
 

Beste bezoekers van Freiburg,  
met deze folder willen wij u beknopte informatie 
geven hoe u met openbaar vervoer Freiburg kunt 
bereiken en de omgeving kunt verkennen.  
 

Zo bereikt u Freiburg per vliegtuig 
  Vanaf de onderstaande vliegvelden heeft men de 
volgende  (trein)verbingen met Freiburg CS 
(Hauptbahnhof) (frequentie en reisduur):  
• Luchthaven Frankfurt: 1-2 keer per uur per ICE, 
direct of met 1 overstap. Reistijd ongeveer 2 uur. 
• Zürich Vliegveld: elk uur een ICE/IC-verbinding 
met 1  overstap, reistijd 2-3 uur. 
• Basel/Mulhouse Euro-Airport: een directe 
busverbinding, 12 keer per dag, reistijd 55 minuten 
• Baden-Airpark – Vliegveld Karlsruhe/Baden-Baden: 
minstens 1x per uur met bus en trein in 1,5-2,5 uur 
(zie lange-afstand-bus). 
• Stuttgart Vliegveld: elk uur met S-Bahn en ICE in 
ca. 2,5 uur. 
• Friedrichshafen Vliegveld: ongeveer elk uur met 
regionale en intercity lijnen in 3-4,5 uur. 
• Straatsburg Vliegveld: ongeveer elk uur met locale 
en intercity lijnen in 1,7-3 uur (zie ook lange-
afstand-bus). 
 
 

Zo bereikt u Freiburg per trein 
Minstens één keer per uur per ICE uit het noorden  
(Mannheim 1,5 uur) en het zuiden (Basel SBB 45 
minuten) 
• Basel 

 - Basel SBB: dagelijks 25 directe verbindingen (DV) 
per ICE/EC/IC in 45 min. 

 - Basel Badischer Bahnhof(Basel Bad Bf): met de 
ICE in 35 min., sneltrein in 55 min. 

• Berlijn: dagelijks 5-7 ICE-DV (direct) in ca. 6,5 uur. 
• Dortmund: dagelijks 4 ICE/EC-DV in goed 5 uur. 
• Frankfurt CS: dagelijks 9 ICE-DV in goed 2 uur. 
• Hamburg: dagelijks ca. 10 ICE-DV in goed 6 uur. 
• Hannover: dagelijks 7 DV in ca. 4,5 uur. 
• Karlsruhe: 1-2 keer per uur ICE/IC in 1 uur. 
• Köln: dagelijks 8 DV in 3-4 uur. 
• Milaan: dagelijks 7 ICE (1-2 overstappen) in ca. 5,5 
uur. 
• München: dagelijks 12 ICE/IC met 1 overstap in 4-
5 uur. 
• Paris Est: dagelijks minstens 1x per uur TGV/ICE 
met 1-2 overstappen in 3,7 - 4,5 uur. 
• Straatsburg: ca. 1x per uur met 1 overstap in 1-1,5 
uur. 
• Stuttgart: 1x per uur ICE/IC met 1 overstap in ca. 
2 uur. 
• Zürich: dagelijks 7 ICE-DV in ca. 110 min. Andere 
snelle treinverbindingen met 1-2 overstappen. 
 

Hoe verder vanaf Freiburg CS? 
Het stadscentrum rondom de Bertoldsbrunnen 
(fontein) bereikt men te voet in 8 min. (750 meter); 
alle bestemmingen in Freiburg zijn bereikbaar met 
het dichte tram- en stadsbusnet (van 5 -1 uur), veel 
plaatsen in de omgeving met regionale treinen, die 
minstens 1x per uur in 6 richtingen rijden. 
 

Vervoersverband RVF voor de regio Freiburg 
Freiburg is het centrum van het vervoersverband 
RVF, dat zich uitstrekt van Herbolzheim in het 
noorden tot Müllheim in het zuiden (ca. 60 km) en 
van de Rijn in het westen tot het Hochschwarzwald 
(Zwarte Woud) met Feldberg, Titisee en Schluchsee 
(ca. 60 km) in het oosten. 
www.rvf.de/PDF/RVF-Schienennetz.pdf  
Het gebied van de RVF is in 3 zones ingedeeld. De 
zones B en C liggen ringvorming om zone A 
(Freiburg). Voor bezoekers zijn de volgende typen 
RVF-tickets van belang :  

•  Enkele reis voor één, twee of drie zones. 
Volwassene: 2,20, 3,80 of 5,40 €. 
•  Meerrittenkaart (8 ritten) voor 1,2 of drie zones en 
een kortingskaart (Punktekarte) met een besparing 
ca. 10%. 
• 24-uurs-kaart voor 1 zone of voor het gehele net, 
voor 1 persoon (5,50 resp. 11,00 €) of voor 5 
personen (9,90 resp. 19,80 €). 
• ‘Welkomskaart’ voor 3 dagen voor 1 persoon, 
geldig op het gehele RVF-net, met uitzondering van 
de nachtbussen (vrijdag en zaterdag) en de 
Schauinsland-kabelbaan: prijs 24,- €. 
• ‘Regiokaart’ (maandkaart, overdraagbaar 51,- €, 
geldig op het gehele net, op zon- en feestdagen 
geldig voor twee volwassenen + kinderen. 
• ‘Baden-Württemberg-Kaart: dagkaart voor 
maximaal 5 personen geldig op alle regionale treinen 
en bussen in Baden-Württemberg, voor 1 persoon 
21,- €, voor elke volgende persoon 4,- €, 
verkrijgbaar in alle DB(trein)-automaten. 
 

Inlichtingen over trein en bus 
Deutsche Bahn (Duitse spoorwegen, regional en 
intercity): www.bahn.de  
Reisplanner Baden-Württemberg: www.efa-bw.de  
Stadsvervoer Freiburg: www.vag-freiburg.de  
www.vag-freiburg.de/liniennetz/liniennetzplan/   
Regiovervoer Freiburg: www.rvf.de  
Zuid-Badenbus GmbH (regionale bussen): 
www.suedbadenbus.de  
KONUS-Gastenkaart. Gratis met bus en trein bij 
overnachtingen in het Zwarte Woud: 
www.schwarzwald-
tourismus.info/content/view/full/3102  
Lange-afstand-bussen (relatief nieuw in Duitsland): 
www.meinfernbus.de  www.deinbus.de   
Andere interessante homepages voor (openbaar) 

vervoer:  
www.freiburg.de ➔ Verkehr 
www.freiburg-fuer-alle.de ➔ Mobilität 
www.vcd.org/freiburg ➔ Service 

 
Andere vervoervoorzieningen 

Fietsverhuur: www.mobile-freiburg.com in het 
fietsstation ‘mobile’, nabij het Centraal Station; 
Car-Sharing: www.car-sharing-freiburg.de  Gebruik 
ook mogelijk voor leden van andere Car-Sharing-
organisaties. 



Andere locaties  in Freiburg 
- Officiële portal van de stad: 
 www.freiburg.de  
 www.fwtm.freiburg.de  bedrijven, toerisme, 

(jaar)beurs 
 www.greencity-cluster.de  bedrijven en 

instellingen op het terrein van het milieu en 
duurzame energie. 

 www.konzerthaus.freiburg.de omgeving CS 
 www.messen-kongresse-events.freiburg.de  
- Albert-Ludwigs-Universiteit 

www.uni-freiburg.de → Route  naar de college-
gebouwen in de binnenstad, 5 min. te voet vanaf 
het CS, tramlijn 1, 3, 5, halte ‘Stadttheater’; 
Institutenwijk, ten noorden van de oude 
binnenstad, 10-15 min. voetpad van het CS, 
tramlijn 2, halte ,Tennenbacher Straße’ 

 Universiteisklinieken (ca. 2 km van het CS) tramlijn 
5, haltestelle ‘Friedrich-Ebert-Platz’ 

 Technische faculteit/Toegepaste wetenschappen, bij 
het vliegveld, S-Bahn-halte ‘Neue 
Messe/Universität’ (Richtung Breisach). 

- Jaarbeurs Freiburg met de ‘Rothaus-Arena’: 
www.messe-freiburg.de ➔ Besucher / Anreise 
(bezoeker / route);  

 S-Bahn-halte ‘Neue Messe/Universität’ (Richting 
Breisach) in 4 min. (plus 10 min. te voet) of bus 11 
in 15 min. 

 
Interessante uitstapjes, eenvoudig bereikbaar 

- Schauinsland: De ‘huisberg’ van Freiburg,1284 m 
hoog, panoramauitzicht over Freiburg, het Rijndal, 
de Vogezen en de Alpen, www.bergwelt-
schauinsland.de  ca. 60 min. vanaf de binnenstad 
(Bertoldsbrunnen) met tramlijn 2 en bus 21, 
daarna de kabelbaan (retour 12,- €) of de trein 
naar Kirchzarten, dan de bus tot Hofsgrund, 
Schauinsland Halde (45 min.), 2 km te voet 
(kaartjes prijsniveau 2, nl. 2 zones); 

- Waldkirch: Bezienswaardig plattelandsstadje met 
een kasteelruïne www.stadt-waldkirch.de, 20 min. 
vanaf Freiburg CS per trein, kaartjes prijsniveau 2; 

- Staufen: de stad van Faust in het Münstertal met 
kasteelruïne, www.staufen.de, 30 min. vanaf 
Freiburg CS, kaartjes prijsniveau 2; 

- Kaiserstuhl: Klein gebergte aan de Rijn, 
wijnbouwgebied met wandelwegen en 

uitzichtspunten, www.kaiserstuhl.com, 20-60 min. 
van Freiburg CS, kaartjes prijsniveau 2-3; 

- Breisach aan de Rijn: Historisch stad(je) met 
domkerk (12e-15e eeuw), boottochten op de Rijn, 
www.breisach.de, 30 min. van Freiburg CS, 
kaartjes prijsniveau 3; 

- Hinterzarten en Titisee: Wandelparadijs, 
Zwartewoud-meer met strandbad, botenverhuur en 
rondvaarten, www.hinterzarten.de, www.titisee-
neustadt.de, 40 min. vanaf Freiburg CS, kaartjes 
prijsniveau 3; 

- Schluchsee: Grootste Zwartewoud-meer, 
www.schluchsee.de, 60 min. van Freiburg CS, 
kaartjes prijsniveau 3; 

- Feldberg: “Dak van het  Zwarte woud“, 1493 m, 
hoogste berg van het Zwarte Woud, 
www.hochschwarzwald.de, 80 min. van Freiburg 
CS met trein en bus, kaartjes prijsniveau 3; 

- Baden-Baden: Kuuroord mit casino, warme 
bronnen (Friedrichsbad, Caracallatherme) 
www.baden-baden.de, 40 min. vanaf Freiburg CS 
per ICE (enkele reis 28,- €), 85 min. met regionaal 
vervoer en de Baden-Württemberg-kaart (retour 
21,- €; overstappen in Offenburg);   

- Bodensee: www.bodensee.de, naar Konstanz 160-
200 min. vanaf Freiburg CS met regionaal vervoer 
en de Baden-Württemberg-kaart (retour 21,- €); 

- Heidelberg: www.heidelberg.de, ca. 2 Uur. 1x per 
uur per ICE, 47 €. Ook bereikbaar met regionaal 
vervoer ruim 2,5 uur. 

 
Uitstapjes in Frankrijk en Zwitserland 

- Colmar: Bezienswaardige oude binnenstad met 
talrijke historische gebouwen en kanalen, museum 
‘Unterlinden’, theater, www.ot-colmar.fr, 70-90 
min. van Freiburg CS met trein en bus, Regio- 
Elsass-kaart (24 uur.) voor 1 of 5 personen; 

- Straatsburg: Historische oude binnenstad rondom 
de beroemde kathedraal, musea, theater, 
www.strasbourg.fr, 70 (ICE)-100 min. (regionaal) 
vanaf Freiburg CS (overstappen in Offenburg); 

- Mulhouse: Winkel- en industriestad met 
bezienswaaridge musea en theater, 
www.mulhouse.fr/de, ma-vr 5 keer per dag met 
regionale trein en bus in 60-80 min., dagelijks ca. 
1x per uur in 90-120 min. met de trein via Basel; 

- Basel: Hist. oude binnenstad, domkerk, 
bezienswaardige musea, www.basel.ch, reistijden 

zie voorpagina, ‘Baden-Württemberg-Ticket’ voor 
regionaal vervoer naar Basel; 

- Bern: Hoofdstad van Zwitserland met 
bezienswaardige oude binnenstad in de bocht van 
de rivier de Aare, www.bern.ch, ca. 2 uur met 
ICE/IC 

- Berner Oberland: met Thuner en Brienzer Meer 
alsmede ‘Eiger’, ‘Mönch’ en ‘Jungfrau’, 
www.berneroberland.ch, Interlaken ca. 2 uur 
vanaf Freiburg CS met ICE (dagelijkse meerdere 
direkte verbindingen). 

 
Verdere informatie over de omgeving van Freiburg 
www.frsw.de (portal voor Freiburg en omgeving) 
www.upperrhinevalley.com (Baden, Elzas, NW-
Zwitserland en de Pfalz) 
www.schwarzwald-geniessen.de  
www.dreisamtal.de  
www.hochschwarzwald.de  
www.naturpark-suedschwarzwald.de  
www.schwarzwald-tourismus.info  
www.markgraefler-land.com  
www.schwarzwald-bike.de/touren_uebersicht.php  
www.fahrradland-bw.de  (BW=Baden-Württemberg) 
www.wanderservice-schwarzwald.de (vom 
Schwarzwaldverein) 
www.loipenportal.de/schwarzwald  
www.europapark.de  
www.vcd.org/freiburg  (Ausflüge mit Bus und Bahn) 
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