Voorjaarstrip 2016 DEEL 1
Van Landgraaf tot Petershagen a/d Weser
Vrijdag 8 april. Eindelijk! De verschillende verplichtingen waren afgewerkt, de verjaardag van
dochterlief bescheiden gevierd en het weer was niet meer zo heel knudde, dus: We mochten weer!
Na het beladen van de camper, toch wel een redelijke klus om voor drie maanden spullen zoals
kleding, bad- en -bedgoed in te laden. Diverse kannen en flessen met vers drinkwater gevuld, de
koel-vrieskast-inhoud naar de camper verhuisd, kortom toch wel wat sjouwen, temeer omdat we
redelijk ver moesten kuieren om bij de camper te komen.
Rond half tien vertrekklaar en opweg. Het eerste doel was Waldfeucht (Dld) om daar bij de sanizuil
de watervoorraadtank te vullen want op de beoogde overnachtingsplaats in Oedt bij Grefrath is geen
saniservice. Onderweg nog even naar een toevallig voorbijkomende Lidl zodat er enig proviand in
voorraad was. Rond 13.00 uur stond de camper op zijn plek in Oedt, werden de draagtassen
ingeruimd en het bed opgemaakt.
Het weer was voor het eerst sinds lang zodanig dat Els weer eens een uurtje lekker buiten kon zitten
lezen. Fred zat met zijn Spaanse erfenis en hield een siësta.
Tegen vieren gingen de wandelstappers aan en
werd er een dik uur gewandeld in de leuke
omgeving van de CP.
Net op tijd weer bij de camper want het begon te
regenen.

De nacht was nog pittig koud want de volgende
morgen ging eerst de verwarming aan voordat we
onder de dekbedden uitkwamen.
Zoals het bij ons wel vaker gaat: De plannen werden
gewijzigd.
Zaterdag 9 april zouden we aanvankelijk naar Rekken gaan maar toen kwamen we op het idee om
bij de mega-campermarkt Obelink in Winterswijk te gaan kijken voor een opstapje voor de camper.
Het vorige opstapje hadden we immers per abuis achtergelaten in Portugal en het opstapje dat een
brave camperaar ons schonk was toch iets te laag. Natuurlijk koop je bij Obelink ook nog wat andere
zaken, dit is niet te vermijden in dit walhalla.
Na Winterswijk besloten we naar Zutphen te rijden, ook al omdat dit
redelijk op de route lag naar Giethoorn.
We hebben iets met Zutphen!
Deze mooie Hanzestad aan de IJssel heeft een
prachtig historisch centrum waar veel mooie
panden behouden of erg knap gerestaureerd zijn.
Het was deze 3e keer extra leuk, de eerste echte
lenteachtige dag zorgde voor goed gevulde
terrasjes en er was een uitgebreide markt, kortom
gezellige drukte.
Omdat het zo mooi was wandelden we na het
avondeten nog maar een dik uur. Tegen het
invallen van de duisternis gingen de lampjes aan
waardoor er hier en daar mooie inkijkjes in de
authentieke interieurs waren. Genieten dus!
Op een paar lawaaierige feestgangers en toeterende nachtbrakers na genoten we van een rustige
nacht. We werden wakker met een heel lichte regen op het dak, vandaar dat we al vroeg op pad
waren voor de volgende etappe: het weerzien van Hollands Venetië: Giethoorn.

Zondag 10 april leidde de weg dus naar Giethoorn. Een prachtige route over uitstekende
secundaire wegen door een oer-Hollands landschap. Hier en daar waren de wegen zo nieuw dat de
navy de kluts kwijt was.......
Al vrij kort na het verlaten van Zutphen vertoonde de hemel alweer grote blauwe vlekken en liet de
zon zich regelmatig zien.
Rond koffietijd namen we onze plaats in
op camperplaats “Haamstede”, gelegen
langs het kanaal en op ongeveer 1,5 km
van de oude kern van Giethoorn.
Bakje koffie, de brunch en toen op de
fietsen voor een tocht door de mooie
omgeving.
Eerst door autovrij Oud-Giethoorn waar al
een breed aanbod was van Chinezen,
Japanners en legio andere nationaliteiten.
Hoewel het voor ons zeker de zesde of
zevende keer was dat we Giethoorn
bezochten was het toch weer genieten.
Het is dan ook een uniek plaatsje. De
originele
punters
zijn
grotendeels
vervangen door motorbootjes, maar we
zagen nog een enkeling die de platbodemboot met een klassieke punterstok voortduwde.

We volgden een fietsknooppuntroute die ons door de weerribben voerde. Midden in dit
karakteristieke landschap met overwegend rietvelden afgewisseld door vaarten en vaartjes ligt het
gehucht Dwarsvaart. Dit ademde een geweldige sfeer. En ook hier vaarten en smalle paadjes en
dus autovrij.
Onderweg kwamen we een fonkelnieuwe
camperplaats tegen, goed voor 99 campers, die
zichzelf betitelde als “Camperresort”. Begint men
nu ook, na flatgebouwen en verzorgings-tehuizen,
camperplaatsen om te dopen met yup-achtige
resort, residence of andere snobistische
benamingen? De prijzen zijn er na!
In de namiddag fietsten we nog een keer naar
oud-Giethoorn om deze keer op ons gemak
wandelend op- en neer te gaan en, alweer, te
genieten! Kunnen we er weer een paar
Giethoorn-loze jaren tegen.

Maandagmorgen 11 april verlieten we Giethoorn, nadat we € 10,= excl. stroom en water hadden
afgedragen. Fred wilde graag een bezoek brengen aan Groningen-stad, dus reden we naar de CP
bij sportcomplex Kardinge, gelegen aan de noord-oostzijde van de stad. Hier is vrijwel alles wat met
sport te maken heeft vertegenwoordigd, ook is er eenTransferium om met de busnaar het centrum te
rijden. Wij verkozen de 4 km naar hartje Groningen per fiets te doen. Een mooi tochtje, overwegend
verkeersvrije fietspaden. Ook nog lekker weer, zij het wat winderig maar dat schijnt in deze omgeving
normaal te zijn.
De stad was verrassend mooi. De beroemde Martinitoren
sprong in het oog!
We reden er op ons gemakje een uurtje rond en genoten van
de mooie en respectabele oude gebouwen. De stad heeft echt
de levendige sfeer van een studentenstad.

Na dat uurtje vonden we, hoe mooi het ook was, wel weer welletjes. De stadse drukte, het gekrioel
van het verkeer, daar kunnen we niet meer zo goed tegen. We spraken met elkaar af dat we de stad
nog wel eens heel op ons gemak gaan bekijken als we oud zijn.........
Terug bij de camper besloten we te verkassen naar Delfzijl omdat daar een erg rustige CP achter de
Eemsdijk beloofd werd. Weer een mooie rit, Fred kwam volledig aan zijn trekken wat betreft “Toertje
Nederland”.
De CP werd gemakkelijk gevonden, er was een munt-stroomzuil en een loosput plus voldoende
afvalbakken, geen watertappunt maar prima verzorgd en gratis! Compliment voor Delfzijl.
We waren al rap aan de wandel want natuurlijk waren we nieuwsgierig naar de andere zijde van de
dijk. Daar lag het ala de Scheveningse pier op palen in de Eems gebouwde Eemshotel. Een
compleet HoReCa-bedrijf met hotel, restaurant en Grand-café.
Iets verderop lag Groningen Seaport, de zeehaven van Groningen-provincie.

Tegen de avond viel de Eemsbodem deels droog, als het niet zo fris geweest was hadden we kunnen
wadlopen..........!

Dinsdag 12 april gingen we naar Duitsland, Leer in Ost-Friesland. Om er te komen reden we 56 km
secundaire weg waarvan zeker 30 km door uitgestrekte akkerlanden met zeer grote boerenhoeves.
Bij de wat oudere gebouwen was verzakkingsschade te zien vanwege de aardgaswinning. Hier en
daar moest er zelfs stevig gestut worden. Herkenbaar beeld uit de Limburgse Mijnstreek ten tijde van
en kort na de aktieve mijnbouw.
Bij Bad Nieuwenschans verlieten we Nederland en reden we Duitsland binnen. Bad Nieuweschans is
bekend vanwege de thermaalbaden.
In Leer vonden we nog net een plekje op de CP. Duitsland, dus dat betekende Frische Brötchen voor
de brunch! Een miezerig regentje dwong ons tot afwachten, maar rond 13.00 uur werd het droog en
kon de stadboemel beginnen. Leer is een interessante stad met vrij veel mooie historische
gebouwen, een kleine museumhaven en een uitgebreid koopcentrum. Aangenaam vertoeven.
De CP stelt niet veel voor maar is dan ook gratis. Foto's treft u niet aan omdat bij een vorig bezoek
veel foto's gemaakt zijn, deze staan al op onze foto-website: (link volgt)
In de late namiddag werd het nog stralend weer. Nog maar een wandeling!
We kochten een prepaid-internet-simcard van Vodafone maar dit ging (weer) niet echt lekker omdat
men alleen met een Duits woonadres adres de verplichte registratie kan doen en verwarring met
gebruikersnaam en inlogcodes, hiervoor heeft iedere tussenschakel een eigen uitdrukking.
We kwamen er niet uit en besloten de volgende dag de Vodafonewinkel nog eens op te zoeken.
Ondanks dat de PC aan een grote parkeerplaats ligt was de nacht rustig, lekker pitten dus!
Woensdag 13 april was het doel Bad Zwischenahn, een leuke stad die we reeds twee keer
bezochten. Voordat we die kant opgingen gingen we nog even langs bij Vodafone waar de verkoper
met een paar magische ingrepen het internetgebeuren toch op gang kreeg.
De beoogde CP was echter één grote plas water en op het kleine droge strookje stonden ze heel erg
eng op elkaar. De andere CP in die plaats vonden we vrij kostbaar dus besloten we door te rijden
naar Westerstede, zo'n 6 a 7 km verder (eigenlijk terug.....). Wel zo leuk, weer eens in een voor ons
nieuwe stad te staan. Een grote mixparking met 5 gereserveerde camperstekken.

De historische kerk

Het oude gepensioneerde station

De stad was weer een boemeltje waard. Een mooie grote kerk uit de 16e eeuw, daar omheen hier en
daar wat losse en zeer oude grafstenen. Voor het overige ook aardig, niet spectaculair maar leuk.
Een voormalig stationsgebouw had ook uitstraling. De omgeving is leuk maar we vonden het geen
aangenaam weer om te gaan fietsen, te fris voor de ouwetjes.
We ontmoette er Tante Truus die het ook steenkoud had.
Vanwege het frisse weer bleven we iets langer in de
camper dan ons lief was, beschouwde het maar als een
semi-rustdag.
Donderdag 14 april verkasten we naar Werlte om op
de fraai aangelegde camperstek bij een mooie molen te
wachten tot Fred's zus en zwager in Spahnharrenstätte
thuis zouden zijn. Uiteraard werd er wel gewandeld en
een beetje gefietst in de omgeving van Werlte waar,
o.a., de enorm grote trucktrailerfabriek van Krone ligt.
Het was gezellig de familie weer te zien.

Zaterdag 16 april namen we afscheid van familie en verkasten we naar Steinfeld. Dit is een groter
uitgevallen dorp met een aardige camperplaats bij sportvelden en een openluchtzwembad. Er staat
ook een sanizuil maar deze werkt op munten die men verkrijgt bij het zwembad en dat is alleen open
bij goede weersomstandigheden en die waren er op dat moment zeker niet. De lente wilde maar niet
opgang komen, de gure wind maakte het onprettig.
In het centrum was het kermis: Botsauto's, een draaimolen, een voertuigbaantje voor de kleintjes,
schiet- en goktentjes en een aantal eettentvarianten. Het aandeel niet-Duitsers overtrof ver het aantal
autochtonen, althans in het straatbeeld. Buiten de stad lag een groot pluimveeverwerkingsbedrijf en
nog wat andere industrie. Men mist niet echt iets als deze plaats overgeslagen wordt...........
Zondag 17 april reden we weer een bescheiden stukje verder, we moesten immers een royale week
in de regio zwerven, in afwachting van een paar daagjes samen met de kinderen.
Zo belandden we in Sulingen, een aardig stadje
met een gratis goed verzorgde CP met muntstroom
en -sani bij een mooi gelegen meer in een
parkachtige omgeving. In het stadscentrum vonden
we een paar karakteristieke gebouwen en voor de
kooplustigen is er een goed voorzien koopcentrum.
Vanwege de zondag was het er erg stil, rond het
meer zag men aardig wat wandelaars.

De volgende dag zouden we naar rivier de Weser
trekken, in afwachting hiervan duimden we voor wat
aangenamer weer zodat we weer een stuk van de
Weserradweg konden fietsen.
Zo werd het maandag 18 april en zochten ons plekje
op CP Weserblick bij Hoya. Van het voorgenomen
fietsen kwam niets, veel te koud! Die nacht was de
temperatuur zelfs gedaald naar 3 magere graadjes.
Wandelen dan maar weer, gehuld in truien en de dikste
jassen die we bij ons hadden.
Het stadje was aardig maar niet het summum van genieten. Dik half april maar het werd hinderlijk
duidelijk: April doet wat hij wil! En zo valt er weinig boeiends te vertellen en dat is toch de essentie
van een verslag.......
Het internetten ging ook niet helemaal vlekkeloos, het was telkens een gevecht om de TPlinkminirouter aan de praat te krijgen. Toegegeven, dit lag natuurlijk ook wel een beetje aan ons want
hoewel we geen digibeten zijn, de technische ontwikkelingen en, vooral, bijna dagelijkse
systeemveranderingen bij de providers kunnen we maar met moeite bijbenen.
Dinsdag 19 april stonden we voor de tweede keer in Petershagen aan de Weser. Dit kleine,
aardige stadje wist Els zich totaal niet te herinneren, de vrij uitgebreide bezichtiging en
geheugensteun-opmerkingen ten spijt. Ook hier zagen we opvallend veel niet-Duitse mensen, in het
straatbeeld waren deze in de meerderheid. Een asielzoekerscentrum hebben we echter niet kunnen
vinden. Het was nog steeds te koud om lekker te fietsen, het werd dus alweer een vrij passieve dag.

