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De Twirre is een (Rego) Barkas 1100.                                               Rob Verdwaald 
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Dinsdag 21 mei: We (De Twirre, Jan en ik) zijn om 9:00 uur gestart in Akersloot, en 
gezien de windrichting en windkracht, varen we via Purmerend en Edam om via het 
Markermeer over te steken naar Lelystad. Het eerste deel tot Edam ging heel 
voorspoedig maar we waren zo vroeg dat we ongeveer twee uur moesten wachten 
voordat de zeven Edamse bruggen om 14:00 uur werden bediend. Om half drie door 
de Zeesluis en voeren we het Markermeer op. Er stond een stevige wind die schuin 
van achteren in kwam en we maakten de hele reis behoorlijke schuivers. Onderdeks 
bleef alles wel op zijn plaats maar in de kajuit ging een glazen kandelaar aan 
diggelen en verschoof er wel het een en ander. Lelystad bereikt en na de sluis 
meerden we af in een vrije box in de Houtribhaven. 
 
Onderweg: 8 uur 40 minuten, 6,8 motor uren, 57,1 kilometer.  . 
 
Woensdag 22 mei: Om 10 uur vertrokken uit Lelystad en via het Ketelmeer, Zwarte 
Meer en Zwarte Water toch maar gekozen voor Meppel. Bij de Ramspol Balg werden 
we onderweg teruggestuurd in verband met werkzaamheden aan de balg en 
moesten we weer terug en door het parallel kanaal onze weg vervolgen. Dat kostte 
ons een vol uur extra varen. Op het laatste stukje IJsselmeer stond toch nog wel een 
aardige deining zodat de schipper met stoel en al een schuiver maakte met een 
blijvende herinnering in de vloer.  
 
Onderweg: 6 uur 15 minuten, 6,5 motor uren, 68,4 kilometer, totaal afgelegd 125,5 
kilometer. 
 

 
 
Donderdag 23 mei: Om tijdig (9:00) bij de Rogatsluis te zijn in de Hoogeveensche 
Vaart vertrokken we om half acht. Lekker zonnetje dus we warmden weer snel op 
want de nachten zijn nog best wel koud. Na de nodige sluizen en bruggen lagen we 
om 17:00 uur voor de sluis in Erica. 
 
Onderweg: 9 uur 35 minuten, 8,1 motor uren, 59,9 kilometer, totaal afgelegd 185,4 
kilometer.   
 
Vrijdag 24 mei: Toen we om 9 uur klaar lagen om door de sluis te gaan werd er 
omgeroepen dat er een storing was aan de sluis en dat er een monteur onderweg 
was. Het nadeel van op afstand bediende bruggen en sluizen. Uiteindelijk voeren we 
om 11:00 uur de sluis in en konden we verder. Aangezien er ook nog een 
middagpauze is van 12 tot 13 uur zagen we onze kans om nog in Haren (Duitsland) 
te komen vervliegen. De Spaarsluis waar we voor lagen werd gelukkig al weer na 
een half uurtje bediend en kwamen we op de Veenroute terecht. Het Willem 
Alexander kanaal dat in 2013 gereed is gekomen en nu een nieuwe route is naar 
Duitsland voor de pleziervaart. Edam was heel leuk om door te varen maar dit stuk is 
ook heel mooi! Ook langs het Veenmuseum waar ik zeker op de terugweg nog af ga 

De Ramspol Balg wordt gevuld met 
water in geval van een 
dijkdoorbraak en hoogwater. 
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meren. Als je het museum bezoekt mag je er gratis overnachten. De sluismeester 
informeerde ons onderweg dat de sluis in het kanaal naar Haren vandaag was 
gestremd en dat ze morgen weer zouden draaien. Er werd geadviseerd om maar in 
Emmer-Compascuum te blijven liggen omdat alle plekken door wachtenden waren 
bezet. Dat hebben we dus maar gedaan en we zaten om half vier lekker in het 
zonnetje. Verder valt hier weinig te beleven. Net als in Erica overigens. 
 
Onderweg: 4 uur 15 minuten, motor uren 3,1, 21 kilometer, totaal afgelegd 206,4. 
 

 
 
Zaterdag 25 mei: Vanochtend om 10 voor 9 vertrokken met drie boten in konvooi 
naar de ingang van het Haren-Rütenbrockkanaal. Ook weer een heel mooi stuk en 
het kanaal in Duitsland was zo mogelijk nog idyllischer met de oude sluisjes. Om 
13:00 uur werden we als laatste geschut in Haren en zijn we om de hoek afgemeerd 
in de jachthaven. De havenmeester was pas om 16:00 uur op zijn post dus moesten 
we wachten om weer eens te kunnen douchen. Alle deuren gaan met codes open 
dus we konden niet van de jachthaven af en het gebouwtje was dus tot 4 uur voor 
ons nog niet beschikbaar. In de tussentijd de wierpot schoongemaakt want we 
hadden in wel heel ondiepe kanaaltjes gevaren met veel prut. De zaken rondom de  
motor gecheckt en daarna heerlijk gedouched. Het stadje ligt op loopafstand en het 
wandelpad gaat over het sluisje waar we doorkwamen. Daarna in het stadje wat 
gedronken en van een uitgebreid aspergemenu genoten! Op tijd naar bed want 
morgen staat het Dortmund Ems Kanaal op het programma en dat willen we wel 
graag op zondag doen in verband met de beroepsvaart op dit kanaal. Beetje laat in 
slaap gevallen vanwege de sluisstress voor de volgende morgen. 
 
Onderweg: 4 uur en 10 minuten, 3,8 motor uren, 19,6 kilometer, totaal afgelegd 226 
kilometer.  
 

 
 
Zondag 26 mei: Het Dortmundt-Ems kanaal van Haren tot de ingang van het 
Mittelland Kanaal is 70 kilometer lang en heeft in dit stuk 9 sluizen waarin we 43 
meter omhoog gaan. We zijn Bergfahrt in dit geval. Het verval in de sluizen zit tussen 
de 2,9 en 8,1 meter en de bediening duurt soms wel even omdat er veel water in of 

De Koppelsluis in het nieuwe kanaal 
richting Ter Apel. We gaan 2 keer 2,5 
meter naar beneden. 

De sluis in Haren (Duitsland) waar 
we in het Dortmund-Ems Kanaal 
komen. We overnachten om de 
hoek. 
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uit moet, en in sommige gevallen via spaarbekkens om water te sparen. We zijn om 
half zeven opgestaan en hebben eerst nog 200 liter water geladen aan een aparte 
steiger zodat we rond tien over zeven de haven verlieten. De sluizen hebben gladde-
of damwanden (“spundwand”).  Met afmeren in de sluizen is dat nogal een verschil. 
Met gladde wanden kun je gewoon de stootwillen gebruiken maar met een damwand 
zijn er inhammen in de wand en heb je een wrijfhout nodig. Een wrijfhout is een plank 
die je voor de stootwillen hangt zodat de stootwillen niet verdwijnen in de openingen. 
Het Dortmund-Ems kanaal is ons uiteindelijk heel erg meegevallen omdat je 
regelmatig het idee hebt door een park te varen. Ook de sluizen vielen mee omdat 
het niet zoveel uitmaakt of je 3 meter of 8 meter omhoog gaat. Het duurt soms langer 
maar de situatie blijft hetzelfde. Onderweg veel bos, agrarische gedeeltes, hier en 
daar wat industrie en een aantal stadjes. Na het D-E kanaal zijn we na de splitsing 
om 19:35 afgemeerd in een zijarm van het Mittelland Kanaal. (Alte Fahrt Hörstel) Hier 
hebben we om af te sluiten boerenkool met worst gegeten….. zelf gemaakt hoor met 
een recept van Toos met de groeten van Hak… In deze zijarm is het uitstekend 
afmeren voor een nachtje als je onderweg bent en geen faciliteiten nodig hebt. Een 
heel rustig plekje. 
 
Onderweg: 12 uur en 45 minuten, 9,2 motor uren, 74,5 kilometer, totaal afgelegd 
300,5 kilometer. 
 

 
 
Maandag 27 mei: We zijn tegen acht uur vertrokken voor de eerste dag op het 
Mittelland Kanaal. Op weg naar de jachthaven van Minden Hahlen. Ook hier hebben 
we de indruk door een park te varen. Het kanaal bestaat al 100 jaar en de begroeiing 
langs het kanaal bestaat uit veel bomen. Het geeft ook op veel plaatsen een 
doorkijkje naar het land er achter en dat is voornamelijk agrarisch. Het wordt ook 
steeds heuvelachtiger en wij varen door het dal. Het is overal ongeveer 50 meter 
breed en er zijn op redelijke afstanden steeds afmeer mogelijkheden voor kleine 
schepen. Sommige plaatsen hebben ook kleine jachthavens. We passeren de afslag 
naar Osnabrück. Vandaag is er 1 vrachtschip gepasseerd, we zijn er 15 tegemoet 
gekomen en een stuk of 10 motorboten. Het is wat ons betreft een heel rustig kanaal. 
Om 17:15 zijn we afgemeerd in de jachthaven van Minden Hahlen. Weer even lekker 
gedouched, boodschappen bij de Netto op 400 meter afstand en heerlijk gedronken 
en gegeten op het terras van de jachthaven. Morgen gaan we in de richting van de 
afslag naar het Elbe Seiten kanaal en we moeten nog even kijken hoe laat we weg 
gaan en waar we morgen denken te eindigen. 
 
Onderweg: 9 uur en 10 minuten, 9,3 motor uren, 95,6 kilometer, totaal afgelegd 
396,1 kilometer.     
 

Een van de 9 sluizen van vandaag. 
Deze heeft gladde wanden en weer 
een behoorlijk verval. 
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Dinsdag 28 mei: Om 8 uur zijn we met een zonnetje vertrokken uit de jachthaven 
van Minden Hahlen om richting de afslag Elbe-Seitenkanaal te gaan. We varen 
vandaag “langs” Hannover en komen we 1 sluis tegen. (Anderten). Ook varen we al 
snel over het aquaduct dat ons over de rivier de Weser voert. Ongeveer 20 meter 
lager stroomt een grote rivier en wij varen er gewoon overheen. Vandaag is het 
redelijk druk in het kanaal en we worden ingehaald door 4 schepen en we hadden 23 
tegenliggers. Bij de sluis Anderten moesten we een tijdje wachten voordat we achter 
een binnenvaartschip naar binnen mochten. Al met al viel de wachttijd reuze mee. In 
deze sluis gaan we 14,7 meter omhoog dus dat was wel even spannend. Toen we 
eenmaal vast lagen ging de schuif naar beneden en kon het vollopen van de sluis 
beginnen.  207 Meter lang en 12 meter breed en dan 14,7 meter omhoog. 36 miljoen 
liter waterverplaatsing. Soms dachten we in een lift te staan zo snel ging het omhoog. 
Met 10 minuten was het bekeken en hadden we tien bolders in de gladde sluismuren 
gehad. We zijn hierna doorgevaren naar het kleine jachthaventje van Sehnde en we 
liggen hier in het kanaal aan de kant. Niet echt geweldig omdat er nog wel steeds 
schepen langskomen die een behoorlijke zuiging hebben zodat we wel bewegen en 
er spanning op de landvasten komt. Lange lijnen is dan de oplossing en dan valt het 
wel mee. Wel een dure jachthaven in vergelijking met afgelopen nacht voor het 
gebodene. Aan onze steiger liggen nog 2 Nederlandse schepen en na een praatje 
vernemen we slecht nieuws. Zoals overal liggen hier ook weer Nederlandse bootjes 
en wordt er ook informatie uitgewisseld. We horen dat er een stremming is in het 
traject van Schwerin naar Berlijn tot 1 augustus. Sluis Zaaren in dit geval. Nu toch de 
geplande tocht varen en dan terug via Dömitz en de Elbe is geen optie meer omdat 
de waterstand in de Elbe tegen die tijd  onbetrouwbaar wordt. Dit is een regenrivier 
en vorig jaar konden ze van de ene oever naar de andere oever lopen tijdens de 
grote droogte in Europa. We beraden ons over de nieuwe kansen zoals Wolfsburg 
en/of Maagdenburg. Via Maagdenburg kunnen we afzakken via de Elbe naar 
Havelberg en dan toch een stuk binnendoor varen naar Brandenburg via Plaue. We 
slapen er nog een nachtje over en zo zie je maar weer hoe snel alles kan veranderen 
tijdens zo’n tocht. 
 
Onderweg: 10 uur, 9,2 motor uren, 89,7 kilometer, totaal afgelegd 485,8 kilometer. 
 
Woensdag 29 mei: We hebben besloten om door te varen naar Wolfsburg omdat 
dat voor een dagtocht prima te doen is, er voldoende te doen is voor een paar dagen 
en het is een goede treinverbinding voor de thuisreis van Jan en de komst van Paul. 
Een rustige vaardag door het kanaal met als enige hindernis de sluis van Sülfeld. 
Hier hoefden we niet zo heel lang te wachten want toen we nagenoeg klaar waren 

Links het 
aquaduct 
en rechts 

de 
Weser. 
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met de lunch werden we opgeroepen om de sluis in te varen. In eerste instantie ging 
de sluis voor ons alleen maar op het laatste moment kwamen er nog 2 motorboten 
bij. De sluis bracht ons weer 9 meter naar beneden en met het gebruik van 
“schwimmpoller” (drijvende bolders in de sluismuur) was het een kwestie van 
vastmaken aan de bolder en zo dreven we naar beneden. In tijd van 12 minuten 
werd de sluis geleegd en binnen het half uur waren we uit en thuis. Er wordt hier 
gebruik gemaakt van spaarbekkens en zo wordt 66% van het water hergebruikt voor 
de volgende schutting. De sluis is 224 meter lang en 12 meter breed en we zakken 9 
meter dus ook hier gaat het zomaar over miljoenen liters water. Om half drie 
meerden we af in de jachthaven van Wolfsburg. We liggen naast de Volkswagen 
Arena waar onze Wout Weghorst, ex AZ, nu furore maakt als spits bij FC Wolfsburg. 
We voeren eerst een paar kilometer langs de Volkswagen fabriek en dan langs 
Autostadt. Autostadt is de Volkswagen Experience waar alle merken zijn 
vertegenwoordigd in paviljoens. Het ziet er allemaal keurig en indrukwekkend uit en 
er lopen al tientallen bezoekers rond. Mogelijk gaan we er morgen al heen als we 
weten welke tour we zouden willen maken. We liggen in een betrekkelijk kleine 
jachthaven en als er een binnenvaart schip voorbij vaart dan zakt het water niveau 
eerst ongeveer 20 centimeter waarna het weer met enige snelheid terugstroomt. Er 
wordt ’s avonds en ’s nacht niet gevaren zodat het eigenlijk allemaal reuze meevalt. 
 
Onderweg: 7 uur en 10 minuten, 6,5 motor uren, 63,3 kilometer, totaal afgelegd 
549,1 kilometer. 
 

 Schwimmpoller 
zijn drijvende 

bolders. 
 

Onder de 
Volkswagen 

fabriek en het 
stadion van FC 

Wolfsburg. 

 
 

  
Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag, 30/31 mei en 1/2 Juni: Op donderdag zijn 
we na het schoonspuiten van de boot en het lappen van de ramen ’s middags naar 
Autostadt (Volkswagen concern) gegaan. Om 14:30 hadden we een rondleiding van 
2 uur door het gebied en voor die tijd zijn we zelf op onderzoek uitgegaan in de 
diverse paviljoens. Dat viel een beetje tegen omdat er bij elk merk maar een paar 
wagens stonden opgesteld. Ik dacht dat alle beschikbare modellen wel overzichtelijk 
zouden zijn opgesteld maar dat was dus niet zo. Wel grappig om te zien was het 
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afhaalcentrum. Ongeveer 22% van de verkochte Volkswagens worden hier door de 
nieuwe eigenaren opgehaald en daar wordt wel een feestje van gemaakt. Alleen 
Duitsers, Oostenrijkers en Nederlanders mogen ze hier ophalen als de 
kentekenregistratie is geregeld. De op te halen auto’s staan in twee grote ronde 
torens waar 400 auto’s per toren in kunnen. Die worden helemaal automatisch uit de 
fabriek via een ondergronds stelsel naar de torens getransporteerd. Daar worden  ze 
door grote robotarmen opgepakt en op een van de etages in een hokje gezet. Als de 
koper is gearriveerd en het kenteken is bekend dan wordt de auto ook weer geheel 
automatisch naar het afhaalcentrum getransporteerd.  
Daar staat een ploeg klaar om de kentekens er op te schroeven, het laatste stofje er 
af te wrijven, iemand die een volledige uitleg geeft over de werking van alle knopjes 
en dan wordt je uitgezwaaid als het licht op groen gaat. Voor de gelukkigen is er een 
luxe Ritz-Carlton hotel op het terrein waar kan worden overnacht tegen een “kleine” 
meerprijs. In onze groep voor de rondleiding waren 4 stellen die nog vandaag of 
morgen hun auto konden ophalen. Die liepen steeds te glimmen. Daarna zijn we via 
het station de stad ingelopen. Wolfsburg heeft wel een Mitte maar dat zijn allemaal 
strakke gebouwen en geen Alt Stadt omdat het vanaf 1938 uit de grond is gestampt 
naast de fabriek. In 1945 is de stad Wolfsburg genoemd naar het gelijknamige 
kasteel. Een saaie stad dus maar wel met een goed Vietnamees restaurant. Op 
vrijdag zijn we het Outlet centrum ingelopen en dat was nog behoorlijk groot en druk. 
Veel mensen hadden een vrije dag na Hemelvaartsdag en waarschijnlijk het 
vakantiegeld gekregen. Daarna nog even naar kasteel Wolfsburg  en de Allersee 
gewandeld. Zaterdag stond in het teken van het vertrek van Jan en die heb ik om 
12:01 uitgezwaaid op het perron. Daarna de stad in gefietst om toch eens te kijken of 
het inderdaad niets was. Tot mijn verbazing kwam ik op een soort boulevard terecht 
die verdacht veel leek op een “koopgoot” en ook nog heel druk. Zoek maar eens op 
waar deze boulevard in eerste instantie voor bedoeld was. Bij de lokale kapper kon ik 
nog snel terecht voor een coupe Wolfsburg. ’s Middags nog een rondje om de 
Allersee gefietst en naar het kasteel om de omgeving van het kasteel met park nog 
eens goed te bekijken. Zondagochtend stond in het teken van de komst van Paul en 
het klaar maken voor het vertrek van die middag. Stofzuigen, water tanken, 
afwassen, douchen en maar weer eens scheren. Om even over twee kwam Paul aan 
op het station en vervolgens zijn we om 14:30 vertrokken richting Haldensleben. 
Ongeveer 55 kilometer verderop. We zijn toch zondag maar gaan varen om de 
volgende dag op een goed punt uit te komen in de Elbe. Volgens de boeken zou er in 
de jachthaven van Haldensleben een restaurant zijn maar bij aankomst bleek dat al 
geruime tijd te zijn gesloten. Ook het bellen van de havenmeesteres naar een paar 
restaurants in de buurt gaf geen resultaat dus hebben we maar een captains dinner 
in elkaar geknutseld. Ook lekker. Ongeveer 20 kilometer voorbij Wolfsburg passeren  
we de voormalige DDR grens  en dat is aan sommige dingen wel te merken. Beetje 
minder modern aan de oevers en de huizen veranderen. 
 
Onderweg: 5 uur 15 minuten, 5,4 motor uren, 55,1 kilometer, totaal afgelegd 604,2 
kilometer. 
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Wolfsburg en rechts de 
Allersee 

 

 
Maandag 3 juni: Rond 7 uur zijn we vertrokken uit Haldensleben naar het Dreieck 
Mittelland Kanaal en Elbe. Na 20 kilometer lagen we voor de sluis Rothensee die ons 
ongeveer 18 meter omlaag bracht in de richting van het niveau van de Elbe. We 
konden meteen mee met een binnenvaartschip dus dat ging heel vlot. Ook weer 
schwimpoller dus het zakken was een makkie en konden we ons verbazen over de 
hoogte van deze sluis. Na deze sluis kwam er helaas nog een andere die alleen 
gebruikt wordt bij lagere waterstanden. De sluis heet dan ook Niedrigwasser Sleuse 
Rothensee. Na het oproepen bleek de sluis in storing en konden we wachten aan de 
kleine boten steiger. Kwam goed uit want toen konden we de gebakken eieren met 
bacon nuttigen die Paul tevoorschijn toverde. Na de laatste hap kwam er weer 
beweging in de sluisdeur en na een proefrondje mochten we weer achter een 
binnenvaartschip mee de sluis in. Beetje kinderachtige sluis want het verval bleek 
nog geen meter te zijn. Vervolgens kwamen we na een scherpe bocht met veel 
stroom achter dat vrachtschip de Elbe op. Een aantal kilometers later varen we onder 
het aquaduct door van het Mittelland Kanaal waar we net vanaf gekomen zijn. De 
Elbe is een hele mooie rivier maar wel een vaarwater waar je goed moet opletten. 
Niet zo zeer op de scheepvaart maar wel op de stroming en het varen op de 
betonning. Je vaart hier als het ware van buitenbocht naar buitenbocht. Daar is de 
stroming en de diepte het grootst. Er staan rode en groene tekens op de wal samen 
met plustekens en kruisen. Zeker als het water lager staat is goed opletten 
noodzakelijk.  
Met een stroom mee van tussen de 4 en 5 kilometer per uur gingen we heel snel en, 
na het aan de juiste kant passeren van de gierpont, meerden we om 16:50 af in 
Arneburg. Een klein oud stadje dat uitkijkt over de Elbe. Ook dit was vroeger DDR en 
er is gelukkig veel bewaard gebleven en inmiddels gerestaureerd. Ook hier zat het 
uiteindelijk niet mee want de twee beschikbare restaurants hadden een ruhetag. 
Alleen de pizzeria bleef over en daar dus maar een bord pittige pasta gegeten. Foto’s 
gemaakt in het dorp en snel terug omdat het al zachtjes begon te regenen. Aan 
boord gekomen kregen we nog een lekker onweer over waar we, onder het genot 
van een Sonnemaatje, van het gekletter hebben genoten. 
 
Onderweg: 9 uur 50 minuten, 8,2 motor uren, 98,1 kilometer, totaal afgelegd 702,3 
kilometer. 
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De Elbe en het plaatsje Arneburg met het haventje. 

 
Dinsdag 4 juni: Vanmorgen om 9:45 vertrokken voor het laatste stukje over de Elbe. 
Onderweg nog 2 reeën gezien maar verder is er 
weinig wild te zien, afgezien van het waterwild dat 
aan de oevers zwemt. Na Wolfsburg waren er 
overigens wel verschillende beverburchten aan de 
oevers. Omdat er in de monding van onze afslag 
naar Havelberg een baggerschip bezig was voeren 
we er ongemerkt voorbij en moesten we nog een 
slag terug maken tegen de stroming in. Beetje meer 
gas en om het vrachtschip heen en we zaten in het 
rustige water naar de sluis die ons naar de Untere 
Havel Wasserstrasse brengt. Even wachten met een kopje koffie totdat de sluis weer 
opengaat en we 40 centimeter zakken. Na een kilometer varen we Havelberg binnen 
en vinden we in de jachthaven een plekje. De jachthaven zelf is een beetje shabby 
met slechte steigers en heel simpele douches en betrekkelijk duur. De vorige twee 
jachthavens met een DDR achtergrond waren aanzienlijk beter dus het is afwachten 
wat ons later nog te wachten staat. Het is weer bloedheet en na de administratieve 
afhandeling lopen we naar de supermarkt om brood te halen zodat we kunnen 
brunchen. Het wordt Bockwurst mit brötchen, senf, ketchup und mayo. Laat in de 
middag eerst maar even douchen en dan op zoek naar fotogenieke pandjes in het 
dorp en naar een eetgelegenheid. Fotogenieke pandjes zijn er in overvloed ook door 
het klooster op de berg en de kerk in het centrum maar een leuk terrasje in het 
centrum is niet te vinden. Tegenover de jachthaven zijn er twee maar op het terras is 
nergens een schaduwrijk plekje zodat we binnen belanden waar het lekker koel is, 
het bier heerlijk smaakt en ze een uitstekende asperge maaltijd serveren. Morgen op 
weg naar Rathenow. 
 
Onderweg: 2 uur en 30 minuten, 2,1 motor uren, 21,9 kilometer, totaal afgelegd 
724,2 kilometer. 
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Woensdag 5 juni: Weer heel vroeg vertrokken zodat het nog heel rustig is op het 
stuk dat we vandaag gaan varen. We zitten nu op de rivier de Havel en dat gaat door 
een groot natuurgebied met stukken moeras. Het zonnetje geeft al veel warmte af en 
het belooft weer een hele warme dag te worden. Opeens zwemt er vlak voor de boot 
een otter die snel weer onderduikt. Iets verder zien we twee keer kraanvogels. Die 
stonden al heel lang op mijn lijstje en dat was een mooie ervaring. Een paar keer 
reeën in het veld en verschillende keren ooievaars. Veel ganzen, eenden en reigers 
langs de kant en roofvogels boven ons hoofd. Het is een schitterende omgeving en 
het valt ons al een aantal dagen op dat er zoveel vogels zingen in de bomen overal 
waar we langsvaren Naderhand realiseren we ons dat we door het opletten op de 
omgeving geen enkele foto hebben gemaakt van het stuk waar we doorheen 

gevaren zijn. In de buurt van Rathenow wordt 
het wel iets drukker en zien we veel varende 
huisjes van dezelfde verhuurmaatschappij. Ook 
varen hier regelmatig huurschepen van 
Nederlandse makelij en verhuurmaatschappij. 
(De Drait uit Drachten).  Met deze schepen 
gaat het niet allemaal even soepel zien we 
tijdens het varen of in de sluizen. Opvallend zijn 
ook de vele Duitse schepen die van bekende 

Nederlandse merken zijn. Na ook nog een hectische schutting in de Stadssluis 
Rathenow, door de sterke stroming, vinden we nog net een plekje midden in de stad. 
Het is nog steeds bloedheet (33gr) en we hebben weinig puf om iets te doen maar 
we gaan toch nog maar even boodschappen halen in de stad.  
Daarna zakken we neer in de loungebank van het terras tegenover de boot en 
pakken we een lekkere “Weizen”. We willen hier eigenlijk niet eten en we komen 
uiteindelijk terecht in een cafe restaurant om 
de hoek. Ik kan niet reserveren, “want ze 
weten nog niet hoe laat ze dicht gaan”. Maar 
als ik er binnen een half uur ben dan is het 
geen probleem. Ik heb Paul opgehaald en 
we zijn er maar meteen gaan zitten. Wij 
hebben natuurlijk geen idee maar we vinden 
dit een typisch DDR café. Heel klein, simpel 
en zo zijn de mensen daar ook. De 
sluismeester loopt ook nog even binnen en 
die krijgt van ons een biertje voor het aanpakken van de lijn toen de stroom in de 
sluis ons te pakken kreeg. Schweinefilet mit Rahmsauce und Bratkartoffelen. Het 
was niet slecht maar de ervaring om daar te zitten was beter. Na een foto rondje door 

het stadje begrepen we dat er tijdens de oorlog nogal 
gevochten was en dat de Russen heel veel huizen 
hadden stukgeschoten. Maar enkele huizen in het 
centrum zijn bewaard gebleven en de rest is 
gerestaureerd of nieuw gebouwd tijdens de DDR 
periode of van recenter datum. Aan de stijl van 
bouwen is dat soms wel af te zien. Daarna nog even 
bijgekomen op dezelfde loungebank maar nu met 

een Swedish Becher. Lekker grote coupe met ijs. 
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Onderweg: 6 uur 40 minuten, 5 motor uren, 45,4 kilometer, totaal afgelegd 769,6 
kilometer. 
 
Donderdag 6 juni: Vroeg uit de veren om te kijken hoe ver we kunnen komen, 
omdat we vrijdag in Spandau willen zijn. Na Rathenow blijft de Havel wel mooi maar 
het is qua natuur niet zo mooi meer als gisteren. Er zit nu meer vakantieverkeer op 
het water en we zien overal huisboten varen en langs de kant afgemeerd liggen. 
Voor dit soort varende tuinhuisjes is het een heel mooi gebied want het is varen op 
een smalle rivier en kleine meertjes. Ook langs het water staan veel 
vakantiewoningen en dat is wel te begrijpen want we zitten hier niet zo ver meer van 
Berlijn. We komen langs het stadje Plaue en daar ziet het rood, geel en blauw van de 
afgemeerde huisboten. Hier begint ook de Plauersee en daar wordt ook volop 
gezeild aan de zeilboten te zien in de verschillende haventjes. We varen langs 
Brandenburg en na de laatste sluis ziet Paul langs de kant een bever zwemmen. Die 
kan nu ook van- of op een lijstje. Onderweg begint het te betrekken en gaat het even 
stevig regenen. Een onweer trek voor ons langs en we varen achter de donker grijze 
lucht aan waar wij verder geen last van hebben. Ons eindpunt wordt vandaag de 
plaats Ketzin. Er staat in het grote boek over deze omgeving dat er een klein 
jachthaventje is met in ieder geval douches want daar zijn we nu wel weer even aan 
toe na die twee hele warme dagen. Het is inderdaad een klein priegel haventje waar 
we aan de punt van de steiger nog net kunnen liggen. Naderhand krijgen we nog een 
bekend schip naast ons dat we kennen omdat het voor ons lag in de jachthaven van 
Wolfsburg. Boodschappen gedaan in het dorp en aan boord Massaman gegeten. 
Morgenochtend vroeg naar Spandau. 
 
Onderweg: 7 uur 30 minuten, 7,3 motor uren, 68,6 kilometer, totaal afgelegd 838,2 
kilometer. 
 
Vrijdag 7 juni: Vandaag een rustig tochtje over verschillende Havels. De Untere 
Havel Wasserstrasse, Potsdamer Havel en diverse meren. Omdat we weer vroeg 
vertrokken was er nog weinig beweging op het water, behalve onze buren dan, die 
moesten even los en mochten daarna weer verder slapen. Zo vlak in de buurt van 
Potsdam en Berlijn is het wel drukker overal. Langs de oevers behoorlijk wat 
bebouwing van woonhuizen, vakantiewoningen en jachthaventjes. Als we door 
Potsdam varen zien we ook veel, nog afgemeerde, rondvaartboten en omdat we 
vroeg zijn valt de drukte nu nog wel mee. Door Potsdam varen is ook heel erg mooi 
omdat er nogal wat  opzienbarende gebouwen staan. Historisch gezien is Potsdam 
ook wel de moeite van een bezoek waard met een paar paleizen om de hoek. Op de 
terugweg ga ik dit zeker aandoen. We varen een stukje het Teltowkanaal in omdat 
daar paleis Babelsberg op de heuvel staat met aan de waterkant een stoomgemaal 
dat vroeger het water van de Havel oppompte naar het paleis. Daar zien we er 
uiteindelijk verschillende van. Er vaart een Nederlands schip voor ons uit dat ik ook 
herken van Wolfsburg. Zij varen het kanaal verder in en later zie ik op de kaart dat ze 
een andere route nemen naar de Wannsee. Gezien de historie ook iets dat ik op de 
terugweg zeker aan zal doen. Vlakbij ligt ook de “spionnenbrug” Glienickerbrücke. 
Hier werden tijdens de Koude Oorlog de spionnen uitgewisseld tussen de 
Amerikanen en de Russen. Een van de bekendste was de piloot Gary Powers. Aan 
het einde van de ochtend meren we af op onze voorlopige eindbestemming in Berlijn. 
De Spandauer Yachtclub. Alle faciliteiten zijn aanwezig behalve een wasmachine 
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dus daar moet ik nog iets op zien te vinden. Paul heeft besloten om Pinkster zondag 
pas terug te gaan dus morgen gaan we Berlijn met een bezoek vereren. 
 
Onderweg: 4 uur 50 minuten, 4,9 motor uren, 48,5 kilometer, totaal afgelegd 886,7 
kilometer. 
   

 

Links de Glienicker Brücke en rechts het stoom gemaal. 

 
Zaterdag 8 juni tot en met Donderdag 13 juni: Met Paul via bus en trein naar 
station Hackesermarkt voor een bezoek aan het DDR Museum als start voor deze 
dag. Daarna door de stad gewandeld en een heleboel bezienswaardigheden 
bekeken. Bratwurst op een terrasje op Unter den Linden en gegeten bij Zum 
Paddenwirt in het Nicolai Viertel. Paul vertrok op zondagochtend met bus en trein en 
ik heb een rustdag gehouden. Op maandag met de bus en trein via via, in verband 
met storing, weer naar het centrum getrokken en begonnen met het afvinken van alle 
dingen die ik graag wilde zien. Ook een aantal zaken uit het boek “Boze geesten van 
Berlijn” van Philippe Remarque zodat je op plekken komt waar de “gewone” toerist 
niet zo snel komt. Ook nog even het Staats Oper Haus aan Unter den Linden 
bezocht want ik heb een kaartje gekocht voor de opera Rigoletto. In het Nicolai 
Viertel een biertje op het terras en gegeten op de Alexander Platz. Dinsdag ben ik 
begonnen met het meenemen van mijn fietsje in de bus en de trein en heb ik de 
wijken Charlottenburg, Grunwald, Tiergarten, Zoologischer Garten aan gedaan. Wat 
gegeten op het terras bij Pho en daar kwam ik de bemanning uit Ommen weer tegen. 
Op de terugweg ben ik langs het Olympisch Stadion gefietst dat in de buurt ligt van 
de jachthaven. Ook een indrukwekkende plek gezien de bouw en de historie. ’s 
Avonds trok er een behoorlijk zwaar onweer over. Woensdag weer een dagje boot. 
Rommel opgeruimd, water getankt en met het fietsje 4 keer heen en weer naar het 
tankstation voor diesel. Om vijf uur vertrokken naar de opera met de bus en die had 
zoveel vertraging dat het eten er bij inschoot. Achteraf maar goed ook want ik was 
nog niet binnen om half 7 toen er een noodweer losbarstte. Keurig operapubliek dat 
dan als verzopen katten binnenkomt was wel grappig om te zien. Taxi’s reden af en 
aan tot vlak voor de ingang over de stoep. Het opera gebouw is heel mooi en de 
opgevoerde opera was ook geweldig met veel bekende Verdi melodieën. Met de bus 
weer terug naar de boot en toen was het net weer droog. Donderdag met de 136 
naar Spandau Bhf en toen naar het Potsdamer Bhf. Vandaar met de fiets via  de 
Wilhelmstrasse langs het Nazi Luchtvaart Ministerie van Göring naar de 
Niedrichstrasse. Hier stond het hoofdkwartier van de SS en Gestapo van Himmler. 
Dit gebouw is door de Russen helemaal opgeblazen maar een deel van het 
fundament is weer uitgegraven. Hier is nu een indrukwekkend informatiecentrum 
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gevestigd en het fundament wordt gebruikt voor een foto expositie die chronologisch 
de periode 1900 tot 1945 aangeeft. Ook loopt hier nog een stukje van de Berlijnse 
muur langs. Koffie met gebak in het naastgelegen Martin-Gropius Bau dat wordt 
gebruikt voor tentoonstellingen, een foto van het oude stoplicht op de 
Potsdamerplatz, door het Sony gebouw en Tiergarten gefietst naar Schloss Bellevue 
en na een terrasje weer met de bus naar huis. Boodschappen gedaan want morgen 
gaan we weer varen.  
   
Vrijdag 14 juni: Toch maar besloten om weer te vertrekken. Na een geweldige week 
in Berlijn trek ik toch maar de kant op van de Oder omdat ik daar later mogelijk ook te 
maken krijg met een lage waterstand. Vanmorgen om 6:45 vertrokken omdat ik voor 
het rondvaartboten geweld losbarst in het centrum van Berlijn bij de laatste sluis wil 
zijn. Bij de eerste sluis (Charlottenburg) ben ik om 8 uur en rond half negen vaar ik 
de sluis weer uit. Dat ging uiteindelijk toch nog wel snel. In het tweede stuk kom ik 
inderdaad al de eerste rondvaartbakken tegen die naar hun foerage of 
opstapplaatsen gaan. Ze varen daar op topsnelheid lijkt het wel, vooral als er een 
paar inhalen. Maar toch is het nog rustig in het centrum. Leuk om vanaf het water, te 
zien waar we hebben gelopen en ik heb gefietst. Af en toe de snelheid er af en dan 
loop ik snel naar buiten om foto’s te nemen. Natuurlijk foto’s die ik eigenlijk al heb 
maar dan nu nog een keer vanaf het water. De Mühlendamm sluis bij het Nicolai 
Viertel laat net zijn schepen uit zodat ik achter een rondvaartboot aan kan varen en 
we worden meteen geschut. Beide sluizen hebben een verval van 1,1 meter en ze 
hebben haast want er liggen er al weer een stel te wachten. Na deze sluis verandert 
langzaam de omgeving. Eerst wat industrie langs de kant dan komt er een mooi stuk 
door een parkachtige omgeving waar veel mensen op het gras liggen en er 
waterfietsen worden verhuurd. Daarna weer industrie en ook veel verlaten 
gebouwen. Opvallend zijn ook heel architectonische kantoorgebouwen en daarna 
heel veel mooie nieuwe appartementencomplexen langs het water. Ziet er echt heel 
goed uit. Dan wordt de omgeving wat lieflijker. Mooie villa’s, veel stijlvolle gebouwen 
van roei- en bootverenigingen en veel bos langs de kant. Na Köpenick wordt het nog 
mooier en de rivier smaller. Via de Grosse Müggelsee vaar ik langs Neu Venedig en 
de naam zegt eigenlijk al alles. Een schitterend stuk om heel rustig doorheen te 
varen. Ik meer uiteindelijk af in de jachthaven van Schmöckwitz op een ruime plek. 
De jachthaven zelf stelt niet zoveel meer voor. Beetje vergane glorie en slecht 
onderhouden maar ik betaal wel de hoofdprijs. Na het eten nog wel even 80 liter 
diesel kunnen scoren bij de pomp aan de overkant. Besloten om zaterdag nog maar 
een rustdag in te plannen en een boek uit te lezen. 
 
Onderweg: 6 uur 55 minuten, 6,4 motor uren, 58,6 kilometer, totaal afgelegd 945,3 
kilometer. 
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Zondag 16 juni: Vrijdag kwam het bericht binnen voor de scheepvaart dat het 
Hohensaaten Ost kanaal nog maar 1,37 meter water heeft. Mijn diepgang 85 
centimeter en ik weet niet hoe snel het peil in de Oder nog verder zakt. Dat is het 
kanaal naar de sluis dat ik nodig heb om weer van de Oder terug te kunnen varen in 
de richting van Berlijn. Anders moet ik of nog 
115 kilometer tegen de stroom in terug of 
doorvaren naar de Oostzee. Beide zijn geen 
opties dus dat valt wel even tegen want ik 
had dat stuk nu net mooi uitgestippeld. Dat is 
nu de tweede verandering deze reis. Ik had 
al de tip gekregen naar de meertjes ten 
zuidoosten van Berlijn te gaan omdat dat ook 
een heel mooi gebied is. Aangezien ik nu 
toch al in die hoek ben vaar ik vandaag naar 
het plaatsje Märkish Buchholz aan de rand van het Spreewald. Eergisteren was de 
tocht al heel mooi maar hier zitten grote stukken tussen die nog mooier zijn. En 
vooral het stuk na de laatste sluis vaar ik bijna alleen met af en toe een paar kanoërs 
en een huisboot. Op sommige plekken zie ik weer knaagsporen aan de bomen en 
dan zie ik op een modderbank een Beverrat. Hij duikt snel het water in maar ik zie 
duidelijk de lange staart en niet de platte ronde staart van een Bever. Mogelijk was 
onze eerste Bever in de Havel ook een Beverrat. De Beverrat is niet verwant aan de 
Bever of de Rat maar aan de Cavia’s. Verderop zie ik een koppel Kraanvogels waar 
ik voor stop en achteruit vaar om ze op de foto te krijgen. Beetje ver weg maar er is 
toch één duidelijke foto. Na een rustig tochtje van 8 kilometer per uur kom ik aan op 
de eindbestemming van vandaag. Voor de brug een leuke afmeerplek. Meteen staat 
er een mannetje naast ter verwelkoming en deelt mee dat het per nacht € 6 per 
persoon kost en ik krijg de sleutel van het toiletgebouw. Blijkt het douchen ook nog 
gratis en gezien de informatie uit de folders die de sluismeester uitreikte ga ik hier 
nog wel een nachtje blijven. Het ligt hier zo leuk en er is genoeg te zien in de 
omgeving. Ondertussen heb ik ook een plan bedacht om weer richting Berlijn te 
varen maar daarover later meer.  
 
Onderweg: 5 uur 55 minuten, 5,1 motor uren, 41,9 kilometer, totaal afgelegd 987,2 
kilometer. 
 

 

Ik lig in Märkish Buchholz aan het einde van het voor mij bevaarbare stuk. Er is een barrière waar 
kanoërs via een rails de kano’s overheen kunnen trekken via een kar met een lier. Op de linkerfoto 
staan 4 Kraanvogels. 

 
Maandag 17 juni: Vandaag blijven liggen en ’s ochtends een fietstocht gemaakt door 
de omgeving. Uitgestrekte bossen met kleine meertjes. Er zijn hier ook nogal wat 



 

Pagina 16 van 42 

 

oorlogsgraven. Tijdens het Russische offensief richting Berlijn zijn er duizenden 
bewoners en soldaten het Spreewald ingevlucht en daar is dermate huisgehouden 
dat bijna niemand het overleefd heeft. Er zijn enkele duizenden mensen nooit meer 
teruggevonden. Veel lokale industrie is hier ook uiteindelijk verwoest in die tijd omdat 
er door dit deel, door de Duitsers een verdedigingslinie werd gemaakt. In en om 
Berlijn ontkom je eigenlijk nergens aan de verschrikkingen van die tijd en daar wordt 
ook steeds weer, gepast, op gewezen.  
 
Dinsdag 18 juni: Ik vertrek weer naar de bewoonde wereld en omdat de eerste sluis 
pas om 10:00 uur weer in bedrijf komt kan ik “helaas” niet vroeg weg. Het is een 
stukje van 7 kilometer naar de sluis en ik vertrek 
toch eerder omdat ik heel langzaam wil varen om 
er zo lang mogelijk van te genieten en te kijken of 
ik nog een paar foto’s kan maken. In het stuk naar 
de tweede sluis betaalt zich dat uit want ik krijg 
weer de 4 Kraanvogels te zien en later zwemt er 
een Beverrat naast de boot. Er zouden ook 
IJsvogeltjes moeten zitten naar die heb ik niet 
kunnen ontdekken. De drie sluizen worden snel 
bediend en het is wel grappig want de sluismeesters delen snoepjes uit. In de loop 
van de middag arriveer ik in het plaatsje Köpenick. Dat is ondertussen ook al ingelijfd 
door “groot” Berlijn. Na een foto rondje door het stadje schuif ik aan in een restaurant 
voor het, op dinsdag, onbeperkt schnitzels eten. Nou 1tje was voor mij genoeg hoor 
maar voor sommigen was drie de limiet.  
 
Onderweg: 6 uur 15 minuten, 6,4 motor uren, 51,6 kilometer, totaal afgelegd 1.038,8 
kilometer. 
 

 
Links het Raadhuis van Köpenick waar zich het verhaal “De kapitein van Köpenick zich afspeelde. 
Rechts het sluizen complex van Klein Machnow. Helemaal rechts ligt de nieuwe sluis, de oude zijn 
buiten gebruik en vallen onder Monumentenzorg. 

 
Woensdag 19 juni: Vanmorgen weer vroeg vertrokken want ik heb besloten om niet 
door Berlijn terug te varen maar door het Teltowkanaal. Dat loopt onder Berlijn door 
en wordt alleen door binnenvaartschepen en sommige rondvaartboten gebruikt. Tot 
aan de sluis van Klein Machnow is het dan ook heel rustig en je hebt geen idee dat je 
door een grote stad vaart. Veel groen en soms een parkachtige omgeving. Voor de 
sluis liggen al een aantal schepen en het blijkt dat de sluis er de vorige dag uitlag. Ze 
zijn de binnenvaartschepen nog aan het wegwerken. Uiteindelijk mogen alle 
motorbootjes na 3 uur wachten allemaal tegelijk mee in één schutting. Voor kleinere 
boten een slechte sluis want er zijn geen “zichtbare” bolders aan de kant en het gaat 
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bij mij dan ook bijna mis. Ik sta aan de kant met een lijn, die ik nergens kan beleggen, 
terwijl de schroef nog stationair meedraait. Mijn Nederlandse voorbuurman van de 
ST 94 gaf een schreeuw maar toen was ik al onderweg naar binnen om het op te 
lossen. Snel achteruit geslagen en toen maar aan de andere kant gaan liggen. In de 
sluismuur zag ik de bovenkant van een glijstang dus daar snel aan vastgemaakt. 3 
Meter zakken was zo geen probleem meer. De fietsen achterop bij de ST 94 hadden 
gelukkig geen schade opgelopen bleek later. Na nog een heel mooi stukje aan het 
eind van het Teltowkanaal met paleisjes en hele mooie villa’s zitten we in Potsdam. 
En dan nu nog een plekje vinden. De ST 94 draaide naar een plek waarvan ik 
hetzelfde dacht dus ik moest nog een stukje verder maar ik had een plan. Op de 
kaart had ik een kom gezien met haventjes dus daar aangekomen vond ik inderdaad 
een aantal boxen waar ik uitstekend in paste. Bleek dit even later een privé haven te 
zijn waar geen passanten in mochten. Aangezien dit een onderdeel was van 
Potsdam Yachthafen mocht ik dan bij de gratie Gods bij hun een nachtje komen 
liggen. De dochter van de Nederlandse haven eigenaar stond me te telefonisch te 
woord dus 1 nachtje werd 2 nachtjes en ze gaat proberen of ik er een week kan 
blijven liggen. Al mijn charmes uit de kast natuurlijk! Na het eten nog een stukje 
gefietst langs het water en morgen maar eens verder de stad in. Potsdam staat ook 
stijf van de historie met grote paleizen en zelfs een Höllandisch Viertel. 134 Huizen 
gebouwd voor handwerkslieden die in de 18e eeuw hier kwamen werken. Er is dus 
genoeg te zien hier en ik zit vlak bij een treinstation om naar Berlijn te gaan.          
 
Onderweg: 7 uur 50 minuten, 5,2 motor uren, 47 kilometer, totaal afgelegd 1.085,8 
kilometer. 
 
Donderdag 20 juni t/m dinsdag 25 juni: Vandaag zijn er 31 dagen verstreken na 
het vertrek op 21 mei. Al veel gezien en beleefd en ik hou dit nog wel even vol denk 
ik. Vanaf vandaag Potsdam verkennen want het is lekker afgekoeld na wat buien 
vannacht en vanochtend. Aangezien dit de stad was waar de keizer en zijn gevolg 
woonde staat Potsdam vol met paleizen en andere bezienswaardigheden. Ik ga ze 
niet allemaal opnoemen maar wat wel bijzonder was waren sommige paleizen zoals 
het Neue Palast en Sans Soucci. Ook bijzonder was het in Engelse stijl opgetrokken 
Cecilienhof waar de Conferentie van Potsdam werd gehouden eind juli 1945 tussen 
Stalin, Churchill/Attlee en Truman. Daar werden de nieuwe grenzen van Duitsland 
vastgesteld met alle gevolgen van dien. Ook de stad zelf is de moeite waard omdat 
er veel is gerestaureerd en er gezellige buurten zijn ontstaan. Er is door de 
bombardementen nogal wat verloren gegaan maar dat is na verloop van tijd toch 
meestal weer opnieuw opgebouwd. Ik vind persoonlijk Potsdam wel een aanrader als  
je van historie, natuur en fietsen houdt. Het is hier echt heel mooi! Met het fietspontje 
ook nog even naar de overkant geweest. Hermannswerder is een voormalig eiland 
met nogal wat bebouwing van begin 1900. Een Diaconessenhuis, weeshuizen, 
scholen en een ziekenhuis. Tijdens de Nazi periode is het allemaal ontruimd en na 
de oorlog werd het een Russisch legerziekenhuis. Nu is het allemaal weer 
teruggeven aan de Evangelische Stichting die de scholen, dagbehandeling en 
ziekenzorg heeft voortgezet.     
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Linksboven Het Neue Palast in het Park Sanssouci.  Rechtsboven de Nicolaikirche in Potsdam. 
                         Links onder het Holländisch Viertel. Rechtsonder het Cecilienhof. 

 

 
Woensdag 26 juni en donderdag 27 juni: We varen vandaag maar een klein stukje 
richting Caputh. Ik ben hier met Paul al langs gevaren en had wel het idee om hier 
nog wel eens af te meren. Ik lig aan een steigertje van Camping Himmelreich. Dat 
was me aanbevolen door de dochter van de havenmeester in Potsdam. Vooralsnog 
de duurste plek waar ik heb gelegen. Het bedrag was eerst € 70 en later € 50 als ik 
contant zou betalen voor 2 nachten. Op zich prima gelegen aan een kopsteiger maar 
er vaart overdag nogal wat rond dus soms wat 
hobbelig. De warmste dagen van Brandenburg 
werden die 2 dagen gemeten en het was dan ook 
bloedheet. Wel de zwemtrap uit om af en toe af te 
koelen. In Caputh met het pontje over en even naar 
het paleis aan het water geweest en meteen maar 
even doorgefietst naar de zomerwoning van Albert 
Einstein. Een houten prefab woning van 1928 waar 
geen schroeven of spijkers aan te pas kwamen. Hij 
heeft er gewoond tot 1932 toen hij na een reis naar Amerika niet meer terugkeerde 
vanwege de veranderende situatie in zijn geboorteland. Een vooruitziende blik dus. 
De volgende was het lekker afgekoeld en heb ik aan dek wat klusjes gedaan. Het 
ankerlicht is boven water en werkt weer. 
 
Onderweg: 35 minuten, 0,8 motor uren, 4,9 kilometer, totaal afgelegd 1.090,7 
kilometer. 
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Vrijdag 28 juni t/m dinsdag 2 juli: Een klein stukje opgeschoven naar Werder. Een 
eiland in de rivier de Havel en nog helemaal intact gebleven Straatjes met oude 
huizen en ook hier overal kinderkopjes. Wel een 
authentiek gezicht maar soms zonder stoep 
beetje lastig met fietsen. De stoepen hebben 
kleine steentjes en dan gaat het nog wel. We 
zagen in juni toen we hier langs voeren al een 
heel aparte kerk langs het water en daar ben ik 
nog wel even langsgegaan. Morgen weer voor de 
foto’s. Het was al warm maar dit weekend en met 
name zondag was het bijna 40 graden. 

Donderdag was ik verkouden geworden en dit 
weekend kwam er nog iets met mijn luchtwegen 
bij dus heel veel hoesten. Op zondag als een 
zombie in de kuip gezeten en voor me uit 
gestaard en blij met elk zuchtje wind. Het kon dus 
nog iets warmer. Maandag dan toch nog maar 
even een foto rondje door het dorpje gemaakt, 
water getankt en vertrokken naar de Glindowsee. 

Dat ligt hier om 
de hoek en 
staat bekend om het heldere water. Nadat ik het 
hele meer ben langs gevaren vond ik een 
ankerplek in een soort kom en heb daar het anker 
laten vallen. De eerste keer ankeren met de Twirre 
dus daar stond wat spanning op. Toch deze twee 
nachten onrustig geslapen maar dat zou ook van 
de warmte kunnen komen of omdat ik me nog 

steeds niet echt lekker voel. 
 
Onderweg: 1 uur, 1,1 motor uren, 7,1 kilometer, totaal afgelegd 1.097,8 kilometer. 
 
Woensdag 3 juli: Vanmorgen gebeld met mijn dames van de Yachthafen Potsdam 
of ik een plek heb voor de komende week en die hadden ze gelukkig zoals 
afgesproken. Tijdig ankerop, dat was ook geen 
probleem, en heel rustig via Caputh naar Potsdam 
gevaren. Ik moest er om 12 uur zijn en dat lukte 
precies. Heel mooi plekje aan de kop van Steg IV. 
Naast een watertappunt met vlak daaronder een 
zwaluwnestje. Ik zag de eieren liggen en dacht: 
niet handig en daarom waarschijnlijk verlaten. De 
volgende dag zaten er twee dons balletjes in, dus 
nog steeds een actief gezinnetje. Met de nodige 
voorzichtigheid lopen we er dus langs terwijl de ouders af en aan vliegen met 
insecten. 
 
Onderweg: 1 uur 55 minuten, 2 motor uren, 12,5 kilometer, totaal afgelegd 1.121,3 
kilometer. 
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Donderdag 4 juli t/m woensdag 10 juli: Vandaag komt, mijn partner, Annemarie 
aan boord dus vanmorgen alles opgeruimd en met de stofzuiger aan de slag. We zijn 
’s avonds Potsdam in gefietst en hebben daar gegeten. Vrijdag zijn we langs alle 
bezienswaardigheden van Potsdam gefietst en hebben weer in de stad gegeten. 
Zaterdag zijn we met de auto vertrokken naar Leipzig of “Leipsch” zoals ze dat hier 
noemen. 160 Kilometer verderop. Onderweg in de file zijn we van de snelweg 
afgegaan en binnendoor gereden. Lekker toeristisch. Ons hotel Arcona LivingBach 
14 ligt in de Alt Stadt tegenover de Thomaskirche en naast het Bach Museum. Bach 
heeft hier van 1723 tot 1750 gewoond en was de Muziekmeester van de 

Thomaskirche. Leipzig heeft ook een mooie 
binnenstad, er is veel bewaard gebleven en er is 
veel opnieuw weer opgebouwd na WW2. Ook 
staan er veel “nieuwe” gebouwen tussen uit de 
DDR tijd maar ook al weer 21e eeuw 
bouwwerken. Op zondag bezoeken we het 
Bachmuseum en de Thomaskirche en we eten 
taart in de Konditorei om de hoek. ’s Middags 
hebben we een ballet voorstelling van Trockadero 

in de Staats Oper. Een in de zestiger jaren gebouwd theater geheel in DDR stijl. 
Strak en zonder tierelantijnen. Een hele leuke voorstelling van een balletgroep met 
een twist. Ik ga het niet vertellen maar zoek het maar eens op. Maandag zijn we weer 
vertrokken en Leipzig heeft bij ons een hele 
goede indruk achtergelaten. Als je de kans hebt 
zeker eens bezoeken. Dinsdag stond in het 
teken van een bezoek aan Berlijn. Met de trein 
vanaf Potsdam Charlottenhof naar Berlin  
Alexander Platz. In het Nicolai Viertel vonden we 
een fietsverhuur en in tijd van 4 uur heb ik 
Annemarie alle “bekende” bezienswaardigheden 
laten zien. De fietsverhuurder vond het wel nodig 
om te zeggen dat ze in Berlijn wel stoppen voor 
het rode stoplicht. Na de fietstocht nog wat gedronken en gegeten in het Nicolai 
Viertel want dat is wel een gezellig buurtje. Woensdag stond weer in het teken van 
het vertrek van Annemarie. ’s Avonds bij de Jet om de hoek nog even diesel 
gehaald. De prijzen voor de diesel hier zijn onnavolgbaar. ’s ochtends 1,279, ’s 
middags 1,259, om 20:00 uur 1,199 en om 20:45 1,189. 2 keer 80 liter voor de 
laagste prijzen. 
 
Donderdag 11 juli tot en met maandag 15 juli: Vanmorgen gebeld met de 
havenmeester van de Captains Inn jachthaven in Spandau om te vragen of ze een 
plek voor me hebben. Dat had hij dus. Nadat ik de sleutel had ingeleverd en “mijn” 
dames aan de balie een doos Merci had overhandigd en ze bedankt voor de service 
de afgelopen weken, ben ik vertrokken uit Potsdam. Niet rechtstreeks want ik wil 
graag via de Wannsee naar Spandau. Een heel mooi stuk om het eiland Klein 
Glienicke heen met kleine meertjes en kanaaltjes. Ik ben ook op zoek naar de villa 
die langs de kant staat waar op 20 januari 1942 de Wannsee conferentie plaatsvond. 
Hier vonden Heydrich en Eichmann samen met de SS en Gestapo een “oplossing” 
voor het Joden vraagstuk. De villa is nu een museum en herdenkingsoord. Om 13:00 
uur arriveer ik in de haven en daar staat de havenmeester al klaar om te helpen met 
afmeren. Weer aan de kop van een steiger en ik denk dat ik hier wel weer een tijdje 
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wil blijven. Even afwachten hoe het lawaai van de daar boven gelegen verkeersweg 
is maar door de bomen hoor je daar bijna niets van. Ik kan hier blijven liggen tot 
maandag de 22e juli. Mijn kinderen komen vrijdag de 19e dus zolang blijf ik hier 
zodat ik in de komende week mijn lijstje met dingen die ik nog wil zien en doen in 
Berlijn af kan werken. Zaterdag weer naar Berlijn gegaan en ’s ochtends de  
Gemälde Galerie bezocht. Een mooie verzameling oude Italiaanse en Nederlandse 
schilderijen. Ik heb nog nooit zoveel Nederlandse meesters bij elkaar zien hangen. 
Van Rembrandt, Hals, Steen tot een aantal voor mij onbekende schilders. Maar 
zeker de moeite waard en nu Malle Babbe in het echt gezien. ’s Middags via de 
Kottbusser Tor en Kreuzberg naar het Joods Museum gefietst. Een oud gebouw en 
daarnaast een modern gebouw van Daniel Liebeskind dat bepaalde emoties op zou 
moeten roepen. Ik vond er weinig aan en er waren wel wat exposities maar verder 
weinig museaal want het oude gebouw was gesloten. Zondag een rustdag en 
maandag wat geklust en de lekkage van het toilet proberen te verhelpen. Ik weet nu 
in ieder geval wel waar het door wordt veroorzaakt en ik moet op zoek naar een 
nieuwe pottuit. Ook van de kolom waar de pot op staat is iets afgebroken maar dat is 
iets voor als we weer thuis zijn en het onderdeel weer voorradig is. Wel nog even 
naar het Bauhaus in Spandau gefietst om te kijken of ze daar bij de maritieme 
afdeling iets hadden waar ik iets aan had maar helaas, een mega winkel, maar ook 
daar konden ze me niet helpen met wat ik zocht. Gaat dus allemaal een toilet “winter 
project” worden want het blijft toch een beetje vochtig. 
 
Onderweg: 2 uur 40 minuten, 2,8 motor uren, 25,5 kilometer, totaal afgelegd 1.146,8 
kilometer. 
 

 
Links de villa aan de Wannsee met 4 Optimistjes. Rechts het Wannsee strandbad waar Berlijn 
zwemt. 

 
Dinsdag 16 juli tot en met zondag 21 juli: Met de bus, S Bahn en U Bahn naar de 
Magdalenenstrasse. Daar was het Stasi hoofdkantoor gevestigd op een 22 hectare 
groot DDR gebouwen complex in het zuidoosten van Berlijn. De Stasi werd na de 
oorlog opgericht met “hulp” van de Russen op dezelfde basis als waarop de KGB 
was georganiseerd. In Haus 1 is tegenwoordig het museum gevestigd en het geeft 
een goed beeld van hoe de top van de Stasi zich daar bewoog en wat ze allemaal 
deden om de bevolking de partijlijn te laten volgen. Naast Haus 1 staat het archief en 
daar wordt nog steeds druk gebruik van gemaakt om uit te zoeken of er een dossier 
over iemand was en wie er in jouw omgeving een “IM” was. Een Inofficiële Mitarbeiter 
van de Stasi. Oftewel een verklikker die alles doorgaf wat eventueel niet conform de 
partijlijn was. Dat konden familieleden, vrienden of buren zijn. De film “Das Leben der 
Anderen” geeft daar een goed beeld van, al denk ik wel dat de werkelijkheid nog veel 



 

Pagina 22 van 42 

 

erger was. Voor de muur kwam waren er al 2,7 miljoen Oost-Duitsers naar het 
Westen “vertrokken” dus het regime moest iets doen omdat de economie daar 
ernstig door werd geraakt. Na de muur was het aantal gevluchte personen minder 
dan 150.000 waarbij er 138 mensen werden doodgeschoten tijdens de 
vluchtpogingen. Een bizarre periode die nu gelukkig al enige tijd achter ons ligt. 
Tegenwoordig hebben deze gebouwen meerdere functies en een groot deel wordt nu 
bewoond. Vervolgens ben ik de Frankfurter Allee afgefietst en die gaat op een 
gegeven moment over in de Karl-Marx Allee. Na de oorlog was dit de Stalin Allee 
maar dat werd na de dood van Stalin gewijzigd gezien zijn discutabele rol in het 
verleden. Het was na de oorlog de bedoeling om de Stalin Allee een voorbeeld te 
maken van de pompeuze Russische architectuur. Dat is deels gelukt als je kijkt naar 
de gebouwen langs de Allee en ook de twee op wachttorens lijkende torenflats die 
halverwege staan. Gelukkig was het geld op dus ze hebben niet af kunnen maken 
wat ze in gedachten hadden. Bij cafe Sybille koffie met taartjes gegeten. Dat is een 
aanrader vanwege de koffie en taart maar zeker ook vanwege de foto expositie over 
de verwoesting van dit deel van Berlijn en de opbouw. Via de Lichtenbergerstrasse 
naar de wijk Prenzlauer Berg gefietst. Inderdaad berg op! De Göhrenerstrasse en de 
Oderbergerstrasse stonden ook nog op mijn lijstje en die lagen op de route. 
Prenzlauer Berg is een wijk waar het volgens mij goed wonen is. Mooie straten, dito 
huizen en veel winkeltjes en restaurantjes met veel groen. Ondertussen bij de kapper 
maar even een coupe Berlijn gehaald. Mijn kinderen arriveerden vrijdagmiddag rond 
een uur of twee. Het stel even inchecken in het hotel om de hoek en daarna koffie 
met gebak aan boord. Met bus naar Berlijn-Charlottenburg en daar wat gedronken en 
gegeten. Zaterdag stonden er fietsen klaar en toen hebben we nagenoeg dezelfde 
fietstocht als met Annemarie gedaan. Lekker warm weer dus ook wel vermoeiend. ’s 
Avonds gegeten bij de Tiroler Bauerenstuben in de buurt van de jachthaven en 
daarna nog een borrel aan boord. Om 10 uur brak er een behoorlijk onweer los maar 
daar hadden we al geen last meer van. Iedereen was al thuis tegen die tijd. Zondag 
even een ontbijtje aan boord of in het hotel en daarna nog een kop koffie aan boord. 
Voor het vertrek wilde zoonlief nog wel even een curryworst van het tentje bij de 
parkeerplaats zodat hij er even tegen kon. Tegen 19:00 uur kwam de melding dat ze 
weer veilig in Heiloo waren aangekomen. Ik had nog even een mega afwas weg te 
werken maar ja dat hoort bij zo’n gezellig weekend. Verder maar een rustige zondag 
van gemaakt. De afdichting van de pottuit lijkt toch te werken want er komt geen 
druppel meer langs. 
 

     
Links het hoofdkwartier van de Stasi en rechts  de vroegere Frankfurt Allee, toen de Stalin Allee en 
nu de Karl-Marx Allee. 
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Maandag 22 juli tot en met dinsdag 23 juli: Gelukkig weer eens varen na 11 dagen 
stil te hebben gelegen. Maar nu ligt de sluis in Spandau er weer uit in verband met 
een technisch probleem dus moet ik een stuk omvaren om toch in Oranienburg te 
komen. In Spandau voor de sluis nog wel even mijn gasfles bij kunnen laten vullen. 3 
Liter voor € 4,50 dus dat was niet duur. Na 20 kilometer omvaren en twee sluizen 
(Charlottenburg en Plötzensee) later was ik weer op de Havel in de goede richting. 
Ook wel een mooi stuk met veel bos en vakantiehuisjes langs de kant verstopt in het 
groen. Ik heb een box in Oranienburg aan de Lehnitzsee tegenover het restaurant. 
Met de neus tegen een steiger die maar een klein stukje boven het water uitsteekt. 
Wel een kleine verhoging om op te stappen maar het blijkt net te laag. Vooral als het 
regent en de bootrand glad is. Ik hing aan de reling en zit nu met een bobbel en een 
schaafplek op mijn rechterbeen, een pijnlijke linkerknie en rib. Morgenochtend dus 
eerst maar de trap er aanhangen om erger te voorkomen. Aangezien hier een 
redelijke wifi is heb ik vanmiddag de administratie maar even bijgewerkt. Nieuwe ING 
en RABO App geïnstalleerd op mijn telefoon want op mijn Ipad werkt het nu ineens 
niet meer. Bedankt ING en RABO voor deze vooruitgang! Dinsdag naar 
Sachsenhausen gefietst en bij de entree een audio toer in het Nederlands genomen. 
Sinds 1933 was er in Oranienburg al een soort kamp in een oude brouwerij waar de 
mensen gevangen werden gezet die het met de machtswisseling niet eens waren. In 
1936 is het toenmalige kamp door gevangenen gebouwd in een soort 
architectonische driehoek die de totale heerschappij van de SS uit moest stralen. Er 
hebben tussen 1936 en 1945 ongeveer 200.000 mensen vastgezeten die ook in de 
buurt te werk werden gesteld. Siemens en Heinkel hadden hier grote fabrieken. Veel 
mensen vonden hier de dood, waaronder veel Nederlandse verzetsstrijders, door 
hard werk, weinig eten, slechte voorzieningen en geweld. Ook na de Duitse inval in 
Rusland werden er Russische krijgsgevangen gevangen gehouden waarvan er in tijd 
van 2 weken ongeveer 10.000 systematisch werden doodgeschoten. Ook werd er 
gebruik gemaakt van een fusileringsgreppel waar ook 100 Nederlandse 
Verzetsstrijders de dood vonden. Een indrukwekkend geheel als je er doorheen 
loopt. Op het terrein zat ook de algehele leiding van alle Nazi concentratie kampen in 
Duitsland en de bezette gebieden. Van 1945 tot 1950 hebben de Russen ook nog 
gebruik gemaakt van dit kamp. Er werden Nazi oorlogsmisdadigers opgesloten maar 
ook Oost-Duitsers die werden gezien als subversieve elementen. Van de 60.000 
mensen kwamen er in die tijd ook nog 12.000 om. Pas in 1961 werd Sachsenhausen 
een gedenkplaats nadat het Russische leger en daarna de Volks Polizei al hadden 
gezorgd voor een kaalslag en verwaarlozing van het gehele terrein. Het kamp wordt 
nu dagelijks bezocht door honderden mensen uit de hele wereld en dat heeft zijn 
weerslag op de beleving van zo’n dramatisch oord. Je ziet mensen lachend op de 
foto gaan of selfies maken met de meest lugubere achtergronden. Ik heb daar geen 
goed gevoel bij. Oranienburg heeft ook nog een bezienswaardigheid met een 
Nederlands tintje. In 1652 was de stad verwoest tijdens de Dertigjarige Oorlog en 
Frederik Willem von Brandenburg en de Nederlandse prinses Louise Henriette van 
Oranje-Nassau (kleindochter van Willem van Oranje) lieten de stad herbouwen als 
Oranienburg. Er verrees ook een slot met dezelfde naam. Op het plein er voor staat 
een levensgroot standbeeld van “onze” prinses. Achter het slot ligt een heel groot en 
goed onderhouden park waar de burgers van de stad graag komen zo te zien om te 
relaxen en te sporten.        
 
Onderweg: 6 uur 10 minuten, 5,5 motor uren, 46,3 kilometer, totaal afgelegd 1.193,1 
kilometer. 
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Op de linkerfoto een muurtekening in de aardappelschilkelder in het kamp. Er zijn er een paar 
bewaard gebleven en deze is wel heel cynisch en toch mooi getroffen. Rechts het monument in het 
kamp met daarop de namen van de landen waaruit de slachtoffers kwamen.  
Hieronder het slot Oranienburg. 

 

 
 
Woensdag 24 juli tot en met donderdag 25 juli: Vandaag van Oranienburg naar 
Zehdenick. Het is 33 kilometer maar met 4 sluizen. Om tien over 7 vertrokken en na 
20 minuten lag ik voor de Lehnitzsluis. Die zou om half tien bedient worden werd er 
medegedeeld. Uiteindelijk voer ik er om half elf uit en daar had ik niet echt op 

gerekend. De volgende 3 sluizen waren allemaal 
zelfbediening en ik moet zeggen dat dat nu wel heel 
snel ging omdat de eerste twee al klaar lagen. Even de 
groene hendel omhalen en de deuren gaan open en in 
de sluis na het afmeren weer een hendel en dan begint 
alles automatisch. Op tekstborden aan de kant kun je 
volgen of je iets moet doen of wat de status is in het 
proces. Er is gelukkig in de sluis ook een rode hendel 
voor noodgevallen. De route naar Zehdenick is ook 
weer heel mooi en rustig. Hier begint een groot 

natuurgebied met bossen en ook veel simpele vakantiewoningen langs de oevers. Ik 
zoek een mooie box uit met een zijsteiger en gezien de plek en de resterende tijd 
besluit ik om er in ieder geval maar 2 nachten te blijven. Redelijke prijs en gratis 
douchen wat wil een mens nog meer. Op de kaart zie ik allemaal kleine en wat 
grotere meertjes langs de komende route. Dat blijken kleiputten te zijn. In deze buurt 
werd veel klei gewonnen en er werden bakstenen van gebakken. Duizenden huizen 
in Berlijn en Hamburg zijn met stenen uit deze omgeving gebouwd. Het is een 
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welvarend stadje geweest dan kun je wel zien aan de huizen die er staan en nu 
wordt er geld verdiend aan de toeristenindustrie. 
 
Onderweg: 8 uur 10 minuten, 4,4 motor uren, 33,1 kilometer, totaal afgelegd 1.226,2 
kilometer. 
 
Vrijdag 26 juli tot en met zaterdag 27 juli: Na water te hebben getankt voor 1,50 
(123 liter) om 10 uur vertrokken met een gangetje van 7 kilometer per uur en later 
zelfs 6 kilometer. Via de Obere Havel Wasserstrasse richting het Templiner 
Gewasser. Helaas nagenoeg het eindpunt van waar ik kan komen omdat de sluizen 
van Zaaren en Kannenburg er beide uit liggen. Ik zou hier langsgekomen zijn als ik 
mijn oorspronkelijke route had kunnen varen. Maar het is de moeite waard want wat 

is dit een leuke tocht. Ik heb al een paar plekjes 
gezien waar ik op de terugweg nog maar een 
nachtje blijf nu ik weet dat ik pas op 6 augustus 
in Potsdam hoef te zijn. Het eindpunt is de 
Grosser Kuhwallsee want daar ga ik voor een 
paar dagen voor anker. Na een rondje langs de 
rand van het meer om de dieptes te bekijken 
kom ik na een paar vruchteloze pogingen 

uiteindelijk terecht aan de meest oostelijke kant en daar blijft de “spijker” in de grond. 
Altijd weer spannend met een beetje wind. Ik ben niet de enige hier maar het is er 
heel rustig. Af en toe een geplons naast de boot als er weer een grote vis even 
boven water schiet op jacht naar de scholen kleinere vissen. 
Ik lig tegen het riet aan en hoor de vogels 
fluiten in de hoge bomen die op de heuvels 
staan langs het meer. ’s Nachts rommelt soms 
de ankerketting maar je valt toch in slaap in 
deze stilte. Op het meertje komen ook 
bijzondere vaartuigen. Zelfs vlotten te huur 
waar je zelf je caravan of camper op kunt 
zetten.    
 
Onderweg: 2 uur 50 minuten, 3 motor uren, 21,9 kilometer, totaal afgelegd 1.248,1 
kilometer. 
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Zondag 28 juli: ’s Ochtends zie ik nog iets groots aan komen vliegen en de vogel 
gaat in een van de dode bomen langs de oever zitten. Verrekijker erbij en het blijkt 

een zeearend te zijn. Grote snavel en een 
lichtbruin met donkerbruin verenkleed. Even 
later vliegt hij weer weg en kan ik hem nog 
even volgen. Vandaag ankerop en dan maar 
een klein stukje varen dat ik ook heel 
langzaam doe. Het is hier zo ontzettend 
mooi om door te varen. Tussen een erehaag 
van 
waterlelies 
en lisdodden. 
Ik had op de 

heenreis een restaurantje gezien met afmeer 
mogelijkheden. In het boek staat dat als je er gaat 
eten je gratis een nachtje mag blijven liggen. En 
inderdaad een mooi stukje voor Gasthaus “Zur Fähre” 
in Burgwall waar je af kunt meren en mee eten is dan een gratis overnachting.  
 
Onderweg: 1 uur 30 minuten, 2,3 motor uren, 11,4 kilometer, totaal afgelegd 1.259,5 
kilometer.  
 
Maandag 29 juli:  De lucht begint ’s ochtends te betrekken dus maar op tijd weg 
want  even verderop is het Ziegelei Museum waar ik 
graag even naar toe wil. Ik had eerder al verteld dat 

hier heel veel 
klei (Ton)  werd 
gewonnen 
waardoor er 
een gebied 
ontstond met 
kleine en grote 
meren. (“Zehdenick stadt von gutes Ton”). De 
klei werd gevonden op een diepte van 3 tot 12 
meter. Het museum bestaat uit de overgebleven 

gebouwen en ovens waar van 1884 tot 1990 ongeveer 650 miljoen bakstenen per 
jaar vandaan kwamen. Er werden van april tot en met oktober stenen gebakken in 
zogenaamde ringovens. Een mooie uitvinding waardoor er continue gebakken kon 
worden en het proces in de ring steeds opschoof. Deze ovens staan er nog steeds 
en geven een goed beeld hoe dat in zijn werk ging. Er werkten ongeveer 6.000 
seizoenarbeiders. In 1946 werden de steenfabrieken door de Russen onteigend en in 
1990 gesloten door de Treuhand omdat ze niet rendabel meer waren door de 
moderne steenfabrieken uit het Westen. Veel van de wederopbouw in Berlijn na 
WW2 kwam tot stand door deze ringovens en het wrange was dat er puin terugkwam 
uit Berlijn en in de kleiputten werd gestort. Het mooie is wel dat deze oude kleiputten 
weer door de natuur zijn overgenomen waar o.a. bevers, visotters, vogels, insecten 
en planten gedijen. Door dit gebied loopt ook het fietspad Berlijn-Kopenhagen en 
daar wordt veel gebruik van gemaakt. Daarna rustig doorgevaren naar mijn “oude” 
plekje in Zehdenick. Om zeven uur begon het dan eindelijk toch te regenen. 
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Onderweg: 3 uur 25 minuten, 1,3 motor uren, 8,5 kilometer, totaal afgelegd 1.268 
kilometer. 
 
Dinsdag 30 juli tot en met woensdag 31 juli: Vanmorgen, na het doen van de 
boodschappen, om half elf vertrokken. Tenminste, ik ben aan de overkant gaan 
liggen tot de sluis werd bediend. Er kwam ook net een huisboot aan en een klein 
bootje die mooi de hendels van de sluis konden bedienen. Ik mocht wel als eerste de 
sluis in en dat was wel weer prettig omdat ik een voorkeur heb om aan stuurboord af 
te meren want daar hangen dan ook de meeste stootwillen. Ik ga vandaag naar 
Liebenwalde en daar vind ik een kleine maar uitstekende jachthaven. Mooie steigers 
en goed sanitair en dat is eigenlijk de eerste die er zo goed uitziet. In het sanitair 
gebouw zie ik dat er een flinke dosis EEG geld in is gestoken dus nu begrijp ik wel 
waarom het er zo goed uitziet. Om er te komen moet je door een brug die over het 
Finowkanaal ligt en daar wordt bijna helemaal niet gevaren, gezien de diepgang. Dus 
voor boten vanaf het Vosskanaal eigenlijk ook niet handig met die brug maar goed ze 
hebben nu wel een mooi haventje. Ik ben er uiteindelijk nog maar een dag blijven 
liggen en heb veel gelezen en een paar rondjes door de omgeving gefietst. 
Opvallend zijn hier de wijken waar de wegen nog steeds niet bestraat of geasfalteerd 
zijn en bestaan uit zand en grind.  
 
Onderweg: 3 uur 20 minuten, 2,5 motor uren, 15,9 kilometer, totaal afgelegd 1.283,9 
kilometer. 
 
Woensdag 1 augustus: Om half negen werd de brug weer bediend dus samen met 
een Zwitsers echtpaar vertrokken en op weg naar de zelfbedieningssluis. Even de 
groene hendel omgehaald en de deuren gingen meteen open. De Zwitsers lagen 
afgemeerd bij de hendel in de sluis dus zij deden het vervolg van de procedure. Ging 
allemaal voorspoedig. Op de T splitsing had ik 
nog een “close encounter” met twee 
Kraanvogels. Beetje lastig maar ik kon er nog 
een paar foto’s van maken en zo dicht bij zijn 
ze best heel groot. Voor de Lehnitzsluis was 
het weer een tijdje wachten geblazen terwijl de 
sluis al openstond. Allemaal waterbesparing 
vanwege de lage waterstanden waar nu op de 
radio ook steeds over wordt gesproken. Rond Berlijn zijn er al aangepaste 
bedieningstijden en er mag overdag geen beregening meer plaatsvinden. Sinds ik 
begin Juni in het Bundesland Brandenburg rondvaar luister ik elke dag naar Antenne 
Brandenburg. Lekkere muziek, verkeersinformatie, weerberichten, beetje 
wereldnieuws en lokaal nieuws. Ik vaar vandaag weer langs Oranienburg en op het 
nieuws hoorde ik dat deze stad nu als modelproject is benoemd voor het ruimen van 
blindgangers uit WW2. Omdat er in en rond deze stad nogal wat oorlogsindustrie zat 
en de Geallieerden dachten dat hier een atoombom werd ontwikkeld hebben ze er 
ongeveer 21.000 bommen op laten vallen. Deze bommen hadden een chemische 
ontsteking met een tijdmechanisme en ontploften niet meteen als ze gevallen waren. 
Ongeveer 500 van die bommen zijn blindgangers geworden en daarvan zijn er nu 
200 “entscharft” zoals ze dat hier noemen. Voor de overige 300 wordt nu een 
systematisch zoekprogramma opgestart waarvoor ruim financiële middelen 
beschikbaar worden gesteld. Met grote regelmaat hoor ik op de radio dat er weer 
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verkeers- en waterwegen geblokkeerd zijn en dat er soms duizenden bewoners 
geëvacueerd moeten worden vanwege het opruimen. Voorlopig dus voor iedereen 
nog steeds een duidelijke herinnering aan deze donkere periode. Om een uur of 
twee afgemeerd in Hennigsdorf. Dit haventje ligt aan het begin van het Havelkanaal. 
 
Onderweg: 5 uur 20 minuten, 4 motor uren, 34,3 kilometer, totaal afgelegd 1.318,2 
kilometer. 
 
Donderdag 2 augustus: Vandaag om 8 uur vertrokken met een wat “zwaar” hoofd 
op weg naar sluis Schönwalde. En dat kwam niet alleen door de ongeveer 20 
zwaluwen die al vroeg op mijn zeereling zaten te kwetteren. De sluis werd om 9 uur 
bediend dus na een minuut of 10 kon ik zo de sluis in en dat ging verder heel 
voorspoedig. Ik meer tegenwoordig in de sluis af met een “sluishaak”. Deze haak sla 
ik om de sporten van een trap of om een glijstang en dat gaat heel makkelijk. Ik had 
dat bij anderen gezien en toen wist ik ook meteen waar die roestvrijstalen haak voor 
was in de gasbun. Zo leer je weer eens wat. Het Havelkanaal is tussen 1951 en 1953 
gegraven door de Russen die niet meer door de westerse zone wilden met hun 
schepen. Het staat beschreven als niet interessant maar in de tussentijd heeft de 
natuur het op de oevers overgenomen en is het, wat mij betreft, best een leuk kanaal 

om door te varen. Ik heb nu in ieder geval 
weer eens een IJsvogeltje gezien. Zwaluwen 
om de boot genoeg maar ik zag ineens een 
blauwe flits langs de oever. Daarna via het, 
inderdaad niet interessante, Sacrow-
Paretzerkanaal de Potsdamer Havel weer op 
richting de Potsdamer Yachthafen. Even 
gebeld en Chantal stond al op de steiger om 
me op te vangen. Wat mijn charmes al niet 
vermogen. Ik blijf hier in ieder geval weer 
liggen tot woensdag 7 augustus als 

Annemarie weer aan boord komt. 
 
Onderweg: 5 uur 55 minuten, 5,9 motor uren, 56,4 kilometer, totaal afgelegd 1.374,6 
kilometer. 
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Vrijdag 3 augustus tot en met dinsdag 6 augustus: Vrijdag de dieseltank weer 
bijgevuld uit de voorraad en de lege jerrycans weer even opgetopt met 100 liter bij de 
JET hier om de hoek met het karretje van de jachthaven. Dat moet ruim voldoende 
zijn voor de reis naar huis. Vanaf woensdag zou het namelijk alleen maar in 
westelijke richting gaan dacht ik. Op de radio gaat het ook de hele week al over de 
scholen die maandag weer beginnen. Half juni ging het nergens anders over dan dat 
de schoolkinderen vakantie kregen. Zo’n vakantie is weer om voordat je er erg in 
hebt. Zaterdag, zondag en maandag zijn in alle rust verlopen met dien verstande dat 
ook maandag het bericht kwam dat de moeder van Irene was gestorven. Voor de 
verdere plannen was het dus even afwachten wanneer de begrafenis plaats zou 
vinden. In ieder geval besloten we dat 
Annemarie in ieder geval naar Potsdam zou 
komen als ze woensdag aankwam via Berlijn-
Tegel Airport uit Boedapest. Dan konden we in 
ieder geval nog een stukje varen naar Berlijn-
Spandau waar ik vanaf woensdag tot maandag 
weer mijn plekje bij de Captain’s Inn had 
gereserveerd. Dinsdag ben ik toch nog een keer 
naar Berlijn gegaan met de trein vanuit Postdam 
en uitgestapt bij de Hackesermarkt. Daar was ik 
de eerste keer met Paul uitgestapt en in die buurt 
verder nog niet geweest. Bij toeval liep ik daar langs de herstelde joodse synagoge 
met zijn mooie gouden koepels en het Berlijnse Hoofd-Postkantoor. Maar of het nou 
kwam door het warme weer, mijn opspelende knie of dat ik na al die weken klaar was 
met Berlijn weet ik niet maar al vrij snel belandde ik weer bij het station en na een 
uurtje was ik weer terug aan boord. Moe maar voldaan zullen we maar zeggen. Kop 
koffie en een laatste mandarijnentaartje op het terras van Kombuse 22 als afscheid 
van Potsdam. 
 
Woensdag 7 augustus: Om 12:11 arriveerde Annemarie op het station Potsdam-
Charlottenhof en om 12:30 gooiden we de landvasten los om naar Spandau te varen. 
Niet rechtstreeks maar voor de Glienecker Brücke stuurboord uit het Teltow Kanaal 

in om langs de mooiste route achter het eiland 
om naar de Wannsee te varen. Langs slot 
Babelsberg en het stoompompstation en dan 
wat smalle kanaaltjes en kleine meertjes naar 
de Wannsee. Ik had al geschreven dat we 
vanaf deze dag naar het Westen zouden 
varen maar we gaan nu toch weer naar het 
oosten omdat we morgen van station Berlijn-
Spandau om 14:51 teruggaan naar Limmen. 
Mein Freund Rudi stond al verbaasd op de 

steiger om de landvasten weer aan te pakken want hij had niet verwacht me nog 
terug te zien. Zeker niet zo snel. Rudi woont de zomermaanden aan boord van zijn 
boot en ligt bijna naast mijn plek vandaar het contact. ’s Avonds nog een keer 
gegeten in de Tiroler Bauernstube. 
 
Onderweg: 2 uur 35 minuten, 2,7 motor uren, 24,8 kilometer, totaal afgelegd 1.399,4 
kilometer. 
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Donderdag 8 augustus tot en met zondag 11 augustus: Donderdag om 13:45 met 
de bus M49, trein S3, de IC en de stoptrein naar Uitgeest weer naar Limmen waar 
we tegen tienen ’s avonds arriveerden. Vrijdagochtend een verrassings koffiebezoek 
aan Pa en nog wat boodschapjes en ’s avonds met de kinderen en Pa heel gezellig 
gegeten. Zaterdagochtend naar Aalsmeer-Kudelstaart voor de begrafenis. Een hele 
mooie dienst en er werd treffend gesproken. Zondag met een blauwe vogel terug 
naar Berlijn-Tegel en met de M109 en M49 weer naar de boot. Rudi maakte zich al 
zorgen om dat ik niet om half zes terug was maar pas om tien over zes. Hij had goed 
op de boot gepast en dat was maar gelukkig ook want ik had in de haast met 
vertrekken op donderdag de boot wel op slot gedaan maar de sleutels in het slot 
laten zitten. Dat had ik donderdag op het station al ontdekt maar op de plek waar ik 
lag maakte ik me daar geen enkele zorg om. En terecht is gebleken. 
 
Maandag 12 augustus tot en met dinsdag 13 augustus: Ja vandaag is het dan 
zover. Ik had niet verwacht de terugreis te starten in Spandau uiteindelijk, maar nu 
het zover is lijk ik wel wat gespannen. Nu alleen maar naar het westen varen is toch 
ook op de terugreis te zijn. Ik vaar vandaag naar Brandenburg maar niet langs de 
snelste route. Ik wil graag nog een keer langs de Wannsee, Potsdam, Caputh en 
Werder varen omdat ik dat toch wel hele mooie stukken vond en daar ook goede 
herinneringen aan heb. Via de Potsdamer Havel, de Untere Havel Wasserstrasse en 
het Brandenburger Stadtkanal meer ik af in de stad aan de Jungfernsteig. Een kale 
steiger zonder voorzieningen maar midden in de stad en op 500 meter van de sluis. 
Onderweg toch nog iets bijzonders gezien. Er zwom een lang zwart beest voor me 

over in het kanaal naar een van de eilandjes. In 
eerste instantie dacht ik dat het wel een otter 
zou zijn maar toen ik er vlakbij was leek het 
meer op een overzwemmende marter. Het 
kwam nog goed af want er voeren een paar 
huurjachten langs op topsnelheid en die zien 
absoluut niet wat er in hun omgeving gebeurd of 
te zien is. Dinsdag blijven liggen en ’s middag 
door Brandenburg gefietst en wat 
boodschappen gedaan. Leuke stad met alles 

nog in oude staat. Brandenburg was vroeger een Hanzestad en daardoor ook een 
welvarende stad. Veel is gerestaureerd en het ziet er goed uit maar gelukkig zijn er af 
toe nog panden die nog niet zijn gerestaureerd en dat geeft een mooi beeld van hoe 
het er uitgezien moet hebben in het verleden. Je loopt hier nog overal tegen 
gedenktekens op en er staat langs het kanaal een groot monument met Russische 
soldaten en een kerkhofje. Maar ook een gedenkteken voor de 3.000 psychiatrische 
patiënten die hier zijn  “geëuthanaseerd” in 
1940. De aangrijpende film “Werk ohne Author”, 
komt dan weer op in mijn herinnering. Dezelfde 
hoofdrolspeler als in “Das leben der Andere” 
maar nu in een heel andere rol! De afgelopen 
maanden ben ik steeds weer geconfronteerd 
met het verleden van Duitsland en als kind van 
na de oorlog heb ik er heel veel over gelezen 
en gezien. Omdat ik hier nu rond Berlijn 
regelmatig in de trein heb gezeten en nog veel 
hele oude seinhuisjes en stations heb gezien bekruipt me steeds het gevoel of hier 
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de goederentreinen naar het oosten ook langsgekomen zijn. Beetje morbide 
misschien maar ik kan dat op een of andere manier niet van me afzetten. Vanaf nu 
vaar, wandel en fiets ik alleen nog dus zal het wel goedkomen. Morgen door de sluis 
naar Plaue. 
 
Onderweg: 6 uur 55 minuten, 7,0 motor uren, 68,6 kilometer, totaal afgelegd 1.468 
kilometer. 
 
Woensdag 14 augustus: Om 11 uur vertrokken en een paar minuten later lag ik 
voor de sluis die net open ging aan mijn kant dus ik kon er meteen door. Ik hoop dat 
dat morgen ook zo zal gaan als ik het Elbe-Havel Kanaal op ga. Heel rustig door 
Brandenburg gevaren en even later door een natuurgebied om via de Breitlingsee en 
de Plauersee in Plaue uit te komen bij een van de jachthavens. Plaue ligt aan aan de 
Havel en daar waren we op de heenweg al langsgekomen toen we via Rathenow zijn 
gevaren. In deze haven wordt veel gedaan aan verhuur en er liggen dan ook veel 
huisboten en schepen van De Drait uit Drachten.  
 
Onderweg: 1 uur 45 minuten, 1,8 motor uren, 13,9 kilometer, totaal afgelegd 1.481,9 
kilometer. 
 
Donderdag 15 augustus: Vanmorgen om 7 uur vertrokken met een zonnetje en 
eerst nog mijn korte broek en een polo aan maar al heel snel heb ik me voor de 
eerste sluis omgekleed. Sokken, lange broek, T-shirt, polo en fleecejack. Het 
regende ook regelmatig en het was een bewolkte dag verder. Eigenlijk zo’n niks aan 
dag. Het Elbe-Havel kanaal waar ik eerst doorheen moet is ook weinig inspirerend 
want het is nogal eentonig. Vandaag 2 sluizen en de eerste na een klein uurtje varen. 
Tijdje wachten en toen mocht ik als enige de sluis in want het was heel rustig. Bij de 
tweede sluis duurde het wel even langer maar daar was ik ook de enige. Ik ben nu 
“Talfahrt” maar we gaan hier eerst weer omhoog in deze twee sluizen. Elke keer zo’n 

meter of 7. Ik ben op weg naar het plaatsje 
Burg en daar arriveer ik om 2 uur en met 
enige moeite kan ik me tussen de palen van 
de box wringen omdat het nogal smal is. 
Flinke kras op de punt dus maar goed dat de 
boot in november helemaal wordt 
geschilderd. Burg is een plaatsje dat bekend 
is om zijn vele torens. Gewoon lekker oud 
gebleven en een hele leuke winkelstraat 
zonder grote winkelketens. De huizen en de 

winkels hebben of vakwerk gevels of gevels van rond 1900. Veel ornamenten aan de 
gevels en overal natuurlijk de straten met kinderkopjes. Ik was gelukkig op tijd terug 
want er trok nog even een onweer over. 
 
Onderweg: 7 uur, 5,6 motor uren, 50 kilometer, totaal afgelegd 1.531,9 kilometer. 
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Vrijdag 16 augustus: Vandaag maar een kort stukje naar Haldensleben dus pas om 
half negen vertrokken op weg naar de sluis 
Hohenwarte. Dit duurde even maar ik mocht 
uiteindelijk achter een hele lange duwbak mee de 
sluis in. Als je aan komt varen lijkt het net of je 
een donker hol binnen vaart. Dat klopt ook wel 
een beetje  want deze sluis is 190 meter lang en 
12 meter breed en we gaan hier bijna 20 meter 
stijgen. Een grote pijpenla dus eigenlijk. Ik mocht 
van de sluismeester vast aan schwimmpoller 7 en 
je hebt dan af en toe het gevoel in een lift te staan 
zo snel gaat het. Er worden telkens weer aparte reservoirs geleegd in de sluis zodat 
het stijgen in etappes gaat. Allemaal om water te besparen. Je begint in het donker 
maar al vrij snel sta je in het zonnetje. De duwbak bleef, na de sluis, voor me uit 
varen en net te snel om te passeren. Ik ben langzamer gaan varen om wat afstand te 
krijgen zodat ik geen last had van zijn schroefwater. We varen hier ook in een hele 

grote bak over de rivier De Elbe. Op de heenweg 
zijn we hier onderdoor gevaren en het is wel een 
imposant gezicht en een toeristische attractie. Het 
is eenrichtingsverkeer dus we moesten even 
wachten totdat er een rondvaartboot en een 
binnenvaartschip gepasseerd waren. Alle tijd 
vandaag en met een behoorlijke tegenwind om 
kwart voor twee afgemeerd in Haldensleben waar 
we op de heenweg ook al gelegen hadden. De 

laatste haven in de oude DDR. Het stadje zelf is ook weer goed bewaard gebleven al 
moet er net als in Burg ook nogal wat gerestaureerd worden. Maar ook heel veel 
panden van rond 1890 met mooie gevels met daartussen nog vakwerkhuizen uit de 
17e eeuw. Ook weer heel leuk om doorheen te fietsen. Mijn “Oost-Duitse” buurman 
wilde mijn fietsje wel even lenen om naar de Netto te gaan voor boodschappen. 
Naderhand liepen we samen naar de havenmeesteres om te betalen en toen bood 
hij een biertje aan. Op het terras nog gezellig zitten praten over bootjes en over hoe 
het vroeger was. Ze wonen in Mecklenburg en kunnen nu ook niet meer met de boot 
naar huis in verband met de lage waterstand in de Elbe en de kapotte sluis van 
Zaaren. Ze gaan naar Zehdenick (mij wel bekend nu) en daar gaat de boot op een 
dieplader naar huis is de bedoeling. Morgen op weg naar Wolfsburg. 
 
Onderweg: 5 uur 15 minuten, 4,2 motor uren, 34,4 kilometer, totaal afgelegd 1.566,3 
kilometer. 
 
Zaterdag 17 augustus: Nu om tien over zeven vertrokken uit Haldensleben met 
regen. Het heeft ruim een uur geregend en de rest van de dag bleef het grijs en af en 
toe een klein buitje. Gelukkig wordt het Mittelland Kanaal nu iets afwisselender want 
het stuk vanaf de Plaue See tot Haldensleben is vrij leeg en kaal. Ik passeer weer 
veel bossen op de oevers en omdat ik steeds de oevers afspeur zie ik dat er aan mijn 
kant heel veel beverburchten zijn en rond die burchten ook veel vraat aan bomen. 
Mijn speuren wordt vandaag beloond. Ik zie ineens een roodbruine rug een meter of 
vijf bij mij vandaan en ik dacht in eerste instantie aan een vos maar het was een ree 
in het hoge gras. Ze keek me even aan en begon weer door te grazen. Toch wel 
weer even een leuke afleiding. Maar verder valt het me wel op dat er heel weinig wild 
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te zien is langs het kanaal terwijl het er heel rustig is. Tegen één uur arriveerde ik 
weer op bekend terrein in de jachthaven van Wolfsburg. Zelfde plekje dus 
morgenochtend schuif ik weer zo het kanaal op. Bij Autostadt kun je ook de fabriek 
bezichtigen en dat wilde ik wel maar het is zo volgeboekt dat woensdag de eerste 
mogelijkheid was. Zo lang wil ik hier niet blijven dus morgen schuif ik maar een klein 
stukje op om voorbij de sluis Sülfeld te komen. Ik lig nu weer bijna tegen het stadion 
aan van FC Wolfsburg en om 15:30 uur begint de wedstrijd tegen FC Köln. Heel veel 
muziek en ze kunnen ook goed schreeuwen en zingen. Zo luid gaat het er bij AZ niet 
aan toe. Wout Weghorst scoorde het winnende doelpunt en luid en duidelijk werd 
enige tijd zijn naam gescandeerd. Om half zes was de rust weergekeerd en kon ik 
naar een, ondertussen, bekend Vietnamees restaurant. 
 
Onderweg: 5 uur 45 minuten, 5,9 motor uren, 55,5 kilometer, totaal afgelegd 1.621,8 
kilometer. 
 
Zondag 18 augustus: Ik had me voorgenomen vandaag maar een klein stukje, van 
12 kilometer, op te schuiven zodat ik in ieder geval voorbij de Sülfeld sluis kwam en 
daar alle tijd voor had. De sluis duurde inderdaad wel een tijdje voordat ik werd 
geschut in mijn eentje maar de jachthaven die ik op het oog had zag er niet heel veel 
belovend uit. Omdat er donkere luchten voor me opdoemden besloot ik om maar 
even door te varen en de buien over me heen te laten trekken. Maar ja er kwamen er 
steeds meer. Uiteindelijk toch maar besloten om door te blijven varen mede omdat ik 
een telefoontje kreeg van Jan dat hij de volgende dag in Hannover wel weer wilde 
opstappen. Afgemeerd in Sehnde Nord aan een vrije kade in het kanaal waar nog 
twee Nederlandse schepen lagen. Onderweg was het water eerst groen en later grijs 
groen heel apart en ik hoop niet dat het iets te maken heeft met de drie dode eenden 
die ik er in zag drijven. Verderop zag ik 2 eenden staan in het kanaal op iets wat later 
bleek een dode ree te zijn. Dat stuk had alleen maar damwanden zodat ze er niet 
meer uit kunnen klimmen. Gelukkig heeft het grootste deel van het kanaal oplopende 
oevers en kunnen ze zichzelf redden als ze er in vallen of over willen zwemmen. 
Morgenochtend op tijd weg voor de sluis Anderten en dan Hannover. 
 
Onderweg: 7 uur 50 minuten, 6,8 motor uren, 56,3 kilometer, totaal afgelegd 1.678,1 
kilometer. 
 
Maandag 19 augustus: Vanmorgen weer om zeven uur vertrokken omdat ik door de 
Anderten sluis moet en op tijd wil zijn voor een ligplaats in Hannover want Jan komt 
vanmiddag aan met de trein en dan de bus naar de afgesproken jachthaven. Deze 
keer mocht ik bij aankomst meteen de sluis invaren en vervolgens was de 15 meter 
zakken geen probleem. Bij de jachthaven was er volgens de havenmeester geen 
plaats voor mijn breedte maar ik zag een plek en daar mocht ik het proberen. Nog 
net niet met een schoenlepel tussen de palen door maar het ging met nog wat 
speling. Jan opgehaald van de bus ’s middags en na de lunch zijn we naar het 
centrum van Hannover gegaan. Daar hebben we alvast wat rondgewandeld en 
gekeken wat we de volgende dag zouden willen zien. Het is een grote binnenstad 
met veel nieuwbouw en mega winkelstraten en zelfs op een maandagmiddag heel 
erg druk. Op tijd weer terug en wat gegeten in het restaurantschip naast de haven. 
 
Onderweg: 2 uur 35 minuten, 2,4 motor uren, 19,9 kilometer, totaal afgelegd 1.698 
kilometer. 
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Dinsdag 20 augustus: Op tijd met de bus naar het centrum en daar bij de VVV een 
boekje met een wandelroute gekocht. In deze route staan alle bezienswaardigheden 
met een uitleg dus dat is heel handig als je de stad wilt bezichtigen. Er gaat ook een 

Hop on Hop off bus maar dat ging ons te ver. 
De route is 4,2 kilometer dus dat is goed te 
doen. Op onze route komen we ook terecht 
in een heel groot en opzienbarend Rathaus. 
In de grote marmeren hal staan 4 maquettes 
opgesteld met de bebouwing van 1650, 
1939, 1945 en 2017. Het verschil tussen 
1939 en 1945 is verschrikkelijk want er staat 
nagenoeg geen enkel gebouw meer zonder 
grote schade. In het overzicht van 2015 is 

daar niets meer van terug te zien en is alles weer gerestaureerd of opnieuw 
opgebouwd. Er zijn in het centrum ook hele leuke buurtjes ontstaan in die tijd omdat 
bewoners hun stukken privé grond bij elkaar voegden en daar rijen woningen op 
lieten bouwen. Heel veel vakwerkhuizen zijn in de oude stad samengebracht en daar 
weer opgebouwd. Onderweg nog een Konditorei bezocht en aan het einde nog een 
biertje op het terras van Kröpcke. Daar kwamen we tot de conclusie dat een bezoek 
aan Hannover heel leuk is en dat er genoeg te zien en te beleven valt. Vooral als je 
ook van shoppen houdt. 
 
Woensdag 21 augustus: Vandaag weer op tijd vertrokken omdat we een behoorlijke 
afstand af willen leggen naar Minden Hahlen. Ook een traject dat we heen ook al 
samen gevaren hadden. Het enige vermeldenswaardige op dit stuk is het grote 
aquaduct over de rivier de Weser maar daar heb ik op de heenreis al het een en 
ander over verteld. In de jachthaven van Minden weer een prima plek en we zagen 
dat het restaurant nog steeds open was en daar konden we ons alvast op 
verheugen. Nog even boodschappen gedaan en een biertje op de boot en toen 
heerlijk gegeten op het terras. Op tijd naar bed want morgen maken we weer een 
hele ruk naar Osnabrück. 
 
Onderweg: 7 uur 15 minuten, 7,3 motor uren, 68,5 kilometer, totaal afgelegd 1.766,5 
kilometer. 
 
Donderdag 22 augustus: Ook weer om 7 uur vertrokken maar deze haven ligt in een 
kommetje naast het kanaal dus het is goed opletten op de grote scheepvaart die hier 
soms langs denderen. Ook nu komt er net een Nederlands schip langs en de zuiging 
die dat veroorzaakt zorgt voor wat onverwachte bewegingen maar met wat meer gas 

draaien we een rondje en vertrekken in de juiste richting. 
Het doel is vandaag een jachthaven in de buurt van het 
dorpje Halen. Dat ligt 10 kilometer voor Osnabrück aan 
een zijkanaal van het Mittelland Kanaal. De omgeving 
waar we langsvaren is net als op de heenreis in dit stuk 
heel mooi. Glooiende heuvels met allemaal 
landbouwgrond, veel groen en mooie huizen en 
boerderijen. De jachthaven ziet er ook leuk uit en we 

vinden op de kop van een steiger een mooie plek. Van de voorzitter mogen we daar 
blijven liggen en ’s avonds komt er iemand de financiële afwikkelingen doen. Er is een 
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simpel restaurantje op het haventerrein en we gaan daar dus maar een hapje eten met 
een lekker colaatje.  

 
Onderweg: 7 uur 40 minuten, 7,8 motor uren, 74,8 kilometer, totaal afgelegd 1.841,3 
kilometer. 
 
Vrijdag 23 augustus: We hoeven maar tien minuten te lopen naar het stationnetje 
en dan 10 minuten treinen naar Osnabrück Alt Stadt. We halen bij de VVV weer een 
overzichtje van de bezienswaardigheden waarbij we al langs een heel mooi plein 

lopen met het Rathaus en een grote kerk. Op 
dit plein staat ook het Erich-Maria Remarque 
museum. De schrijver van o.a. “Im Westen 
nicht neues”. Een bestseller over WW1 
waarin de waanzin van de oorlog wordt 
beschreven. Voor WW2 moest hij daarom 
vluchten uit Duitsland. De stad is kleiner dan 
Hannover dus is alles goed te belopen en dat 
geldt ook voor het Schloss net buiten het 
Centrum. Hier is nu de universiteit gevestigd 

en in de tuinen wemelt het dan ook van de relaxende studenten. We hebben het 
Felix Nussbaum Haus bezocht dat ook is ontworpen door Daniel Liebeskind. Ook 
hier weer veel oplopende gangen en alles in beton look. Niet echt waar we van onder 
de indruk zijn. Hier zijn de schilderijen van de 
joodse schilder Felix Nussbaum  
ondergebracht die hier is geboren in 1904 en 
in 1944 is omgekomen in Auschwitz. Op een 
van de pleintjes hebben we ons natuurlijk nog 
even tegoed gedaan aan törten met kaffee. 
Met de trein weer terug en we zaten al aan 
een biertje toen broer Hans arriveerde. Die 
hadden we nog niet verwacht maar hij had de 
trein naar Halen niet afgewacht en was langs 
de rivier de Hale naar de jachthaven gefietst. Nog maar een keer gegeten in het 
restaurantje van de jachthaven met een colaatje. 
 
Zaterdag 24 augustus: Jan vertrekt vandaag met de trein weer naar huis en wij 
gaan tegen negen uur op weg naar het 
Dortmund-EMS Kanaal. Eerst nog 6 kilometer 
van het zijkanaal en 30 kilometer van het 
Mittelland kanaal. Van de 9 sluizen doen we er 
vandaag al 6 en we eindigen om kwart over zes 
in de jachthaven van Lingen. Bij de eerste 5 
sluizen hadden we een binnenvaartschip mee 
dus dat werkte wel mee bij de snelle afhandeling. 
Bij eerste sluis ging het nog even fout omdat ik 
aan stuurboord af wilde meren in de sluis terwijl de binnenvaart schipper zijn schroef 
nog liet draaien. Ik schoof van rechts naar links in de sluis en dat was niet de 
bedoeling. Na een onzachte landing konden we niet anders dan steeds aan 
bakboord afmeren in de volgende sluizen omdat een klein zeilbootje steeds voor ons 
kroop en verder geen ruimte meer gaf. In Lingen hadden we een rustige plek en op 
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aanwijzing van de havenmeesteres hebben we heerlijk gegeten in restaurant “Zum 
Wasserfall”.  
 
Onderweg: 9 uur 25 minuten, 7,8 motor uren, 71,2 kilometer, totaal afgelegd 1.912,5 
kilometer. 
 
Zondag 25 augustus: Vanmorgen om 10 uur vertrokken, eigenlijk zonder 
voorbereiding, naar de jachthaven van Haren waar Hans zijn auto had neergezet. 
We moesten nog 3 sluizen en de eerste 2 gingen heel snel maar bij de laatste sluis, 
4 kilometer, voor Haren kregen we te maken met de zondagssluiting van de 
Hüntelsluis. Feierabend vanaf 14:00 uur. Dat is de enige sluis die dat heeft op 
zondag vandaar dat ik daardoor verrast werd. Het laatste stuk vandaag was echt 
voor een groot deel via het nog niet gekanaliseerde deel van de Ems en daar zaten 
ook wel weer hele mooie stukken bij. De sluismeester gaf aan dat we voor de oude 
sluis konden gaan liggen en dat we vanaf 6 uur morgenochtend weer verder konden. 
Uiteindelijk zijn we afgemeerd tegen een werkschip en met enige moeite kregen we 
de fietsjes van boord. Na de lunch heeft Hans zijn spullen gepakt en zijn we naar 
Haren gefietst en de bagage in de auto geladen. In Haren zelf was een kermis aan 
de gang en hebben we vanwege extreme warmte ijs gegeten. Na nog een rondje 
dorp hebben we de supermarkten gevonden en ik zag meteen een mooi plekje om 
de volgende dag even af te meren voor het inleveren van de lege flessen. Na het 
vertrek van Hans ben ik teruggefietst en heb aan boord gegeten. ’s Ochtends had 
Hans bij de jachthaven in Lingen een schaal vol bramen geplukt en daar hield ik twee  
potten bramenjam van over. 
 
Onderweg: 4 uur 25 minuten, 3,9 motor uren, 30,8 kilometer, totaal afgelegd 1.943,3 
kilometer. 
 
Maandag 26 augustus: Omdat de sluis in Haren pas om 8 uur wordt bediend heeft 
het geen zin om vandaag om 6 uur al door de Hüntel sluis te gaan dus ik roep de 
sluis op om 10 voor 7. Ik mag meteen losgooien en de deuren gaan voor me open. 
We zakken 2,9 meter en ik ben de enige in de sluis dus het gaat heel snel. Als ik 
voor achten bij de sluis kom voor het Haren-Rütenbrock kanaal ligt er net een groot 
motorjacht en er komt achter me al een schip uit de jachthaven. We moeten een 
rondje wachten maar dat gaat hier ook betrekkelijk snel. Ik meld bij de sluismeester 
dat ik voor de tweede brug nog even voor de kant ga voor boodschappen. Dat is 
geen probleem als ik maar even opbel als ik weer verder wil. Na het belletje gaat 
alles weer heel voorspoedig. Alles wordt door de eerste sluismeester op afstand 
bediend en de twee sluisjes staan steeds open als ik aan kom varen. En dan staat er 
een bord langs de kant met “Nederland” er op en ben je bijna weer thuis. De Barnflair 
hefbrug gaat ook snel en ik draai meteen de eerste sluis in van het Ter Apel Kanaal. 

Om 12 uur gaat de lunchpauze in van de 
sluis/brugwachters zodat ik mijn lunch ook rustig 
even kan gebruiken. Om 10 voor een staat er 
ineens een naast me en vraagt of ik zijn toeter 
niet had gehoord. Ze rijden op scootertjes van 
brug naar brug of sluis en daar zit een toetertje 
op. Maar meteen losgegooid en toen de 
volgende 7 bruggen en 2 sluisjes. Al deze 
kanaaltjes hebben een maximum snelheid 
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vandaar dat de motoruren en de afgelegde afstand wat uit elkaar lopen. Ik doe de 
Veenroute en dan kom je langs het Veenmuseum in Barger-Compascuum. Als je het 
museum bezoekt dan mag je gratis overnachten. Ik was dat toch al van plan dus 
even na drieën lag ik afgemeerd op het museum terrein. Ziet er heel verzorgd uit 
allemaal en het doet me een beetje denken aan een kleine versie van het 
Buitenmuseum in Enkhuizen. Morgen om 10 uur gaat het weer open en dan doe ik 
een rondje museum. 
 
Onderweg: 8 uur 10 minuten, 5,4 motor uren, 30,9 kilometer, totaal afgelegd 1.974,2 
kilometer. 
 
Dinsdag 27 augustus: Even na tien uur het museumterrein opgelopen naar het  
stationnetje. Om 10:25 vertrekt daar een treintje dat gaat over het Hoog Veen. Dat is 
veen dat boven het grondwater ligt en Laag Veen ligt onder het grondwater niveau. 
Beide vroegen dus in het verleden om andere 
winningsmethoden. Hoogveen bestaat uit drie 
verschillende lagen zoals je op de foto kunt zien en 
geven dan ook weer verschillende kwaliteit en 
toepassingen.  Het treintje had wat vertraging want 
diesel startte niet omdat de accu het niet meer trok. 
Maar een nieuwe zorgde er voor dat ik maar 5 
minuten vertraging had. Op dit vroege tijdstip was ik 
de enige deelnemer. Na een stukje gereden te 
hebben door een groot stuk hoog veen kwamen we 
bij een plek waar, voor de bezoekers, nog turf werd 
gestoken. De machinist gaf daar ook de rondleiding dus als enige bezoeker kreeg ik 
een privé uitleg. Heel leerzaam want er komt nog heel wat bij kijken voordat het 
uiteindelijk een turf is. Daarna over het park gelopen waar allemaal huisjes en 
gebouwen veilig zijn gesteld zoals in het Buiten Museum van Enkhuizen. Ook zijn er 
nog plaggenhutten waar rond 1900 door de turfstekers gezinnen in werd gewoond. 
Deze mensen hadden een slechte naam onder de bewoners in de omgeving. Er 
heerste grote armoede en daardoor ook veel 
alcohol misbruik, diefstal, geweld en onhygiënische 
toestanden. Door wetgeving werden de turfstekers, 
tegen hun zin, gedwongen in stenen huisjes te gaan 
wonen. Dit was duurder en ze hadden geen groente 
tuintjes meer. Het is, als je in de buurt bent, een 
aanrader om hier eens langs te gaan. Na de lunch 
vertrokken door de Veenvaart en na de dubbele 
Koppelsluis, Spaarsluis en de Oranjesluis naar 
Klazienaveen. Ik zocht een punt waar ik water kon tanken want na mijn bezoek aan 
het museum hoorde ik water stromen bij de boot. Ik bleek de kraan in de badkamer 
net niet helemaal dicht te hebben gedaan. Beetje dom. Na de Oranjesluis stond er 
een bord met een watertap punt dus ik lag midden in Klazienaveen en daar was een 
watertappunt. Mijn eerste euro leverde 88 liter water op en mijn tweede euro leverde 
niets meer op. Beetje raar. Na het eten nog even boodschappen gedaan en daarna 
nog een biertje op het terras.       
 
Onderweg: 1 uur 50 minuten, 1,5 motor uren, 9,7 kilometer, totaal afgelegd 1.983,9 
kilometer. 
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Woensdag 28 augustus: Om kwart over negen vertrokken en ik kan me herinneren 
van vorig jaar en van de heenreis dat er een goede afmeer plek is in Zwinderen. Een 
heel klein brinkdorpje langs de Verlengde Hoogeveensche vaart. Ik moet wel weer 
even wennen aan alle bruggen die voor me open moeten. In Duitsland was er 

uiteindelijk maar 1 brug die moest worden 
geopend. Alle bruggen en de Ericasluis worden 
snel geopend totdat ik tegen de lunchpauze 
aanloop. De laatste brugwachtster zegt dat ik voor 
de volgende brug kan afmeren maar als ik daar 
kom is er helemaal geen plek te vinden. Heel 
vervelend want ik heb daar een uur in een smal 
kanaaltje liggen klooien. Om 1 uur gaat de nieuwe 
weer vrolijk verder met haar werk en draaide ze 

deze en de volgende brug. Rond twee uur meer ik zonder verdere problemen af in 
Zwinderen. Klein gehucht met een brink en echte Drentse boerderijen en kleine 
huisjes. 
 
Onderweg: 4 uur 50 minuten, 4,7 motor uren, 22,6 kilometer, totaal afgelegd 2.006,5 
kilometer. 
 
Donderdag 29 augustus: Om 10 voor negen het nummer gebeld op het bordje van 
de brug voor een brugopening en om 9 uur precies stond de brugwachter klaar om 
de brug te openen. Keurig geregeld en hij opende ook de volgende brug heel snel. Ik 
vaar nu door de Verlengde Hoogeveensche Vaart en vanaf Hoogeveen door de 
Hoogeveensche Vaart en er zitten in dit stuk 4 sluizen. Allemaal weer perfect 
geregeld want ik kan er in sommige gevallen zo in of ik hoef maar heel even te 
wachten. Tot Hoogeveen is de omgeving nog wel aardig maar vanaf Hoogeveen is 
het kanaal breed en weinig gevarieerd. Ik weet een leuk plekje om af te meren 
vanmiddag en dat ligt in Rogat vlak voor de sluis. Helaas ben ik niet de enige die dat 
heeft ontdekt en het ligt met 5 boten helemaal vol. Dan maar door de Rogatsluis en 
afmeren na de sluis langs de kant want dat kan ook. Het is nog steeds schitterend 
weer en als na 5 uur de sluis niet meer wordt bediend komt er niemand meer langs. 
Alleen wat verkeer op de weg naast me. Net als vannacht in Zwinderen lig ik 
helemaal alleen en als het donker is dan is het daar ook echt donker.  
 
Onderweg: 5 uur 20 minuten, 4,3 motor uren, 31,4 kilometer, totaal afgelegd 2.037,9 
kilometer. 
 
Vrijdag 30 augustus: Als ik nu ’s ochtends bovenkom dan zijn de ramen beslagen 
en daar merk je aan dat het seizoen verandert. Het zonnetje staat achter in de kuip 
en met een bak koffie ga ik zonder haast eerst even zitten en van de omgeving 
genieten. Ook even de nieuwsberichten bekijken en de andere mededelingen. Dat 
doe ik meestal als ik niet vroeg vertrek of een dagje blijf liggen. Om kwart over negen 
gooi ik los en zonder haast varen we naar Meppel. Ook over dit stukje valt weinig te 
vertellen. Aan het einde van de Hoogeveensche Vaart rechtsaf het Meppellerdiep op 
en na 3 kilometer zijn we in de stadshaven. Eerst even afgemeerd bij het 
watertappunt en dan schuif ik een van de boxen in. De Havenmeester verwelkomt 
me al met: “Ha de Twirre is ook weer gearriveerd”. Vorig jaar was ik hier 4 keer voor 
meerdere dagen en dit jaar ook al voor de tweede keer. Ik blijf tot maandag want 
Annemarie komt dit weekend aan boord. 
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Onderweg: 1 uur 15 minuten, 1,3 motor uren, 11 kilometer, totaal afgelegd 2.048,9 
kilometer. 
 
Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september: Dit weekend zijn we in Meppel 
blijven liggen. Meppel heeft een heel leuk centrum met veel kleine winkelstraatjes en 
pleintjes met terrassen. Rondgewandeld en zondag hebben we nog een 
tentoonstelling van Jan Kruis bezocht. Morgen vertrek ik weer en dan eerst nog een 
keer richting Steenwijk en Ossenzijl en dan via de Kalenbergergracht en de 
Weerribben richting Blokzijl. Dat is ook zo’n mooi stuk en omdat ik hier nu toch in de 
buurt ben kan ik het niet laten om hier nog even van te genieten. 
 
Maandag 2 september: Eerst de boot maar even op laten warmen in de opkomende 
zon en om 9 uur vertrokken. Door het Meppellerdiep naar de sluis die toegang geeft 
tot de Weerribben. Via Giethoorn en Steenwijk naar Ossenzijl en dan begint het 
genieten weer. Door de Kalenbergergracht vind ik altijd weer een feestje en het is nu, 
zo na het seizoen, heerlijk rustig. Dan via de sluis van Blokzijl naar buiten en dan 
vóór het Zwarte Meer op zoek naar een plek om te overnachten. In de buurt van 
Vollenhove zie ik dat de vogeltrek ook al begonnen lijkt te zijn. Verschillende plukken 
van een paar honderd Meerkoeten fladderen steeds voor de boot uit. Ik vaar door 
omdat ik geen plekje kan vinden, maar als je blijft varen dan komt er een punt dat je 
ook niet meer terug kunt. Dan maar doorvaren naar de Roggebotsluis aan het begin 
van de Randmeren. Via het Zwarte Meer en het Ketelmeer is niet mijn favoriete stuk 
om te varen dus maar even een paar uur de tanden op elkaar en stug doorvaren. 
Wind op kop natuurlijk maar wel met een beetje stroom mee zo lijkt het. Voor de 
steiger bij de sluis ligt helemaal niemand dus dat valt weer mee. Als ik dichterbij kom 
dan snap ik ook wel waarom. De steiger is deels afgebroken en de rest hangt vol met 
rode linten. Afmeren gaat nog prima in het eerste stuk dus dat is geen probleem. 
Heerlijk rustig plekje. Gegeten, gedouched en afgewassen. 
 
Onderweg: 10 uur 10 minuten, 9,9 motor uren, 85,6 kilometer, totaal afgelegd 
2.134,5 kilometer. 
 
Dinsdag 3 september en woensdag 4 september: Om half acht draaide de sluis 
weer en samen met een oude botter werden we meteen geschut. Een paar kilometer 
na de sluis is er een vernauwing in het kanaal en nu snap ik ook waarom. Er wordt 
daar een nieuwe sluis gebouwd. Vorig jaar kwam ik hier ook langs maar toen kon ik 
niet ontdekken met wat voor project ze hier bezig waren. Zo te zien is de sluis bijna 
klaar en ik hoorde dat dan de Roggebotsluis wordt gesloopt. Nu begrijp ik ook dat ze 
die verrotte steiger daar niet meer vernieuwen. Deze sluis komt er ook omdat er nu, 
voor de sluis, een doorsteek is gemaakt naar de IJssel. Dat scheelt een paar uur 
varen straks als je naar Overijssel of Friesland wilt omdat je niet meer over het 
Ketelmeer hoeft. Via het Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd, Nuldernauw, 
Nijkerkernauw en het Veluwemeer vaar ik naar Spakenburg. Altijd gezellig druk rond 
de haven en voor het havenkantoor ligt een goede bekende. De havenmeester van 
de Sixhaven waar ik vorig jaar alle informatie van kreeg over deze Berlijn reis. Er was 
niemand aan boord maar na een fietsrondje door het dorp kwam ik ze tegen op het 
terras van de patattent. Even onze beider routes besproken want zij waren op 
thuisreis van een twaalf provinciën hoofdsteden reis. Woensdag gezien het weer en 
de verwachte wind nog maar een dagje blijven liggen en het verslag bijgewerkt en 
gelezen.  
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Onderweg: 6 uur, 5,9 motor uren, 52,3 kilometer, totaal afgelegd 2.186,8 kilometer. 
 
Donderdag 5 september en vrijdag 6 september: Vanmorgen om 7 uur vertrokken 
met het idee dat het ’s ochtends nog niet zo hard waait. Het wordt NW 4 tot 5 en ik 
moet over het Markermeer vanaf Almere om Pampus heen naar het Buiten IJ. Zelfs 
op het eerste deel voor Almere krijg ik al wat water over en na Almere kom ik de 
hoek om en krijg de volle laag. Beetje gas er bij en dan met de kop in de golven met 
de ruitenwissers aan. Uiteindelijk valt het reuze mee en na Pampus kan ik al wat 
afbuigen naar de ingang van het IJ. Ik kan merken dat we naar hoger wal varen want 
het wordt steeds rustiger en op het Buiten IJ merk je er bijna niets meer van. Er vaart 
net een vrachtschip de jachtensluis van de Oranjesluizen in en ik krijg groen licht en 
kan zo mee. Na tien minuten lig ik al weer op het IJ en parkeer even later achteruit in 
een van de boxen in de Sixhaven. Voelt hier weer als thuiskomen zeker als de 
havenmeesters meteen een praatje komen maken. Ik blijf hier liggen tot zaterdag en 
vanavond eten we, als vanouds, bij Rosereijn. Het lijkt wel of de reis eindigt met het 
zelfde weer als we vertrokken. Bewolkt, regen en ’s nachts weer koud. 
 
Onderweg: 4 uur 20 minuten, 4,3 motor uren, 39,2 kilometer, totaal afgelegd 2.226 
kilometer. 
 
Zaterdag 7 september: Uitgeslapen tot 8 uur en om half negen vertrokken voor de 
laatste etappe. Beetje zon en af en toe weer een buitje. Lekker Hollands weer. De 
sluis in Zaandam gaat ook vlot en in de Zaan heb ik nog maar een brug die bediend 
moet worden en dat is de Zaanbrug in Wormerveer. De nieuwe Amalia brug in de 
Tapsloot is nu klaar en 3 meter hoog, de tijdelijke brug die er lag staat nu permanent 
open. Om kwart voor twaalf meer ik af in Akersloot op de plek van mijn buurman 
want mijn box blijkt bezet te zijn. Ik ben eigenlijk een half uur te vroeg want de 
passant vertrekt enige tijd later en dan kan ik meteen de boot verhalen naar mijn 
vaste plek. Nog even de administratie bijwerken zoals ik dat doe tijdens elke vaardag 
en dan is het echt voorbij. 110 dagen onderweg geweest en heel veel gezien, 
gedaan en meegemaakt. 
 
Onderweg: 3 uur 15 minuten, 3,3 motor uren, 26,1 kilometer, totaal afgelegd 2.252 
kilometer. 
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Ter afsluiting: Het varen naar Duitsland en met name Berlijn en omstreken is mij 
heel erg meegevallen. Vooraf had ik het varen via het Dortmund-EMS Kanaal en het 
Mitttelland Kanaal als lastig ingeschat, gezien de drukte van de binnenvaart en de te 
nemen sluizen in dit traject. Uiteindelijk viel dat reuze mee en met name de 
wachttijden waren betrekkelijk kort. Om een beeld te schetsen heb ik het aantal 
scheepsbewegingen bijgehouden op de terugweg van Plaue naar het einde van het 
Mittelland Kanaal. Op 8 vaardagen en 382 kilometer kwamen er 83 schepen ons  
tegemoet en werd ik door 9 schepen ingehaald. Door de geblokkeerde sluizen in het 
Blauwe Paradijs (Zaaren en Kannenburg) kon ik niet naar Schwerin maar ik heb wel 
een goede indruk gekregen van het deel ten noorden van Berlijn achter Oranienburg. 
Omdat ik niet verder noordelijk kon ben ik, via Berlijn centrum, zuidelijk van Berlijn 
gegaan via de Müggelsee naar Märkish Buchholtz. Ook dat gedeelte is een aanrader 
als je van natuur en rust houdt. Ook Potsdam en rond Potsdam is het heel erg mooi 
en goed bevaarbaar met leuke ankerplekken. De jachthavens in Duitsland zijn over 
het algemeen van een andere orde dan we gewend zijn in Nederland. Voor schepen 
tot 10 meter lang en 3,5 meter breed is meestal wel een box maar wat groter wordt al 
lastiger. Meestal aan de kop van een steiger of er zijn wat langere steigers. Ik vond 
overigens altijd wel een plek. De Potsdamer Yachthafen is bijvoorbeeld een van de 
weinige punten waar grotere schepen, tot 25 ton, getakeld kunnen worden en er 
technische service geleverd kan worden. Diesel tanken is over het algemeen ook 
geen probleem want er zijn genoeg plekken waar getankt kan worden maar die zijn 
aanzienlijk duurder dan langs de weg. Ik heb met tankjes en een karretje van de 
jachthaven getankt in Spandau, Schmöckwitz en Potsdam. Mijn Duitse gasfles kon ik 
laten vullen in Spandau vlak voor de sluis. Opvallend is wel dat er in Duitsland nog 
heel veel met contant geld wordt gewerkt. Veel jachthavens en veel restaurants 
hebben (nog) geen pin faciliteiten. Voor de dagelijkse elektronische navigatie 
gebruikte ik de kaart van Navionics Europa. Voor binnenvaart op kanalen en rivieren 
acht ik deze minder geschikt omdat er regelmatig informatie van sluizen en bruggen 
ontbreekt. Ook het gebruik van tochtplanning is niet de meest handige omdat bij iets 
langere trajecten wordt aangegeven dat er teveel waypoints zijn en je dan kortere 
trajecten moet aangeven. Ook de voorgestelde trajecten zijn niet altijd de meest 
handige of de kortste en zijn soms verbazingwekkend. Het enige voordeel is dat het 
programma ten opzichte van andere oplossingen het goedkoopste is en heel Europa 
in een kaart heeft. Van de beide boeken heb ik heel veel gebruik gemaakt want die 
geven veel informatie over de vaarwegen maar ook van de afmeermogelijkheden en 
bezienswaardigheden. Van de 53 vaardagen heb ik er 34 dagen alleen gevaren en 
dat was geen probleem met dit vaarwater. WiFi is in de meeste jachthavens nog wel 
een probleem. Dat is nog niet zo ontwikkeld als we in Nederland gewend zijn. Ook 
kwam het regelmatig voor dat er via telefoonnetwerken geen verbinding mogelijk 
was. Met name in de natuur gebieden ten noorden en ten zuidoosten van Berlijn. De 
gebieden rond Berlijn lenen zich ook uitstekend voor het huren van schepen en daar 
wordt veel gebruik van gemaakt. Met name omdat er een groot vaargebied is waar 
zonder vaarbewijs gevaren mag worden door huurschepen. Ook voor trailerbare 
vaartuigen is alles goed bevaarbaar en zijn er genoeg mogelijkheden om de boot te 
lanceren. Maar ook de kanoërs, fietsers en wandelaars kunnen in deze 
natuurgebieden hele mooie tochten maken. Er is langs deze routes voldoende 
kampeer en logies aanbod. Ik hoop dat ik met dit verslag van deze tocht een beeld 
heb geschetst van een reis die ik iedereen zou willen aanraden en een beetje de 
drempel heb weggenomen van mogelijke bezwaren om het niet te doen. Als je de tijd 
hebt gewoon een keer doen dus!   
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Overzicht 
 
Gebruikte kaarten/boeken: 
 
Vaarkaart App (Nederland). 
 
Navionics Europa voor Ipad. 
 
Boek: Vaarwijzer Noord-Duitse Binnenwateren. 
 
Boek: Vom Rhein zur Nord- und Ostsee. 
 
Planungskarte Wasserstrassen Deutschland Nordwest. 
 
Planungskarte Wasserstrassen Nordost: Elbe-Oder mit Berlin und 
Mecklenburgischen Gewasser. 
 
Technische data: 
 
110 Dagen onderweg. 
 
53 Vaardagen. (293 uur onderweg, inclusief wachttijden, gemiddeld 5,5 uur per dag)  
  
260 Motoruren. (gemiddeld 4,9 per vaardag) (gemiddeld 8,7 kilometer per uur)  
 
2.252 Kilometer. (gemiddeld 42,5 kilometer per vaardag) 
 
91 Sluizen. (32 Nederland, 59 Duitsland) 
  
619,63 Liter diesel. (€ 768,95 = 1,241 per liter) (verbruik 2,38 liter per vaaruur) 
 
2.300 Liter water € 7,00. (vaak gratis) 
 
Elektriciteit € 0,50. (Zonnepanelen 2 * 110w voldoen in onze stroombehoefte) 
 
Douchen € 20,00. (vaak gratis of aan boord) 
 
Brug- sluisgeld € 17,50.  (Edam 7,50 – Haren Rütenbrock kanaal v.v. 10,00) 
 
Liggeld 109 dagen € 1.560,30. (gemiddeld 14,30 per nacht waarvan 21 dagen gratis) 

 


