
Donauradweg tussen Immendingen en Hundersingen

Geen Passau-Wenen maar de bovenloop van de Donau.

Men is hier niet echt toeristisch ingesteld want direct langs de route is bijna geen 

terras te bekennen. Zorg dus dat u zelf eten en drinken bij u heeft. 

Zelfs in de dorpen / steden zijn geopende terrassen zeldzaam. 

Uitzonderingen zijn Tütlingen, Sigmaringen en Mengen. Hier zijn de terrassen wel 

geopend.

Ons startpunt was het dorpje GUTENSTEIN  (12 km van Sigmaringen)

Vanuit de prachtige vakantiewoning van de familie Amann, direct aan de Donauradweg.

De 1e etappe was van Gutenstein naar Fridingen 30km (stroomopwaarts).  

Deze rit is door een landschap van indrukwekkende schoonheid, weliswaar met veel 

pittige stijgingen/dalingen. Ruim 500 meter stijgen en dalen over de totale route.

6 Km vanaf Gutenstein is restaurant Neumühle direct aan de route gelegen.

Vlak voor Fridigen is er de Vesperstube Ziegelhütte waar men even kan genieten van 

een vesperplatte.

Daarna een rit van Gutenstein naar Hundersingen 33km (stroomafwaarts).

Bij Inzigkofen moet u even flink op de trappers voor een behoorlijke stijging.

Hierboven is een klein terras. Deze route heeft behoorlijk veel bebouwing vanaf 

Sigmaringen, vooral bij Mengen voert de route u door de stad en industriegebied.  

In Mengen zijn diverse terrassen.

En als laatste etappe de rit van Fridingen tot vlak voor Immendingen 30km  

(stroomopwaarts) 

De auto kan in Fridingen goed geparkeerd worden. 

Ook een mooie route met een totaal ander landschap dan de vorige routes.

Vlak voor Immendingen is er een gezellig zelfbedieningsterras, “Nina's Ess Art” 

Wij hebben alle routes steeds terug gefietst, maar men kan ook langere routes 

fietsen om daarna met de trein terug te gaan. (Let op!  De trein stopt niet in elke 

plaats)

De video geeft u een indruk van de gereden routes. 

De wegen waren zowel geasfalteerd als “schotterwege”, ik schat dit op fifty/fifty. 

Op de hellingen van de  “schrotterwege” moet u extra alert zijn op uw snelheid. 

Drie routes van diverse landschappelijke schoonheid, allemaal de moeite waard om ze 

te fietsen.
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