Dagboek Periquita
Zomervakantie 2010

Na de diploma-uitreiking op school in een w arme auto naar huis. Hier even
onder de douche,eten en dan met een volle auto naar de jachthaven. De
Periquita wordt met de laatste fourage beladen. Nog even langs onze
vakantiepartners Marja en Theo Amelung van de Grandioos. Even proosten
op het begin van onze vakantie. We spreken af dat we morgenochtend om 9
uur de landvasten op de vaste ligplaatsen losmaken en voor 6 á 7 weken hier
niet meer terug komen. Om middernacht sluiten we de oogjes.

Vrijdag 2 juli
Voor de zekerheid laat ik de w ekker aflopen
om half acht. De zon staat al heerlijk zijn
best te doen om er een zonnige dag van te
maken. Na het eerste ontbijt op de boot rol
ik de zeilen op, start de motor en we varen
de Doeshaven uit, gevolgd door onze
medevakantieganger de Grandioos. Het
weer is echt helemaal top, weinig w ind en
volle zon. De route gaat via de Does, Oude
Rijn, Gouwe, Hollandse IJssel. Als we de
Nieuwe Maas op varen is het lekker druk i.v.m. de Tour de France die hier
morgen van start gaat. Aan de horizon verschijnt een grote zeppelin.Een
prachtig gezicht dat ruimteschip. W ij gaan maar niet de drukte opzoeken van
de tour. Waarschijnlijk oergezellig maar ook wel heel druk met boten en
politie voor de veiligheid van de mensen van de tour. Misschien zijn ze wel
bang voor aanslagen. Eerst de Lek, we hebben ongeveer 3 km stroom tegen.
Bij de Noord moet er even goed worden opgelet, want het is erg druk met de
beroepsvaart. Nu blijkt wel dat een marifoon erg handig is. Elk schip meldt
waar het heen gaat. We vervolgen onze tocht over de Lek richting Vianen. Bij
watersportvereniging de Peiler gaan we een plekje zoeken voor de nacht. Er
is inmiddels zo’n 10 uur gevaren en genoeg voor de eerste dag. Als de
lijntjes vastliggen w ordt het de kombuis in voor de w arme hap. Even wat
kippenlevertjes met spekjes en uitjes,salade en rijst. In de loop van de
avond nog maar even de t.v. aan om het laatste nieuws te horen. Nederland
heeft gewonnen van de Brazilianen. Na het weerbericht,dat weer helemaal
goed is,is het de slaaphut opzoeken.
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Zaterdag 3 juli
Rond half 10 laten we de haven van de W .S.V. De Peiler in Vianen achter ons
en gaan richting onze eerste sluis, Hagestein. De schut hebben we mee dus
het is zo invaren. Nadat het Amsterdam-Rijnkanaal is gekruist gaan we de
Lek verder op. Het is echt eindeloos w eer. Wel warm 33 graden maar,klagen
niet. Bij km.paal 924 kun je sb. uit naar het steunpunt van de Unie “Het
Eiland van Maurik”. Ook sluis Amerongen is ons goed gezind. Even een
vrachtschip voor laten gaan en dan gelijk mee omhoog. Met de jachthaven
van watersportvereniging VADA in W ageningen in het zicht pakken zich
donkere wolken boven ons samen. Dat zal w el een buitje worden. We liggen
nog geen 5 minuten en het begint langzaam te regenen,maar het duurt maar
even en de zon staat alweer aan de hemel. Helaas moeten we ons nog even
melden bij de havenmeester. Die w il ons voor € 1.30 /m en € 3.20
toeristenbelasting nog w el even zien. (dit was vorig jaar nog €1.10 en
€3.12). Als we ook nog aan de walstroom w illen komt daar nog € 1.50
bij,wel 16 amp en zonder muntjes. Het is inmiddels redelijk afgekoeld ,dus
we kunnen best even een b.b.q.tje doen. Allemaal even een taak en binnen
een uur is er een warme hap. Na de b.b.q. en de afwas nog even een
wandelingetje langs het water,goed voor de lijn. Je kan natuurlijk ook de
fiets even pakken dan ben je in 20 minuten in Wageningen w aar heel wat
leuke restaurantjes zitten. Maar dat doen w e met deze hitte niet. De rest van
de avond nog even naar de tv kijken. Om 11.15 zitten we nog steeds op het
achterdek met een biertje,het is nog steeds erg w arm in de boot.
Zonda g 4 juli

De zondag voorspeldt weer een zonnige dag te
worden al is het om half 10 als we de haven van
Wageningen verlaten erg broeierig en klam. De
route vandaag is over de mooie Neder-Rijn met
alleen sluis Driel als oponthoud. Langs Arnhem
waar het gevangenisschip inmiddels verdwenen is.
Bij km 879 draaien we bb. de Gelderse IJssel op.
Al die tijd is de stroom tegen,nu krijgen we van
moeder natuur 6 km. stroom mee. Bij Rheden
passeren we het recreatiegebied Rhederlaag. Een groot meer met een aantal
jachthavens. Bij km 902 passeren we de mosterdstad Doesburg. De IJssel
slingert alle kanten op,dan heb je de volle zon en dan weer de schaduw van
je eigen kap. Met een lekker gangetje komen w e bij Zutphen. De vorige
vakantie hebben we in de Vispoorthaven gelegen. Nu varen we door naar de
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Marshaven. Bij het binnenvaren van de jachthaven
worden w e verwelkomt door twee mede Doeshaven en
Unie leden de schippers van de Jumbo en de Benvenuto
Rob Coster en John Selier. Even bij praten en dan
netjes aanmelden bij het havenkantoor. Ook hier zijn de
overnachtingskosten voor de Unie. Dit is wederom een steunpunt en dus
gratis voor Unieleden. Het schipperskwartier is geopend en nemen daar een
koud biertje. Ook even kijken in de beperkte menukaart,een half haantje
met alles er op en er aan voor € 8.00,daar gaan we vandaag niet voor
koken. Om half zeven zitten we buiten op het terras aan een heerlijke
maaltijd. Na deze uitspatting wordt het nog even benen strekken aan de
buitenkant van de jachthaven,maar hier is nie t veel loos. Terug naar de boot
en aan de koffie,met (omdat het zondag is) een heerlijke Tia Maria. Even
babbelen wat en waar we morgen naar toe gaan. Eerst maar even brood
halen en dan zie n we wel verder.

Maandag 5 juli
Om half negen staan de fietsen op de wal. Marja en ik gaan op zoek naar een
bakker. Vanaf de vispoorthaven weet ik zo een bakker te vinden maar nu
moet er toch wel een kwartiertje worden gefietst voordat er een bakker is
gevonden. De rest van de stad Zutphen is nog in de maandagmorgen rust.
Terug op de boot is de koffie klaar en kunnen we ontbijten en daarna gaan
de prutteltjes weer aan. De IJssel verwelkomt ons weer en gaan met de
stroom mee naar beneden. Aan sb. passeren we oa. Deventer en Zwolle.
Voorbij Zwolle gaan we het Zwolle-IJsselkanaal op. En hiermee ook de
volgende waterkaart ”Noordwest Overijssel”. We laten Zwolle rechts liggen
en lopen zo het Zwarte water op. Even voor Zwartsluis gaan de boten sb. uit
het Meppelerdiep op. Even later la ten we de Beukersluis bij Baarlo links
liggen,als je hier wel doorheen gaat kom je van zelf langs Giethoorn. We
varen hier langs de unieke “plaats” Doosje,je zal er maar gevonden worden.
In Leenders ligt de tankboot Mug met ,nu nog met een watersport winkel,
maar die w ordt opgeheven. Ik ga er toch maar even tanken,er kan 169 liter
bij,ook nog maar een nieuwe gastank, want ik heb weer een lege fles. Na
deze vakantie-uitgaven varen we door naar de kleine Kaapbrug om de
gemeentehaven van Meppel binnen te varen. Je kan natuurlijk ook doorvaren
naar het centrum maar dat doen we niet. Rond vijf uur komt de
havenmeester zijn liggeld halen €9.60. De stroomkasten zijn € 0.50 / 2Kwh.
Hier kan je nog eens een koelkastje op laten koelen. De buitentemperatuur is
nog steeds hoog 28 graden. Rustig op het achterdek met een drankje en een
hapje. Er wordt laat gegeten,over achten,nu is de temperatuur te doen in de
kombuis. En zo gaat er weer een avond gezellig voorbij.
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Dinsda g 6 juli
Na het ontbijt w ordt het even stadten in Meppel,
of wel slenteren langs de w inkeltjes,want we
hebben niets nodig. Het eindigen is bij een AH hier
kopen we alleen wat vers spul voor de komende
dagen. Bij elven is het terug op de boot. Gelijk
maar starten,w e zien wel waar we komen. De
werktijden van de brug en sluis bedie ning zij 812,13-17. We zien dus wel waar w e komen
vandaag. Omdat w e laat vertrekken kunnen we 2 bruggen halen en liggen
dan al weer een uur stil. De Drentsche Hoofdvaart heeft een prima bedienin g
als je er eenmaal in het systeem zit. Aanvaren is,rood groen en dan groen en
doorvaren,prima geregeld. W e weten dat er bij Diever en Hoogsmilde een
aantal gezellige plekjes zijn,dus dit is het doel voor vandaag. Langs de hele
Drentsche Hoofdvaart staan leuke kunstwerken.
Zo staat er bij de Uffelersluis het beeld van een
man die een boot draagt,gemaakt door de
kunstenaar Steef Roothaan. Bij de Haarsluis staat
de balans van Guido Geelen. De gew ichten van de
balans zijn twee vergulde bronzen emmers. Het
bewegen van de balans verw ijst naar het op en
neer gaan van het water in de sluis. We varen
inmiddels door het 17 km lange veenkoloniale lint
van Smilde. Ook hier staan allemaal beelden langs de
oevers. In Hoogsmilde staat de Aarzeling. De andere
beelden heten: Ontmoeting,Bezieling en Voleindig. Even
voordat je Smilde binnenvaart heb je de afslag naar de
turfroute. We blijven uiteindelijk in Diever
liggen,Hoogsmilde is leuker maar dit halen we net
niet,i.v.m.de brugbediening, die stopt om vijf uur. Hier in
Diever is niet veel te beleven. Als de avond valt gaan we
toch maar even naar het voetballen kijken NederlandUruquai. Nederland is door naar de halve finale van de
WK.
Woensdag 7 juli
Het is vannacht erg broeierig geweest,geen regen maar wel bewolkt. Alles is
warm en omdat er een wolkendek ligt, koelde het ook niet af. We zijn al
vroeg wakker en zweten onze slaaphut uit. Er is al lang ontbeten als de
brugwachter om vijf voor acht de lichten op enkel rood zet. Ik geef een
toeter en hij geeft gelijk groen. De eerste de brug voor vandaag. De rest van
het kanaal vliegen de bruggen op groen en we meren om 11.45 uur af in het
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kanaal bij de gemeentehaven van Assen. De dames gaan even verder op aan
de sb. kant naar de bakker om lekker vers brood te halen voor de lunch. Na
de lunch gaan we de stad in om “lekker te stadten”. Het is lekker druk,
ondanks de w armte. Het kwik is inmiddels weer boven de 32 graden in de
stad. We belanden dan al snel op een terras voor een koude versnapering.
Hierna is het de boot maar weer opzoeken. Dit is echt de beste optie met
deze temperatuur. Voor het eten bestellen we een broodje kebab bij de
plaatselijke Turk. Een helemaal tof broodje voor vier eurie met alles erbij.
Het is verder te warm om nog iets te doen. Doen we dus ook niet. Met een
beetje drinken en babbelen komen w e de hele avond door.
Donderdag 8 juli

De stad inkomen is een, maar de stad uitkomen is twee. De kanaalbruggen
draaien om 8.00 uur maar de bruggen van Assen om 9.00 uur. Als
geroutineerde watersporters zorgen we dat we als eerste voor de brug
liggen,en dat is maar goed ook. Het is een ware uittocht. Acht schepen
komen achter ons aan. De rest moet even w achten. Bij de eerste brug terug
op de Drentsche-Hoofdvaart gaan we sb uit het Noord-Willemskanaal op.
Eenmaal op het kanaal varen er al drie boten voor ons uit. Bij de eerste sluis
,Peele, kunnen we met 6 boten schutten. De rest moet even wachten.
Onderweg bel ik even met de havenmeester van Groningen,de Oosterhaven.
Christa Beuker (0503116599 -0611343202). Daarna zit je in het gareel en
kan er alleen maar een boot afvallen. Dit gebeurt dan ook,en we varen met
vier boten door tot Groningen. Even voor de spoorbrug wachten en het is
doorvaren naar de Oosterhaven . We worden opgewacht door Christa (voor
veel mensen doet ze denken aan Brigitte Kaandorp. Zo ziet ze eruit en zo
praat ze). Er is een prima plek aan de wal, dus dit keer niet achteruit in een
box wurmen. Als w e ons melden om het liggeld te betalen (€ 19.00 incl
sanitair en walaansluiting) krijgen we van Christa een bon om in restaurant
“t Feith-huis” te gaan eten. Als je een voor en hoofdgerecht besteldt krijg je
het nagerecht naar keuze gratis. Na en koud biertje de stad in om lekker te
shoppen,kijken,slenteren enz. Tussendoor ga ik even naar het aanbevolen
restaurant. Eerst even kijken,maar ik besluit gelijk te reserveren voor 4
personen om 19.00 uur. Leuk plekje,aanrader. Als we om even over half
zeven al arriveren staat ons tafeltje al klaar in de gezellige buitentuin. Als
het aperitief geserveerd is krijgen we een amuse van inktvis en zalm op een
bedje van sla en verse toost. Even bestellen.
4 Carpaccio,entrecôte voor Loes,Feithhuis tournedos voor Marja en Theo en
zelf neem ik een lamsrack. Hierbij worden natuurlijk allemaal lekkere
garnituren geserveerd. Als dessert: 2 kaasplanken en ruime coupe romanoff
(en die zijn dan ook echt gratis van Christa’s bonnetje dus) de w ijnen bij de
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gerechten zijn ook prima te betale n,€ 17.50 voor een flesje. Na deze
culinaire uitspatting slenteren we terug naar de boten. Het is nog steeds
warm, dus op het achterdek aan de koffie. Loes zet ondertussen de
wasmachine aan voor de eerste volle machine. De eerste keer wassen aan
boord. Wel spannend of alles goed gaat. Na twee uurtjes weten we dat het
prima ging en de was hangt op de rekken te drogen. Met deze nachtelijke
warme temperatuur is dit morgen ochtend helemaal droog. Rond half een
gaan de luikjes toe,zzzzzzzz.
Vrijdag 9 juli
Goede morgen Groningen. Het is weer een prachtige zonnige morgen en al
vroeg is het boven de 25 graden. Loes gaat de was binnen halen die is
inderdaad helemaal droog,zoals we al verwachten. Even een klein ontbijtje
voordat de AH wordt bezocht. Er moet wat vers spul in de boten komen. Een
uurtje later komen we dan ook gepakt en gezakt terug. Tot maandag moet
het wel genoeg zijn. Even Christa Beuker,de havenmeester, gedag zeggen en
beloven snel weer terug te komen. Om half elf wordt de haven verlaten.
Even later SB uit het W inschoterdiep op. W at ons hier opvalt is de grote
scheepvaartbouw . Hier is nog veel werk in de nostalgische plaatsen,

Hoogezand-Sappemeer. Als we bij de splitsing komen van het
A.G.W ildenvanckkanaal naar Veendam moeten we kiezen,of hier in gaan
,volgens Loes is dit verstandiger,of door varen over W inschoten,Oude en
Nieuwe Pekela. Dit lijkt mij w el een leuk vaartje,dit heb ik nog nooit
gevaren,dus dat doen we. Bij W inschoten passeren we het dure Project “De
Blauwe Stad” waar je diverse soorten waterwoningen kunt kopen. De
eilandjes waar ze opstaan,of als het een w oonark is aan vast liggen,hebben
allemaal de achternaam “juffer” en als voornaam bv
Water,Dwerg,Kanaal,Pantser,Vuur,eek. De brug om op het Oldambtmeer te
komen luistert naar de naam”Paardenbijter”. Als we bij de splitsing komen
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waar je bb uit naar de Dollard gaat over de Westerwoldse Aa en sb de Pekel
Aa op gaat naar de Pekela’s horen we van de brugwachter dat door de hitte
de bruggen in de Pekela’s niet eerder als maandag weer w orden gedraaid.
We besluiten om dan maar terug te varen en over Veendam te gaan. Hadden
we toch maar naar Loes geluisterd. Een uurtje later varen we dan toch op
het A.G.Wildenvanckkanaal naar Veendam. Hier is het vast lopen net voor
Veendam omdat de brug-bediening om 17.00 uur stopt. Achter de Praxis in
de schaduw vinden we een prima overnachtings plaats. Het is hier prima
zwemmen. Maar de maagjes gaan ook w eer rommelen,dus dat betekend de
kombuis in. Al etend,pratend en drinkend passeert de avond. Het blijft de
hele avond zwoel weer,en gaan dan ook niet te vroeg slapen. Morgen is het
de bruggentocht door Veendam.

Zaterda g 10 en Zondag 11 juli
De brugwachter van Veendam heeft ons zien liggen en roept ons op of w e

door de stad w illen. Er ligt in de stad iemand die er ook door wil,dan kan hij
de bruggen voor drie boten draaien. Bij de passage van de eerste brug zegt
hij dat hij maar 15 bruggen met ons mee gaat. De andere 15 bruggen doen
de collega’s. Totaal rijden er 5 mensen met ons mee. Die elk brug om brug
bedienen. De mannen werken prima. In ander half uur is het traject
afgelegd. In de stad zelf zijn prima aanlegsteigers voor passanten. Veendam
gaat over in W ildervank en bij een bocht van 90 graden draaien we het
Stadskanaal op. Ook hier gaan de sluizen en bruggen supersnel,maar dan
komt er een kink in de kabel. Midden in de stad Stadskanaal is een brug
gestremd en draait niet eerder als maandagmorgen. Dat is vastliggen,
jammer. Als troost,het is een gezellig winkelcentrum. Ondanks de warmte is
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het toch maar even winkelen. Het is markt, en een drukte van jewelste. Ook
wordt er overal reclame gemaakt voor een spannende en gezellige voetbal
avond. Elke kroeg w il morgen zijn vaste klantjes binnen halen. Na het eten
gaan we nog even door het stadje wandelen om de kilootjes die er zo
langzamerhand aankomen er w eer af te lopen. Lukt natuurlijk nooit,maar
niets doen is ook niet goed. s’Avonds nog wat tv kijken en gaan dan de
bedstee maar eens opzoeken.

Na een stevige onweersnacht met veel flitsen en donderslagen is de ochtend
weer vol op zon. Daar we onder een paar bomen liggen moet wel de hele
boot worden schoongemaakt. Het is vandaag een verplichte (zon)rustdag,de
bruggen en sluizen worden niet bediend. Er zit met dit hete weer niets
anders op dan een beetje luieren,fietsen in de buurt en wat lezen. Zo komen
we de dag rustig door. Ineens staat er een man voor de deur die vraagt of
we morgenochtend verder willen en hoe laat. De eerste schuttin g van de
sluis en brugopening als het kan. Morgen om 8.00 uur bent u de eerste. Er
kunnen drie boten geschut worden,is dat goed? De afspraak is gemaakt tot
morgen. Na het eten komen er hele groepen toeterende en zingende mensen
voorbij. Ik ben benieuw d als het een nederlaag w ordt hoe het hier dan zal
zijn. Ook w ij gaan kijken en zien hoe Nederland in de verlenging sneuvelt
tegen de Spanjaarden. Dit is in de geschiedenis wel meer gebeurd,maar dan
anders. Het blijft na de voetbal erg rustig. Na nog een drankje gaan bij ons
ook de lichtjes uit.

Maandag 12 juli
Na wederom een
nachtelijk
onweer met
bijgaande
regenbuien is het
inmiddels weer
warm. Om kw art
voor acht komt de sluiswachter langs
die ons wenkt om te vertrekken en dat doen we dan ook gelijk,om vijf voor
acht liggen we met drie boten,de zelfde Duitse boot die in Veendam op ons
moest wachten gaat weer met ons mee. Aangezien deze mensen ook naar
Haren w illen zullen we w el tot aan de laatste sluis bij elkaar blijven. Bij de
Electronicabrug gaan we over op het Musselkanaal. Bij de plaats Musselkanaal heet het “de slaapstreek”.Bij Jipsingboermussel begint het Ter
Apelkanaal. In Ter Apel weer zo’n 90 graden bocht. Hier komen er wel heel
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donkere wolken aan. De w ind gaat toe nemen ik
ga alle kussens en alles wat weg kan w aaien
naar binnen brengen. Uit voorzorg gaat ook
vast de achterkant van de tent dicht. Bij het op
varen van het Haren-Rütenbrock-kanaal zijn we
ook gelijk in De Bondsrepubliek Duitsland. Hier
w illen w e de eerste Duitse sluis binnenvaren
maar er komt op dat moment een onweersbui
en een w ind dat de boot niet meer te houden is.
Hij waait alle kanten op. Samen redden we het
om de boot vast te leggen maar vraag niet hoe. De Grandioos is ook
binnengevaren. Ik sta alleen in mijn zwembroek in de warme regen en
probeer hem op te vangen. De storm is zo hevig dat ook de Grandioos niet
aan de kant kan komen waar hij w il. Met kracht wordt hij tegen de kant aan
geblazen. De automatische sluis gaat gewoon dicht of er niets aan de hand
is. Theo kan maar net zijn bijboot redden van de dood tussen de sluisdeuren.
Eigenlijk hadden we niet de sluis in moeten varen. Maar ja je neemt een
beslissing om iets te doen. Soms is dat goed en soms
niet. Alles loopt goed af de schutting van 20 cm duurt
vijf minuten en we kunnen uitvaren. Het blijft stormen
de bomen kraken om ons heen en de takken vliegen
om je oren. We kunnen nergens afmeren dus dan maar
heel rustig varen. Als we bij de volgende sluis komen
van het plaatsje Rütenbrock wordt er met de hand
geschut door de sluiswachter van het centrale systeem.
De reden is dat er over 200 meter een boom over het
kanaal is gevalle n en de vaarweg is gestremd. Bij de
vraag hoe lang gaat dit duren,zegt hij: er is een
kraanwagen en er zijn houtzagers besteld. Over 2 á 3
uur is het kanaal weer open. We nemen na de sluis
plaats aan de wacht steiger,en gaan zelf polshoogte
nemen. Er ligt een joekel van een boom helemaal
over het water. Echt van de ene naar de andere kant. We hebben er een
hard hoofd in dat dit over een paar uur weg is. Het is half zes,dan maar aan
het eten beginnen en zorgen dat we gegeten hebben. Stel dat er nog
gevaren moet worden vanavond. En ja hoor om half negen komt er een man
in en werkpak ons w aarschuwen dat de vaarweg weer vrij is maar wel op
eigen risico.Hij weet niet wat er nog onder water ligt.
Er wordt besloten om verder te gaan,tenslotte heeft
de man van de centrale bediening gezegd:als de “weg”
weer vrij komt bedien ik nog alle bruggen en de
laatste sluis buiten de bedieningstijd om. Van die
service maken we graag gebruik. We kunnen helemaal
doorvaren tot de aansluiting met de Ems. Na de sluis
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mogen we blijven liggen als we maar om acht uur weg zijn want dan gaat hij
weer schutten naar Nederland. Om half tien nemen we een borrel op de
goede afloop,het is zowaar allemaal gelukt. Morgen is het de Ems op bij
km.178.5 richting het Mittellandkanal.
Dinsda g 13 juli
We zijn natuurlijk op tijd wakker. En moeten
voor achten weg zijn op onze ligplaats voor de
sluis. sb uit,na 4 km hebben is sluis Hüntel.
We roepen de sluis aan op kanaal 82. Deze
sluis is 222x12 meter,we kunnen zo binnen
varen,voor 2 boten is dit wel erg groot. De
sluismeester roept ons op en
vertelt dat hij ons zo vlug schut
omdat er van de andere kant een groot schip aan komt, dus
snel invaren bitte. Hij meldt tevens als we wat snelheid maken
kunnen we mee schutten in sluis Meppen,dat doen we dus. Bij
sluis Meppen ligt een aantal plezie rvaartuigen al een tijd te wachten. Het
schip van 90 meter vaart net langzaan de sluis binnen en we kunnen met de
andere schepen naar binnen varen,dat is lekker,gelijk schutten. Eenmaal aan
de andere kant is het binnenvaartschip niet vooruit te branden. Met een
snelheid van 5 km baggert hij vooruit. Er is niets anders dan er gewoon
achteraan kachelen want bij de volgende sluis moet hij er eerst in en dan
mogen wij weer. De telefoon gaat, Richard is in Zoetermeer en is op zoek
naar het telefoonnummer van van Noordersoft wat ik aan hem heb
gevraagd. De reden daarvan is dat PC NAVIGO niet meer werkt. Het mist een
gegeven,hoe dit kan weet ik niet maar het werkt niet meer. Ik krijg alle
gegevens die ik nodig heb. Na het gesprek zal ik het gaan proberen. Op de
achtergrond hoor ik Denver door de tele foon kraaien. Richard heeft zijn
handen vol want Denver w il graag in opa’s kamer en daar boven rond
scharrelen. Groetjes en tot horens. W ij zitten nog steeds achter het
binnenvaartschip(slak) Het is een beetje afzien maar dat is de w atersport. 4
sluizen verder bij sluis Rodde vinden we ligplaats in de dode arm aan sb.
Een heel gammele aanlegplaats maar oké we liggen. Na bijna 12 uur varen is
het genoeg voor vandaag,even lekker wat eten en dan even niks doen
pffffffffff.
Woensdag 14 juli

De dag begint weer met een volle zon op de boot, eerst even zwemmen en
dan de pruttel maar weer starten. Als we om acht uur vertrekken is de
eerste sluis na 3 km zo in te varen,dat is lekker.Er gaat ook een werkboot
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met ons mee,even een klusje ergens??? We willen bij de ingang van het
Mittellandkanal bij het bunkerstation gaan tanken en kijken of ze nog vers
brood hebben,maar bij aankomst is er geen witte diesel en ook geen vers
brood maar wel een halfje bruin uit de diepvries,tegenvaller. Theo kan er wel
een Duitse vlag kopen,de bofferd. We tanken wel 350 liter vers drinkwater
(gratis) dit was ook wel weer nodig. Om 10.00 uur varen we het
Mittellandkanal op,w aar we de komende dagen wel 325,7 km opzitten.

Das Mittellandkanal:
Het Mittellandkanal (: Nederlands Mittellandkanaal) is met zijn 325,7 km
het langste gegraven kanaal van Duitsland.
Het kanaal begint als aftakking van het Dortmund-Eemskanaal bij Hörstel en
voert dan langs onder andere Ramsche, Osnabruck, Minden, Hannover,
Braunschweig, Wolfsburg en Magdeburg naar de Elbe. Verschillende van deze
grotere steden zijn via zijarmen die doodlopen in een havenkom verbonden
met het eigenlijke kanaal.
Hoewel van bij de planning en de bouw in de jaren '30 de bouw van een
aquaduct (Der Kanalbrücke über die Elbe) voorzien was om de Elbe te
overbruggen, zou het tot na de hereniging van West en Oost Duitsland duren
voor dit er ook kwam. Met de bouw werd destijds wel begonnen maar door
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de gew ijzigde politieke situatie
nadien, werd het nooit afgewerkt. Tot het eind van de jaren '90 bleven de
ruïnes van de onafgewerkte Kanalbrücke über die Elbe midden in het weiland
bij de oevers van de rivier staan.
In 1965 werd gestart met verbreden en verdiepen van het toen nog WestDuitse gedeelte ten westen van het elbe-seitenkanaal dit was in 2000
afgerond. In het kader van het "Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr.17" is
toen ook gestart met verbreden en verdiepen van de laatste gedeelte dit is
2007 afgerond.
Het kanaal eindigt officieel bij de Hohenwarteschleuse, omdat het w ater daar
een andere naam krijgt. Het kanaal gaat verder als het Elbe-Havelkanal,
waardoor een doorgaande waterverbinding bestaat tussen het Ruhrgebied en
Berlijn.
Het Mittellandkanaal wordt ook wel
Wezer-Eemskanaal of WezerElbekanaal genoemd.
Bij km 9 is een aanlegplaats met een
super op 5 minuten fietsen. Dit staat
in mijn logboek van de vorige trip naar
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Berlijn. Dus we leggen hier even aan op de: Liegestelle für sportboten,
aanlegplaats voor kleine vaartuigen. Doe dit nu maar, want als de water
polizei langs komt en je ligt verkeerd dan is het gelijk een prent. Marja en ik
pakken de fiets en gaan naar de super,hij heeft alles wat we nodig hebben.
Na een klein half uurtje komen we met volle tassen terug. We gaan de trip
weer vervolgen. Bij km 30 is de afslag naar Osnabrück. Hier wil ik eigenlijk
wel een keer naar toe maar dat komt nog wel,misschien op de terugweg. De
zon brandt nog steeds lekker op ons neer,maar we genieten met volle
teugen van de omgeving en de natuur. We gaan uitkijken naar een ligplaats.
Bij Bad Essen is een Liegestelle für sportboten,die is vol(3 boten) en een
jachthaven maar die hebben we niet nodig. Er zijn langs het water
regelmatig de zg: Liegestelle für Kleinfahrzeuge Hier kan je prima aanleggen.
Het hobbelt wel wat als er een vrachtschip voorbij komt maar dat is maar
even. In de jachthavens is het precies hetzelfde daar hobbel je ook,maar
daar moet je er voor betalen. Als het niet nodig is doen we dat niet,als echte
Hollanders. Het scheelt per boot € 1.50 per meter en w ij zijn samen 25
meter,tel uit je w inst,of je verlies??? We stoppen bij km 73,het is genoeg
voor vandaag,morgen gaan we verder.
Donderdag 15 juli
Op het nieuw s horen we dat het wederom 32 tot 36 graden gaat worden. We
zijn er zo langzamerhand wel aangewend aan deze hoge temperaturen. Om
8.45 uur starten we de motoren en gaan op weg naar Minden. Bij km 101.5
is een Liegestelle für sportboten.

Der Weser
Der Weser is een rivier in Duitsland, de grootste die in dat land begint en
eindigt in de Noordzee. De Weser draagt die naam vanaf Hann Münden, w aar
de Werra (298 km, bron in het Thüringer W oud) en de Fulda (218 km, bron
in de Rhön) samenvloeien. De namen Weser en W erra gaan terug op
dezelfde stam en feitelijk is de Werra dan ook te beschouwen als de
bovenloop van de Weser.
Weser en Werra meten
samen 730 km en met de
Fulda en hun Zijrivieren.
voeren ze het water af uit
een gebied van 46.306 km²,
een gebied dat groter is dan
Nederland. Men spreekt van
een zijrivier als deze w ater
aanvoert naar en uitmondt
in een hoofdrivier.
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Een aftakking voert water af van de hoofdrivier. Het grootste deel daarvan
ligt in Nedersaksen.
Van Hann. Münden tot de Porta Westfalica bij Minden stroomt de rivier door
het Weserbergland en heet dan de Boven-Wezer (205 km). Bij Porta
Westfalica breekt de rivier door de laatste heuvelrug die daar aan de
westerzijde van de Wezer het W iehengebergte en aan de oosterzijde het
Wesergebergte heet. Van hier tot Bremen, de belangrijkste stad aan de
rivier, volgt de Midden-Wezer (157 km), w aar sluizen en stuwen de rivier het
gehele jaar bevaarbaar houden. Het estuarium van de Wezer begint bij
Bremen en heet de Beneden-W ezer. Bij Bremerhaven bereikt de Wezer de
Noordzee.
Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige riviermonding, waar
zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak w ater
ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is. Wanneer een rivier als een
stelsel van aftakkingen uitmondt spreekt men van een delta.
Nederland heeft sinds de Deltawerken nog twee natuurlijke estuaria: de
Westerschelde (monding van de Schelde) en de Eems-Dollard (monding van
de Eems). W at nu het havengebied langs de Nieuwe W aterweg van
Rotterdam is, was ooit het estuarium van de Maas, waarin sinds de
Romeinse tijd ook de Rijn grotendeels in uitmondde (Waal-Merwede.
Nederrijn-Lek). De overige Zeeuwse en Zuid-Hollandse estuaria zijn groot
door herhaaldelijke middeleeuwse stormvloeden: het zijn zeker niet allemaal
verbrede riviermondingen (Haringvliet(zeearm), Grevelingen, Hollandsdiep,
Oosterschelde, Westerschelde) Door de sluizen in het Haringvliet voor het
getij te openen, kan men dit als Rijn-Maas-estuarium laten functioneren.
Estuaria hebben dikwijls een grote Natuurw aarde

Das Wasserstrassenkreuz Minden is een groot
kruispunt van de Mittelweser en het
Mittellandkanal. Je kan op twee manieren op de
Weser komen. Rechtstreeks door de Nordabstieg
Schachtschleuse 85 x 10 meter met een verval
van 13.2 meter of via de Oberschleuse 82 x10
meter met een
verval van 6.3
meter en de
Unterschleuse
82 x 10 meter
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met een verval van 7 meter. Als je met de twee sluizen gaat moet je onder
de grote Kanalbrücke door. In beide gevallen kun je dan naar Bremen en
Bremerhaven varen. En je kunt ook over het Küstenkanal de Ems weer op
naar de Rhein varen en de Ems af via de Dollard weer naar Delfzijl en
Groningen varen. De heren (Theo en Theo)gaan op de fiets even de sluizen
bekijken. Bij de Schachtschleuse kopen we voor €1.50 een entree kaartje
voor bezichtiging van de Schachtschleuse en toegang tot het
informationszentrum W SV,wat staat voor: Wasser-und Schiffahrt Verwaltung
des Bundes. Het water in sluis wordt geregeld door vier op een volgende
watertanken, dat w il zeggen dat er elke keer een tank leeg loopt en de sluis
in vier etappes w ordt vol of leeg gepompt. In het info centrum laat men de
hele bouw zien van het hele complex,volledig nagebouwd op schaal in
maquette vorm. Ook staan er veel soorten mini vaartuigen op schaal
nagebouwd. Leuk om dit te zien en te weten. De dames hebben inmiddels
alle boodschappen gedaan bij de super van Minden. We gaan aan de verse
broodjes voor de lunch. Na de lunch is het verder maar nu gaan we zelf over
de 398 meter lange en 42 meter brede Kanalbrücke die over de W eser gaat.
Bij het plaatsje Haste is w eer een Liegestelle für Kleinfahrzeuge en hier is het
vast knopen. Het is even over vijven en tijd voor een koude pils,met deze
hoge temperatuur(nog steeds 36 graden)gaat dat er wel in. Als het etenstijd
is tja…. dan is het de kombuis weer in. Een restaurantje is hier niet.

Vrijdag 16 juli
Het is weer vroeg wakker. De zon doet zijn best om de watermist,damp die
is ontstaan doordat het water warmer is dan de buitenlucht weg te krijgen.
Het buitenwater is 26 graden en de buitentemperatuur was 19 graden. Dan
krijg je die lage mist. Om half acht is het weer helemaal helder. We verlaten
Haste rond acht uur. En gaan op naar Hannover. Daar is een tankstation. We
kunnen best w eer een drupje hebben. Een uurtje later is het tanken 204 liter
á €1.35/L valt nog mee voor Duitsland. In Nederland zijn er zat pompen die
het ook rekenen voor de w atersport. De Grandioos heeft precies 250 liter
nodig. W ij verstoken 373 liter in de zelfde tijd en afstand met een 62 pk en
hij met een 159 pk
die 250 liter,het
wordt tijd voor een
andere motor. De
temperatuur is
inmiddels opgelopen
naar 36 graden. Ik
heb de hele kap
open,behalve de
bovenkant die houdt
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de zon tegen. Er is gelukkig nog een redelijk w indje dat verkoeling geeft. De
eerste sluis op het Mittellandkanal, Schleuse Anderten, de dubbele sluis van
217 x 12 meter met een verval van 14.7 meter. De sluis heeft
z.g.”Schwimmpoller” of w el drijvende bolders die met het w ater
meezakken,lekker makkelijk. W e moeten een klein uurtje wachten voordat
we geschut kunnen worden met de beroepsvaart. Om 13.15 u verlaten we de
sluis. Langs de oever is er veel vertier met dit mooie weer. Gevaarlijke
situaties doen zich voor door het springen van de bruggen door de jeugd.
Zelfs van de hoge bogen,30 meter,springen ze na het passeren van de boten
het water in. Bij de Liegestelle für Kleinfahrzeuge van Braunschweig op km
220 is weer plek. Dus aanleggen en gelijk de plomp in lekker afkoelen. Na
deze verkoeling komt de inwendige verkoeling,een lekkere koude klets. Als
we eenmaal liggen horen we dat de brug wat herrie maakt,maar daar slapen
we wel doorheen. Tja, toch maar weer wat te eten gaan maken, geen
noodzaak maar wel lekker.

Zaterda g 17 juli
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Natuurlijk is het weer vroeg w akker want die zon gooit je vanzelf je bed uit.
Even ontbijten en dan op naar Wolfsburg de Volkswagen-stad. Bij km 232
komt aan bb de afslag naar het Elbe-Seitenkanal, wat de scheepvaart de
mogelijkheid geeft om naar Hamburg te varen zonder afhankelijk te zijn van
de waterstand op de Elbe. Die kan nog wel eens heel erg laag zijn. We varen
op naar Schleuse Sülfeld. Na ons gemeld te hebben op ukw 20 horen we dat
de wachttijd een half uur is. Dan komt er beroepsvaart en kunnen w e mee.
Tijdens deze wachttijd belt het thuisfront. Peter is in Zoetermeer en loopt de
post even met mij door, niets wat belangrijk is. Kleine Lieke komt ook nog
even aan de lijn kraaien,het is maar kort want ze kruipt/loopt alle trappen op
en af. Vooruit en / of achteruit net w at het makkelijkste gaat. Peter houdt
haar goed in de gaten voordat er ongelukken gebeuren natuurlijk. Er zijn
geen verdere bijzonderheden dus w e groeten en tot de volgende keer. Om
11.10 u varen we de sluis uit. De rest is een
makkie. Om half twaalf is het afmeren bij de
autostad Wolfsburg. Even zwemmen en
lunchen,dan de autostad zelf in om ons te
oriënteren wat we hier vandaag kunnen
bekijken. Bij de info balie horen we dat er
alleen in de “Pavilons” gekeken kan w orden.De
fabriek is natuurlijk gesloten voor het publiek
in het weekend. We besluiten om op de terug
weg op een doordeweekse dag het bedrijf te
gaan bekijken. Volgens mede bootbezitters die
bij ons aan de steiger liggen moet het dik de moeite w aard zijn om voor €
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15.00 dit bezoek aam het complex te brengen. Oké,dan gaan w e nu de stad
zelf in. Als we over het spoorweg viaduct lopen zien we
aan de linker kant een heel nieuw winkel centrum ligt.
Een super outlet centrum van alle bekende merken. Het
wordt er super schoongehouden. Hier lekker doorheen
lopen en verlekkeren ons aan de mooie spullen. Hierna
de stad zelf in. W olfsburg is een gezellige stad. Heel
veel leuke winkels en een grote overdekte passage waar
van alles te doen is. We stranden natuurlijk ook in de grote supermarkt en
kopen daar ons diner in. De buitentemperatuur is nog steeds zo dat we beter
buiten op het achterdek kunnen eten dan in een benauwd restaurant. Nog
even een pilsje pakken op een terrasje voordat w e terug gaan naar de
boot,nog wel 20 minuten lopen. Ondanks de w armte hebben we het nog lang
uit gehouden,om vijf uur zijn we terug op de
boot. Even uitkleden en dan…de plomp
in,afkoelen en dan?? Natuurlijk een koude
versnapering. Ook vandaag w eer een lekker
maaltje op de boot. Gerookte zalm en
tonijnsalade op toost bij het aperitief. Diverse
soorten kippen kluifjes,frietjes en een paar frisse
salades als hoofdgerecht,we sluiten af met ijs en
aardbeien met slagroom. Lang leven de lijn. We
zitten tot laat buiten met koffie en een …………..Rond middernacht gaan de
“oudjes” naar hun bed.

Zonda g 18 juli
Aangezien we vandaag toch niet de Autostad
gaan bezoeken stappen Marja en ik op de
fiets om een lekker vers broodje te halen. Ik
ga er gewoon van uit dat de bakkers in
Duitsland open zijn op zondag, ook al is het
pas half acht. Met de fietsen over het spoor
heen en dan weer naar beneden. Hier
moeten we wel het hele winkelcentrum door
fietsen om bij een bakker te komen die open
is. Er kan tevens gebruik worden gemaakt
van de ontbijt service. De keuze valt op verse croissants en diverse soorten
w itte en bruine harde broodjes. Met een tasje vol brood fietsen we terug
naar de boot. We zeggen Autostad vaarwel en ontbijten tijdens het varen. Bij
km 262 varen we over de grens van het voormalige Oost Duitsland. Voor de
zondag is er weinig vertier op het water. Zo hier en daar een fietser en meer
ook niet. Het is hier bijna niemandsland. Bij Haldensleben passeren we de
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300 km paal van het Mittellandkanal. Der Kanalbrücke über die Elbe komt in
zicht. In 2001 is de naast gelegen sluis Rothensee geopend. Door de opening
konden nu ook grotere schepen naar Berlijn varen. De bruikbare lengte in de
scheepslift was maar 85m de sluis heeft een bruikbare lengte van 190 m Het
omvaren was vooral problematisch in zomermaanden waar de scheepvaart
enorm gehinderd w erd door lage waterstanden zodat vaak met een diepgang
van minder dan 1,5m gevaren kon worden. Door opening van het Aquaduct
(Der Kanalbrücke über die Elbe) is een diepgang van 2,5m het hele jaar
gegarandeerd.
Bij km 319 kan je natuurlijk ook de Elbe op door Schleuse Rothensee met
een verval van 11 tot 18 meter dit hangt af van de w aterstand van de Elbe.
We kunnen er geen gebruik van maken w ant het water op de Elbe is over 50
km nog geen 80 cm,dat zou vastlopen betekenen. Bij de 918 meter lange
Kanalbrücke en W asserstrabenkreuz Magdenburg aan gekomen krijgen we
rood licht. Er komt een klein zeilbootje aan daar moeten we op w achten. Op
de Brücke mag men niet passeren van beide richtingen zg “Einbahnverkehr”.
Als het bootje er van af is krijgen we groen. Een prachtig gezicht over de
Elbe. Deze brücke is pas in 2003 geopend. Voor die tijd moest men eerst met
de sluislift naar beneden,dan een omweg van 12 km maken en bij de sluislift
van Niegripp w eer naar boven het Elbe-Havel-kanal op. Deze omweg kostte
ongeveer een hele dag, afhankelijk van de waterstand van de Elbe. Een hele
verbetering voor de scheepsvaart. Als we de brücke gehad hebben zijn we
tevens van het Mittellandkanal af,de 325,7 km zit er op. W e varen het ElbeHavel-Kanal op. Een paar km verderop ligt Schleuse Hohenwarte. Ook deze
sluis is pas in 2003 in gebruik genomen. Het verval is 22 meter met gelukkig
weer”Schw immpoller” Na deze joekel van een sluis varen we nog een paar
km door tot km 232.5 bij het plaatsje Burg. Aan sb ligt een:
“Anlegemöglichkeit an einem Bollwerk mit Spundwand”
Of wel een betonnen wallenkant met prima bolders om aan te le ggen. Om
half zes zetten we de motoren uit. Het is aperitieftijd en daarna lekker
happen.

Die Elbe
Loop van de rivier
De Elbe ontspringt in het Reuzengebergte in Tsjechië. De Elbe (Tsjechisch:
Labe) is met een lengte van 1164 kilometer en een stroomgebie d van
144.000 km² een van de belangrijkste rivieren van Midden-Europa. Via
diverse plaatsen loopt de rivier naar het westen en komt ten zuidoosten van
Dresden Duitsland binnen. Het bergachtige gebied tot Dresden heet
deSächsische Schweiz. Vanaf Riesa bereikt de Elbe het laagland en begint de
middenloop van de rivier.
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Via Dessau en Maagdenburg verloopt
de middenloop van de Elb e verder in
noordwestelijke richting. Bij het stadje
Lauenburg begint het ElbeLübeckkanaal, dat de rivier sinds 1900
met de Oostzee.
Aan de benedenloop domineert de stad
Hamburg, de grootste stad aan de
Elbe. De Elbe splitst zich hier in tw ee
takken: de Norderelbe en de
Süderelbe, die zich later weer
verenigen. Het gedeelte van de
benedenloop van Hamburg tot de Noordzee staat bekend als Niederelbe.
De Elbe mondt bij Cuxhaven via een estuarium uit in de Noordzee. Het
estuarium bereikt bij Cuxhaven zijn grootste breedte: 15 km. De voortzetting
van de Elbe in de Waddenzee heet de Buitenelbe .

Maanda g 19 juli
Wederom een warme nacht maar zonder
vrachtverkeer. Heerlijk geslapen zo als elke
nacht,maar wel w eer vroeg wakker. Ik ga eerst
lekker afkoelen in het Elb e-Havel-Kanal het
buitenwater is weliswaar 23 graden maar met een
beetje w ind van de ochtendbries is het wel lekker
fris. Ook vandaag zitten we al weer vroeg te
ontbijten,half acht. Met dit weer ben je er gewoon
vroeg uit en wakker. We varen vandaag naar
Brandenburg. De eerste sluis vandaag is Schleuse
Zerben 225 x 12 meter met een verval van 3.5 tot
6 meter,dit hangt w eer af van de w aterstand op
de Elbe. Bij Neuderben kun je weer de Elbe op er
is alleen niemand die het doet. Bij km 362.2 ligt
de kleine jachthaven van Genthin hie r kun je
prima overnachten maar niet goedkoop € 1.50 /
m.Ook voor de boodschappen is het een prima
plek,3 supers, een plaatselijke en de Lidl en de
Aldi. Wij varen er dit keer voorbij,misschien op de
terugweg dat we er gaan liggen. Op km 337 ligt
de volgende sluis,Schleuse W usterwitz 225 x 12
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meter en met een verval van 2.5 tot 5 meter. Voor beide sluizen hebben we
een half uurtje moeten wachten. Hierna gaan we de Wend-see op.Onder de
brug door en dan de Plauer-see op. We volgen de boeien en gaan dan sb uit
richting Breitling-see. Alleen w ij gaan bij de Plauer Gmund naar binnen de
Brandenburger Niederhavel op. Als je moet tanken kan dit bij km 59. Bij km
57.5 is een park waar je prima kan overnachten. Eerst een drijvende steiger
met water en stroom. Voor een euro de meter,w ater 1 euro / 100 liter en
stroom is ook een euro. 100 meter verder op is nog een aanlegplaats hier
heb je verder niets,alleen aanleggen en dit kost 5
euro per nacht,neem plaats waar plaats is zou ik
zeggen. Na even op de vijf euro plek te hebben
gelegen gaan we naar de drijfsteiger waar
inmiddels plaats is gekomen. De dames willen
wassen en dat kan hier natuurlijk prima,water en
stroom. s´Avonds probeer ik nog via internet van
een mede watersporter mijn Navigo aan de praat
te krijgen,maar helaas er is geen update van
Noordersoft gekomen,ik zal ze morgen weer bellen Na twee uur klooien stop
ik er mee. Ik neem een neut en ga de slaap maar vatten. Het is ruim over
enen geeeeeuw.
Dinsda g 20 juli
De dag breekt aan met……..een zonnetje,even ontbijten en dan weer even
Brandenburg in. Om 9.00uur lopen we in de dan al warme hoofdstraat van
Brandenburg. We wandelen naar het nie uwe gedeelte van de stad. Hier is
duidelijk heel veel gebeurd de laatste jaren. Heel veel nieuwe winkeltjes en
gezellige terrasjes,nu al in de morgen. Overal zitten mensen aan de koffie en
te ontbijten. Bij het grote marktplein aan gekomen is er een super modern
w inkelcentrum gekomen bij navragen aan een van de w inkeltjes is het pas in
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augustus 2009 geopend. Het is hier zo
akelig schoon, alles glimt je toe, prachtige marmeren vloeren. In de super w orden zelfs de boodschappen wagentjes
door een medewerker á la minuut
schoongemaakt. Met een desinfecteer
spray worden handgrepen gereinigd.
Iedereen met handschoentjes aan die
met eten omgaat, perfecte kleding en
haarverzorging,niet te geloven wat een
disciplines. En boven al top kwaliteit.
Een feest om hier te winkele n. We doen de noodzakelijke boodschappen en
gaan dan verder de stad in. Onderweg wandelen we een broodje naar
binnen. Als we om half een weg gaan reserveer ik nog even 2 plekken voor
op de terugweg bij de havenmeester. Wasserwanderrastplatz Am Slawendorf
km 58 Brandenburg an der Nieder Havel. Herr W iechert +49175 2157774 of
Herr Kleinod +49175 2157686 Dit is alleen voor de steiger met stroom en
water. W e verlaten de Nieder-Havel en gaan bb uit naar VorstadschleuseBrandenburg 210 x 9.8 meter of de kleine 167 x 12 meter ukw 20. Plaats
genoeg zou ik zo zeggen. We moeten even wachten om geschut te worden.
Hier gaan de prachtige Havel weer op,lekker ruim
varen en een mooi landschap met veel
afw isseling. Via de Trebel-See gaan we het
Sacrow-Paretzer-Kanal op. Een kanaal van zo’n
12 km. Aan het einde van het kanaal gaan we de
Jungfern-See op en dan sb uit naar de beroemde
Gliennicker Brücke (gebouwd in 1907) . Hier
werden tot voor de verbroedering van 1990
geëindigde koude oorlog de spionnen van de toenmalige DDR het Öst und
West Ausgetauscht (uitgewisseld). Hier gaan we onderdoor en sb uit de
Tiefer-see over. We gaan de Neue Fahrt op en dan bij de rode boei sb. Hier
vaar je door tot aan de rechterkant de Jacht club Potsdam komt,hier hebben
we in 2004 gelegen,maar er is nu geen
plaats. We varen iets door en gaan sb
onder de brug door,ook hier is een
kleine jachthaven. Jachthafen Potsdam
Melden bij `De Hausboot`MS
Rattenfànger. Funk +49173 2824667
of +49 172 3122631 met deze
nummers kan je van te voren een
plekje reserveren. Er wordt een prima
plek voor ons aangewezen. Om 17.15
uur knopen we de touwtjes vast. Bij
het aanmelden valt het liggeld ook nog
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mee,weer een € 1.00 / meter. Stroom €0.30 / Kwh naderhand af te rekenen.
We gaan nu een toost uitbrengen op Potsdam/Berlijn, we hebben er 110 uur
over gevaren om hier te komen. Daar het w eer nog steeds bloedje heet is
gaan we eerst zwemmen en dan een lichte maaltijd maken. We babbelen de
reis door en gaan redelijk vroeg half twaalf de oogjes sluiten. We w illen
morgen vroeg opstaan voor onze trip naar en door Potsdam.
Woensdag 21 juli
De interne wekker loopt
om 7.15 uur af. Ik voel
een beetje knorretjes. We
hebben gisteren niet
zoveel gegeten dus het is
zo gek nog niet dat je trek
hebt in een ontbijtje.
Omdat we zo vroeg
opstaan opper ik, zullen
we het bed verschonen!!
We liggen aan de 220 en
dat is goed voor de
wasmachine. Even daarna
draait de machine onze
dekbedden en slopen. We
w illen om half elf bij de
Stadt-und Schlösserundfahrt Potsdam / Sanssouci zijn. Deze vertrekt van het
Hauptbahnhof in Potsdam. Vanuit onze ligplaats in de jachthaven is dit 15
minuten lo pen. Na de kleine wandeling in deze tropische temperatuur zijn we
blij dat we in een bus kunnen plaats nemen die wel open is aan de zijkanten
maar wel met een gesloten schuifdak erboven. Dit houdt een hoop hitte
tegen(ruim 37 graden volgens de thermometer van het Bahnhof. Bij het
betalen worden we alle vier als 60 plussers aangezien,dus w e krijgen € 2.00
korting pp,geen € 18.00 maar € 16.00. Om tien over elf vertrekt de bus voor
de ruim drie uur durende rondrit door Potsdam.
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We bezoeken oa:
•

Sanssourci, het lustslot van Frederik de Grote

•

Het Orangeriepaleis, voorheen bestemd voor gasten van de koninklijke
familie

•

Neues Paleis (Nieuwe Paleis), ook gelegen in het Park Sanssourci

•

Friedenskirche met Mausoleum, ook gelegen in het Park Sanssourci

•

Charlottenhof, ook in het park Sansourci

•

Neuer Garten, met Marmorapaleis en Celilienhof

•

Het Belvedère op de Pfingstberg

•

De Russische kolonie Alexandrowka met de Alexander-NewskiGedächtniskirche

•

Babelsberg, het zomerpaleis van Keizer W ilhelm I.

•

St.Nikolaikirche(1850) en het stadhuis (1753)
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•

Oude binnenstad met de Brandenburger Tor (1770, niet te verwarren
met het bouwwerk met dezelfde naam in Berlijn)

•

Het Holländisches Viertal met Nederlandse gevelhuisjes, opgebouwd
onder de uit Amsterdam afkomstige Jan Bouman.

•

Het Wetenschapspark Albert Einstein met de Einsteintoren op de
Telegrafenberg

•

GroBes Militärwaisenhaus

•

Pumpenhaus, Maurische Moschee het pomphuis ('moskee')

•

St.Peter und Paul Kirche, gelegen bij Holländisches Viertel

•

Nauener Tor

•

Oude Raadhuis aan de Alter Markt

•

Barocke Altstad

•

Glienicker Brücke

•

de verbotene stadt

Nadat we drie keer onderweg zijn uitgestapt voor een bezichtiging met zeer
duidelijke uitleg van onze gids mogen we zelf kiezen waar je onderweg w ilt
uitstappen, maar dan moet je w el op eigen gelegenheid terug naar je plaats
van bestemming. W ij stappen uit bij de nep moskee, deze moskee is het
pomphuis voor de watervallen/fonteinen in het park van Sanssourci. Hier
vandaan is het vijf minuten lopen naar de jachthaven. Deze rondrit is echt
een aanrader voor iedereen. Als je terug bent op de boot kun je de fiets
pakken en een aantal plaatsen opnieuw bezoeken,daar waar de bus niet is
gestopt. Met de fiets is het ruim 2 uur als je de plekken wil bezoeken waar
de bus niet is gestopt. Het is natuurlijk ook makkelijker om foto,s te nemen.
Je kan er de tijd voor nemen. W ij halen bij het w inkelcentrum nog even 2
kant en klare gegrilde haantjes voor de avonddis. De rest hebben we al in de
boot. Na deze warme uitspatting,ruim vijf uur onderweg,gaan we wat luieren
op de boot. Als de ergste warmte is verdwenen gaan we aan de haantjes
beginnen. We blijven nog tot laat buiten zitten. De achterkajuit is nog steeds
boven de 30 graden, tot morgen.
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Donderdag 22 juli

Vandaag gaan we de hoofdstad “Berlijn” met een bezoek vereren. Bij het
opstaan heeft Loes nog meer pijn in haar pols als de dagen er voor. Ze
besluit zelf om toch maar een dokter te raadplegen”een wonder”.Normaal wil
ze dit niet horen van een ander. Marja biedt aan om met haar naar het
ziekenhuis te gaan. Om even voor negen zijn de dames vertrokken naar het
St Joseph ziekenhuis. Theo en ik gaan in die tijd ons nuttig maken om een
w interzeiltje uit te meten voor de Periquita. Tevens een afdek zeiltje voor de
schuifdeur. Na een paar uur komen de dames terug met als resultaat een
uitgerekte pees in haar pols, zo iets hadden we al verwacht,maar nu w eet ze
het zeker die pols moet rust houden en ingetaped. De
plaatselijke apotheek zorgt voor een “smeermiddel”
Advel Schmerzgel dit zal zijn doel w el weten!!!
Na de koffie gaan we w eer naar het Hauptbahnhof van
Potsdam. Hier aangekomen is er een fraaie beelden
uitstalling van de Harry Potter films met bijna alle hoofd
figuren die in het verhaal voorkomen. Deze w il ik als
Potter liefhebber natuurlijk even vast leggen. De anderen zorgen in die tijd
dat w e de juiste kaartjes krijgen voor een retourtje Berlijn. Na ruim 25
minuten stappen we uit op Bahnhof Zoo.Hier lopen dan langs de Zoo
Tiergarten Berlijn. Vanuit daar gaan w e eerst de Kurfüstendam op en lopen
langs de Gedachtnes-kirche .Maar al gauw besluiten we om gewoon bus 100
te nemen,die brengt je door de hele stad met al zijn belangrijke
bezienswaardigheden. Je kan uitstappen en gewoon de volgende bus weer
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nemen Je kan ook de open tourbussen nemen die rijden er niet alleen langs
maar geven ook nog uitleg door een gids en de tijd om te fotograferen,alleen
een ander prijskaartje.

Berlijn telt vele belangrijke beziensw aardigheden, waaronder:
•

Altes Stadthaus,

•

Berlijnse Muur East Side Gallery een stuk
beschilderde Berlijnse muur.

•

Berliner Dom

•

Bondskanselarij

•

Botanischer Garten Berlin

•

Brandenburger
Tor aan de
Pariser Platz,

gebouwd in 1788.
•

Checkpoint Charlie in de Friedrichstraße,
sinds 1961.

•

Deutsches Theater Berlin in de
Schumannstraße, gebouwd 1850.

•

Dierentuinen: Zoologischer Garten en Tierpark Rtiedrichsfelde

•

Alexanderplatz.

•

Funkturm

•

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

•

GroBer Tiergarten, het grootste park van de stad.

•

Hauptbahnhof, het grootste station van Europa.

•

Holocaustmonument

•

KaDeWe Kaufhaus des Weste ns (afgekort tot KaDeWe) is een Duits
warenhuis in het centrum van de hoofdstad. Het bevindt zich in de
TauentzienstraBe bij de Kurfürstendamm en de Gedächtniskirche

•

Legoland Discovery Center Berlijn

•

Nieuwe Synagoge in de Oranienburger Straße, gebouwd rond met een
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grote gouden koepel.
•

Potsdamer Platz met het Sony-Center en het DamlerChryslerQuartier,
beide sprekende voorbeelden van moderne architectuur.

•

Rijksdag

•

Slot Bellevue

•

Slot Charlottenburg

Bekende straten en pleinen in Berlijn zijn:
•

Alexanderplatz, Gendarmenmarkt, Karl-Marx-Allee voorheen
Stalinallee,Kurfüstendamm,Potsdammer Platz,StraBe des 17.Juni
voorheen Charlo ttenburger Allee ter herinnering aan de slachtoffers
van de Arbeidersopstand van 1959 hernoemd in juni van dat jaar. En
natuurlijk Unter den Linden.

We beginnen met de Reichstag en het grote plein
ervoor,even kijken op Mw .Merkel thuis is. Langs de
Spree en dan naar de Brandenburger Tor.Via
Parisser Platz naar het beroemde Unter den Linden.
Hier gaan we even gezellig w inkelen,of w el kijken
en niets kopen. Op de helft van Unter den Linden
strijken we neer op een terrasje voor een lekker
koud biertje. Hier pakken we bus 100 weer en laten
ons langs de Siegessaul, Potsdammerplatz,
Alexanderplatz enz rijden. Voor die paar euro
wat dat kaartje kost is dit niet te lopen. Aan het
eind van de middag nemen we de trein weer
terug naar Potsdam. Hier gaan w e in een
restaurantje ons lekker laten verwennen. Dan
hoeven we met deze hitte niet nog even te
koken op de boot. Als w e om acht uur het
restaurant verlaten komen er wat donker
wolkjes boven Potsdam. Even flink door stappen naar de boot om te zorgen
dat w e voor de bui binnen zijn. We redden het ruim,bij de koffie komen de
eerste druppels naar beneden. Rond half tien komen er al gaapjes naar
boven. We gaan nog even tv kijken en dan rustig slapen.
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Vrijdag 23 juli
De nacht heeft een knappe afkoeling gekregen
door de regen van vannacht. Na het ontbijt w illen
we nog even Potsdam in. Naar de LuisenPlatz en de
Brandenburger Tor van Potsdam. Ook hier staat
een Tor. Hieronder door loop je de grote
winkelstraat van Potsdam in de Branderburger
Strasse. Veel terrassen en fraaie w inkels. In het
midden van deze straat is een nieuwe
winkelpassage gekomen met een idem supermarkt.
Hier doen we de laatste boodschappen voor het weekend. Even 10 minuten
lopen en we zijn weer op de boot. Even melden bij de havenmeester w ant we
moeten de laatste nacht en het stroomverbruik nog afrekenen. Ik heb 25
KWh verbruikt à € 0.30 / KW h. Kan best kloppen met 2 koelkasten,2
ventilatoren,2 volle walsmachines,pc,pompen en verlichting in drie dagen.
Om half een verlaten w e de poel waar we liggen.
Terug naar de Havel via de Neue Fahrt,Tiefer
See,Glienicker Lake sb uit de Griebnitz See op.
Hierna volgen nog een aantal meren,aan het einde
hiervan gaan we de Grösser Wannsee op. Een
prachtig groot meer. Voor de vrijdag redelijk druk
met zeilboten en kleine motor bootjes. In het
midden van het meer loopt de vaargeul en die
heet gewoon weer Havel. Een prachtig stukje
natuur en water. Aan het einde van dit water ligt een grote kom,het Scharfe
Lanke. Even hier voor lopen we de Marina Lanke bin nen voor een ligplaats
voor de nacht. We hebben pas 3 uur gevaren maar dat geeft niet,gewoon
een rustig dagje. Redelijk grote haven en ook hier weer €1.00 /m. Jammer
dat w e toeristen belasting van €3,50 pp moeten betalen. Het restaurantje
wat erbij is heeft nie t veel lekkere dingen op de
kaart. Dus het is zelf koken,ook geen probleem.
We overwegen om na het eten en de koffie nog
even Spandau in te gaan maar er is niet zoveel
animo,het regent een
beetje. Dan lopen we
de route van morgen
nog even door. Het
water op tussen de
rondvaartboten van Berlijn. We zien het morgen
wel. Het hangt een beetje van het weer af of
het erg druk zal zijn op de Spree.
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Zaterda g 24 juli
Half negen varen we de Havel w eer op,het weer
valt een beetje tegen. Er valt een heel dun
regentje. Even verder varen we de Spree op door
Berlijn. Bij km 6.8 kunnen we bijna direct
Schleuse Charlottenburg (82 x 10 meter)
invaren,via ukw 22 w orden we op geroepen dat er
zo geschut kan worden. Gelijk na de sluis gaan we
sb uit om dan naar de oude binnenstad te varen.
Onderweg passeren we een aantal grote
bezienswaardig-heden. Ook komen we nog wat
vrije aanle gplaatsen voor sportboten tegen. Wel
langs de openbare w eg. Bij km 14,5 komen we bij
de Reichsdag voorbij. Dit gedeelte van de Spree
heeft alleen al meer dan 40 bruggen, waarvan de
laagste vaste brug 4 meter is. Op km 18 is
Schleuse Mühlendamm (136 x 12 meter) Ukw 20.
Hier moeten w e even aan de sportbotensteiger
wachten op de volgende schut-ting. 20 minuten
later krijgen we groen licht en kunnen de sluis
binnen varen,weer een metertje omhoog. We
varen verder de Spree op. Onderweg komen we
nog een aantal stukken oude DDR muur tegen. Bij
km 22 tot en met 23,6 is er een Startbahn für
Wasserflugzeuge. 6 jaar geleden kwam ons hier
een klein rood vliegtuigje ons tegemoet vliegen /
varen. Dat is wel een vreemd gezicht als je dat
niet verwacht. Vandaag is het rustig. We varen Grunau voorbij,om bij
Köpernick even de Dahme op te varen en dan onder de brug door gelijk bb.
uit naar een aanlegsteiger te varen. Hier ligt een drijfsteiger midden in het
stadje. Helaas moet je er nu € 1.00 / meter betalen. Dit was voorheen
gratis. We hebben 5 uurtjes gevaren dat is voor vandaag weer genoeg. Even
het stadje in en dan zien we wel weer verder. De stad valt tegen.Alle w inkels
zijn reeds om 13.00 uur gesloten. De super die
normaal w el open is heeft een
verbouw ingssluiting. Dat is dan ook geen vers
brood morgen,oké dat zien we morgen dan w el
weer. Het kleine restaurantje waar we het liggeld
hebben voldaan heeft nog w el wat gebak. Marja
heeft daar net voor sluitingstijd nog even 4
apfelstrudels gescoord voor bij de koffie. Na de
kalkoenfilets komen deze heerlijk warm en met
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slagroom weer boven water. De dag is al weer
bijna om. Wat doen we morgen? Morgen gaan we
de meren op ten oosten van Berlijn,richting de
Poolse grens.
We gaan niet naar Polen, in Polen daar doen ze
zo eng!!!!!! Volgens Blöf.
Zondag 25 juli

Met half bewolkt zonnetje worden w e wakker.
Vannacht heeft het behoorlijk geregend met een
behoorlijk w indje. Na de douchebeurt hoor ik
muziek uit het restaurant aan de overkant komen.
Ik ga vriendelijk vragen of ze weten of er een
bakker open is om verse broodjes te halen. Als
antwoord krijg ik: ja maar ik weet niet of de
bakker al open is,maar wat heeft u nodig? 6 verse
broodjes zeg ik okè die bak ik w el even voor u af.
Over 12 minuten zijn ze klaar. En ja hoor 15 minuten later komt ze de
broodjes in een mandje aan boord brengen. Na het ontbijt moet ik het
mandje maar terug brengen en betalen € 0.50 / broodje,warm en aan boord
gebracht, niet over zeuren. Na het zondagse ontbijt vertrekken we. Eerst
weer de brug onder door en dan sb uit de Spree op,aan bb passeren we het
plaatsje Friedrichshagen,deze gaat over in de Grober Müggelsee, Door
diverse watertjes en plekjes die heel veel lijken op het Giethoornse
landschap. Een kant heel rijk en hele stukken erg arm een groot verschil
tussen de oude ossies en de rijke westersen die hier goedkope grond hebben
kunnen kopen bij het
samengaan van Oost en W est.
Via de Dämeritzsee sb naar het
Gossner Kanal,dat weer uitkomt
in de Seddinsee. Bij km 45 aan
bb begint het Oder-Spree-Kanal
dat naar Polen gaat. Aan het
einde van dit meer bij het
Plaatsje Schmöckwitz kan je bb
naar nog meer meren,wij gaan
sb de Dahme op en verder naar
de afslag bb het Teltow -Kanal
op. Het zonnetje gaat weer knap
schijnen. Het w ordt weer w arm.
Dit bijna 40 km lange kanaal
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gaat onder Berlijn door naar Potsdam.
Het heeft een sluis en maar liefst ruim
50 bruggen,allemaal hoger dan 4
meter. Bij km 24.8 licht een
hagelnieuwe gemeentejachthaven “De
Tempelhof” Hier was vroeger ook het
gelijknamige vliegveld. We besluiten
hier in te varen en aan te leggen. 6
uur gevaren is voor de zondag
genoeg. Eenmaal aangelegd lezen w e
dat de haven 10 juli 2010 is geopend.
Voorheen w as dit een overslaghaven
voor diverse bedrijven naar het oude vliegveld wat hier vlakbij was,dit is
2008 voorgoed gesloten. De oude kranen staan als decoratie nog op de wal.
Eigenlijk net zoiets als de Entrepothaven in Rotterdam. Ook hier is een
kompleet w inkelcentrum,terrassen,restaurants uit de grond gestampt.
Liggeld is weer €1.00 / meter. Stroom en water na geld inworp €0.50 / KWh.
Na een drankje gaan we de trappen op naar boven en bezoeken de
achterliggende w inkelstraten. Op een bloemenstal,een paar oosterse bistro´s
na is alles natuurlijk gesloten op zondag. Even
later is er ook nog een banketbakker open met
heel veel gebak. In deze drukke w inkel is het
aanschuiven en wachten op je beurt, maar er is
genoeg. 4 stukken pruimen en 4 stukken
appeltaart worden voor ons ingepakt voor bij de
koffie. Ook vandaag eten we weer op het
achterdek van de Periquita,en natuurlijk weer
koffie met gebak Langs de haven komen geregeld
mensen kijken naar de afgemeerde boten. Aan de andere kant van de haven
het geroezemoes van de mensen die in het restaurant aan de haven zitten te
eten. Als we dit van te voren hadden geweten hadden we hier ook gaan
eten,maar ja,alles w as al uit de diepvries dus gewoon thuis eten. Morgen
gaan we eerst het nieuwe winkelcentrum in voordat we gaan varen. Een
beetje vers kunnen we wel gebruiken.
Maanda g 26 juli

Kwart over vijf worden we cru gewekt door een aantal duwboten die hun
zware diesel starten,met de daarbij behorende uitlaatdampen die zo’n motor
produceert als hij 2 dagen heeft stil gelegen. Vlug sluit ik de ramen om de
uitlaatgassen buiten te houden. We dutten weer in, maar niet voor lang w ant
om half zeven begint de bouw ,die bezig is met een nieuw pand aan de
overkant. Te vroeg om er uit te gaan al ben je wakker. Rond half acht komen
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we er toch maar uit,mokje thee,kopje koffie en ontbijten. De zon doet zijn
best en geeft de boot w eer een beetje warmte. Na de koffie gaan we het
nieuwe winkelcentrum bezoeken. Het is er w eer een om door en ringetje te
halen superschoon en heel veel mooie mode en schoenen w inkels. Ook alle
telefoonwinkels zijn aanwezig. De grote super die er zit is gewoon af. Het is
natuurlijk maandagmorgen dus alles is kakelvers en schoon. We verblijven
meer dan een uur in de super,gewoon genieten. Met volle tassen verlaten
we het pand en sjouwen alles naar de boot. We aarzelen of we eerst gaan
eten of toch maar gelijk varen en onderweg lunchen. Het wordt het
laatste, onderweg lunchen. Het is half een als w e de Tempelhofhaven
uitvaren. We draaien het Teltow kanal weer
op. Na anderhalf uur wacht ons de eerste
schleuse, Kleinmachnow, 3 kamers
85,67,65 x10 tot 12 meter. Het verval is
maar 2.7 meter. Na de oproep op Ukw 18
moeten we eerst aan de sport
steiger plaats nemen terw ijl de sluis open
staat. Het staat allemaal op rood
Als alle 4 de sportboten vast liggen aan de
jachtsteiger geeft de bediening
groen. Allemaal weer losmaken en we kunnen invaren. Hoe bedoel je
machtsmisbruik!!!! . Maar het weer gaat nu ook de goede kant op. De zon
heeft de overhand op de w olken en de temperatuur gaat weer naar de 25
graden. Na een uurtje varen we het kanaal af en varen weer een aantal
meren over om in Potsdam te komen. Via de wateren die ons bijna terug
brengen naar de haven waar we in Potsdam lagen. Die laten we rechts liggen
en gaan bb uit waar op 300 meter een tankstation ligt. Hier tanken we nog
even 170 liter á € 1.31 We varen verder over de Templiner-See. Stukje
Schw ielow-See, Grober en kleiner-Zern-See weer de Havel op. De Havel
loopt als rode draad door dit
hele gebied heen en wordt
regelmatig met een
andere naam verwendt als
de rivier door een bepaald
gebied loopt, maar het
blijft de Havel heten. We
gaan bb uit naar het plaatsje
Ketzin voor een
ligplaats voor de nacht. Bij
de plaatselijke
motorbootclub mogen we
aanleggen voor € 0.90 per
meter en € 1.50 voor de
stroom onbeperkt, geen
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muntjes dus. Het is inmiddels al weer half zeven. Tijd voor de inwendige
mens. Loes en Marja gaan samen even de kombuis in en binnen
een half uurtje zitten we achter een lekker maaltje. Na de avond koffie gaan
de twee Theo’s nog even een wandelingetje maken. (uitbuiken???) Loes gaat
nog even een wasje draaien. Bij de jachthaven horen we dat en om acht uur
brood gehaald kan w orden bij de bakker. Dat is maar 5 minuten
lopen van de boot. Dus morgen voor we gaan varen weer vers brood. En nu
even een slaapmutsje en dan onder de dekbedjes.
Dinsda g 27 juli
Het is een heel rustige haven. We zijn de
eersten die over de steiger lopen naar de
bakker. Het dorp is echt een gat. De enige
echte bakker is met vakantie. De
plaatselijke mini super heeft wel wat
broodjes en dat is voor ons voldoende. Als
we teruglopen op de haven is er wat meer
leven. Half ontkleed komen we wat mensen
tegen die uit de douches komen. Verdwaast
kijken ze mij aan als ik verse broodjes heb.
Tien over negen gaan de motoren weer hun
werk doen. W e vertrekken vanuit Ketzin en vervolgen de Unter Havel. Via de
Trebel-See en alle kleine meertjes naar Brandenburg. De Vorstadtschleuse –
Brandenburg op Ukw20 geeft ons aan even aan te leggen aan de
sportbootsteiger en dan w orden we wel opgeroepen. Deze sluis is ook weer
groot genoeg,210 x 9.8 meter of de kleine sluis 167 x 12 meter. Daarna
volgt het Silokanal dat dan w eer Havel wordt het laatste stukje merengebied
van de omgeving Berlijn, of zo als het hier heer het Brandenburger gebied.
Bij het plaatsje Kirchmöser varen we het Elbe-Havel-Kanal op,km 379. Dit w il
zeggen dat we tot km 1, het begin van het Mittelland-Kanal,nog wel even
hier op varen. De eerste sluis is al over 2 km. Schleuse Wusterw itz 225 x 12.
Het verval valt weer mee,3.50 meter.De wachttijd is nog geen 10 minuten.
Bij het plaatsje Genthin is een kleine ligplaats voor sportboten. Als we er
binnen varen is het hele haventje leeg, dat is boffen. Als w e de schepen
hebben vast gelegd kijken we per toeval op een prijslijst die in een kastje
hangt. € 7.00 per boot van 7 meter,daarna € 1.50 per meter extra. Incl.
sanitair.€ 3.00 voor stroom. Maar er is verder in de haven niets aan
gezelligheid. Het stadje zelf is best gezellig. Je kan er in diverse
restaurantjes lekker eten. Ook zijn er 3 supermarkten op loop afstand van 10
minuten. Maar het is eigenlijk nog te vroeg voor ons om al te stoppen met
varen. We starten de motor weer en varen door tot km 347, Bij het plaatsje
Güsen,hier is een vrije ligplaats voor ongeveer 7 sportboten. Hier knopen we
de touw tjes om 18.00 uur vast. Even een wel verdiende pint. Hierna gaan we
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aan de gebakken vis,aardappels en lofsla. Ik stap na het eten nog even op
de fiets om te kijken in het plaatsje Güsen. Volgens de Duitse buren is zo
hier en daar zomaar nog wat te doen. Een restaurantje en wat w inkeltjes,ik
ben wel een zeur als ik vraag of er ook een bakker is.Ja hoor er is een
bakker. Ik ben nog geen 5 minuten weg over de dijk en zie dat het stadje
zeker 20 minuten fietsen is. Dus dat is morgen broodjes afbakken uit de
voorraad. Terug op de boot nog even een lekker bakkie en dan rustig wat
lezen met een glaasje Sauer. Op dit gedeelte van het Elbe-Havel Kanal
hebben de sluizen een bediening van 6.00 tot 20.00 uur dat w il dus zeggen
dat er s’avonds geen scheepvaart meer is en dat merk je. Het is niet alleen
super rustig maar ook super donker. Het is hier nog echt nacht en pikke
donker, lekker slapen.

Woensdag 28 juli
Om half zes worden we gewekt door de
beroepsvaart die aan het vertrekken is. Ze
doen het zachtjes maar je merkt het toch.
Het zonnetje komt al lekker door, maar ik
draai me nog een keertje om. Helaas val ik
niet meer in slaap en ga eruit even lekker
thee zetten en genieten op het achterdek van
de eerste zonnestralen. Even zwemmen, de
boot droog maken en dan starten we de
pruttels, nog geen acht uur. Als we tien
minuten la ter bij Schleuse Zerben arriveren
moeten we 10 minuten wachten voor de
schutting. Ook dit is weer een sluis van 220 x
12 meter met een verval van vier en halve
meter. We gaan de laatste 20 km van het
Elbe-Havel-Kanal afleggen om dan bij de
groter Schleuse Hohenwarthe het Elbe Wasserstrabenkreuz Magdenburg over
te gaan. Als we voor de sluis liggen moeten we even wachten op een
rondvaartboot. Als deze de sluis invaart w orden we door de sluiswachter
opgeroepen om achter de boot in te varen en aan de rondvaartboot vast te
maken. Volgens de sluiswachter gaat het sneller als we hier aan vast leggen.
Volgens ons zijn we meer een attractie voor de passagiers van de boot,die
vinden het prachtig. 2 Hollandse sportboten vast aan een rondvaartboot.
Deze 190 meter lange sluis heeft een verval vandaag van 19 meter omhoog.
Normaal zouden w e hebben vast gemaakt aan de drijvende bolders dus dat
gaat net zo snel,maar oké we zijn even een attractie. Na de sluis volgt de
bijna 1000 meter lange brug die ver boven het land is gebouw d en voor veel
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toeristen een bezoekje w aard is. Rond 12.00 uur varen we het
Mittellandkanal weer op, waar we weer 325.7 km op mogen varen. De
rondvaartboot is inmiddels weer in de sluis naar de Elbe verdwenen om zijn
passagiers af te leveren in Maagdenburg. Bij een volgend bezoek aan deze
wateren ga ik zonder meer het rondvaart tripje maken met onze eigen
boot,maar dan moet je echt nog veel meer tijd hebben om dit soort
uitstapjes te doen. Het weer is w at minder geworden. Hele kleine druppeltjes
komen op de ruiten neer. Dan is het M.kanal minder leuk varen. Langzaam
varen we de stadjes voorbij. We zitten achter drie vrachtschepen w aar we
niet voorbij kunnen lopen. Reden, veel werk aan het w ater en de kanten. Er
mag niet w orden gepasseerd. Bij het plaatsje Calvörde op km 286 is een
prima ligplaats voor sportboten. Dit is ons eindstation voor vandaag. Morgen
varen we rustig door naar Wolfsburg.

Donderdag 29 juli
Vandaag is het gelukkig weer lekker weer,we verlaten ons stekkie om door
te varen naar Wolfsburg. Deze 40 km. is zo gepiept. Als we bij het VW
complex aan komen is de ligplaats voor sportboten volledig bezet. We zien
een ander plekje met aanlegpollen voor sportboten. De hele middag liggen
we daar zonder proble men. De Polizei is drie keer langs geweest en heeft
niets gezegd. We liggen dus oké denken w ij,maar om half zeven komt er een
boot met drie trieste w erkpaarden die thuis niets te vertellen hebben ons
even zeggen dat hij niets te maken heeft met de waterkaart waar op staat
dat je hier mag liggen. Er staat geen bord dat het wel mag dus mag het niet.
We moeten nu weg,omdat het in het boek staat dat we hier wel mogen
liggen krijgen we de bekeuring van € 20.00 niet. Maar wel w egwezen NU.
Getrouw doen we dat 2 x € 20.00 = € 40.00. en dat is zonde geld. We
verhuizen naar de jachthaven 1 km terug. Hier leggen we de boten aan de
steiger,er is alleen geen havenmeester om te betalen,JAMMER!!.We gaan
lekker koken en morgen zien w e wel verder.

Vrijdag 30 juli

In de vroege ochtend gaan er een
aantal boten uit de jachthaven, maar
er is nog steeds geen havenmeester.
We verleggen de boten naar een
betere plek. Dan rustig ontbijten en
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we verlaten de boot om naar “Die Autostadt “ te
gaan. Hier kopen we onze dagkaart voor € 12.00
pp. Hiermee kunnen we de hele dag alle bezie nswaardigheden bezoeken. Het hele KundenCenter
is verdeeld in hotels,een auto museum het
Zeithaus waar de auto’s van alle merken staan
sinds 1910 .Van lelijke eend tot R.R. Die Marken
Pavillons van Lamborghini,Skoda,Audi,Seat en
natuurlijk Volkswagen. Het nieuwste van het
nieuwste. Deze merken zijn nu allemaal onder de
VW vlag in Wolfsburg. Ook de immense hoge
torens waar alle nieuwe auto’s in w orden afgehaald. Via een groot robot systeem worden de
auto’s van de etage opgehaald en naar de klant
die beneden staat te wachten afgeleverd. Elke 5
minuten wordt er een nieuwe auto afgeleverd. In de middag gaan we met de
bedrijfsbus de fabriek in om te zien wat er daar allemaal door mensen en
robots wordt gedaan. In drie uur wordt een complete auto in
elkaar gezet. Deze stad in een stad heeft 46.000 werknemers
die in een drie ploegen dienst 24 uur per dag werkt. Een eigen
ziekenhuis,brandweer,politie,veiligheidsdienst. In totaal 14
restaurants,kantines,koffie shops en andere rustpunten voor
het personeel. Op het terrein is een eigen busdienst naar de diverse
fabrieken als je niet van de,door her bedrijf geleverde fiets gebruik kan
maken. Er is teveel om op te noemen. Maar in alle hallen w aar we geweest
zijn is het super schoon. Dit geld voor de hele Volkswagen Stadt. Overal
waar je loopt is bewaking en staan allemaal voor je klaar om je te hulp te
staan. Als w e na 7 uur der Stadt w illen verlaten horen we van de zelfde
beveiliging dat er van avond een speciale lichtshow is omdat de er een
Oldtimer-Rallye de stad aan doet. Een rallye van 190 oude auto,s. De start is
op 29 juli. De toer gaat van: Hamburg,Lüneburg,Soltau,Wittingen naar
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Wolfsburg als tussenstop en overnachtings plaats op 30 juli.
De volgende dag,31 juli,naar Stendal,Tangermünde,Potsdam Schlosspark
Sanssouci en als eindpunt via de Glienicker Brücke het Toll Collect in Berlin.
Er wordt vandaag gegeten in het havenrestaurant Neptun am Hafen. Theo en
Marja gaan aan een Jägerschnitzel. Loes en ik hebben ons oog laten vallen
op “Platto d’Agnello” of w el een Lamsschotel van diverse soorten lamsvlees.
Lekker gegeten en ook nog voor een leuke prijs. Na deze uitspatting gaan we
terug naar Autostadt waar de lichtshow wordt gegeven. Als we om acht uur
weer door de hal naar buiten komen zien we de hele autovloot staan.
Allemaal Oldtimers in gepoetste pose. Natuurlijk schieten we aantal foto’s
van dit moois uit de verleden tijd. Op de lichtshow moeten we wachten tot
alle chauffeurs van de auto’s uit het restaurant komen. Het is inmiddels 10
over 10 als de show begint. Het knallende muziek,licht en w ater spektakel
duurt tot elf uur. De organis atie krijg een geweldig applaus van de grote
menigte toeschouwers. In veel geroezemoes verlaat iedereen het terrein
richting zijn eigen slaapplaats. Een leuk en mooi einde van deze lange en
gezellige dag in Autostadt.
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Zaterda g 31 juli
Half bewolkt, zonnestraaltje, het is half negen als de oogjes weer open gaan.
Mokje thee en dan op de fiets vers brood halen voor het weekend. Met een
volle tas zijn we om tien uur terug op de boot. Na een kopje koffie gaan de
torretjes weer aan. We zien wel waar we
vandaag eindigen. Als we Autostadt
weer passeren zwaait een van de
mensen van de bewaking ons nog even
uit. Dit was Wolfsburg,tot een volgende
keer. Een uurtje later moeten we even
wachten om Schleuse Sülfeld te
passeren. Deze sluis van 220 x 12
meter met een verval van 9 meter
kunnen we binnenvaren nadat de 2
beroeps zijn ingevaren. Het is half een
als we aan de andere kant naar buiten
varen. 3km verder is aan sb de afslag van het Elbe-Seitekanal. Onze bootjes
blijven het Mittelland-Kanal volgen. In de loop van de middag komen er meer
wolken en er valt een mini spatje regen uit,das nou jammer. Bij km 211 is
een ligplaats maar dit is nog wel een beetje vroeg. We besluiten door te
varen naar de volgende Liegestelle für Sportbote. Helaas die komt even
niet,bij km 184 is wel een jachthaven maar met een beperkte doorvaart,dus
doen we ook niet. Dan maar doorvaren tot
de sluis op km 175. Na even via UKw 18
doorgegeven te hebben aan de sluis dat we
hier w illen overnachten gaan om zeven uur
de torretjes weer uit. Even een neut……… en
dan gaan we aan de gyros met pommes en
salade. Na het eten verrast Marja ons bij de
koffie weer met gebak. Die lijn van ons
wordt steeds heviger,niet aan denken,het is
vakantie.
Zonda g 1 augustus
Een heerlijke rustige nacht gehad ondanks dat de sluis 24 uur,7 dagen per
week constant wordt bediend. De schepen die er vannacht door zijn gegaan
hebben dat heel rustig gedaan. Er kan lekker worden uitslapen,om half
negen verlaten we de klamme lappen. Het zondags ontbijtje met vandaag
vers uitgeperst grapefruit sap,de sinaasappels zijn op. Morgen in Minden
halen we wel weer nieuwe. Rond 10 uur komen er 2 vrachtschepen aan die
Schleuse Anderten oproepen. We roepen de sluis er gelijk achteraan op. We
mogen er bij om te schutten. Het is half elf als we Schleuse Anderten
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uitvaren. En er is weer ruim 15 meter
gezakt op het Mittellandkanal. De
komende 200 km hebben we geen sluis
meer. De eerst volgende is op het
Dortmund-Ems-Kanal op km 72
Schleusen Münster. Maar dat is pas over
een dag of drie. De omgeving is zo af en
toe best triest. Wat vervallen boerderijen
en gesloten fabrieken. Deze worden
afgew isseld door veel grote bossen en
landerijen. Bij Hannover is er wel weer van alles te doen. Er zijn weer
mensen aan het zwemmen en er w ordt veel gefietst en gewandeld langs het
kanaal. Het wordt zo langzamerhand weer tijd om
een Lie gestelle te zoeken. Op de kaart staat er
een bij km 129,9 maar hier aangekomen is de
plek vervangen voor een bord met alleen
beroepsvaartuigen met blauwe kegel,hier mogen
we zeker niet liggen. Er wordt dus door gevaren.
Bij km 124 is wel en Liegestelle waar we nog bij
kunnen. Er ligt pas een boot. Er kunnen er drie
liggen. De 5 uurtjes die er gevaren is voor de zondag is genoeg. Even een
beetje luie ren. Loes ligt even w eg te dommelen en heeft haar bril op een
tafeltje gelegd,normaal kan dat geen kwaad. Alleen nu komt er een
stormw indvlaag en tik tak tok de bril gaat zwemmen. Weg € 500.00. Er is
een verzekering afgesloten,nu maar kijken of die ook uitkeert. Loes zit nu
wel zonder bril en dat vaart natuurlijk heel sle cht. Gewoon domme pech. Er
wordt maar een borrel opgedronken. Je kan er toch niets meer aan doen. Nu
nog even koken. Gerookte ham met meloen vooraf en dan gebakken lever
met uitjes,spekkies,rodekool met appeltjes,appelmoes en vers gebakken
gekookte aardappels. Bij het naar de boot lopen laat ik
nog even een fileermes uit mijn handen vallen en weer
tik tak tok plons. (lelijk woord) Het is best donker om
10 uur maar ik besluit toch even mijn magneet uit de
boot te halen. Wie weet vind ik het mes nog terug. Na
een klein kwartiertje heb ik beet,het mes is weer
boven water. Jammer genoeg gaat dit niet met een
kunststof bril met titanium montuur. De avond loopt
verder goed af,we kunnen maar beter gaan slapen dan
kan er ook niets meer gebeuren.
Maanda g 2 augustus
Ik ben 3 keer wakker geworden en waarom???? Ik dacht dat ik wat hoorde,
maar elke keer niets. De laatste keer kom ik niet meer in slaap en ga er
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uit,bakkie thee, en zo w ordt het acht uur en gaan we aan het ontbijt. Een
beetje duf vertrekken we om 9 uur. Het stukje kanaal van 20 km naar
Minden is in 2 uurtjes geklaard,hier meren we af aan de sportboot
aanlegplaats in het Nederlands. De plaatselijke super is 15 minuten
lopen,maar je kan er dan ook alles kopen wat je nodig denkt te hebben. De
dames en ik natuurlijk ook kopen wat we denken nodig te hebben. In ieder
geval 6 flesjes Sauer voor Simone en nog wat voor mij zelf. Er zijn er niet
zoveel dus in de volgende super koop ik er wel weer een paar bij. Elke keer
als in Duitsland ben is het een sport(voor mij dan) om wat flesjes Sauer te
kopen. De meeste supers hebben dit lekkere drankje niet. Met 2 wagentjes
vol inkopen verlaten we de super. Even verder op zit nog een echte bakker
die gaan we ook nog even plunderen. Als dat ook gelukt is gaan de vakantie
gangers weer op pad naar de boten. Met een goed gevoel van bijna honger
kunnen we om even over een gaan
lunchen. Als deze “klus” geklaard is
starten we de diesels weer en gaan naar
de volgende aanlegplek. Deze zal voor
ons zijn op km 73 op het kanaal als er
tenminste plaats is. Het is kwart voor vijf
als de “Liegestelle” bereikt wordt. Als het
zover is om aan te leggen krijgen we nog
even een onbestelde regenbui cadeau. De
boten liggen om 5 uur vast. Dan maar even voor de inwendige mens gaan
zorgen,er is nasi op de menukaart vandaag. Niet alleen nasi maar ook saté
enz, enz . Loempia vooraf en dan een complete Indo hap op tafel,we hebben
toch niets te doen!!!!! Helaas valt de afwas daarna altijd tegen,min
puntje,maar de kok wast niet af,dat doet (zoals meestal Theo A van de
Grandioos) en spreek niet tegen dat doe IK!! Voor ons allemaal geen
probleem,Theo doet de afwas. Nog even een lekker bakkie met een
slaapmutsje (Tia Maria) Moet kunnen voor de
maandag!!Enzoooooooooooooooooo is het bedtijd.
Dinsda g 3 augustus

Ook vannacht is het hier weer pikdonker,geen maan,geen verlichting,niets.
Bij de ochtendgloren weet je hier niets meer van in” To the middle of
nowhere. Ik heb geen zin om mijn bed uit te komen als ik om 7 uur wakker
wordt. Nog even een uurtje lummelen,ik houd het vol tot 8 uur. Loes komt
een mokje thee brengen,ze is er vandaag eerder uit dus dat is een mokje
thee op bed. Als mijn vader nog geleefd had zou hij vandaag 92 jaar
geworden zijn. Ik moest hier eigenlijk aan denken omdat hij vroeger
regelmatig in dit gedeelte van Duitsland kw am en omdat het zijn verjaardag
was natuurlijk, zoiets vergeet je niet. Na het ontbijt varen rustig van onze
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ligplaats weg. Een beetje wisselvallig weer zo nu en dan een zonnetje of een
dreigend regenbuitje. De omgeving is wel w at afw isselender vandaag.
Industrie maar ook veel mooie boerderijen en woonhuizen met lappen van
tuinen. Op het water is het super rustig zo heel af en toe een vrachtschip,
maar heel weinig plezier vaart. Als w e bij het Stichkanal Osnabrück komen,
de afslag naar Osnabrück,wil ik er eigenlijk wel naar toe. Ook omdat die
ouwe er vroeger altijd kw am, maar er zou een stremming zijn in het kanaal
dus doen we het maar niet,een volgende keer beter. W e varen door naar km
9 de Liegestelle voor sportboten. We hebben vandaag toch w eer 6 uur
gevaren. Het laatste stukje Mittellandkanal doen we morgen. Hier gaan we
nog even naar de super voor wat lekkers. De koks gaan vandaag verse
asperges,hammetje,eitje,pureétje en een lekkere Hollandaise saus maken.
Met een mooi wijntje is de maaltijd kompleet. Nog even na praten met een
kopje koffie. Als de avond valt gaan we ieder ons eigen ding doen op de
boten. Ik ga een beetje lezen en muziek luisteren,Loes heeft haar puzzelboek
weer gevonden.

Woensdag 4 a ugustus
Even op de fiets verse broodjes halen, 5 minuten
meer niet en ik ben weer terug. De laatste
kilometers op het Mittellandkanal. De 325 km zijn
weer achter ons. Alleen het Mittellandkanal heeft
al 481 bruggen en er komen er alleen maar bij.
Andere vakanties zitten we wel 14 dagen op de
Maas van Rotterdam tot Nancy. Of van
Straatsbourg bij km 291 op de Rhein tot km 994
om de Hollandse IJssel op te draaien. Ook dan
zijn het lange dagen op een zelfde stuk vaarwater. Het is allemaal anders en
bijna niet met elkaar te vergelijken. Het ene vaarwater heeft 10 sluizen met
een verval van 6 t/m 20 meter en het andere vaarwater heeft 80 sluizen met
een verval van elke keer 2 meter. Waar kies je voor??? Het is vakantie dus
het maakt niet uit, als je het maar naar je zin hebt. Over een uurtje gaan we
bij Bergeshövede bb het Dortmund-Ems-Kanal op. SB ga je via Schleuse
Rodde weer richting Groningen waar we 3 weken geleden vandaan kwamen.
We draaien hier bij km 108 het kanaal op. Aan beide zijde van het kanaal
zijn nog een paar extra ligplaatsen voor de pleziervaart aangelegd. Bij het
plaatsje Ladbergen,km 91 t/m 89, is een nieuwe vaarweg gemaakt die pas in
1991 is geopend. In het oude stuk lagen op het land nog 161 bommen uit
de tweede W .O. Dit stuk is nu door twee dammen afgesloten en is nu een
natuurgebied geworden ter nagedachtenis aan de gesneuvelden uit van tijd.

41

Op km 86 is een
aanlegplaats voor
plezierjachten. Het
eerste stuk is een
beetje
bergachtig,daarna
worden het heel veel
bomen. Een aantal
zeer luxe huizen en
boerderijen staan langs het water. Als we in de buurt komen van de sluis
horen we op de marifoon,kanaal 22, dat er wordt uitgevaren von das
unterwasser. Dat w il dus zeggen dat de sluis aan onze zijde open staat. We
geven een beetje gas bij en melden ons voor Bergfahrt bij Schleuse Münster.
Als we op tijd zijn mogen we mee in de sluis. Alles gaat helemaal goed en
kunnen zo binnen varen. Hier noemen ze dat ‘Kanalstufe Münster’ Het zijn
drie sluizen met een hoogte verschil van 6.2 meter. De west sluis is 67 x 8.6
meter en wordt vaak gebruikt voor de pleziervaart. De grote oost sluis 223 x
12 meter voor de grote scheepvaart. De middelste sluis is gestremd en wordt
op dit moment vergroot en zal begin volgend jaar klaar zijn. Dit wordt een
nog grotere sluis als de oost sluis. Na de schutting varen we door naar
Münster.
Münster (Nederlands: Munster) is een stadsdistrict in het noordelijk deel
van Duitsland.De Universiteit van Münster is een van de oudste
universiteiten van Duitsland.
De naam Münster komt van het Latijnse Monasterium (klooster) en refereert
aan de oprichting van het bisdom Münster
door Karel de Grote in 793. Tijdens de
Middeleeuwen was Münster een bloeiende
Hanzestad.
In 1383 gaat een groot deel van de stad in
vlammen op door een grote stadsbrand.
Een kok, die kort na het middaguur bezig
was met de bereiding van een
gezamenlijke maaltijd voor de leden van
het gilde van bontwerkers in een huis bij
de Sint-Servatiuskerk zou onvoorzichtig
met het vuur zijn geweest. Vierhonderd
huizen, de Liudgerkerk en de ingang van
de Egidiuskerk verbrandden. Nog ieder
jaar houdt men in Münster de Grosse
Prozession als nagedachtenis aan deze dit
noodlotsjaar.
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De Vrede van Münster 1648 maakte van Münster een onafhankelijk bisdom:
het gebied bleef hierdoor rooms-katholiek. Een ander belangrijk onderdeel
van de Vrede van Münster was de beëindiging van de Tachtigjarige Oorlog en
de erkenning van de onafhankelijkheid van Nederland door Spanje. In
Groningen w ordt nog steeds jaarlijks de overw inning op de bisschop van
Münster (bijgenaamd Bommen Berend) herdacht, met het Gronings-Ontzet
op 28 augustus.
Münster heeft samen met Osnabrück de beschikking over een eigen
vliegveld: Luchthaven Münster-Osnabrück.
Bij km 68.5 is aan sb der Stadthaven
2. Aan het einde van de haven kan je
afmeren aan de oude laad- en los
kade. Er zijn nog geen voorzieningen
maar die zullen er in de toekomst
wel komen. Aan de sb zijn er
allemaal leuke restaurants. Bij al
deze restaurants kan je ook
aanleggen,je zit alleen wel in het
vizier van alle terrasgangers. Over
deze boulevard lopen een heleboel
mensen die gewoon alleen maar
gezellig langs de terrassen willen
drentelen. Als we eenmaal op de plaats van bestemming zijn gaan we de
stad Münster in. Op de kaart staat 800 meter voor de oude binnenstad,maar
daar begint hij pas. Na een kw artiertje lopen ben je in de oude gezellige
binnenstad. Heel veel w inkels,w arenhuizen,restaurants en kroegen. In een
van de warenhuizen koopt Loes twee nieuwe brillen voor nood, want die
andere is uitgele end aan een grote vis ergens onder water in het
Mittellandkanal. Theo Lung ziet nog een mooie zonnebril,een look á là
Rayban,voor € 5.00,geen geld toch. Hij neemt er gelijk maar twee. Na wat
geslenterd te hebben gaan we even noodgedwongen de kroeg in w ant er
komt een gratis douche van boven.
Effffee een pintje. Als het weer droog
is gaan we terug naar de boot. Met
kleine taksvoetjes zijn w e om half zes
terug. Even uitblazen met een neut en
dan paëlla met extra vis en tonijn
salade, wijntje om door te spoelen en
Münster staat ook weer op de kaart. In
de avond lopen we nog even over de
terrassenboulevard. Gewoon even
mensen kijken. De rest van de avond
blijft het gelukkig droog en kunnen we
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nog even buiten zitten met een slaapmutsje………………..doei.

Donderda g 5 augustus
Tja, na deze enigszins rumoerige nacht,dit komt om dat je er een aantal
jongelui om 5 uur met kleren aan het water in gingen,met nog al veel gelach
en lol. Nog even de stad in om daarna de haven te verlaten. Ruim 50 km
varen naar de kruising Dortmund-Ems-Kanal en Rhein-Herne-Kanal.
Onderweg wordt er veel aan de
kanaalkanten gewerkt. Grote
graafmachines verbreden het kanaal.
Grote stalen damwanden w orden er
ingeheid om zo te voorkomen dat er
een overstroming komt. Het
landschap ligt vaak 6 tot 8 meter
lager dan het kanaal. Zelfs de
bruggen worden vervangen en
verbreed. Het weer is een kleine
spelbreker,veel wind en een dun
zonnetje. De temperatuur komt niet
boven de 22 graden uit. Bij aankomst
bij de sluizen zie n we dat er 2 jachthavens zijn waar we kunnen aanleggen.
Na even op en neer gevaren te hebben kiezen we voor de eerste. Motorboot
Club Lünen. Dortmund-Ems-Kanal km 15.8 Voor € 1.00 per meter en € 2.00
voor stroom,sanitair,huisvuil en water. Dat is niet echt overdreven veel. We
gaan hier naartoe omdat er nog oude scheepsliften uit de historie zijn. Deze
oude liften liggen al meer dan 30 jaar stil. Hier ben ik nog nooit geweest dus
de moeite waard om eens te gaan kijken. Het Schiffshebewerk
Henrichenburg. Er is inmiddels een nieuwe Schachtschleuse en een Neues
Schiffshebewerk aangelegd om naar Dortmund te kunnen varen. Het werd
ongeveer 2 a 3 keer per dag gebruikt. Volgens de mensen die hier wonen
kost een schutting voor de beroepsvaart € 500.00.voor het Schiffshebewerk
en € 50.00 voor de Schachtschleuse. Dortmund is een grote industrie stad
zonder gezellige jachthaven, die is nog in de planning. Het is dus niet
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aantrekkelijk voor ons om er
naar toe te varen. Ik ga morgen
proberen uit te vissen wat het
voor de pleziervaart kost. Als we
even wat gedronken hebben
gaan we dit historische spul
bezoeken. Der Eintrittspreise: €
3.50 pp voor volwassenen en €
2.00 voor kinderen van 6 tot 17
jaar. Je zou er een klein dagje
kunnen door brengen. Een
bezoek aan de oude liften en het
museum. De machine kamers
van het complex. De oude werf
met een aantal oude stoomschepen. Een oude schachtsluis waar je zelf in
kan lopen,een leuke belevenis. Daarna de hele nieuwe schachtsluis en nog
een aantal oude transport middelen zijn er allemaal tentoongesteld. Als je
dan tussen door nog gezellig wat gaat eten in de Gastrobus: ein Londoner
Doppeldecker aus dem Jahr 1959. met open boven kant. Of in een van de
restaurantjes er om heen dan ben je bijna een hele dag zoet. Ook kun je nog
gebruik maken van de rondvaartboot die alles van dichtbij laat zien. Als er
om 18.00 uur wordt omgeroepen dat we het Hebewerk moeten verlaten,
hebben we net alles gezien,we gaan er dan ook als laatste uit. Als we hadden
geweten dat er zoveel te zien w as hadden we wel een lekker hapje gaan eten
ergens,maar de dames hebben al voordat we weg gingen het eten
voorbereid . Er wordt dus aan boord gegeten. Morgen gaan we hier nog even
verder kijken.

Vrijdag 6 augustus

De zon doet zijn best door het achterraam en we
liggen met ochtendzon op de kussens wakker te
worden. Even
ontbijten en op pad.
Theo en ik lopen
door de oude
schachtsluis naar
boven. Nu bij de ochtendzon zie je dat er
nog vocht door de oude muren heen komt.
We lopen naar de nieuwe schachtsluis om te
kijken of er toevallig een schutting is,maar
nee het water staat beneden en de deuren
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zijn dicht. We kunnen het terrein verder
niet op om naar de nieuwe liften te
komen,dat wordt dus omlopen. Eenmaal bij
de nieuwe lift kan je zien dat hij klaar is
maar niet meer in gebruik. Het gras groeit
in de deuren en voor het aanvaarw ater ligt
een werkboot met rood-w it-rode boei. Er is
geen leven op het complex en we kunnen er
ook niet op. Een paar foto,s lukt natuurlijk
wel. Het is alleen onbegrijpelijk dat er en
een sluis van 20 meter hoogte verschil w ordt gebouw d en een lift,wat weer
een kopie is van de oude lift. Na een uurtje lopen,kijken en fotograferen
gaan we terug naar de boot,de dames wachten ons op met de koffie. Loes
heeft vanmorgen nog een wasje gedraaid en dat hangt al weer te drogen op
het achterdek. Even over elf varen we de haven van Henrichenburg uit. We
gaan bb uit het Rhein-Herne-Kanal op. Na een uurtje meldt Schleuse HerneOst zich op ukw 22. Voordat we ons gemeld hebben geeft hij door dat er een
rondvaartboot aankomt en dat we daar achteraan kunnen afmeren. En wel
aan de sb zijde w ant daar zijn de drijvende bolders. Hoe makkelijk wil je het
hebben. Deze sluizen zijn beide 190 x 12 meter en een verval 14,5 meter.
Binnen 10 minuten drijven we naar beneden en kunnen aan de andere kant
de sluis weer uit. Onze rondvaartboot vaart weer vooruit naar de volgende
sluis. Ook deze hoor ik oproepen maar ik versta het verkeerd. Ik hoor: wat
een eikel, Dus ik reageer met pardon!!!! Ja, hier wat een eikel vaart u maar
binnen. Als ik de sluis binnen vaar zie ik de naam van de sluis: Schleusen
Wanne-Eickel. Ik vaar maar gewoon naar binnen en reageer maar niet meer.
Beetje dom,ik had eerst in de kaart moeten kijken dan had ik de naam van
de sluis geweten. We zakken nu maar 8.5 meter en kunnen verder. De
rondvaartboot meert na de sluis af om een ‘vrachtje op te halen’ De
omgeving is zeer aangenaam om te
varen,stadjes,fabrieken,landerijen en een
grote energiecentrale die gestookt wordt
met heel veel kolen. 8 km verder komt
Schleuse Gelsenkirchen weer zo’n sluis
van 190 x 12 met een verval van 13
meter. Dit schiet allemaal lekker op, om
vier uur lopen we op km 10 Marina
Oberhausen binnen. Een vrij nieuwe
jachthaven van alle gemakken voorzien.
We krijgen van de havenmeester een
prima plek pal voor het aangelegde strand met heuse ligstoelen,parasols en
een bar. Als de boten vast liggen komt hij ons uitleg geven van de omgeving.
Een heel groot Aqua park (zw embad) aan de overkant,zowel overdekt als
open. Daarnaast de grootste particulieren modelbaan van de wereld. Alleen
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maar treintjes en hoofdzakelijk Marklin.
Schuin aan de overkant SEA-LIFE een knots
van een zeeaquarium. Cine Star een grote
bioscoop. En als laatste het grootste
overdekte winkel centrum van Europa
“Centro Oberhausen” Er zijn hier alleen al
10 (parkhaus)parkeer garages met een
capaciteit van 14.000 auto en helemaal
gratis parkeren. Een Erdgeschoss (parterre)
en een Obergeschos (eerste etage). Je kan
er de hele dag lopen w inkelen zonder alles 2 keer te hebben gezien. Een
gigantisch eetplein waar alle nationaliteiten wat eten betreft te vinden zijn.
Aan de buitenkant van het complex zijn ook nog allemaal pleinen waarop bv
nu het Westfunk-Kinderfest is een reuze speeltuin met kermis € 7.00 entree.
Maar ook het wk voetbal werd hier elke dag
live uitgezonden op een groot scherm in de
arena. Zo is er een heel programma voor de
maanden juni,juli en augustus. Alles is
natuurlijk te vinden op: www .centro.de
We zijn er tot laat gebleven en natuurlijk
daar gegeten. Morgenochtend gaan we
misschien nog de modelbaan bezoeken en
na de lunch het centrO w eer in.

Zaterda g 7 augustus

Vannacht om half twee komt er een feestboot binnen om een aantal
passagiers af te zetten op de kade,maar wel met heel veel disco
muziek,iedereen is wakker. De rest van de nacht verloopt zeer rustig. Eerst
ontbijten voordat w e om 10 uur het CentrO Oberhausen in kunnen. Als er
lekker op het achterdek is gegeten horen we van Theo en Marja dat Andrea,
Ed en de kleinkinderen komen. Ze kunnen elk moment hier zijn. Oké, dan
gaan we zo eerst aan de koffie als ze er zijn. Na de koffie gaan de luitjes
even een rondje maken. Loes en ik gaan eerst even lunchen voordat we het
park opgaan. Het is zulk lekker weer dat w e eerst nog even buiten op het
achterdek gaan zitten eten. Daarna is het w inkelcentrum in aan de beurt.
Het is geweldig druk,allemaal leuke kinderspeeltjes, trampoline,
e
springkussens, en nog veel meer. Daarna hebben we de 1 etage bezocht.
Aan het einde zijn we de grote promenade op gewandeld. Hier bevinden zich
wel 30 grote gezellige restaurants en terrassen. Ook een groot strand
paviljoen om lekker in de zon te luieren. Met deze temperatuur gaan we zelf
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ook maar een pilsje nemen. Onze voetjes gaan zo langzamerhand
vermoeidheid vertonen. Terug naar de boot is de beste optie. De Fam.
Amelung is ook weer terug op de boot. Theo is verwend met en grote doos
Lego, een hele grote elektrische bulldozer. Daar is hij w el een aantal dagen
zoet mee. Het zal mij benieuwen hoe lang het duurt voordat de kraan in
elkaar zit. Gezamenlijk gaan w e op de boot aan de borrel,om daarna nog
even te gaan eten in de “Coca Cola Oase” Ieder gaat daar naar zijn eigen
tentje om wat te eten op te halen en daarna eten we gezamenlijk aan een
tafel in het midden van het restaurant. Al met al gaan we daarna terug naar
de boten. Nog even koffie en dan vertrekt de visite van Marja en Theo terug
naar Hoorn. De bootvakantiegangers gaan naar bed.
Zonda g 8 augustus

Om half 8 word ik wakker. Wat een lekker w eer,
even thee zetten en dan…..nog geen vijf minuten
later komt er een onweersbui met heel veel water.
Dan maar weer even terug in de 2 vierkante
meter. Met een mokje thee. Om half negen gaan
we er toch maar uit. Als om tien uur de haven
meester in de regen komt afrekenen en € 1.00 /
meter rekent steekt hij de munten zo is zijn zak
,zonder bonnetje. Dan maar geen bonnetje wij gaan verder. Binnen vijf
kilometer is de eerste van de twee sluizen van vandaag. Schleuse
Oberhausen. 190 x 12 meter en een hoogte van 4 meter dus niet zo veel. Al
snel komt de tweede sluis voor vandaag Schleuse Duisburg dit is zo invaren
en daarna komt der Rhein. Her is weer even wennen. Hobbelen maar dan
ook echt alle kanten op. Het is erg druk op der Rhein. Het begint al gelijk
met een coaster vol met containers en een lekkere grote hoge golf. We zijn
gelijk gewend aan de Rijn. Het blijft erg druk de hele trip lang op de rivier .
Na twee uurtjes worden we op een onweersbui met dito regen getrakteerd.
En tien minuten later weer in de zon. Bij het stadje Rees krijgen we nog een
klein na buitje met veel w ind. Daarna is het weer rustig. Als de haven van
Emmerich in zicht komt bij km 854
draaien we die sb in . Op ukw 71 w ordt
op dit moment geen antwoord gegeven.
Als er even w ordt rond gevaren in de
haven komt er een lief vrouwtje ons een
box aanwijzen. Na ook hier de € 1.00 /
meter te hebben afgerekend gaan we in
het haven restaurant onze laatste Duitse
schnitzel eten. En wel weer eentje voor €
8.00 pp met alle s kompleet. Als de koffie
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weer gedronken is gaat de Nederlandse tv weer even aan,met het
weerbericht,.Morgen hebben we weer de hele dag kans op zon. Eerst zien
dag geloven.

Maanda g 9 augustus

Het is wel een zonnetje maar dan een met zo’n w it waasje. Half negen gaan
de oogjes pas weer open. Als de boot weer eens droog gemaakt is,is het
brood ook afgebakken. Er is hier geen bakkertje in de haven van Emmerich.
De lijntjes gaan los, de laatste kilometers op de Duitse Rhein. Bij de splitsing
Waal en Pannerdenskanaal houden we sb wal aan.De stroming geeft ons nog
steeds 7 km / uur mee en dat met onze eigen 10 is 17 km / uur naar de kop
van de Gelderse IJssel en de Neder-Rijn. Hier houden we bb wal aan en
sturen naar de haven van Arnhem. Heel w at jaartjes geleden dat we hier
hebben afgemeerd. Het is hoog nodig dat er wat vers spul in de koelkast
komt. De laatste keer boodschappen was km 9 op het Mittellandkanal
dinsdag 3 augustus. Daarna hebben w e alleen maar vers brood gehaald,het
is dus echt geen luxe om een super op te zoeken. Na deze 2 uurtjes varen
liggen we alweer aan een steigertje in de jachthaven Arnhem. De Z&MV
Jason € 0.90 /meter en €1.05 toeristenbelasting. De haven is binnen 2 uur
helemaal vol. Het is hier dus in de vakantietijd zaak op tijd zijn anders heb je
geen plek. Op 10 minuten lopen is er een mooi nieuw w inkelcentrum met oa
een grote Jumbo. De tassen worden gevuld en de koelkasten zijn w eer vol.
Nog even de Arnhemse boulevard op de fiets op en neer en dan is het zulk
lekker weer dat we weer buiten kunnen gaan eten. Vandaag is een
stamppotje stimpe stamp, Rauwe andijvie met spekjes en halskarbonaadjes.
Gewoon lekker ook in de zomer. De avond verloopt gezellig op het
achterdek, aangezien w e pal aan de roeisteiger liggen is er veel vertie r en
gezellig babbelen met de roeiers. Zo’n eenpersoons weegt maar 30 kilo. 10
meter lang en 60 cm breed. Maar wel super snel. Nu nog even een
slaapmutsje en dan morgen ….fris weer op.
Dinsdag 10 augustus

Midden in de nacht komt er een groot tankschip van 150 meter binnen w at
zich heel langzaam langs de jachthaven manoeuvreert. Het past allemaal
maar net. Aangezien w e pal achter het clubhuis liggen,wat behoorlijk veel
schaduw geeft worden we wat laat wakker,half negen. Eenmaal de douche
uit, kan vandaag de zwembroek weer aan,prima zonnetje. Het is alleen
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jammer dat ook die ventilator w eer aanstaat. Net teveel w ind om buiten te
ontbijten. Dan maar onder de kap het ontbijtje nuttigen. Als Theo terug komt
van zijn bootschap,het halen van batterijen voor zijn nieuwe Lego kraan,
gaan de lijntjes weer los. De zon doet het nog steeds goed en de w ind ook.
Er zijn vanmorgen redelijk veel schippers op weg naar het noorden. De
prachtige omgeving van Gelderland trekt aan ons voorbij. Bij sluis Driel
moeten we even wachten voor de sluis w ant er komt een fietsvakantie boot
de “Ahoy”aan die ook de geschut w il worden. Als we hier w achten zie ik dat
er bij sluis Driel een overnachtingsteiger is
gemaakt voor ongeveer 6 boten. Je mag er
maximaal 2 x 24 uur gratis blijven liggen. Na de
schutting vaart de boot ons langzaam voorbij om
even later bij Wageningen naar binnen te draaien.
Bij Rhenen is er vandaag zomaar plaats aan de
drijfsteigers,die liggen meestal vol. In Amerongen
hebben w e weer geluk bij de sluis er varen 2
scheepjes uit en we moeten vlug invaren en schutten met een halve kolk.
Beneden de sluis liggen 3 grote schepen en wel 10 jachten te wachten. Het
verbaast ons dat dit in zo’n korte tijd van een halve schutting er zoveel boten
aan de andere kant liggen. Het is voor ons alleen maar gunstig een snelle
schutting. Op km 923.5 slaan we bb het Eiland van Maurik op. Hier varen we
weer 2 km terug naar de jachthaven Eiland van Maurik een steunpunt van de
Unie wat voor ons betekent,geen liggeld betalen. Na dat ik gisteren de 3
reserve tanks met diesel in de tank heb laten lopen kan ik hier bij de Q8
pomp gewoon tanken. Ik tank er nog 75 liter bij voor € 1.33 / liter. Een iets
lekkerder gevoel. Pal tegenover de pomp kunnen we ook afmeren tegen
elkaar. Aan de zelfde steiger liggen nog twee Crowners,Fam. Keizer en
Jansen. Er is niemand aan boord. Die zullen wel lekker aan het fietsen zijn of
zo. Onze bemanning gaat nog even een uurtje in de buurt wandelen het is
heerlijk weer. Theo Lung gaat weer
even aan zijn lego knutselen. In de
loop van de avond moeten we toch
naar binnen om te eten er komt
weer water uit de hemel. Niet veel
maar genoeg om niet buiten te gaan
eten. De bami speciaal wordt op de
Grandioos gegeten. Morgen zien we
wel w at we gaan doen. Theo lung
gaat nog even aan zijn bouwdoos
verder, de kraan neemt al echte
vormen aan.
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Woensdag 11 augustus
In deze uithoek van de haven is het zo
rustig dat je door niets of niemand wordt
gestoord. Het wakker worden is dan ook
pas dik na achten. Even de boot droog
maken,ontbijten in de zon en tja nog een
klein stukje vandaag over de Lek. De
rivier is lekker rustig met
scheepvaart,ook bij de kruising van het
Amsterdam-Rijn-Kanaal is geen verkeer.
Alleen bij Vreesw ijk komt er een 100
meter boot de sluis uit om naar
Rotterdam af te varen. Sluis Hagestein heeft een wachttijd van 20 minuten.
Precies genoeg tijd om even een uitsmijter te eten. Na de schutting komt
vanzelf Vianen. Daar lopen we de jachthaven “De Peiler”binnen. Om twee
uur liggen de lijntjes vast. Aangezien we bij het camping restaurant “Boer
Bertus”willen gaan eten gaan we gelijk reserveren. En het is ‘mazzel’ de
laatste tafel is voor ons. Een gewone woensdagavond helemaal vol in de
midlle of nowhere. Er kunnen binnen ruim 70 personen eten,nog eens 15 aan
de bar en dan nog een heel terras waar je zoals nu ook nog kan eten. Als we
aan de poker tafel plaatsnemen en het aperitiefje drinken besluiten we gelijk
voor “De Eisbein”. Een toppie hammetje van een pond. Als je het aan raakt
valt het vlees van het bot en is super mals. Logisch dat er zoveel gasten dit
gerecht bestellen. Het prijsje valt ook best mee € 15.50 met garnituur. Als ik
ga afrekenen vraag ik waar Bertus die Eisbein koopt. Die koop ik bijna kant
en klaar bij Mole naar in de dorpsstraat in Lexmond. Als ik thuis ben ga ik
hier eens achteraan, kijken of ik er wat kan kopen, liefhebbers genoeg. Met
de volle buikskes gaan de 4 watersporters terug naar de scheepjes. Hier zal
ik Marja op een heuse Irish coffee trakteren,Loes en Theo Lung gaan aan een
lekker sterk gewoon kopje koffie. De uurtjes zijn al weer zover dat de oogjes
van sommige gaan knijpen. Er moet zo hier en daar worden uitgerust!!!!!!
Donderda g 12 augustus
Na een zeer rustige nacht op de Lek zijn w e om half tien alweer actief. Het
laatste huisvuil even wegbrengen,niet vergeten de sleutel van het hek in te
leveren. Kwart over tien gaan de lijnen los voor het laatste stukje vakantie.
Onder het varen maken we de brunch van de broodjes van boer Bertus. Nog
steeds hebben we stroom mee en zakken met 13 km / uur het laatste stukje
Lek af. Om half twee draaien we de Hollandse IJssel op en hier iets stroom
tegen. Twee uur later varen we de Juliana sluis al weer uit. Zo komt het thuis
honk steeds dichter bij. Het is precies 7 uur als we w eer vast liggen in de
Doeshaven. Even een Prosecco op de lekkere afloop van de vakantie,maar
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we moeten ook nog even de keuken in,w ant er is nog niet gegeten. We
praten nog na tot in de klein e uurtjes,de vakantie zit er op. Morgen even
naar huis om zaterdag nog gezellig met de kinderen een dagje te varen. We
zijn precies 6 weken weg geweest.
Vaaruren:214
Brandstof verbruik:730 liter. Dit is een gemiddelde van 3.4 liter/uur
Havengeld ,stroom,sanitair:€ 238.00
Aantal sluizen:61
Aantal gevaren kilometers volgens GPS en Navigo kaart:2282 km
De w aterkaarten die we gebruikt hebben voor deze vakantie zijn natuurlijk
de A.N.W.B. Waterkaarten voor Nederland.
H. Hollandse plassen
J. Grote rivieren west
K. Grote rivieren midden
L. Grote rivieren oost
D. Gelderse IJssel
C. Noord-W est Overijssel
A. Groningen & Drente
ANWB Digitale Waterkaarten Nederland
PC-Navigo Reisplanner voor de binnenwateren Europa
De boeken:
Vom Rhein zur Nord-und Ostsee.
ISBN 3-89225-446-x
Der Rhein
ISBN 3-89225-466-4
Manfred Fenzl.
Führer für Deutsche Binnengewässer
NV. Sportschiffahrtkarten Binnen
Nr. 4 Die Elbe & Kanalverbin dungen ISBN 978-392637-17-6
Nr. 1 Berlin & Märkische Gewässer ISBN 3- 926376-10-4
De nieuwe kaarten zijn voorzien van een CD mit digitalen Karten &
Navigations Software.
Van deze serie bestaan ook nog de nummers 2 en 3 maar die moet je alleen
kopen als je deze w ateren ook aan doet. Ik heb deze kaarten wel maar de
Elbe was zo droog dat we een andere weg hebben moeten nemen. Er stond
te weinig water op de Elbe Om over het Noorden te gaan. Bij de afslag naar
Polen hebben we getwijfeld of we dit wel of niet zouden doen. Deze route
staat op kaart Nr 3. Der Oder,w ij hebben deze route niet gedaan.
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Als je de kaarten gaat aanschaffen neem dan de meest recente uitgaven,dit
is hoofdzakelijk voor de nieuwe jachthavens en aanlegplaatsen belangrijk.
Het water is niet of nauwelijks veranderd. Er zijn natuurlijk wel bruggen en
sluizen bij gekomen. Bij deze tocht zijn we geen bruggen tegen gekomen die
lager waren als 4 meter,natuurlijk altijd afhankelijk van de waterstanden op
het moment van de tocht.

De hele route van 2282 km
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Route tot boven Zutphen

Het noordelijke rondje
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Het Mittelland kanaal

De Havel en zijn mere n rond Berlijn
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Het Dortmund-Ee ms-Ka naal en de Rijn

En de terug route over de waal of Nederrij n
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NEDERLAND EN EEN STUKJE WEST-dUITSLAND

Een leuk rondje zonder het Mittelland kanaal en dan over de Waal
terug i.p.v. de Ne derrijn. Maar er zij n nog veel meer mogelijkhede n.
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