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“Weer-On-Line” voorspelde niet veel goeds maar de reiskriebels lieten zich niet onderdrukken. 
Zaterdagmorgen dus toch maar vertrokken met bestemming Straelen(Dld) waar een aardige camperplek is. We waren 
er al twee keer, wisten dus waar we heenwilden. 
Echter: ‘Onze’ camperplek was niet meer! Nog even gezocht naar een vermeld alternatief in Straelen maar omdat het 
onophoudelijk mieserde toch maar besloten verder te rijden. We prikten een plaats, zo’n 20 km verder maar hopend 
op beter weer gingen we hieraan ook maar voorbij. 
Uiteindelijk besloten we dan maar in Rhede, nabij Bocholt te landen. We hadden er toch al teveel kilometers opzitten 
naar onze smaak. Op de beoogde plaats was nog plek, dus: Motor af en aan de koffie. Het regende nog steeds, 
weliswaar heel licht, maar toch. Regenjassen aan en een wandeling door het stadje gemaakt. Het was een aardig 
weerzien, alleen jammer dat er veel aan straten en pleinen gewerkt werd. Nabij de camperplaats werd proviand 
aangevuld en weer terug naar ons voertuig. Nog even kijken of we internet vingen, lukte vorige keer perfect, liet het nu 
afweten. Nog ’n kwartiertje naar de druppels op de ramen zitten staren en toen besloten om toch maar weer verder te 
gaan. Het basisdoel was toch het noorden van Duitsland. 

De Bordatlas vermeldde een gratis camperplaats in Bad Bentheim. 
Okee, daar maar eens gaan kijken! In de late namiddag bereikten we 
Bad Bentheim. Wat een aangename verrassing! 
Een erg mooie stad rondom een op een heuvel torende burcht.  
De Mix-parking lag aan de voet van deze burcht en was omgeven 
door een mooi park met fontein, speelplaatsen, klauterkastelen, 
minigolf enz. 
Leuke bijkomstigheid: Toen we de motor afzetten hield ook de regen 
op! 
Weldra waren we aan de wandel voor een eerste verkenning.  
Eerst maar eens door het stadje, een sfeervolle oude stadskern met 
een authentieke uitstraling. Wel wat klauterwerk, maar juist de 
klimmende en dalende straten en steegjes gaven het stadje karakter. 
Tegen de avond werden we verrast door een steeds weerkerend 

pruttelgeluid. De parkeerplaats werd opgevuld met Oldtimer Fiat 500-autootjes. Er was een treffen georganiseerd, 
zodoende dat er rond de 60, 70 van deze verrijdbare ‘Rugzakjes’ te bekijken waren. Leuk om te zien hoe de 
enthousiaste eigenaars trots om hun tuffie paradeerden. 
Terwijl de Fiatisten o.l.v. een stadsgids aan een avondrondgang door Bentheim begonnen deden wij even een snelle 
hap en gingen te bed om het beeld van zwiepende ruitenwissers weg te slapen. 
De volgende ochtend besloten we eerst een uitgebreide verkenning van de burcht en omgeving te doen.  
Dit werd een wandeling van ruim 2 uur waarbij we veel moois bekeken. 

Eenden-integratie…… 

 
Bad Bentheim, 

‘n plaats om te onthouden! 
 

Tegen de middag verlieten we Bad Bentheim om onze weg te vervolgen.  
We hadden het gemunt op Emden, de havenstad aan de monding van de Ems. Omdat het (voor ons doen) een 
redelijk lange rit was 155 km, zochten we de Autobahn op. Heerlijk weer begeleidde ons tijdens deze rit. 



 
De camperplaats in Emden is wat 
krap bemeten maar toch erg leuk: 
Direct uitzicht op een haven en dicht 
tegen het centrum.  
We betaalden een euro of acht.  
Er zijn voorzieningen maar daarvan 
hebben we geen gebruik gemaakt.  
Kort na aankomst een verkennende 
wandeling.  

Vlakbij liggen mooie oude schepen en een wandeling naar het centrum is leuk. 
Als we toch een beetje willen mopperen: Tussen de twee rijen campers loopt een 
niet al te drukke doorgaande route voor vooral vrachtverkeer. 
 
De maandagmorgen:  
Fietsen van het rek en een stevige fietstocht gemaakt. De eerste kilometers door 
een parkachtig gebied dat langzaam overging in een mooi polderlandschap.  
 
We fietsten tot het gehucht Wybelsum, dat werd ons keerpunt. Omdat de route zo 
mooi was en we niet wilden verdwalen reden we dezelfde weg terug. Het was rond 
een uur of drie dat we terug waren bij de camper.  
 
 
Na de onontbeerlijke koffie nog een stadswandeling en toen toch maar weer inpakken en wegwezen. 
We wilden graag weer naar Wilhelmshaven om deze camperplaats en 
de stad ook eens in de zomer te bekijken.  
We waren hier al eerder: Hartje winter 2011 bij stralend maar pittig koud 
weer. Een verplaatsing van bijna 100 km. 
Stonden we vorige keer met twee campers op de cirkelvormige 
camperplaats, deze keer konden we nog net een niet-gereserveerd 
plekje vinden. We voldeden het standgeld bij de aardige beheerder en 
waren al snel weer op pad voor een wandeling. 
Natuurlijk  hadden we nog heel wat uurtjes te gaan voordat de duisternis 
in zou vallen, de langste dag lag nog maar 5 dagen achter ons.  
Het stralende zomerweer zorgde voor een gezellige sfeer. Terrasjes vol 
en mensen genietend aan het strand. Er werd aan de voet van de lange 
wandelpromenade op de dijk een circus opgebouwd. 

 

 
Genieten van een pauze met  

uitzicht op het drooggevallen wad 
 
 

Dinsdagmorgen. Na het ontbijt met verse broodjes op de fiets. Deze keer waren de omstandigheden zomers, dus 
maakten we een flinke fietstocht over de dijk. Het was inmiddels eb en het was indrukwekkend om te zien hoever het 
wad-achtige gebied droogviel. Niet echt een plek om te wadlopen, dat hielden we tegoed. 
De terugweg gingen we door het binnenland, ook de moeite waard. Vrij moe maar erg voldaan keerden we terug bij 
ons mobiele home om te genieten van het resultaat van ’n half uurtje kokkerellen. Nog even wat klooien op de laptop 
en de boeken om de volgende standplaats te bepalen, Els nog wat lezen: Bedtijd! 
 
Woensdag. We hadden Cuxhaven-Dühne in de navi geprogrammeerd. Honderdtwintig kilometer door een mooi 
polderlandschap. In de late morgen bereikten we ons doel.  
Een campingachtige camperplaats op 500 meter van het strandgebeuren. € 10,= standgeld, gezien het sterk 
toeristische Cuxhaven-Dühne een redelijk tarief. Onze 20 meter kabel haalde het niet tot een der stroompalen maar 
dit leverde geen problemen op omdat we 2 a 3 dagen zonder externe stroomaansluiting kunnen.  



 
Nog steeds heerlijk zomerweer dus snel aan de wandel richting strand.  
DAT was wat we zochten! Tussen de karakteristieke strandkorven door 
zagen we de drooggevallen zeebodem.  
Dus: Schoenen uit en toegeven aan de bij Els al lang levende wens: 
Wadlopen. 
Het moet gezegd: Een heel aparte en leuke ervaring! 
Naast het wadlopen maakten we ook nog een flinke wandeling ‘Op de 
wal’ regelmatig onderbroken door kijk-en-geniet-pauzes. In Dühnen 
genoten we op een terrasje, zittend in een strandkorf van een lekker 
koel drankje om daarna weer naar de camperplaats terug te keren. 
Mede door het stalende weer hadden we er weer een heerlijke dag 
opzitten! 
 

In afwachting van de duisternis weer snuffelen naar een volgende camperplaats, dit zou Wischhafen a.d. Elbe 
worden. Geen voorzieningen maar wel gratis en zo’n 60 km te gaan. Bovendien was daar het veerpont om de 
oversteek naar de andere Elbe-oever te maken. 
 
Vanuit de eenvoudige camperplaats in Wischhafen, vrij ver van de 
bewoonde wereld, maakten we weer een mooie fietstocht. Onder langs de 
Elbe-dijk, lekker vlak, leuke dorpjes en af en toe over de dijk naar de oever 
van de Elbe. Een apart gebied. Een grote uitkijkpost houdt voortdurend 
toezicht op de drukbevaren Elbe. 
In een supermarktje kochten we aanvulling op onze voorraad proviand.  
We waren nèt terug bij de camper toen het weer omsloeg.  
De hele namiddag en avond blijf het stevig waaien en regenen. 

 
 

Vrijdagmorgen. Het waaide nog vrij stevig en ook motregende het 
gestaag. We sloten aan bij de wachtende voertuigen voor het veerpont. 
Het was even schrikken: De overtocht kostte € 13,50. Maar goed, het 
was toch een aparte ervaring, temeer omdat het nogal waaide en we 
redelijk wat deining hadden. 

 



 
Hemelsbreed was de overkant vrij dichtbij, de pont voer echter met een grote boog, waarschijnlijk vanwege de 
stroming. 25 Minuten waren we voor ons gevoel een soort zeelieden.  
We meerden aan in Glückstad om vandaaruit koers te zetten naar Büsum, een bekende haven- en toeristenstad.  
Hier wordt volgens de boeken ook het wadlopen bedreven. 
We maakten ontbijt-pauze bij een hoge brug over het Nord-Ostsee-kanal, dit verbind de Elbe-monding met de 
Oostzee en wordt bevaren door de grootste schepen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alsof het zo moest zijn: Toen we aankwamen op de grote camperplaats in Büsum hield de regen het verder voor 
gezien en liet de beurt aan de zon. Mooie, goedverzorgde camperplaats met alle service die de camperaar nodig 
heeft. We betaalden € 14,= waarin begrepen twee toeristenpasjes. Deze bleken nodig om op de promenade en het 
strand te komen, zonder pasje moest er € 2,50 neergeteld worden! 
Het was een kwartiertje lopen naar de vissershaven. De haven is een belangrijk centrum voor de garnalenvisserij.  
Het stadje is erg leuk: Men vindt er, oa, een soort museumhaventje en een breed aanbod van souvenir- en andere 
winkels en HoReCa. 
We namen ruim de tijd om dit alles eens goed te bekijken.  
Bij één van de vele viswinkels kochten we een zooitje vis voor het avondmaal. 

 
 
 



 
Het prettige verblijf in Büsum werd afgesloten met een stuk wad-lopen. 
Na een gedegen voetwassing gingen we aan ons vismaal, maatjesfilet 
en gekookte garnalen. Kennelijk zijn we met onze Hollandse maatjes 
erg verwend want het gehoopte smullen bleef uit. De filets waren zo 
allemachtig zout dat we maar snel overstapten op lekkere kaas op ons 
verse witbrood. Ook de garnalen beantwoordde niet aan onze 
verwachting. Jammer, leuk geprobeerd! 
Beide ingredienten werden daags erna in een salade verwerkt, dit was 
goed eetbaar. 
Fred sprong nog even op de fiets om een fles wijn te halen. Een avond 
zonder wijntje is bijna onvoorstelbaar. 
Tijdens het genieten van het pas verworven druivennat werd de 
volgende pitstop vastgesteld: Rendsburg. 

 
Rendsburg ligt centraal in Schleswich-Holstein, de meest noordelijk 
deelstaat van Duitsland. We kozen hiervoor omdat we een los-vaste 
afspraak hadden met camperaars die we enige maanden eerder in 
Merzig aan de Saar (Dld) hadden leren kennen en waarmee het meteen 
klikte. Zij woonden in de buurt van Rendsburg. Er werd een SMS 
gestuurd of ze toevallig thuis waren en dit was het geval. Er werd een 
afspraak gemaakt voor de volgende dag om een Tasse Kaffee te gaan 
drinken. Een heel leuke bijzonderheid was……..: Dàt leest u verderop. 
Rendsburg heeft een erg mooie camperplaats met alles erop en eraan, 
ingebed in natuur en toch vlak bij het mooie centrum. Een aardig 
gegeven: In de stad staan middels blauwe lijnen op de trottoirs en 
pleinen toeristische routes aangegeven. Bij het afrekenen kregen we 
bovendien info-materiaal. € 13,= was pittig maar de plaats was het 
waard. 
Al snel na het neerzetten van het voertuig, het weer was inmiddels aangenaam, gingen we opzoek naar de Blauwe 
Lijn. Deze begon kort bij de camperplaats. Inderdaad, door deze te volgen ziet men het vele moois dat de stad te 
bieden heeft. 

Het werd een lange wandeling 
want we wilden ook naar het 
Nord-Ostsee-kanaal dat langs de 
stad loopt.  
Dit was indrukwekkend! Ook hier 
een hoge spoorbrug waaraan 
bovendien een soort hangend 
veerpont hing. Erg leuk om te 
zien. Ook een bezoek aan het 
‘Schepen-Verwelkoms-punt’ was 
interessant.  
Hier wordt elk passerend schip 

verwelkomd met hun nationale hymne en vertelt de speaker nadere 
bijzonderheden over de passant. 
Toen wij er waren passeerde Duitslands (Of Europa’s?) grootste containerschip. 
Dit ging ‘Zuigende pas’ onder de spoorbrug door. 
 
We besloten de uitgebreide wandeling met een bezoek aan een kermis die aan 
de haven in de stad was opgebouwd. Els in haar nopjes met een giga-suikerspin! 

Nog een bijzonderheid: Vanwege de grote 
hoogte van de spoorbrug maakt de spoorlijn 
een erg grote lus om langs de weg der 
geleidelijkheid weer op het normale landnivo 
terug te komen. 
 
Terug bij de camper: Uitrusten en genieten 
van kersen en aardbeien die we op de markt 
gekocht hadden om daarna rustig naar 
bedtijd te dobberen.   

 
 
 
 
 



Het verhaal rond de ontmoeting van Karl en Lilo, de camperburen van Merzig. 
Wij hadden hun adres gekregen en er lag een losse afspraak dat, als we in de buurt zouden zijn, een SMS-je 
gestuurd zou worden of ze toevallig thuis waren zodat we ons in Merzig aangevangen gesprek konden voortzetten. 
Vóór die tijd had Fred al eens in GoogleMaps gekeken waar hun dorpje, Idstedt, lag. In de buurt van Schleswig-stad. 
Bij deze zoektocht ontdekten we dat er vlakbij een 
dorpje lag met onze familienaam!  
In plaats van het beloofde SMS-je toch maar even 
vanuit Rendsburg gebeld en we werden 
enthousiast uitgenodigd! 
Voordat we ons bij onze vrienden meldden reden 
we uiteraard even naar ‘Ons’ dorp.  
Ondanks druilerig weer toch erg mooi! Heel 
landelijk gelegen. Natuurlijk even vanonder de 
paraplu wat foto’s gemaakt voor het familiearchief. 
Toen we om half elf bij Karl en Lilo aankwamen 
had Lilo voor ons het wapen al uitgeprint! 
Het was onze bedoeling om ‘Even een bakje te doen’ maar daar kwam niets van. We hadden elkaar zoveel te 
vertellen dat we, eigenlijk tegen de zin van onze gastvrouw en –heer, pas rond 5 uur hartelijk afscheid namen met, 
hoe kon het ook anders, een nieuwe ‘Open afspraak’. Wat een onverwacht warme en gezellige dag! 
Omdat we vaker tegen medecamperaars beweren dat we Duitsland ‘Van noord tot zuid, van oost tot west en beide 
diagonalen’ doorkruist hebben wilden we ook naar Duitsland’s noordelijkste grote stad, Flensburg. Er was een 
camperplaats dus opweg. De camperplaats werd gevonden, wel aardig maar de constante motregen hield ons 
binnen. Fred maakte, gehuld in regenjas, nog wel een wandelingetje maar van een echte verkenning van de 
omgeving was geen sprake. We beperkten ons tot een overnachting, temeer omdat we van Karl en Lilo vernamen dat 
de camperplaats bij Eckernförde veel leuker was. De volgende morgen waren we dus weer vroeg opweg om deze 
bestemming op te zoeken. Tijdens de rit viel ons alweer op dat het landschap in Schleswich-Holstein veel 
aantrekkelijker is dan we ons hadden voorgesteld. 
Een verzorgde camperplaats, kort bij het stadscentrum, de Förde (Duits 
voor Fjord) en een leuk (jacht-)havengebied. 
Dit nodigde natuurlijk uit tot een wandeling! Langs de oever van de 
Förde ligt een mooi park en een promenade.  

Dit straalde, ondanks het 
wisselvallige weer, toch 
wel gezelligheid uit. 
We zagen een groot beeld 
van een zeemeermin dat 
niet aan Fred’s aandacht 
ontsnapte! 
 
 
Na de eerste wandeling weer even naar de camper voor een 
uitgebreide koffiepauze om daarna naar het havengebied te gaan waar 
een bonte jaarmarkt was. Altijd leuk om rond te snuffelen! 
Het weer was opgeklaard dus werd het letterlijk uren wandelen en 
genieten. Ook de stad was erg gezellig met hier en daar knusse huisjes 

en steegjes. Karl en Lilo hadden volledig gelijk, Eckernförde is leuk, heel leuk om te bezoeken. 
Op de jaarmarkt vonden we zelfs echte Hollandse Nieuwe, zij deden ogenblikkelijk de zoute filets uit Büsum vergeten! 

Na een heel leuke en uitgebuite dag Eckernförde en een goede nachtrust besloten we verder te trekken naar Lübeck. 
Deze stad werd in de boeken als erg mooi aangeprezen. We vonden, deze keer met enig zoekwerk, de vermelde 
camperplaats. Hier was men bezig met verbouwen waardoor enige onduidelijkheid ontstond over welke plaatsen er 
beschikbaar waren voor campers. We plantten de camper maar, in de hoop dat het goed was.  
Per fiets gingen we naar Lübeck-stad, een tocht van zo’n 5 kilometer. Dit was zeker de moeite waard! Lübeck is een 
interessante stad met veel mooie gebouwen in zogenaamde Backsteingothiek. We knoopten de fietsen aan een rek 
om daarna wandelend op verkenning te gaan. 



Urenlang kuierden we door de mooie 

stad totdat motregen de schrale zon 
verdrong. De motregen hield ons 
vochtig tot we weer bij de camper 
aankwamen. Hier slobberden we een 
beker koffie om daarna weer op de 
bikes te klimmen voor een mooie tocht 
door bos en uiterwaarden. 
Toen we weer terugkwamen hing er 
een net briefje op de camper of we aub 
naar een andere plaats wilden 
verkassen. Hieraan gaven we 
uiteraard gehoor maar de aangegeven 
plaats verruilde we voor een 
camperplaats bij Travenmünde. Hier 

liep het ook niet over van duidelijkheid 
maar er stonden campers en daar zijn 
we maar bij gaan staan. Geen 
voorzieningen maar ook geen centen. 
Later bleek dat de officiële CP een 
stukje verderdoor lag. 
De avond was nog lang dus 
wandelden we naar het strand en door 

het stadje. Ook hier moest betaald worden om het strand te betreden, bovendien was de promenade een grote bouwput. Om deze 
tegenvaller compleet te maken begon het ook weer te regenen. Van Travenmünde zijn geen foto’s omdat de camera z’n vrije 
avond had. Nee, hier hoefden we geen dag aan vast te knopen, dus in de boeken en aan de laptop om de volgende bestemming te 
kiezen. We prikten Amelinghausen aan de noordzijde van de Lüneburger Heide. Om dit te bereiken moesten we, evenals de 

voorgaande dag, tol betalen voor de tunnel onder de Trave. 
De beoogde camperplaats werd makkelijk gevonden. We stonden er met twee campers, gratis maar zonder voorzieningen. 
We wandelden door het bos naar de Lopausee, een aardig gelegen stuwmeer. Daar volgden we een wandelroute die naar de 
nieuwsgierigmakende Totenstatt voerde. De weg liep door mooie bossen en heidevelden. 

De Oldendorfer Totenstatt bleek een groot préhistorisch grafveld te zijn met hunebedden en andere grafvarianten. 
We besloten de stevige wandeling af met een ronde om het stuwmeer. 
Bij de camper teruggekeerd keken we hier nog eens rond en vervolgens elkaar aan. “Leuke plek, maar willen we hier 
ook overnachten? Niet echt een prettig gevoel!”. Het was nog vrij vroeg in de middag dus besloten we nog een stukje 
aan de dagetappe te plakken en door te rijden naar Celle. Hoewel we deze plaats al twee keer eerder bezochten 
hadden we hier wel zin in. Mooie stad met erg mooie vakwerkhuizen en een camperplaats waar we zeker niet alleen 
zouden staan. Ruim 70 km rijden en dit doel werd bereikt. Inderdaad. Er stonden zeker 30 campers maar er was nog 
royaal plaats voor ons. Okee, geen stroom maar wel een sanizuil en dat voor noppes. 
Na het neerzetten van ons reishuis gingen we subiet in de benen voor een uitgebreide slentergang door het fraaie 
centrum van de stad Celle. Weer was het genieten van de vele fraaie vakwerkgevels, leuke winkelstraten en pleinen. 
We namen ruim de tijd om zittend op een bankje te genieten van een Stehgeiger die begeleid door een portable CD-
speler heel verdienstelijk soleerde.  
Redelijk moe van het wandelen en slenteren van deze dag gunden we ons een keuken-vrije dag en haalden een 
mega-döner-kebap die onze honger ruimschoots wist te stillen. 
 



Na het turkse lekkernij kwamen de boeken en de laptop weer op tafel om de volgende bestemming te kiezen, mail te 
checken en foto’s vast te leggen. Voordat de duisternis inviel lagen we in bed en droomden van de volgende plaats: 
Nienburg aan de Weser, 65 km ten westen van Celle.  
We lieten de inhoud van de toiletcassette in Celle achter en vulden onze watervoorraad aan. Het navi-systeem werd 
ingesteld met de optie ‘Vermijd snelwegen’ en tijdens de rit constateerden we voor de zoveelste keer dat Duitsland 
gezegend is met overwegend mooi landschap. 
De CP in Nienburg lag erg mooi. Vanuit de camper hadden we uitzicht op de Weser en een op de andere oever 
gelegen park. We voedden de parkeermeter met 6 euro waarmee ons verblijf voldeed aan gestelde eisen. De 
stroomzuil lag iets te ver voor onze 20 meter lange kabel maar beide accu’s waren goed doorvoed dus leverde dat 
geen problemen. Via een voetgangersbrug over de Weser gingen we naar het leuke centrum van Nienburg. We 
konden alweer een leuke stad aan ons lijstje toevoegen. Dit werd onderstreept doordat we ruim drie uur (of was het 
nog langer?) rondkuierden. Terug bij de camper stond het al vast: We zouden hier zeker twee dagen blijven.  
Een verkenning, per fiets, van de directe omgeving werd een bakker gevonden zodat voor de volgende ochtend een 
lekker ontbijt gegarandeerd was. Fred zwierf nog door een OBI-bouwmarkt, opzoek naar ‘Iets’ waarmee hij een kleine 
(oude) schade aan de camper kon flikken. Niet gevonden, maar ook Els rondje door een kledingzaak was tevergeefs 
dus konden we elkaar troosten. Fred ging op een bakje langs de oever de verrichtingen van een hengelaar volgen en 
Els was weer ’n paar uurtjes Boekenwurm. 

  CP Nienburg           Beeldengroep rond asperge-thema 
 

De volgende morgen: Nog steeds heerlijk weer dus werden de fietsen beladen met eetspul, drinken en, voor alle 
zekerheid, regenkleding en daarna met onze lijven. We fietsten urenlang door een heerlijk landschap dat hier en daar 
gestoffeerd was met leuke dorpjes.  
Onderweg viel op dat aan verschillende gevels mooi versierde schietschijven hingen. Achter deze gevels woonden 
schutters die ooit Schützenkönig waren geweest. 
 
Na 40 km genieten keerden we terug in Nienburg, genoten van ons avondmaal en maakten nog een stadboemel 
inclusief een mega-ijsco van een echte italiaan.  
Voor het slapengaan nog een vluggertje internet en ‘plan de campagne’ voor de volgende dagetappe: We prikten CP 
Bruchhausen-Vilsen, ‘n kort ritje van 30 kilometer. “Gute Nacht!” 
 
Nog een paar foto’s van Nienburg aan de Weser op de volgende pagina. Deze maken (weer) duidelijk dat we wel iets 
hebben met leuke en mooie beelden en/of beeldengroepen. 
 
 
 



Li-boven: 

De Glasblazer 
Midden: 
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Ode aan het paard 
Rechts: 

De 4 Heemskinderen 

 
 
 
 
 

Voordat we Nienburg verlieten beloofden we onszelf dat we hier ooit terug zouden keren.  
De tweelingstad Bruchhausen-Vilsen werd makkelijk gevonden. Hier vonden we een prachtige camperplaats met 
alles erom en eraan. Plaats voor 40 campers en slechts € 5,=, inclusief stroom en sani. Direct naast de CP lag een 
leuke speeltuin, geïnspireerd op het thema ‘Water’. Allerhande Doe-dingetjes en leuke speeltoestellen. 
Vlakbij lag een Eisenbahnmuseum waar verschillende oude treinen te bezichtigen waren. 

Op wandelafstand een aardig centrum met leuke huisjes, een mooi kerkje en veel parkachtig groen. Een goede plaats 
om te vertoeven.  

 



We wandelden de nodige kilometers en tegen de avond maakten we nog een fietstoer naar een mooi natuurgebied, 
de Heiligenberg. Wel redelijk klimmen maar beslist de moeite waard. Jammer dat het mooiste deel van het gebied op 
dat moment de locatie was voor een tuin- en lifestyle-markt en er entree betaald moest worden. En entree betalen kan 
altijd nog, daar hadden we toen geen trek in. 
Tussen deze aktiviteiten door hadden we leuke babbels met camperburen. Dit alles werd overgoten met een mooi-
weer-sausje. Het was eindelijk weer eens een avond om tot na zonsondergang lekker buiten te zitten. 
Voor het slapengaan weer even de volgende standplaats vaststellen en toen op één oor. (Beiden, maar ieder op zijn 
eigen oor) 
Na een degelijke nachtrust werd de routine uitgevoerd en gingen we van start. Richting west, naar Wildeshausen. 
Een mooie route door een bosrijk gebied en ’n goede 40 kilometer lang. 
Aan de rand van Wildeshausen vonden we de mooi gelegen camperplaats, waar we ons verblijf legaliseerden door 
een storting van € 5,= in de parkeerautomaat. Toen we aankwamen vonden we nog gemakkelijk een plaats, later op 
de dag waren alle 16 plaatsen bezet. Stroom en sani kostten een paar muntjes van 50 cent. 
Als eerste werden de onderweg aangeschafte Brötchen en een kan koffie soldaat gemaakt om daarna de 
wandelkistjes aan te trekken. Stevig in de pas naar het centrum, in de leuke winkelstraat een paar tandjes 
teruggeschakeld om daarna weer ‘De paden op, de lanen in’ te gaan. We ontdekten een mooie oude kerk omringd 
door in de stijl passende huisjes, keken met enig leedvermaak naar kanoërs die krampachtig probeerden rechtdoor te 
varen, hadden een goed gesprek met een hond en vervolgden onze tocht over de oude stadswal. Met dit gestap 
brachten we toch ruim 4 uur door.  
 

       


