Berlijn van 4-9-17 t/m 11-9-17
door Dirk Pastoor
Nadat ik ooit eens werd benoemd als wethouder van onze stad is er van fietsen niet veel meer
terechtgekomen. Wel eens naar Schagen maar dan houdt het toch echt wel op. Daarnaast zorgt de
leegte die hierdoor ontstaat voor een toename van het gewicht, ook zichtbaar. De stemming in het
hoofd draagt nou ook niet direct bij om iets te gaan doen. Allerlei kulexcuses hou ik mij voor om
maar niet op de ligfiets te stappen.
Dan toch maar eens met de club fietsen. Die weten vaak de weg en mooie routes maar bovendien
als ik mee zou fietsen zou ik niet afhaken. Aldus gebeurt. De lol is nog lang niet op het niveau
waarop het ooit
was, maar kriebelen doet het weer. Ooit ben ik eens naar Berlijn onderweg maar na een te grote
hoeveelheid regen, slechte wegen en dientengevolge een grote hoeveelheid lekke banden, denk ik
‘verrek maar, ik ga met de trein naar huis’.
Nu is het ook mijn vrouw die mij het laatste zetje geeft, er is tenslotte ook een markt in Alkmaar
uitgevallen dus...... Oké ik ga naar Berlijn. Fiets ff een beurt bij Verdoes en de oude Verdoes weet
nog waar dit ouwe ros allemaal heen geweest is. Ouwe ros is dan de fiets, hé. De avond ervoor even
wat spullen pakken en de fietstomtom, teasi ondersteund door Tahuna, instellen. Weinig mee, zo
leer ik van wereldfietsers is de eerste winst. De exacte routebeschrijving laat ik weg, ieder fietst
toch zijn eigen koers. Een helm wel mee maar niet op. Is feitelijk niet verplicht, wel racefietsers
maar wat is daarvan de scherpe definitie? Is dat een fiets
met een ouwe vent erop of zijn dat onze Jan Ulrich'en. Doch om geouwehoer te voorkomen wel dat
ding mee.
Berlijn van 4-9-17 t/m 11-9-17
De eerste etappe voert mij richting Hengelo Ommen. Via de dijk Enkhuizen-Lelystad. Uiteraard uit
Lelystad een blokje verkeerd gereden maar goed, de lange polderse wegen zijn goed voor het leren
afzien, zo denk ik althans. Niet janken maar trappen. Ik verklaar het fout rijden door het kleine
scherm en door de achteruitgang van de ogen. Tijdens een stop in Enkhuizen schrijf ik toch wat
plaatsen op een papiertje en kan ik meteen mijn eerder vergeten zonnebril ophalen. Dan via
Kampen, Zwolle richting Hengelo, kan prima langs goede wegen en een beginnend lichtglooiend
landschap, omgeven door de bomen en struiken langs de weilanden. Deze ontnemen je enerzijds de
weidsheid van het Noord-Hollandse anderzijds geven deze omgevingen je de innerlijke rust.
Hierover zou je nog veel kunnen zeggen op politiek-filosofisch vlak en de socialemedia-gekte van
heden. Na een ruime 165 kilometer beland ik in Ommen, een eind boven Hengelo. Rustig hotelletje
ff eten en rusten. Ja, de benen voel ik al, maar goed nog een stukje te gaan. Op de kamer de
navolgende etappe uitgezet.
Duitsland in naar het plaatsje Diepholz. 5-9.
De TomTom vandaag maar in vol gebruik. De richting vanuit Ommen is Neuenhaus, Lingen, Freren,
Holdorp en Diepholz. Een kleine, blote 160 km. Deze zijn echter klein. Het omrijden en landwegen
komen daar nog bij,
maar ach, zo zei men in een tv-programma, nu we er toch zijn. Het landschap ontwikkelt zich
langzamerhand in een wat licht heuvelachtig karakter. Het weer is mooi, de omgeving prachtig en
de TomTom wijst prima de weg, zelfs door goed te berijden bospaden, wat overigens op een ligfiets
niet altijd makkelijk is. Bobbels etc. geven een kermiseffect en dat heeft te vaak tot gevolg dat de
kracht op de pedalen wegvalt. Maar alles beter dan een bukfiets.
Onderweg eens bellen met hotels. Alles vol, dat is even pech. Maar gelukkig, een Chinees restaurant
verhuurt ook kamers. Doen we dat en eten we meteen wat mee. Prima ontvangst en eten. Alleen
ontbijt daar doet ie niet aan maar de overbuurman, een bakkerij, wel. Dat is pas
ondernemerssolidariteit. Weer iets geleerd.
6-9
Het voornemen is Diepholz Celle. Daar kom ik rond 14.00 uur aan. Dat is te vroeg om te stoppen,
hoewel het landschap de ongetrainde benen wat doet voelen, bel ik een hotel in Gifhorn. Daar is
plek. ‘Doen we, u ziet wel hoe laat ik kom’. Alles klaar, maar dan met Duitse tongval. Met name
veel kilometers langs de N214 en door steden als Sulingen, Neunburg, Stiembke, Buchholz, Celle en

Eicklingen om in Gifhorn te stoppen. Landschap vertoont nu wat heuvels en dalen wat de snelheid
mooi doet variëren van 16 km. omhoog tot 48 naar beneden. De stad Gifhorn is liefelijk gelegen in
een pracht van heuvelachtig landschap, met goede fietspaden maar ook bospaden waar redelijk op
te fietsen valt. Voor het hotel stopt een motorrijder die mij verhaalt over zijn fietsbouwerij. Leuk,
doch kopieën van al bestaande, maar zo ontstaat er toch telkens weer iets nieuws. Gifhorn bezit
tientallen molens uit de gehele wereld. Een unieke verzameling werkende molens.
Het begint op te vallen, maar de automobilisten en overige deelnemers aan het verkeer zijn zeer
vriendelijk. Kunnen wij hier wat van opsteken. Fietsers hebben en krijgen vaak voorrang of beter
geformuleerd recht op vrije doorgang. Moeten wij in onze stad ook voor pleiten. Een kleine 180 km.
getrapt.
7-9
Na een avond twijfel tussen ‘zal ik via Potsdam naar Berlijn gaan of bovenlangs’ besluit ik
bovenlangs te gaan. Dit temeer nadat telefonisch contact met het thuisfront aangeeft ‘doe nou
maar rustig aan, je hoeft niet zo snel weer thuis te komen’. Dan ook een wat kortere rit. Ik kom op
internet een hotel tegen, mocht u ooit in het plaatsje Burg komen, kijk dan naar hotel Wittstock
Blumentalerstr. Geweldig wat een pracht en wat een unieke omstandigheden en idem eigenaresse.
In dit hotel, in de adem van dit hotel voel je de geschiedenis, geen
gedoe met id etc. Gewoon welkom en morgen betalen, bij vertrek. In een andere rit naar Rome heb
ik welhaast dezelfde ervaring in Bingen, Duitsland. Grappig hoe een hoofd zo snel door diens eigen
ervaringen
schiet.
De weg erheen is prachtig, althans voor mountainbikers. Als je benen zeer doen, onverharde
bospaden tegenkomt en ten slotte ook nog kilometerslang over makadanblokken van 50 cm. moet,
nou dan leer je wel vloeken. Dat heb ik daar geleerd. Deze stad is klassiek Duits qua bouwstijl met
de al wat bekende houten fundatie in de bovenkant wat bekender geworden is door de Zwitserse
bouwstijl.
De afstand betreft een 135 km. die vanaf Gifhorn lopen via Weyhausen, Rühen, Gardelegen,
Halderleben naar Burg. Prachtige route.
8-9
‘Berlijn ik kom’ want ik wil graag de woorden van JF Kennedy herhalen. Maar dan anders. De wegen
die Tom aangeeft zijn slecht, althans de helft van de afstand. Zo’n dijk van 12 km. lengte met 1 km.
geen asfalt, 2 km.
wel. Weer allerlei paden en betonblokjeswegen begroeid met gras. Grrr. Verdomd en het gebeurt
gelukkig. Slip en val. Elleboog, hand en scheenbeen beschadigd. Vooral de elleboog. Eindelijk kan ik
zeggen ja ‘achter mijn elleboog...’ Maar je zou in deze buurt maar iets ernstigs hebben. Ze vinden
je uren later. Dus goed dat we een mobieltje hebben, als je kunt bellen althans. Als je Genthin,
Ketzin hebt gehad kom je aan de noordkant Berlijn inrijden. Ik zeg een behoorlijk grote stad. Ik zou
naar Berlijn Lichtenberg gaan. Dat wordt redelijk aangegeven via de gele autoborden, maar ook via
de sporadische fietsborden. Al met al wel een kleine drie uur bezig geweest. Een ruime 140 achter
de rug kom ik mooi aan.
Ook in deze wereldstad supervriendelijk autoverkeer, ik zeg het niet graag maar wat zijn wij een
stel mafketels, wat dat betreft. Het moeilijkste in Berlijn betreft met name de vele afzettingen.
Niet qua prijs maar door politie ivm. enkel malloten, je weet wel wat ik bedoel. Dit is wat men zou
kunnen omschrijven als ‘de contouren van een politiestaat’. De laatste dagen is het ongetrainde
lichaam vermoeid, niet alleen door het fietsen maar ook door het zoeken, genieten van de pracht
en al wat meer. Groot hotel in Oost- Berlijn.
9 en 10-9
Dit weekend op een gewone fiets doorgebracht. De stad in, op, over en onderdoor. Beide dagen zo
rond negen uur op en rond 18.00 uur terug. Zigzaggend door de stad, uiteraard met kaart, kom je
langs allerlei bezienswaardigheden die ik als toerist ook wil aanschouwen. Overleg met thuis brengt
ons ertoe er over vijf weken samen heen te gaan. Mijn vrouw wil met de auto; ik ook want ik ken
haar fietscapaciteit.
‘t Meest opzienbarend vind ik het oude vliegveld, Tempelhof. Geheel verlaten, maar vol met
fietsers, lopers, rolschaatsers, vliegers, kinderen honden etc. Een stadspark, en ja op vliegvelden is
veel groen, dus echt voor ieders wat wils.
Ten slotte
Onderweg kom ik echt veel hectares met zonnepanelen tegen. Ook langs het spoor liggen ze;
ongebruikte grond levert dus wel wat op. Net als op al mijn vorige ritjes ga ik met de trein terug.

Acht dagen uit en
thuis, de stad twee dagen bekeken. Kortom voor een ieder te doen.
Groet Dirk

