
FIETSEN IN DUNBEVOLKT DUITSLAND  

Relaxed 
op de trappers
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Een minder bekend stuk van 
een zeer bekend land. Waar je 
heerlijk kunt fi etsen en waar 
natuur en cultuur ruim aan-
wezig zijn. Ver? Nee! Leuk? Ja! 
Gehen wir?

TEKST RESI LANKESTER FOTOGRAFIE BART HAUTVAST

ILLUSTRATIE DINQ MEDIA

 Roel Heida (73) en 

Ingrid Koome (59) wilden 

iets nieuws zien maar niet 

zó ver en zó spannend als 

tijdens de camperreis door 

Georgië en Turkije. Met als 

hoogtepunt: de ruwe klif 

van de onherbergzame 

Kap Arkona op het eiland 

Rügen. 
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kirche is een prachtig gebouw – als we 

het goed zien – in gotische stijl. Het 

stadssymbool, de Wasserkunst, staat op 

het marktplein. Dat is een paviljoen van-

waar ooit het water voor alle delen van 

de stad werd gedistribueerd. 

GEORGANISEERDE REIS

Drie, vier keer per jaar gaan Roel en 

Ingrid met hun Hymer op pad en bijna 

altijd kiezen ze voor een georganiseerde 

reis. Van IJsland en Ierland tot aan Zuid-

Afrika en Moldavië. Ingrid: “Wij gaan op 

pad zonder ons tot in de puntjes voor te 

bereiden. Een goed humeur en een soci-

ale instelling, dat is alles wat je nodig 

hebt als je op reis gaat.” Hoewel ze al veel 

van de wereld gezien hebben, willen ze 

zichzelf geen ‘reizigers’ noemen. Ingrid: 

“Dan zie ik avonturiers voor me die met 

hun camper op nog onontdekte plekken 

komen. Dat past niet bij mij. Ik vind het 

helemaal niet gezellig en ook een beetje 

eng, zo’n staanplaats in the middle of 

nowhere. Dan zie ik meteen beelden uit 

horrorfilms voor me. Geef ons maar een 

fijne camping.”

amping Flessenow in Dobin am 

See, voormalig Oost-Duitsland. 

Het is 10.45 uur, 27 graden, blauwe 

lucht. De champagnekleurige Hymer van 

Ingrid Koome en Roel Heida ziet er 

onbewoond uit. De overburen roepen 

vanuit hun ligstoelen naar fotograaf Bart 

en mij: “Ze zijn fietsen hoor. Er stond een 

fietstocht naar Wismar op het pro-

gramma vanochtend. Kijk maar op het 

rooster!” Inderdaad, op het informatie-

schema dat onder de ANWB-vlag is 

geplakt, lezen we het: vrije dag, maar met 

als optie een fietstocht van 40 kilometer 

naar hanzenstad Wismar. We geven Roel 

en Ingrid geen ongelijk: het is stralend 

weer vandaag, heet zelfs, perfect om door 

de schaduwrijke bossen in de omgeving 

te fietsen. We proberen Roel te bellen, 

maar krijgen geen gehoor. Binnen in de 

camper horen we iets rinkelen.

We besluiten om de insteek van ons ver-

haal ‘KCK-lezers volgen tijdens hun 

vakantie’ maar letterlijk te nemen en 

stappen in de auto, richting Wismar. 

Ingrid en Roel zoeken. 

HORRORFILMS

“Tja, het is zaterdag hè”, verklaart Roel 

later, als we zijn vrouw en hem hebben 

weten te treffen voor het imposante 

negentiende eeuwse stadhuis van Wis-

mar. “Dat is m’n vrije dag, dus dan blijft 

de telefoon thuis.” Ingrid (59): “Roel is 

73, maar hij werkt gewoon door.” Er is 

elke dag wel iets te regelen voor de tus-

senhandelaar in de uien-business, horen 

we. “Kun je goed van leven hoor”, zegt 

Roel, als ik vertel dat ik niet heel vaak een 

uienhandelaar tegenkom. “En er blijft 

genoeg tijd over om mooie reizen te 

maken.” 

Wismar ligt aan de Oostzee. De Nikolai-

 C

 Spectaculaire krijtrotsen op Rügen

 Vorig jaar kochten Ingrid en 

Roel op Texel twee e-bikes. 

“Scheelt een hoop getrap, mits 

je op tijd oplaadt”
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GEEN TUTTENFIETSEN

De keuze voor deze reis door voormalig 

Oost-Duitsland is vooral ingegeven door 

de vakantie van vorig jaar. “Dat was zo’n 

lange, spannende, indrukwekkende tocht 

dat we er nog van aan het bijkomen zijn”, 

vertelt Ingrid. Tien weken reisden ze met 

de camper langs de Zwarte Zee. Vooral 

Georgië is bijgebleven. “Zo anders, zo 

arm, zulke lieve mensen. We voelden ons 

vaak bezwaard dat we daar met onze luxe 

Hymer doorheen reden.” Daarom dit jaar 

naar een bekend land, maar wel naar een 

nog redelijk onbekend deel. En met als 

rode draad: fi etsen. In 23 dagen fi etst de 

groep rond de 250 kilometer. “Heerlijk! 

Onze laatste reis was indrukwekkend, 

maar verre van sportief. We hebben ons 

toen nauwelijks ingespannen.”

Fietsen gaat, zoals bij de meesten in de 

groep, op de e-bike. “Die hebben we 

onlangs aangeschaft, toen we op Texel 

met wind tegen aan het ploeteren waren, 

niet te doen. We zijn daarna met de cam-

per naar de fi etsenhandel gereden en zei-

den: ‘We willen iets stoers, geen tutten-

fi etsen. En ze moeten in de camper pas-

sen.’ Scheelt een hoop getrap hoor. Als je 

ze tenminste op tijd oplaadt.” 

De hele reis van Ingrid en Roel gaat van 

Bad Rothenfelde via Berlijn naar Bad Pyr-

mont. Fietstochten om van te smullen, 

zoals die op eiland Hiddensee. Met de 

boot over dan daarna een tocht van 

30 kilometer. In Berlijn een excursie naar 

de Kurfürstendam, de Brandenburger 

Tor, Checkpoint Charlie en langs de 

Muur. Verder een fi jne mix van historie, 

stad, cultuur en natuur. Ingrid: “Het fi jne 

van een georganiseerde reis is dat je weet 

dat je alles wat de moeite waard is in de 

omgeving, hebt gezien. We hebben dus 

“Slechts een 
goed humeur 
heb je nodig”
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nooit dat vrienden zeggen: ‘Heb je dat en 

dat gemist? Zo zonde!’”  

BUITENDOUCHE AAN HET MEER

Vroeg wakker worden van de zingende 

vogels, je camper uitstappen en dan door 

het bedauwde gras in een paar minuten 

via het smalle bospaadje naar het Schwe-

riner meer slenteren. De houten pier 

oplopen, gapen, je uitrekken en kijken. 

Naar 63 vierkante kilometer kabbelend, 

helder water. Als het warm genoeg is: 

even een duik nemen om wakker te wor-

den en afspoelen onder de buitendouche 

aan het water. 

Met z’n 35 kilometer omtrek is het meer 

ook een mooie fi etstocht waard. “En dan 

onderweg als beloning zó’n beker ijs eten 

bij restaurant Seeblick”, vertelt Ingrid 

lachend als ze terugdenkt aan hun fi ets-

tocht rondom het meer. 

Die middag staat het 200 kilometer ten 

noorden van Schwerin gelegen Binz op 

het eiland Rügen op het programma. Een 

charmant, op toerisme gericht kustdorp 

Nederland-Duitsland 
De armste, meest noordelijke en dunst-

bevolkte deelstaat van Duitsland is 

Mecklenburg-Vorpommern. Hoofdstad 

Schwerin (ruim 100.000 inwoners) was de 

voormalige residentie van de Mecklen-

burgse vorsten en is de oudste stad van de 

deelstaat.  Onze prins Hendrik (toen nog 

bekend als hertog Heinrich von Mecklen-

burg-Schwerin) is hier geboren. Hij werd de 

echtgenoot van koningin Wilhelmina en 

vader van de latere koningin Juliana. 

i www.auf-nach-mv.de

i www.mecklenburgvorpommern.nl

met een breed zandstrand vol ouder-

wetse, rieten strandstoel, een boulevard 

met ijszaakjes en een lange pier waar je 

kunt uitwaaien. Als je geluk hebt, staat er 

voor het statige Kurhaus een band te spe-

len en kun je met een biertje in de hand 

genieten van de muziek. 

Rügen is een schiereiland in de Oostzee, 

met een hangbrug verbonden aan het 

vasteland. De krijtrotsen op het eiland 

zijn spectaculair en het is dik genieten op 

het strand. Echte zonnebaden-op-het-

strandtypes zijn Roel en Ingrid niet. Ze 

genieten vooral van de zee als het lekker 

stormt en er weinig mensen zijn. Ingrid 

denkt terug aan de rauwe rotspartijen 

van Giant’s Causeway in Ierland. En aan 

het desolate landschap van IJsland. “Jee, 

die natuur is daar zo ruig. Ik ben wel eens 

volgeschoten omdat de aanblik me ont-

roerde. Zoveel leegte en puurheid, dat 

kan echt wat losmaken.’’

HILTON OP WIELEN

De krijtrotskust van Kap Arkona: dat is 

de must see als je eenmaal op het eiland 

Rügen bent aangekomen. Vanaf camping 

Dat Stranddörp in Lobbe rijd je in ruim 

een uur naar het noordelijk gelegen kust-

plaatsje Vitt. Daar hebben we vanaf een 

smal, langgerekt zandstrand met veel 

grote kiezelstenen het beste uitzicht op 

de 45 meter hoge krijtrots. Het water van 

de Oostzee is donkerblauw en rustig. 

Mooi en weids, knikken we. Dan, fl uiste-

rend, als om de omgeving niet te beledi-

gen, zeggen Roel en Ingrid eensgezind: 

“Als je zo veel hebt gereisd als wij, ben je 

niet meer zo heel snel tot tranen toe 

geroerd van het landschap.” Want, willen 

ze maar zeggen, Kap Arkona is prachtig 

natuurlijk, maar in vergelijking met bij-

voorbeeld Ierland? Tja, ánders. Maar is 

dat erg? Natuurlijk niet. Vakantie hoeft 

niet altijd groots en meeslepend te zijn. 

Ingrid: “Een reis als deze zie ik als pure 

verwennerij. Overdag lekker fi etsen en 

buiten zijn en ‘s avonds slapen in het Hil-

ton. Maar dan zonder druk ontbijtbuff et 

én op vier wielen!” •

“Mix van 

historie en 

stad”
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Prora: bouwwerk 
van de nazi’s 
Ruim vier kilometer lang en zes 

verdiepen hoog: deze ‘Kolos van 

Rügen’ (zie onderste foto) werd 

in de jaren dertig door de nazi’s 

gebouwd om aan 20.000 

vakantiegangers ontspannend 

onderdak te bieden. De bouw 

werd door de uitbraak van de 

Tweede Wereldoorlog gestaakt. 

In een deel van de gebouwen 

zijn nu musea. Ook is te zien 

hoe de kamers destijds waren 

ingericht. Als je onder de grijze 

fl ats doorloopt, bereik je via een 

strook bos een breed en rustig 

zandstrand. Het bouwwerk is 

inmiddels tot monument ver-

klaard. i www.proradok.de

Tip van Ingrid:

“Als je onderweg op zoek bent 

naar een fi jn tentje voor ‘KaO ee 

und Kuchen’, kun je het beste 

advies vragen aan een oud 

dametje. Die weten vaak de 

beste tentjes.” 

Zelf genoten zij en Roel tijdens 

hun fi etstocht rondom het 

Schweriner meer van grote 

bekers ijs bij restaurant Seeblick 

aan de Uferweg 24 A in Bad 

Kleinen.

i www.restaurantseeblick.de

“Zo’n reis 
is pure 

verwennerij”
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InfoInfo

CampingsCampings

 Roel en Ingrid op weg naar de 

volgende camping

1
Camping Flessenow

Grote, langgerekte cam-

ping met voldoende beschut-

ting. Ondergrond  zand en gras. 

Staanplaatsgrootte ca. 100 m². 

Relatief weinig en vrij simpel 

sanitair. Douchen: 1 muntje voor 

180 seconden. Wifi  alleen bij de 

receptie (gratis).

Vanaf de camping sta je binnen 

een halve minuut aan het meer 

van Schwerin. Hier kun je zwem-

men in helder, lang ondiep water. 

De camping is door een bomenrij 

van het meer afgeschermd. Ook 

mogelijkheid tot kano’s huren, 

vissen en barbecueën.

adres Am Schweriner See 1a, 

D-19067 Dobin am See/Fles-

senow

t (0049) 38 66 1491

i www.anwbcamping.nl/33740

gps 53.75230, 11.49651 

open april tot en met oktober

terrein 7,8 ha, 165 toeristische 

staanplaatsen, ruim 85 seizoens-

plaatsen, ook blokhutten

kampeerkorting ANWB Cam-

ping Key Europe, BestDeal

2
Camping DAT 

Stranddörp

Camping achter de duinen aan 

het strand van de Oostzee. Het 

terrein wordt in tweeën gedeeld 

door een weg, een deel hee  ̂ 

direct toegang tot het strand. 

De ruime staanplaatsen worden 

omgeven door hagen, enkele 

loofbomen en jonge beplanting. 

Op het terrein is een centrale bar-

becueplaats. Staanplaatsgrootte: 

25 m² - 140 m². Wifi  kost vier 

euro voor negen uur. Vanuit de 

camping loop je zo het strand op. 

Bij Dat Strandhus Mönchgut kun 

je aan lange houten tafels verse 

vissoep eten met uitzicht op zee. 

adres Lobbe 32 a

D-18586  Middelhagen

t  (0049) 38 308 2314

i www.campingruegen.de

gps 54.31571, 13.71948

open begin april - begin sep-

tember

terrein 6,5 ha, 264 toeristische 

staanplaatsen, 68 seizoensplaat-

sen, ook toer- en stacaravans 

te huur 

3
Campingpark Sanssouci

Een vlakke camping aan de 

oever van het Templinermeer. De 

meeste staanplaatsen aan het 

water zijn voor vaste gasten. De 

spoorbaan ligt op hoorafstand. 

Op het terrein is een honden-

pension met hondenuitlaat-

service. Ligweide met twee kleine 

stroken zand en rietkragen. 

Het strand is toegankelijk voor 

dagrecreanten. Kano’s, motor- en 

roeiboten zijn te huur en er is 

gratis vervoer naar de bus en de 

U-bahn.

adres An der Pirschheide 41 

D-14471 Potsdam

t (0049) 33 1951 0988

i www.anwbmedia.nl/34592

gps 52.36153333, 13.00705

open hele jaar

terrein 6 ha, 170 toeristische 

staanplaatsen en 70 vaste 

Tip
Bezoek het sprookjeskasteel 

van Schwerin. Ingrid: “Onze 

gids bleek opgegroeid te zijn 

in het slot, want vroeger was 

het een school waar haar 

ouders werkten. Het was alsof 

we naar een fi lm keken, zo 

beeldend vertelde ze over die 

tijd.” 

i www.museum-schwerin.de, 

zie onder ‘Schloss Schwerin’. 

AFSTAND 

Utrecht - Rügen: 

730 kilometer

ALGEMEEN

i www.ruegen.de

i www.kap-arkona.de

In de omgeving van Kap 

Arkona zijn verschillende 

opties om bij de kaap te 

komen: erheen lopen, gro-

tendeels met de auto of 

met het toeristentreintje.

i www.kap-arkona-bahn.de
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