
 

 

Reisverslag :  Reis naar Berlijn in 2009. 
 
In 2009 besluiten we om terug met onze Nederlandse vrienden, Jacques en Marie-Claire, een 
reis te ondernemen, dit maal naar het veel belovende Berlijn. 
 
Van uit Nieuwpoort vertrekken we eerst met VVW Westhoek naar de toervaart in Hasselt. 
Jacques en Marie-Claire zullen ons onderweg vervoegen bij VVW Emblem. 
 
Toervaart 2009, Hasselt. 
 
Zondag 10 mei: Nieuwpoort  -  Brugge. 
Van Westhoek zijn er dit jaar 13 boten ingeschreven op onze toervaart.  
Met 9 boten vertrekken we om 10 uur ,onder een stralende hemel uit Westhoek. De anderen 
zijn al voorop vertrokken, en wachten ons op in Gent. Na een zeer mooie vaardag, meren we 
om 15u30 af in VVW Flandria,. S’ Avonds vieren we moederdag en gaan we met Scutteman 
en Compromis eten in “La Tache” aan  de Scheepsdalebrug. 
 

  
Van Plassendale naar  Brugge. 
 
Maandag 11 mei: Brugge  -  Gent- Leie 
Het is vandaag terug zonnig. Vermits we niet naar Gent centrum varen , maar we bij VVW 
Gent-Leie gaan liggen, vertrekken we pas na de middag van uit Brugge. 
Bij aankomst in Gent-Leie op de K2 staat er zoals gewoonlijk een felle wind, en het afmeren 
voor enkele onervaren deelnemers is hier dan geen sinecure.  Iedereen geraakt toch zonder 
schade aan de kant. Bofkont , Kenavo en Triton liggen wel in Gent Centrum, en zullen ons 
morgen aan de sluis van Merelbeke vervoegen. 



 

 

 

 
Afgemeerd in Flandria Brugge 
 
Dinsdag 12 mei: Gent – Emblem 
Vandaag is het bewolkt en regenachtig. We vetrekken om 9u30 om op tijd geschud te zijn in 
Merelbeke en met hoog water en stroom mee naar Antwerpen te varen. We hebben een 
langzame boot mee in de groep, en varen maar 9 km/u zonder stroming. Dit maakt dat we op 
de volledige tij niet tijdig in Ruppelmonde zijn, en krijgen voor Temse al stroom tegen, en pas 
na 5u30 varen de Ruppel opdraaien. Bij een snelheid van 12 km/u legt men deze afstand (60 
km met de stroom mee) af in 4 uur. Op de Ruppel steken we wel een tandje bij om rond 19u 
eindelijk af te meren bij VVW Emblem. Hier staan Jacques en Marie-Claire van Pescado ons 
op te wachten. 
 



 

 

 
Clubhuis “Den Daawer” in Emblem 
 
Woensdag 13 mei: Emblem – Hasselt 
Vertrek uit Emblem om 9u. 
Omdat er gisteren op de Schelde zo langzaam werd gevaren, wil de groep nu wel wat sneller 
opschieten,en gaan voluit op het Albertkanaal, met Mi-Amê op kop, gevolgd door Bofkont. 
Met gevolg dat we van uit Viersel tot Hasselt op en zeer woelige Albertkanaal zitten. 
Ik besluit wijselijk met Pescado en Moustache wat afstand te houden van de racers, om zo wat 
rustiger te kunnen varen. Om 16u15 meren we af bij VVW HYAC in Hasselt, en kan 
volgende week de toervaart 2009 beginnen. 
 
Programma Toervaart 2009 in Hasselt: 
maandag : fietsen we met 80 deelnemers met politie escorte naar Bokrijk, voor een bezoek 

aan het openlucht museum.  
dinsdag :  geleide stadswandeling. 
woensdag : voormiddag,  bezoek aan Japanse tuin 
  16u: officiële opening met Vlaams Minister President Kris Peeters  
donderdag: bezoek aan jenever museum. 
Vrijdag : Afsluitings diner. 
 
Vertrek naar Berlijn: 
 
Maandag 25 mei: Hasselt – Blauwe kei. 
Op de toervaart hebben we alles opgeruimd, en gisteren onze wagen naar huis gebracht. 



 

 

Het goede weer van verledenweek op de toervaart blijft aanhouden, en het is zeer zonnig en 
heet weer bij onze start in Hasselt. 
Na een week van feesten in de stad van de smaak, gooien we maandag na de middag de 
trossen los om van start te gaan met onze tocht naar Berlijn. 
Over het Albertkanaal naar Kwaadmechelen en verder naar Dessel is het nu zeer rustig varen, 
op uitzondering van 2 of 3 vrachtschepen hebben we de vaarweg voor ons alleen. 
Om 17u15 meren we af aan de Blauwe kei. Na het feestgedruis in Hasselt is het hier een 
zaligheid om afgemeerd te liggen te midden van de dennenbossen. 
 
Dinsdag 26 mei: Blauwe kei – Bocholt.    
Deze nacht was er in de verte een heel zwaar onweer. Op onze ligplaats viel het nog mee, 
maar in het Antwerpse , bij ons Kathleen passeerde er een ware windhoos. Met het onweer 
nam de temperatuur een flinke duik. De zomerse temperaturen van veleden week waren 
ineens verdwenen. Onder een grijze hemel starten we onze Condacum voor een korte 
vaartocht naar Bocholt, waar we op familiebezoek gaan bij de broer van Mia. 
 
Woensdag 27 mei: Bocholt – Roermond. 
Het onweer is geluwd en de regenbuien zijn overgewaaid. We vertrekken met een frisse wind, 
maar t.o.v. onze vorige boot Mantoche bevalt dit het binnensturen ons bijzonder wel. 
Van het slechte weer hebben we helemaal geen hinder. Op de Mantoche moeste we met een 
dikke jas en pet buiten sturen. Nu zitten we in korte mouw, comfortabel in de salon achter het 
stuurwiel. Na een tocht van 6 uur meren we af in de jachthaven Nautilus, in het centrum van 
Roermond.   
  
Donderdag 28 mei: Roermond – Wanssum (kmp 133 op Maas) 
We vertrekken onder een grijze hemel en het motregent. Vandaag zijn er maar twee sluizen te 
nemen, Sluis Roermond en Belfeld. De doorvaart in deze sluizen verloopt bijzonder vlot. Na 5 
uur varen lopen we de jachthaven van Wanssum binnen, en komt de zon terug te voorschijn. 
We meren achteraan in de jachthaven af vlak naast een grootwarenhuis C1000, en de warme 
bakker met lekkere taarten is op loopafstand van de boot. Jacques en Marie-Claire krijgen hun 
dochter en de kleinkinderen op bezoek. Wij gaan even dag zeggen bij Jachtwerf Peter 
Linskens, waar we november laatst leden onze Condacum kochten. Peter Linskens is echter 
na de beurs van Dusseldorf en de bankencrisis failliet gegaan. Ze zijn nu wel met enkele 
werknemers terug opgestart niet meer als grote jachtbouwer, maar als service en onderhoud 
voor jachten. 
 



 

 

 
Jachthaven Wanssum 
 
Vrijdag 29 mei: Wanssum – Nijmegen  (kmp 884 Rijn) 
Vandaag hebben we een stralende zon. Sluis Sambeek nemen we helemaal vooraan voor twee 
vrachtschepen. Bij het buitenkomen van sluis Weurt roepen we de verkeerstoren Sector 
Nijmegen op VHF 4 op om te melden dat we de Waal gaan opdraaien, en te informeren of de 
vaarweg vrij is. Achter de bocht zit er op de Waal een flinke tegenstroom van zo een 5km/u. 
We halen toch nog een snelheid van 7km/u over de grond om de passantenjachthaven van 
Nijmegen binnen te lopen. Hier is het drukke vaarseizoen nog niet begonnen, want er is 
ruimte genoeg om af te meren. In de stad gaan we de nodige inkopen doen. 
Vaartijd: 5u15. 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
Zaterdag 30 mei: Nijmegen – Rees.  (kmp 837 Rijn) 
Terug een stralend zon vandaag. 
Om 8u gooien we los. Na twee uur varen komen we van de Waal op de Boven Rijn. 
Om 14u meren we af in een zeer rustige jachthaven bij WSV Xanten, recht over de stad Rees. 
Met de fiets en de overzet bezoeken we in de namiddag het gezellig stadje Rees. 
 

 
 
Zondag 31 mei: Rees – Dorsten  (kmp 28 Wesel – Datelnkanaal) 
We vertrekken om 9 uur met een stralende zon. Na 3 uur varen zijn we van de Rijn af. Aan de 
sluis Friedrichsfeld moeten we even wachten om samen met de beroepsvaart te kunnen 
schutten. Dat is nu eenmaal de regel in Duitsland. Jachten worden nooit zo maar alleen 



 

 

geschut. In Dorsten willen we eerst afmeren aan de vrije ligplaats van Dorsten. We liggen 
daar zo maar alleen, wat we niet zo veilig vinden, en varen dan maar een paar km verder naar 
de jachthaven MYC Dorsten op kmp 28.5. Het is er een gezellige jachthaven met goede 
steigers maar wel zeer rommelig op de wal. Vaartijd: 7u30. 
 

 
Maandag 1 juni: Dorsten – Munster     (kmp 68 Dortmund – Emskanaal) 
Vertrekken terug om 7u45. Het wordt een bloed hete dag. Aan de tweede sluis moeten we 
meer dan een uur wachten op 2 vrachtschepen om samen te schutten. De rest van het traject 
leggen we achter deze twee schepen af. Deze vorderen niet snel aan de verschillende 
“baustellen” zodat we pas om 19 uur afmeren vlak aan de restaurantterrasjes van Munster. 
We gaan eten in het restaurant vlak voor onze boot. Na het eten verleggen we ons aan de 
graskant aan de overkant, om wat verder af te liggen van de rumoerige terrassen. 
Vaartijd: 11u15. 



 

 

 
Dinsdag 2 juni: Munster – Yachthaven Osnabruck.  (kmp 30 Mittellandkanal) 
Na het ontbijt gaan we eerst inkopen doen in de supermarkt, twee straten verwijderd van onze 
ligplaats.  Om 9 uur gooien we los, en de sluis Munster wordt vlot genomen achter een NL 
vrachtschip Gipsy.  Na onze ervaring van gisteren achter de langzame beroepsvaart, lopen we 
Gipsy aanstond op, om wat sneller vooruit te komen. Na 7 uur varen vinden we het vandaag 
welletjes, en gaan 6 km het Stichkanaal Osnabruck op, om af te meren in de zeer rustige en 
goede jachthaven MYC Osnabruck. 
 

 
Woensdag 3 juni: Yachthaven Osnabruck -  Minden  (kmp 101) 
Vandaag was het zwaar bewolkt en een stuk frisser t.o.v. de vorige dagen. 
Om 7u45 zijn we terug weg om tijdig in Minden te zijn, om het stadje nog te kunnen 
bezoeken. Na een vlotte vaart meren we om 14u af aan de “liegetelle fûr sportbooten “ op km 



 

 

101, vlak voor de kanaalbrug boven de Weser. Per fiets trekken we naar de mooie winkelstad 
Minden.  
 

 

 



 

 

Donderdag 4 juni: Minden – Jachthaven Heindager  (kmp 213 + 3) 
Vertrek uit Minden om 7u30. Op de middag tanken we onze dieseltank vol in de jachthaven 
van Hanover. Na de tankbeurt passeert er juist een vrachtschip , en wij er snel achteraan om 
samen de sluis van Anderten, 10 km verder op  te kunnen nemen.  We geraken met dat 
beroepsschip dan ook zonder enige wachttijd door de sluis. Na een lange vaardag van 10u15 
en 115 km meren we af in de toffe jachthaven Heidanger, 3 km op het zijkanaal  Salzgitter. 
We gaan uitstekend eten in het restaurant van de haven. 
 

 

 



 

 

Vrijdag 5 juni: Heindager – Wolfsburg  (kmp 246) 
We vertrekken terug vroeg richting Wolfsburg, de Autostad van de VW fabrieken. 
Aan de sluis Suffeld, kmp 236,moeten we meer dan 2 uur wachten om geschut te worden. 
Om 12 uur zijn we beneden de sluis, en een uur later meren we af in de jachthaven van 
Wolfsburg, vlak naast het voetbalstadion , de Arena Wolfsburg. 
In de namiddag bezoeken we de Autostad, voor 12€ p.p. krijgen we met een busje een 
rondleiding door de VW fabrieken, waar er meer robotten staan te werken dan werknemers. 
Een bezoek aan de Autostad is meer dan de moeite waard. 
Vaartijd: 5u30. 
 

 

 



 

 

Zaterdag 6 juni: Wolfsburg – Haldersleben (kmp 301) 
We vertrekken vandaag terug vroeg om in Haldersleben nog de nodige boodschappen te 
kunnen doen, want in Duitsland sluiten de winkels op zaterdag namiddag. 
Om 11u30 meren we af in de goede jachthaven van Haldersleben, en gaan direct de nodige 
inkopen doen in de nabij gelegen supermarkt. De ruime nieuwe jachthaven werd gebouwd 
met Europese  steun, en is uitgebaat door een Tsjechisch koppel, die ons hartelijk welkom 
heten. Vaartijd:4u30. 
 

 

 
 



 

 

Zondag 7 juni: Haldersleben – Kirschmöser op de Plauer-See. 
Vertrek om 7u15, om tijdig in Genthin te geraken. Om 9u. varen we over de kanaal brug over 
de Elbe, nadat we ons gemeld hebben op kn 26 sluis Hôhenwarthe. Doet men dit niet, riskeert 
men een boete van 40€. Om 14u zijn we aan het haventje van Genthin, maar dit ligt op dit uur 
al prop vol. Er zijn maar 8 ligplaatsen beschikbaar, wat veel te weinig is. We varen dan maar 
door tot op de eerste “See” voor Berlijn. Op de Plauer-See meren we af om 15u45 bij ESVK. 
Het binnenvaren van deze jachthaven is wel wat moeilijk door een ondiepte voor de 
jachthaven. De betonning laat hier te wensen over, zodat ik prompt vast loop op een zandbank, 
echter zonder veel problemen, ik sloeg aanstond achteruit en was snel terug vlot. In deze 
jachthaven was er ruimte genoeg op de kopsteigers. 
Na 8u draaiuren bereikten we onze vakantiebestemming in het Berliner Wasserland. 
 

 

 



 

 

Maandag 8 juni: Kirschmöser – Brandenburg 
Na 1u15 varen meren we af aan een zeer goede, nieuwe steiger vlak voor Slawendorf. Een 
site van de Noormannen. De havenmeester is hier heel vriendelijk en zeer behulpzaam. 
We blijven hier een dagje liggen om de mooie stad te bezoeken. En s’ avonds zitten we in een 
uitstekend restaurantje. 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

Woensdag 10 juni: Brandenburg – Werder a. Havel 
Vertrek om 8u. Sluis Brandenburg nemen we heel vlot. We varen Kitzingen voorbij, hier is er 
weinig te zien. Op de middag stoppen we aan een super de luxe jachthaven Kolonie Zern op 
de Zernsee. De locatie is van alles te ver afgelegen. We varen dan maar door tot Werder 
a.Havel, waar we om 13u30 afmeren in een zeer sympathieke jachthaven, aan een mooi stadje. 
We kopen hier zeer lekkere gerookte vis bij de lokale vissers, en gaan eten in het 
Fischrestaurant Arrielle. Een aanrader. 
 

 
 
Donderdag 11 juni: Werder – Potsdam 
Na 2 uur varen komen we in Potsdam, waar we eerst gaan bunkeren alvorens een ligplaats te 
zoeken. We toeren even rond, en meren af tussen de tankstelle en de jachthaven van Potsdam, 
bij de Segel Verein Potsdammer Adler. Een kleine zeiljachthaven , waar we kunnen afmeren 
op de kopsteiger. Het Lidl grootwaren huis is ook vlak bij. We blijven hier een dagje liggen 
om per fiets de stad te verkennen en een bezoek te brengen aan het kasteel Sanssoucis. 
Enkel de gietende regen tijdens die twee dagen valt tegen. 
 



 

 

 
 

 
Zaterdag 13 juni: Potsdam – Spandau 
Na twee uur varen komen we op het Shranke Lake in Spandau. Er zijn hier verschillende 
jachthavens. We mikken recht voor ons uit , op de kopsteiger van de Segelclub Gothia staat 
de havenmeester te zwaaien dat we aan zijn kopsteiger kunnen afmeren. Pescado krijgt een 
plaatsje aan de oever toegewezen. Hier worden we hartelijk ontvangen in de sympathieke 
zeilclub. We blijven hier twee dagen liggen om met de bus en trein het centrum van Berlijn te 
bezoeken.  
Liggeld : 20€ per dag.  Maar de sympathieke havenmeester rekent ons maar 41€ aan, stroom 
in begrepen voor de drie overnachtingen.  Hier moeten we in de toekomst nog afmeren . 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
Dinsdag 16 juni: Spandau – Köpenick 
We vertrekken om 8 uur om tijdig door Berlijn te geraken voor dat de rondvaartboten in 
centrum van Berlijn beginnen rond te varen. De Spree door Berlijn is eigenlijk maar een smal 
vaarwater en veel minder spectaculair dan de doorvaart door Parijs, en viel ons wel tegen. 
Op de middag stoppen we voorbij Berlijn aan een kade van een groot warenhuis om onze 
inkopen te doen. Om 13u30 vinden we een goede afmeerplaats in Köpenick, in het centrum 
van de Alt Stadt. 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
Woensdag 17 juni: Köpenick – Storkow 
We vertrekken om 8u15 voor het laatste stuk van onze heenreis richting Bad Saarow. 
Via de Dahmne, trekken we naar de Storkower Wasserstrasse. 
Vlak voor de sluis van Storkow vinden we een zeer goede ligplaats aan de kade, en meren we 
om 14u af.  Morgen bereiken we onze eindbestemming. 
 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
Donderdag 18 juni: Storkow – Bab Saarow 
Na iets minder dan 3 uur varen meren we af aan de steigers van Hotel Esplanade. 
Bad Saarow is een prestigieuze Therme Bad stad, met een mooie wandel boulevard. 
Hier blijven we een dagje liggen om met de fiets de omgeving te ontdekken. 
In Dorf Saarow vinden we een zeer goed hotel-restaurant Alten Eicken waar we een 
excellente visschotel eten. Dit is tot nu toe het beste restaurant dat we hadden op deze reis, 
een echte aanrader, en het hotel heeft zelf een privé steiger waar kan afgemeerd worden. 
 

 
 



 

 

Reisverslag :  Terugreis van Berlijn in 2009. 
 
Na 22 dagen vatten we onze terugreis aan. 
 
Zaterdag 20 juni: Bad Saarow – Blossin  ( Wolziger See) 
Om 8u30 vertrekken we in Bad Saarow en het gaat  nu “sum tall” tot in Nieuwpoort. Na iets 
minder dan 3 uur varen en 3 sluizen  meren we af op de Wolzigersee in de Segelclub van 
Blossin. Buiten het jeugdcentrum is er in de omgeving niets te beleven. We maken dan maar 
van de gelegenheid gebruik om de ganse boot eens flink op te kuisen. 

 
 
Zondag 21 juni: Blossin – Muggelsee  
We vertrekken vandaag met de bedoeling om een ligplaats te vinden in de omgeving van 
Nieuw Venetië.(Neu Venedig). Dit is een prachtige streek om door te varen, tussen 
prestigieuze villa’s en kleine kanaaltjes. Het is echter hopeloos om hier een ligplaats te vinden 
voor boten van onze afmetingen. We belanden uiteindelijk op de Grosse Muggelsee bij de 
jachtclub “Segelgem. Am Muggelsee”, waar we na 6u varen afmeren op de  kopsteiger van 
deze jachthaven. Dat is  zoals we al voordien ondervonden, gedurende de dag geen rustige 
ligplaats, zolang er op deze plassen gevaren wordt, staat er op de kopsteigers altijd een flinke 

deining.               



 

 

 

 
Maandag 22 juni: Muggelsee  – Charlottenburg 
Vertrek om 8u30.  In Oberschöneweide stoppen we aan de kaaimuur van het groot warenhuis 
“Netto” om de nodige inkopen te doen. Hier ontmoeten we onze vriend Fred Ollebrechts  met 
de Lady off the Down van KNMC. De doorvaart van Berlijn doen we nu niet meer via de 
drukke Spree, maar we gaan via het rustige Landwehrkanaal . De laagste doorvaarthoogte op 
dit kanaal is 2m50, wat voor onze Condacum geen probleem is, maar veel andere 
toervaartboten kunnen niet anders dan via de Spree te varen. In Charlottenburg op de Spree 
vinden we in een groene omgeving een zeer goede en rustige afmeerplaats, op een steenworp 
van Schloss Charlottenburg.  Vaartijd. 6u. 

  



 

 

 

 



 

 

Dinsdag 23  juni: Charlottenburg 
We blijven hier een dagje liggen, om met de fiets naar de winkelstraat Kurfüsterdamm te gaan 
en terug inkopen te doen bij Kadewe. Na het avondeten bezoeken we het park van 
Charlottenburg. 

         
Woensdag 24  juni: Charlottenburg  - Spandau 
Het is vandaag een zeer zonnige dag, en we vertrekken op tijd  van Charlottenburg. In de sluis 
van Charlottenburg kunnen we direct binnenvaren voor een werkboot van WSA.   Na 1u30 
varen zoeken we terug onze ligplaats op van veleden week, maar die is spijtig genoeg bezet 
door een ander NL jacht. We meren dan maar af in de jachthaven er naast, Spandauer 
Yachtclub. Hier genieten we een dagje van de zalige zon. S’ avonds gaan we eten in de 
jachthaven van verleden week bij Herr Ernst . 

       



 

 

Donderdag 25 juni: Sandau  – Grosse Wannsee 
Het goede weer laat ons weer in de steek en we vertrekken om 9u uit Spandau voor een korte 
vaartocht van 1 uur over de Grosse Wannsee, waar we afmeren op de kopsteiger van de 
Postdammer Yacht Club (PYC). Een prestigieuze zeilclub, 120 jaar oud, met een goed 
restaurant. Van hieruit kan met ook gemakkelijk naar Berlijn, want het station Wannsee van 
de S baan licht vlak bij de jachthaven. 
 

 
Vrijdag 26 juni: Grosse Wannsee  – Potsdam 
Vandaag is het terug maar een kortstukje varen, na 1u15 varen we Potsdam binnen en zoeken 
deze keer een ligplaats in de jachthaven op de waterplas in de Neustädler Havelbucht , deze 
jachthaven is het kortst bij het centrum gelegen. In de namiddag rijden we met de fiets het 
ganse park Sanssouci rond. 

 



 

 

Zaterdag 27 juni: Potsdam  – Werder 
Vertrek om 8u30 met  grijs weer.  Om 10u meren we af in de jachthaven van onze heenweg, 
Yachthaven Scheunhornweg. Er is een wasmachine en droogkast in de haven, en Mia  laat er 
direct een wasje draaien. In de namiddag fietsen we naar het stadje, en naar de visrokerij.  

 
Zondag 28 juni: Werder  – Brandenburg 
Dag begint weer grijs. We vertrekken om 9u. na dat we het liggeld konden betalen bij de 
havenmeester. Omdat het zondag is varen er veel boten en verschillenden liggen voor anker 
op de plassen. Om 12u30 meren we af  in het centrum van Brandenburg aan der Havel 
Neustädtisches Wassertor . Heel mooie ligplaats aan een nieuwe steiger op het stadskanaal 
vlak voor een restaurant, waar we s’ avonds gaan eten. Doch hier valt de keuken volledig 
tegen. 

 



 

 

 
Maandag 29 juni: Brandenburg – Plauersee , Kirschmöser 
Het is vandaag mooi weer bij het vertrek.  Via het smalle stadskanaal , door een lage brug van 
2m70 en de sportsluis komen we terug op de Brandenburger Nieder Havel . Om 10u15 meren 
we af op de kopsteiger van de jachthaven. We maken een fietstochtje door de stad, maar er is 
weinig te beleven. Vaartijd: 1u45. 

 



 

 

Dinsdag 30 juni: Kirschmöser – Burg 
Terug een zwoele dag. We verlaten voorgoed het meren gebied naar het Elbe – Havelkanaal. 
In Ghentin is er wel plaats om af te meren in het klein kommetje, maar die aanlegplaats 
spreekt ons niet aan en we varen door tot Burg, waar we afmeren in de zeer sympathieke 
jachthaven van Burg. Een tof stadje om te bezoeken, en s’ avonds eten we bij de 
havenmeester een snitsel voor een zeer voordelige prijs. Een echte aanrader. Vaartijd: 6u30. 

 
 
Woensdag 1 juli: Burg – Haldensleben 
Vandaag terug zeer warm zomerweer. Om 8u15 verlaten we Burg . De sluis Höhenworthe 
kunnen we direct invaren, en met de sluismeester spreken we af om een uurtje halt te houden 
aan de wachtsteiger voor de kanaalbrug over de Elbe, om de nodige foto’s te kunnen nemen 
van dat kunstwerk.  Om 10 uur varen we over deze aquaduct. Om 12u30 meren we terug af in 
Haldensleben. Het is drukker dan op onze heenreis, want tegen de avond loopt deze 
jachthaven praktisch vol met veestal Nederlandse jachten. Met het zwoele weer kon het 
onweer niet uitblijven, en in de namiddag breken de hemelsluizen open. 

 



 

 

 
Donderdag 2 juli: Haldensleben  – Wolfsburg 
Warm zonnig weertje, het is snik heet als we om 12u30 afmeren in de jachthaven van 
Wolfsburg. Per fiets trekken we naar het centrum van Wolfsburg. We zijn echter snel terug op 
de boot, het is veel te warm om te winkelen. Vaartijd: 4u45 
We blijven hier een dagje liggen om morgen naar het city shopping centrum te gaan.  
S’ Avonds gaan we lekker eten in het restaurant van “Autostadt”. 
Wolfsburg is een moderne winkelstad met hagelnieuwe moderne gebouwen. 
Op vrijdag namiddag staat er een tankwagen voor de haven die alle boten kan bevoorraden. 
We maken ook van de gelegenheid gebruik om onze tank vol te doen, aan de voordelige prijs 
van  €1.06 per lite.  

 

 
 
 
 



 

 

Zaterdag 4 juli: Wolfsburg  – Heidanger (Stichkanal Salzgitter) 
Na de zwoele voorbije dagen is het vandaag zwaar bewolkt, en voorspelt men zwaar onweer. 
We zijn er aan ontsnapt, want snel is het terug zonnig. Vertrek om 8 uur . Aan sluis Suffeld 
moeten we niet lang wachten , en worden we met 5 jachten opgeschut. Om 12u15 draaien we 
het Stichkanal Salzgitter op , en meren we terug af in de gezellige jachthaven Heidanger. 
We meren met onze achterspiegel af,vlak voor het terras van de goeie restaurant. Met mooie 
stoeltjes en palmbomen krijgen we een zuiderse indruk. Vaartijd: 4u30 

 
 
Zondag 5 juli:  Heidanger – Misburg 
Mooie blauwe lucht bij het vertrek om 8u. Bij de beruchte sluis Anderten kunnen we direct 
vlak achter 2 beroepsschepen in varen. We hebben geluk, want soms zijn er hier wachttijden 
tot 4 uur bij drukke scheepvaart. We zakken 15 meter, gaat enig sinds moeilijk bij gebrek aan 
vlottende bolders. Een paar km verder draaien we het zijkanaaltje in naar de jachthaven van 
Misburg. We meren af  in het heel rustig gelegen jachthaventje, in een groene omgeving, met 
vriendelijk en behulpzaam ontvangst. In de namiddag nemen we een duik in het verfrissende 
water. Vaartijd: 4u45. 



 

 

 
 
Maandag 6 juli: Misburg  – Idensen 
Vertrek om 8u. Met grijze hemel. Voor Hannover krijgen we een flink onweer , maar voor dat 
we in Idensen zijn hebben we terug een stralende zon. We meren af om 11u45 in de zeer 
ruime jachthaven van Idensen met een mooi groot restaurant. 
Met de fiets verkennen we de omgeving, maar buiten het kleine dorpje is er niets te bezien. 
We zitten midden in de tarwe velden. Jacques en Marie-Claire moeten 9 km fietsen om 
inkopen te kunnen doen. 

 



 

 

 
Dinsdag 7 juli: Idensen – Minden  
Zonnige morgen. Vertrek om 8u. voor een tocht van 35 km tot Minden. We meren terug af 
aan de kade op km punt 101.Achter ons meren ook nog drie andere NL jachten, Skadi, Castor 
en Knopedoos die ons al van in Berlijn volgen, af aan de kade. Mia gaat naar de kapper, we 
doen de nodige inkopen , en s’ avonds komt er een combi van de politie langs zeggen dat we 
hier niet mogen liggen. Na enige discussie blijkt dat zij toch de afmeerplaten verkeerd 
interpreteerden en enkel maar de laatste boot Castor verkeerd was afgemeerd. Die had zich 
ook vast gemaakt aan een zwarte bolder , wat verboden blijkt te zijn. Men mag enkel 
vastmaken aan bolders die in het geel zijn geschilderd. We mochten dan toch allemaal blijven 
overnachten. We lagen dan toch op een aangegeven plaats “Nür für sportboote”. Na de 
discussie stappen beide heren op de politieboot die vlak voor ons ligt afgemeerd en varen snel 
af. De deuren van hun combi hadden ze vergeten af te sluiten en varen er snel vandoor. Een 
uur later was hun frank blijkbaar gevallen, want dan waren ze terug om de combi te komen 
afsluiten. We hadden verder geen last meer van de WSP.  Vaartijd: 3u15. 

 
Woensdag 8 juli: Minden – Osnabruck 
Het slechte weer en de felle regen maakt ons vroeg wakker. We vertrekken dan maar op tijd 
richting Bad Essen. Dat haventje is echter voor Condacum te klein. Er is geen plaats van 
4m20 tussen de palen in de haven. We varen dan maar verder naar onze stopplaats van de 
heenreis, Osnabruck. Dit is de eerste dag van onze reis dat het de ganse dag regende. We 
meren af met stormachtige wind en striemende buien.  Vaartijd: 7u00.  
 
Donderdag 9 juli: Osnabruck - Fuestrop 
Vertrek om 8u15. Onderweg krijgen we terug enkele regenbuien. Om 11u20 verlaten we het 
Mittellandkanal en draaien het Dortmund-Ems Kanaal op.  Op km 108 meren we af in de 



 

 

goede jachthaven , Marina Alte Fahrt Fuestrup met camping plaats. Tussen de buien door 
maken we een fietstochje en ’s avonds eten we in het goede clubrestaurant. Vaartijd: 5u45. 

 
Vrijdag 10 juli: Fuestrup – Senden (Jachthaven Tomberge) 
Het is voor de derde dag op rij slecht weer, met felle regen bij het vertrek. Na 1u30 varen 
meren we af in Munster aan de kade naast de restaurants. Het regent pijpenstelen als we onze  
boodschappen doen. We varen dan maar een stukje verder tot Senden , een kleine jachthaven 
met goede afmeermogelijkheid, maar de havenmeester is nergens te bespeuren en komt later 
op de avond ook niet opdagen. Bijgevolg konden we ons liggeld niet regelen, en was onze 
overnachting gratis.  Vaartijd: 2u15.  
 
Zaterdag 11 juli: Senden – Dorsten 
Vandaag droog maar grijs weer bij het vertrek om 7u45. Veel beroepsvaart op het kanaal. Om 
10u15 komen we op het Wesel-Datteln kanaal. De sluizen gaan hier zeer vlot, we hebben 
telkens geluk, en kunnen zonder veel oponthoud de sluizen nemen. Na 4 sluizen komen we in 
Dorsten. Zoals op de heen reis licht er weer geen enkel jacht aan de kaaimuur , en vinden we 
het terug veiliger om af te meren in de jachthaven juist voor Dorsten. Vaartijd: 7u45. 
 
Zondag 12 juli: Dorsten  – Wesel 
Bij het vertrek om 9u00 in Dorsten is het nog slecht weer. Aan de Marina Dorsten, 1km 
voorbij de stadsbrug kunnen we eerst nog onze dieseltank vol gooien. De 2 laatste sluizen op 
het kanaal gaan terug vlot achter een Nederlands vrachtschip. Om 13u zitten we op de Rijn.En 
een kwartiertje later liggen we vast in de jachthaven van Wesel. ’s Avonds gaan we eten in 
het goede restaurant van het Welcom Hotel met een voortreffelijke keuken, vlak naast de 
jachthaven. Vaartijd: 3u30. 
 
Maandag 13 juli: Wesel – Nijmegen 
De zon schijnt als we om 8u in Wesel vertrekken. De Rijn in de afvaart is telkens nog al 
woelig varen door de golven van de opstomende beroepsvaart. Vandaag valt dit best mee, er 
is weinig beroepsvaart en niet druk. Na 4 uur varen meren we terug af in de passanten 
jachthaven van Nijmegen. Deze keer licht de haven wel volledig vol.  Marie-Claire en 
Jacques van de Pescado varen hier rechtstreeks door naar Tielen. Zij zijn dan morgen of 
woensdag thuis. Via de marifoon wordt er nog afscheid genomen.  Vaartijd: 4u. 
 
Dinsdag 14 juli: Nijmegen – Leukemeer (Maas kmp 135) 
In plaats van in Wansum te stoppen, varen we nu de plas ’t Leukemeer op, en meren we af in 
de commerciële jachthaven van t’ Leukemeer.  Is een zeer goede ligging, maar wel enkele km 



 

 

van bakker en beenhouwer. Met de fiets trekken we 3.5 km verder naar Well om inkopen te 
doen.  Het weer is zeer goed, en ’s avonds steken we de BBQ aan.  Vaartijd 5u. 
 
Woensdag 15 juli: Leukemeer – Wessem 
Het is vandaag een zalig weertje. De sluizen op de Maas nemen we zeer vlot, en zonder enige 
hinder meren we na 5u45 varen af in Wessem, in de jachthaven De Koeweide. Na de middag 
gaan we met de fiets naar het Witte Dorpje Thorn, om de om de prachtige kerk van Thorn te 
bezoeken, met behulp van een audio gids krijg je er een volledige rondleiding en uitleg. 

 
Donderdag 16 juli: Wessem – Maastricht 
Vandaag varen we van Wessem naar Maastricht, waar we afgesproken hebben met Willy en 
Sabine van de Nestor, om in Maastricht samen te komen. Bedoeling was om af te meren in de 
Bassin in Maastricht, maar andere toervaarders raadden Willy en Sabine aan om af te meren 
in de afgesloten jachthaven W.V. Treech, juist voorbij de JFK brug voorbij Maastricht. 
Gezellig jachthaventje aan een camping zelfs met en mooi zwembad. Hier blijven we een 
dagje liggen om de stad te bezoeken, en te winkelen.  Vaartijd: 5u.  



 

 

 

 



 

 

 
Vrijdag 18 juli: Maastricht – Hasselt  
Samen met Nestor vertrekken we om 9u in Maastricht, via de sluis Bosserveld en Lanaken – 
Neerharen naar het Albertkanaal. Het anders zeer woelig Albertkanaal is nu zeer rustig, er is 
weinig beroepsvaart e bespeuren en we geraken vlot in de jachthaven HYAC in Hasselt. Het 
beginpunt van onze reis naar Berlijn.   Vaartijd: 5u.  
 

 


