Porsche Roadtrip

Om die ongelofelijke zomer waardig af te sluiten, volgden we Alexander Snijdewind op zijn
aan het begin van de herfst georganiseerde roadtrip door Zuid-Duitsland. Meren, bergen,
kastelen en cultuur, dit grandioze berglandschap met glasheldere, donkerblauwe meren,
stromende beekjes, groene weides, kleurrijke dalen en diepe kloven zorgden voor
sprookjesachtige panorama’s.

Want de bruisende steden en de authentieke vakwerkstadjes die tot het rijke Beierse culturele erfgoed behoren, maken de regio in combinatie met de
zuivere lucht, het schone water en de vele spa’s en
kuuroorden tot de ultieme bestemming om heerlijk
tot rust te komen en nieuwe energie op te doen. Het
eerste deel van de route bracht ons over de snelweg
naar Darmstadt waarna de rit ons binnendoor naar
Wiernsheim leidden. Omdat Darmstadt eigenlijk zeer
de moeite waard is om een extra dag te verblijven,
wat natuurlijk ook voor Stuttgart geldt waar we een
dag later doorheen zouden rijden, of voor mogelijke
detours naar Oostenrijk, hadden we een ‘niet-bindend’
route-advies waar te allen tijde van afgeweken kon
worden. Een geplande vierdaagse roadtrip kan dus
zomaar twee keer zo lang gaan duren, als je de tijd
hebt.
De Beierse bergen zijn op hun mooist waar ze het
meeste van Beieren laten zien. Waar vrolijke muzi-
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kanten voor stemming zorgen, er grote pullen bier
op de stamtafels staan en oude gebruiken nog in ere
worden gehouden. Uitstekende ingrediënten voor een
gedenkwaardige roadtrip.

Haarspeldbehoefte
Wanneer er naar alle kanten een fantastisch uitzicht
is dat het gevoel geeft alleen maar in de lucht te hoeven springen om de andere kant van de Alpen te kunnen zien, dan zijn we op de Duitse Alpenroute, een
route die van begin tot eind een ‘Fest’ is – een soort
drive-in-bioscoop van topklasse. De Deutsche
Alpenstraße, ook wel Queralpenstraße genoemd, verbindt een aantal van de mooiste dalen van de Alpen
van het westen met het oosten. Een meer dan 500 km
lange panoramaroute talloze bochten dwars door het
overweldigende berglandschap van Zuid-Beieren –
van Lindau aan de Bodensee naar Berchtesgaden aan
de Königssee (tot aan de grens van Duitsland met

“Verkennen
van de Beierse
Alpen is beleven
met alle zintuigen.
En helemaal
per Porsche”
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Oostenrijk). We moeten toch minimaal één keer per
jaar uw immense haarspeldbehoefte kunnen bevredigen? Deze route garandeert dat met imposante uitzichten over dalen en bergtoppen. Plan minimaal vier
dagen in want zelfs voor een langere roadtrip biedt
de Deutsche Alpenstraße genoeg hoogtepunten om
het rijke culturele erfgoed van Beieren in de ware zin
van het woord te ervaren.

Werelderfgoed
Meer dan 20 kristalheldere bergmeren, imposante
burchten, meer dan 25 sprookjesachtige, eeuwenoude kastelen, kloosters, pittoreske paleizen, ruim
60 kuuroorden, ravijnen, dalen, honderden bergtop-

pen en zonovergoten bergweides waar alpenherders
de heerlijkste bergkaas maken, behoorden op deze
route tot onze metgezellen. Aan authentieke, sfeervolle berghutten, gezellige biertuinen en cafés aan
het water geen gebrek en het gebied heeft ruime keuze
aan overnachtingsmogelijkheden van eenvoudige
boerderijen tot luxueus logeren in een van alle gemakken voorziene herberg of hotel. De route die door
Alexander was uitgestippeld liep langs wereldberoemde bezienswaardigheden als de Zugspitze, de
koningskastelen bij Füssen, de kloosters Ettal en
Benediktbeuern,
de
Chiemsee,
de
als
Wereldcultuurerfgoed aangewezen kerk ‘Die Wies’,
de Watzmann, de St. Bartholomä aan de Königssee

en het nationaal park Berchtesgaden. Om de indrukken vast te leggen of om toch ook even rustig te kunnen genieten van een grandioos Alpenpanorama is
het inlassen van pauzemomenten een must. Want
dichter bij een landschap dat zo idyllisch is als dit,
komen we maar zelden. Eigenlijk is de Duitse
Alpenroute – dat ook het leefgebied is van zeldzame
dieren- en plantensoorten - veel te mooi om er alleen
voor een korte trip naartoe te gaan. Het bos is de basis
van vele mythen, tradities en ambachten. Het is een
deel van de Beierse identiteit. Daarom beschermen
de inwoners van Beieren hun bossen en hechten ze
er veel waarde aan om de oorspronkelijkheid te behouden. Van mei tot oktober is het de beste tijd voor een

tocht over de Duitse Alpenroute. Gedurende de dag
merken we behoorlijk verschil in temperatuur. “Als
hier een iets frissere wind door de bomen trekt dan
gaat de regen snel komen”, weet Alexander. “Vergeet
ook niet dat je soms tijdelijk op een hoogte van meer
dan 1000 meter boven de zeespiegel bent. Vooral ‘s
avonds en ‘s nachts kan het fris zijn. Een warme trui
en een winddichte en weerbestendige jas zijn even
belangrijk om mee te nemen als zonnebrandcrème
en een zonnebril. In de zomer moet je ook niet vergeten om een picknickdeken en zwemspullen mee te
nemen - het zou toch jammer zijn om de vele mooie
meren voorbij te rijden, zonder af en toe een duik te
nemen.” RS

In het boek ‘Beieren’ staat deze route uitgebreid beschreven,
incluis de beste adresjes onderweg. www.tdmv.nl
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