RELAXEN & OPLADEN

Het Zwarte Woud heeft z’n
naam misschien niet mee, maar
vergeet het donkere en de
koekoeksklokken. Hier kun je
dicht bij huis opladen in allerlei
thermen dankzij rijke oerbronnen,
ontdekte journalist Louel de Jong.
Kuren, bosbaden (zonder
zwemkleding) en ‘biohacking’
zijn hier heel gewoon. En als
kers op de beroemde taart is
daar het verrassende Freiburg.

Winterwellness
in het

Zwarte Woud
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Het is donker, bad en
omringende bomen zijn
mooi verlicht, frisse
buitenlucht tintelt in
mijn neus terwijl ik het
heerlijk warm heb
Schwarzwälder Kirschtorte

5X FREIBURG

Ulrike Peissl, stadsgids in Freiburg
(Freiburgerleben.de),
deelt haar leukste
adresjes.

Freiburg

■ WIJK WIEHRE

Freiburg

Keidel Thermen

Louel en reisgenoot Marianne

Wijngaard Kaiserstuhl

108

1

Langlaufen in het Zwarte Woud

Freiburg & minerale oerbronnen

Wat doe ik normaal op maandag
ochtend om elf uur? Ik vraag het
mezelf af nu ik op dat tijdstip in
de trein zit en vijfenhalf uur voor
mezelf heb. En dan moet de échte
wellness nog beginnen. Eindpunt is
Freiburg, officieel Freiburg im Breisgau,
niet ver van de Franse en Zwitserse
grens en toegangspoort tot het Schwarz
wald. Even voor de beeldvorming: de
Rijn sneed zich hier miljoenen jaren
geleden in het landschap, waardoor
aan weerszijden opstuwingen ontston
den: ener
zijds de Vogezen, anderzijds
het middelgebergte van het Zwarte
Woud. Freiburg ligt op de flank van deze
Rijnvallei. “Je kunt wijnproeven in
Kaiserstuhl, zo naar de Elzas en skiën in
Feldberg. Al die mogelijkheden maakt
Freiburg zo’n fijne stad,” zegt Michelle,
medewerker van Dorint Thermenhotel
even buiten de stad en pal naast het
Keidel Mineral-Thermalbad. Want als dit
gebied nóg ergens beroemd om is – naast
diepe bossen, koekoeksklokken, winter

Markt Freiburg

sport en de beroemde taart – zijn het de
thermale bronnen. Diep uit de grond
komt warm water dat is verrijkt met
allerlei mineralen die een geneeskrach
tige werking hebben. Het heilzame water
verkwikt het lichaam en versterkt het
immuunsysteem, ook vermindert het
klachten bij reumatische aandoeningen,
luchtwegen, hart- en vaatziekten en
stoornissen in de bloedsomloop. Maar
heilzaam betekent ook ‘weldadig’ en
‘geluk brengend’. En precies dat voel ik
als ik mij in het 34 graden Celsius ver
warmde buitenbad onderdompel. Het is
inmiddels donker, bad en omringende
bomen zijn mooi verlicht, frisse buiten
lucht tintelt in mijn neus terwijl ik het
heerlijk warm heb. Er zijn bubbelbaden
en allerlei massagestralen om onder
te staan of voor te zitten. Na een aantal
minuten gaat een zachte gong als sig
naal dat je naar de volgende straal kan,
die een ander deel van je lichaam mas
seert. Waarom doe ik dit niet vaker?
Voor Duitsers is kuren een normale
zaak. Duitse zorgverzekeraars vergoe

Keidel Thermen

den in veel gevallen ook kuren op
doktersadvies en hier belonen veel Frei
burgse werkgevers hun medewerkers
met een abonnement op dit kuuroord
complex, om stress en burn-outs te voor
komen. Binnen zijn meer baden, een
hotspring en sauna en je kunt kiezen
uit allerlei wellness-behandelingen en
fysiotherapieën. Ik krijg een uitgebreide
rugmassage en begin het feel-good
gevoel waar deze regio mee pronkt te
begrijpen.
“De kwaliteit van leven is hier hoog,”
zegt stadsgids Ulrike als we de volgende
dag door het oude centrum van Freiburg
lopen. “Dit is een populaire universi
teitsstad en veel studenten willen na
hun studie in Freiburg blijven. De stad is
niet fashionable zoals bijvoorbeeld
Düsseldorf, de focus ligt op natuur, bui
tensport en wellbeing. Het klimaat is
ook fijn, in maart zitten we al buiten.”
Op de dagelijkse markt onder de kathe
draal zijn alleen lokale producten te
koop. Om dit te bevorderen betalen boe

ren uit de regio slechts vijftig cent per
vierkante meter voor hun plek. We drin
ken warme appelpunch, eten cheese
cake bij de kraam van Stefans (“de
lekkerste van de stad”) en bestellen een
‘Lange Rote’, een lokale worst die elke
marktbezoeker na afloop koopt. Dit is
zo’n stad waar je je meteen thuisvoelt:
overzichtelijk, intiem en omringd door
mooie natuur. Gesticht in 1120, met zelfs
in het centrum een slot en kleine wijn
gaard waar druivensoorten worden ver
edeld. Het klassieke Hotel Colombi ligt
hiertegenover, daar moet je zijn voor de
beste homemade Schwarzwälder Kirsch
torte. Beroemde gasten logeerden hier,
maar net als de patisserie zijn ook het
zwembad en restaurant Hans Thoma
Stube (met veel hout en een enorme
tegelkachel) toegankelijk voor iedereen.
Er zijn mooie, pastelgekleurde huizen en
door smalle goten, Freiburger Bächle,
stroomt helder water. Pas op, soms zie je
er een over het hoofd en de legende gaat
dat je een Freiburger moet trouwen als je
per ongeluk in een goot terechtkomt.

“Levendige buurt met een belle
époque-architectuur en allerlei
kleine winkels, cafés en restaurants.
Heel sfeervol!”
■ Vegetarisch restaurant ADELHAUS
“Gewoon altijd heerlijk, ook om mee
te nemen.” Adelhaus.bio
■ JUWELIER BERND WOLF “Sieraden
van Bernd Wolf zijn mijn absolute
favoriet. Het is een lokale edelsmid
maar ook over de grens wordt het
merk steeds bekender.”
Schusterstraße 34-36
■ MARKTHALLE “Hier zijn allerlei kleine
restaurants gevestigd met eten uit
de hele wereld. Ook is dit een ontmoetingsplek voor veel inwoners.”
Markthalle-freiburg.de
■ BARLEBEN “Dit is een winkel vol
prachtige, handgemaakte dieren en
handspeelpoppen. Het beroemde
merk Steiff levert zelf mohair aan
Barleben. Leuk voor kinderen maar
de ‘sprekende’ dieren woorden ook
gebruikt in allerlei therapieën.”
Fischerau 24

Barleben handspeelpoppen
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3X OMGE VING
HOGE Z WARTE WOUD
EN TITISEE
De local tips van Uli
Steinfels, eigenaar
dameskledingwinkel
Blickfang (Gerberau
42, Freiburg).
■ TODTNAUBERG “In
de winter ga ik graag skiën in deze
omgeving tussen Freiburg en de
Titisee. Todtnauberg is erg mooi.
Ga zeker naar het moderne café
Bergfried, met houtkachel, waar
ook één kamer te huur is.”
Bergfried-cafe.de
■ DER WALDFRIEDEN NATURPARKHOTEL

“Volledig vernieuwd hotel in
Todtnauberg, waar de gastvrijheid
van de familie Hupfer centraal
staat. Mooie spa met zwembad en
sauna’s.” Derwaldfrieden.de
■ THURNER LANGLAUFGEBIED “De
Thurner skiliften staan in Breitnau, ik
ga graag langlaufen in dit gebied. Het
is er echt ongelooflijk mooi. Vermijd
de zondag vanwege drukte, alle
andere dagen is het rustig en weet je
niet wat je ziet.”

2

Hoge Zwarte Woud
& bosbaden

Het is tijd dieper het Zwarte Woud
in te gaan. Titisee-Neustadt is een
geliefde plek vanwege het meer,
beboste hellingen, allerlei wintersportmogelijkheden en Badeparadies
Schwarzwald. Aangezien mijn reis
genoot Marianne en ik de wellness hier
willen ontdekken, pakken we onze tassen voor een nieuwe ronde zwemmen en
relaxen. Maar dat badpak hadden we
thuis kunnen laten. Het vrij exclusieve
SPA en sauna universum Palais Vital
(onderdeel van het badenparadijs) blijkt
een ‘badkledingvrije wellnesswereld’.
Brochure niet goed gelezen. Dus hup,
spullen uit. En zo baden we op een mistige dag in het Zwarte Woud naakt in een
tropische oase tussen hoge (echte) palmen en witte orchideeën. We drinken
zelfs een virgin mojito aan de poolbar in
het water. Naast het grote binnenbad
zijn er een warm buitenbad, saunagedeelte en zes kleine baden met verschillende mineralenmixen die goed zijn
voor botten, bindweefsel en gevoelige
huid, voor spieren, voor het immuunsysteem of schildklierhormonen. Rozig en
met vochtig haar rijden we in het donker
terug naar het hotel. We luisteren liedjes
op de Duitse radio en zien lichtjes rond
de Titisee opdoemen. Het heeft iets kalmerends. We voelen ons dan ook heel
zen na een tijdje in water dat borrelt,
stroomt, heelt en verwarmt.
Na een ontbijt met koffie, roerei, fruit
en bircher muesli staat ‘bosbaden’ op
het programma. De route ernaartoe gaat
over bergpassen en langs bossen en
houten huizen. Menzenschwand is een
boerendorp uit een prentenboek op bijna
900 meter hoogte. Alleen de buitenlucht
geeft je al extra energie, de staat heeft
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het Hochschwarzwald erkend als lucht
kuuroord. Net als we onze badpakken
uit de kofferbak willen halen, komt
Christine Grabrucker aangelopen en
gebaart dat dat niet hoeft. Lachend:
“Bosbaden is iets anders dan je denkt.
We gaan ons onderdompelen in de
natuur.” Ah, zo. Japanners noemen het
shinrin-yoku, een therapievorm waarbij
de zintuigen worden bloot
gesteld aan
de bosatmosfeer om de gezondheid te
verbeteren. Het gaat erom meditatief en
in stilte te wandelen en alles bewust in
je op te nemen. Wat je ziet, maar ook wat
je voelt. Bosbaden verovert de wereld en
is hier al populair. “Onze natuurlijke
vibratie is verstoord door onze telefoons,
laptops en gebouwen om ons heen. Met
hulp van de natuur en bepaalde methodes help ik mensen de verbinding met
zichzelf te versterken,” legt Christine
uit. Terwijl we stijl omhoogklimmen vertelt ze hoe ze vreemde culturen ontmoette en terug in het hoge Zwarte Woud
natuurcoach werd. “In Latijns-Amerika
was ik reisleider en altijd op zoek naar
het ultieme regenwoud, hier vond ik
het,” zegt ze. Het bos waar we aankomen
is onwaarschijnlijk mooi. Met hoge dennen en beuken, varens, rotsen bedekt
met mos en een kristalheldere beek die
bergafwaarts stroomt. Vanaf dan lopen
we in stilte. Boven mediteren we, daarna
vraagt ze ons te doen wat we willen: een
beetje rondbanjeren, ergens zitten, we
zijn vrij. Het bos voelt geborgen en prettig. Alsof je mentaal wordt opgeschoond.
Terug beneden praten we na over wat het
met ons deed (normaal duren sessies vijf
uur of zelfs meerdere dagen) en eenmaal
bij de auto wil ik eigenlijk geen afscheid
nemen. Want hoe cliché het ook mag
klinken, het voelde als thuiskomen daar.
(Meer over bosbaden? Kijk op:
Naturwege-seelenpfade.de)

Het bos voelt
geborgen
en prettig.
Alsof je
mentaal
wordt
opgeschoond

Vital pool in Palais Vital

Triberg im Schwarzwald

Bos in het Zwarte Woud

Bircher muesli

Louel en Marianne

De grootste koekoeksklok ter wereld

Titisee

Middelgebergte van het Zwarte Woud

Kabelbaan Zwarte Woud

Winterse bossen bij Menzenschwand

In het
buitenbad
laat ik me
meevoeren
met een
waterstroom.
Armen
gespreid,
drijvend in
het zoutrijke
water

Solemar

4X BAD DÜRRHEIM

De local tips van
vertaler Mona Link.
■ WANDELEN IN BOSSEN

“Bad Dürrheim is een
‘natuurbosgemeente’.
Dit houdt in dat men
hier de natuur z’n gang laat gaan en
alleen noodzakelijk onderhoud
doet. Sommige toeristen vinden dat
rommelig, de meesten juist mooi.”
■ DER SCHNIZZER - ATELIER VOOR

THERMEN EN SPA

Rond de 2de eeuw voor Christus
bouwden de Romeinen de eerste
thermen (thermae). Dat waren grote
badcomplexen met koude, warme en
hete baden. Geneesheren waren
overtuigd: ‘Sanus Per Aquam’
(gezond door water), vandaar de huidige benaming ‘spa’. Al snel kwamen
daar massages met oliën en zalven
bij en werd ook de ontspannende
werking geprezen. Intussen is meer
bekend over het helende effect van
water uit thermale bronnen.
Duitsland heeft veel van die bronnen
(vooral in Beieren en het Zwarte
Woud). Tel daarbij op dat Duitsers net
zo enthousiast zijn over kuren als de
Romeinen, waardoor de Duitse
thermen zo rijk uitgerust zijn. Let wel:
een spa- of wellnessresort hoeft niet
altijd een thermen te zijn.
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Kneipp
Houtbeeldhouwer Thomas Winter in Bad Dürrheim

3

Bad Dürrheim & zoutkuren

Een uur rijden oostwaarts ligt op
een hoogvlakte Bad Dürrheim.
Maar liefst drie titels kreeg deze
plaats: klimaatkuuroord, zoutwa
terkuuroord en Kneippkuuroord.
Vooral de minerale zouten die er diep in
de grond zitten (ooit door een oerzee
afgezet) zorgden voor roem. Het ‘witte
goud’ ontlast gewrichten, reinigt lucht
wegen, is goed voor de huid en versterkt
het cardiovasculaire systeem. Mensen
komen van ver om te revalideren of voor
‘onderhoud’. Duitsers met Long Covid
komen hier op doktersadvies. In de
toeristenbrochure wordt Bad Dürrheim
zelfs Biohacker’s Home genoemd. Bio

Kneipproute

hacking wint wereldwijd terrein en gaat
kortgezegd om het ‘kraken’ van je
unieke, fysieke code en deze (her)pro
grammeren. Ofwel de optimale versie
van jezelf creëren door natuurweten
schap, techniek en zelfkennis. Voeding,
biotechnologie, meditatie, detox, ont
spanning en kuren spelen hierin een rol.
Wellness- en gezondheidscentrum Sole
mar is de troef van Bad Dürrheim, met
binnen- en buitenbaden, whirlpools,
sauna’s, een spa, Kneipp-bassins en een
Dode Zee-zoutgrot. Op deze kalme dag
laat ik me in het buitenbad meevoeren
met een waterstroom. Armen gespreid,
drijvend in het zoutrijke water. Steeds

een nieuw rondje en dat voelt heerlijk.
Twee uur blijf ik dobberen in de damp
van het warme water. Er is nog de mogelijkheid een ijskoud bad in te stappen,
dat gebeurt héél even, met badjas aan.
Kuren met wisselbaden werd in de 19de
eeuw ontwikkeld door Sebastian Kneipp
(bekend van de natuurlijke huidverzorging) nadat hijzelf hierdoor was genezen
van tuberculose. Nog altijd is zijn
methode populair in Duitsland. Het is
zelfs benoemd tot immaterieel cultureel
erfgoed.
In het publieke park achter Solemar is
ook een Kneipp wandelroute, maar
vooral de metershoge houten wal met
bankjes ervoor valt op. Extra zout
r ijk

water sijpelt naar beneden langs de
opgestapelde kreupelhoutjes, zodat een
soort gezonde zeebries ontstaat. Zittend
op een van de bankjes kun je die inademen, of je doet de aangegeven oefeningen of de Wim Hof-ademhaling (The
Iceman, zijn naam valt hier ook).
Op de prachtige route terug, een beetje
om langs Triberg-Schönwald en Hau
sach, bedenken we hoe we tot rust zijn
gekomen. En hoe zacht onze huid voelt.
Niet één ochtend hoefden we te smeren
met bodylotion. In Freiburg kopen we
snel nog een stuk taart en installeren
ons in de trein. Voelde de heenreis al
ontspannend, daar kon kennelijk nog
een schepje bovenop. ■

HOUTKUNST “Beelden, klokken, speelgoed van hout... in deze atelierwinkel
kom ik graag. Meestal voor speelgoed voor mijn kleinkinderen. En hier
koop je nog originele koekoeksklokken, dus mét officieel keurmerk.”
Friedrichstrasse 1
■ KNEIPPROUTE “In het park grenzend
aan Solemar Thermen (mijn absolute
nummer 1 tip!), is een mooie Kneipp
wandelroute. Die gaat langs kruidentuinen, waterbassins, bloemen en
een dauwweide om blootvoets te
lopen. Alles gebaseerd op de vijf
pijlers van Kneipp: water, voeding,
planten, beweging en balans.”
■ WALD CAFÉ “Eigentijds en modern,
met veel lekkers uit eigen bakkerij.
Ik hou van de openheid van dit hoger
gelegen café en het weidse uitzicht.”
Vorm-holz.de/waldcafe

Meer over Duitse spa’s:
Germany.travel/spa-en

Wald Café

113

