zo voor de geest halen (dan wel in kleinere stukjes). Het bordje
‘nur fur trittsicherige wanderer’ op de Silberweg deed me glimlachen omdat ik dat pad in 2003
genomen heb samen met mijn 2 kinderen en een hoogzwangere echtgenote. Dit jaar hebben we het
nog eens overgedaan met de kleinste in een draagzak. Deze winter zijn we ook afgezakt naar het
Zwarte woud. Een weekje na je tocht op 5-02-2008 zijn we met de kinderen (inclusief
tweepersoonsslee) van de Feldbergpass door de hoge sneeuw langs de Herzogenhorn tot aan Hofeck
gewandeld in Bernau om dan via Bernauer Kreuz en de Dr. Tomabrunnen terug af te dalen tot in
Todtnau. We waren net voor zonsondergang terug in de bewoonde wereld, maar ik heb genoten van de
landschappen, de natuur en de stilte. De Herzogenhorn is inderdaad de beste berg voor een
alpenpanorama.

van meulebroeck renzo op 02 september 2008 om 20:54

Reeds verschillende jaren ben ik fan van het zwarte woud ( meer bepaald de streek rond titisee-
hinterzarten en feldberg) 
Zowel in de zomer als in de winter is het een prachtig wandelgebied waarbij talrijke wandelpaden
goed gemarkeerd zijn. 
De Duitse gastvrijheid en de degelijke accomodaties in de streek maken uw vakantie in deze streek
onvergetelijk. 
Voor gezinnen met kinderen is de feldberg “ the place to be” , je hebt er verschillende pistes met
elk hun eigen moeilijkheidsgraad en je mag er praktisch zeker van zijn dat er voldoende sneeuw ligt
hier ( het is trouwens maar een middengebergte waarbij de hoogste toppen rond de 1450-1500 m
boven de zeespiegel liggen...) 
Vele dorpjes liggen er in de winter idyllisch bij en nodigen uit tot een visitatie. 
Een aanrader is Titisee, een dorpje op 850 m hoogte gelegen aan het meer ( dat ontstaan is door
smeltwater van de feldberg..). 
Titisee staat vooral bekend omwille van zijn winkeltjes waar men allerhande koekoeksklokken kopen
kan die veelal ambachtelijk vervaardigd zijn. 
Een pluspunt is ook dat het openbaar vervoer in dit deel van het Zwarte Woud eveneens gratis is op
voorwaarde dat men beschikt over de zogenaamde gastekarte ( conuskarte). 
Die kaart kan men bij de hotelier gratis verkrijgen. 
Andere aanraders zijn de watervallen van Triberg ( hoogste waterval van Duitsland 163 m hoog),hou er
wel rekening mee dat de toegang tot de watervallen in de winter verboden kan zijn uit
veiligheidsoverweging : dit door gladheid..)

Skispringen kan men ook bekijken in het zwarte woud ( in Schonach-schonwald-titisee neustadt en
hinterzarten treft men vershillende schanzen aan..)

Veel plezier ...

Van meulebroeck renzo

Astrid Dohmen op 09 september 2008 om 10:57

Hoi,

Het was leuk om het uitgebreide verslag te lezen , met alle mooie foto’s. Kijk ook eens op
zwartewoud hyves , een 
verzamelplek voor schwarzwaldliefhebbers.

groetjes Astrid Dohmen
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 Hou me op de hoogte van verdere reacties?

Copyright © 2010 Hiking-info.net. | Vragen, Problemen? Stuur een mailtje. 

Niets mag gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van de respectieve maker of auteur.

http://www.hiking-info.net/
mailto:joery@hiking-info.net?subject=Hiking-info.net, Forum vraag
http://validator.w3.org/check?uri=referer

	hiking-info.net
	Een rondje Feldberg in het Zwarte Woud | Verslagen | Hiking-info.net


	dfaW5faGV0X3p3YXJ0ZV93b3VkLwA=: 
	form1: 
	q: 
	sa: 
	name: 
	email: 
	location: 
	url: http://
	comment: 
	save_info: yes
	notify_me: yes
	submit: 




