Saksen en Saksen-Anhalt zomer 2017

Zondag 25/06/2017
Toen ik vorig jaar een nieuwe voorbereiding wou maken voor een zomeruitstap viel mijn keuze op het Duitse
Saksen. Lang heeft ze niet moeten wachten om gebruikt te worden, want onze keuze voor dit jaar viel
op Saksen. En zal Frankrijk waarschijnlijk een jaartje moeten wachten, wordt het Bretagne of de Lotte ? we
zullen wel zien. Maar het kan evengoed iets nieuw zijn ... . Dus alles wordt ingepakt voor de trip naar het
Duitse Saksen-Anhalt en vervolgens door naar Saksen met als doel de “Bastei”
Onze eerste halte is Baunatal een stadje in de deelstaat Hessen. Hier is er een grote parking met aansluitend
een camperplaats voor mobilhomes. Het betrof hier de parking bij het Parkstation, een stadion voor atletiek
en eventueel ook voetbal. Onderweg hiernaartoe hadden we nog enkele fikse regenbuien maar eenmaal
aangekomen was het toch wat opgeklaard en konden we toch een wandeling maken op deze hoofdzakelijke
overgangsrit. Baunatal is met zijn aanwezigheid van heel wat sport accommodaties en ook de parken waar je
naar harte lust kan joggen, een jonge en sportieve stad. Het knusse centrum ziet er ook modern uit met zijn
terrasjes en winkeltjes. Op verschillende plaatsen stonden of hingen er hier van die kleine VW-kevertjes in
felle kleuren, dat zal zeker een verwijzing zijn naar de VW-fabriek hier in Baunatal. Voor de stadsfeesten
waren we een weekje te vroeg. Al waren er op de parking hier al enkele hun plaatsje aan het afbakenen en
kon je je de vraag stellen of de camperplaats dan nog beschikbaar zal zijn of overvol van de bezoekers.

Maandag 26/06/2017
Eerst naar de winkel voor warme broodjes en nog wat en dan verder naar onze volgende bestemming die in
Saksen-Anhalt lag. We reden de Harz binnen. Het Noordelijkste middelgebergte van Duitsland, bekent voor
zijn uitgebreide natuur en eigenaar van vele pareltjes die voorkomen op de UNESCO werelderfgoed lijst. Als
startpunt voor onze Saksen reis was het stadje Blankenburg, waar er een camperplaats is vlakbij of tegenover
het Schloss Blankenburg. Op de parking kon je beneden achter de kiosk gaan staan, zicht op het Schloss dat
wel maar wat te dicht tegen de weg naar ons goesting. We vonden het ook niet zo een leuke plek, zowat
weggedrukt in het hoekje. Het parkinggedeelte iets hoger gelegen, op dezelfde locatie, daar waar de bussen
kunnen staan zag er veel beter uit. Het was ook helemaal opnieuw aangelegd en er waren hier zo een 5-tal
voorbehouden plaatsen voor campers en je had hier ook tegen betaling elektriciteit. Na gegeten te hebben
trokken we op verkenning uit en dat begon al direct aan de overkant in de Info waar we enkele foldertjes
meenamen en dan door naar de Schlossgarten. Deze Baroktuin was een lust voor het oog, alles in de bloei,
piekfijn verzorgde gras- en bloemenperken met daar rond een mooi wandelpad. De tuin liep zo een beetje in
terrasvorm. Een bezoek aan het slot zat er niet in want het was vandaag gesloten, dus wandelden we boven
het poortje door om zo langs de straatjes terug onder aan de komen.

Kortbij de mobilhome stond er een wegwijzertje naar de “Deufelsmauer” die hier in Blankenburg begon en zo
kilometers verder liep. Over deze duivelsmuur had ik thuis reeds het een en ander gelezen en stond dan ook
op ons” te doen lijstje” De wandelschoenen werden uit de kast gehaald en waren we klaar om de muur te
bestormen. Het werd een zeer leuke wandeltocht, wel wat vermoeiend, hier soms helemaal bovenop de
rotsen waar je soms je weg moest zoeken. Onderweg kwamen we op en rots een uitkijkpunt tegen en daar
moest ik natuurlijk op. Ook hier even zoeken voor de juiste klauterweg naar boven, maar goed dat ik de juiste
schoenen aan had want soms leek ik wel een berggeit of bergbok zeker :-) Hierboven een leuk uitzicht, een
paar fotookes nemen en terug naar beneden. En zo ging dat wel enkele kilometers verder, tot we er genoeg
van hadden hier boven. We zochten ons een weg op die iets lager gelegen was voor de terugweg. Onderweg
kwam je hier een kastje tegen waar je je stempelkaart kan afstempelen (te verkrijgen in de info, dacht ik) wij
hadden er geen dus … verder. Voor vandaag hadden we onze kilometers al gehad dus voor de rest een rustige
avond op de camperplaats waar we samen met 2 andere campers de nacht in gingen.
Deufelsmauer Blankenburg

Tegen de avond zagen Marina, ter hoogte van de spoelbak, een natte plek op het tapijt. Eerste reflex eens
naar boven kijken, niets …. . We zaten duidelijk met een sanitair lek en omdat de waterpomp niet aansloeg
moesten we zoeken in het afvoergedeelte. De onderste laden van de kasten werden leeggehaald en de
inlegbodems eruit, uiteindelijk kwam ik zo in het badkamergedeelte uit. Hier vonden we dan ook de dader.
Achter een paneel in de kast onder de lavabo was de verbinding iets te kort gemaakt en losgeschoten
waardoor er wat water langs de buis liep. Dit moest maar onlangs gebeurd zijn want er was nergens
waterschade te zien. Hoe lossen we dat op? met een tube tandpasta werd er een conisch buisje gemaakt,
voor de rest wat aftapen met isolatieband en de komende dagen eens controleren. Als we thuis zijn is dat
mijn eerste werkje in de camper.
Dinsdag 27/06/2017
Vandaag stond er een actieve dag op het programma, in de voormiddag een wandeling naar Regenstein voor
een bezoekje aan de ruïne en in de namiddag een fietstocht. De wandeling naar het hoog op een berg
gelegen Burcht Regenstein begon door de straatjes van Blankenburg. Daarna ging de tocht verder door de
bossen waar het wandelpad steeds steiler werd. Boven aangekomen stond er een bordje dat je je
toegangsticket kon aankopen in kiosk aan de linkerkant. Na betaling van tweemaal drie Euro gingen we weer

naar rechts waar de ingang tot de Vestiging Regenstein zich bevond. Waarschijnlijk heeft er zich iemand
overslapen want op dit vroege uur was de toegang niet bezet en konden we zomaar binnenwandelen. Dus
hebben we nog steeds twee toegangstickets te koop, zo goed als nieuw alleen een kreukje helemaal onder
aan de linkerkant :-)
Het bezoek aan de Vestiging hier hoog op de rotsen viel best wel mee. Al kan ik mij inbeelden dat het leven
hier boven wel hard moest geweest zijn in de winter. De ruimtes of holtes hier waren uit de rotsen geslagen
en voor de rest had je hier een prachtig zicht op de wijde omgeving. Na hier een dik uurtje rondgewandeld te
hebben, zijn we aan de afdaling door het bos begonnen en liepen door het zonnetje terug naar de
camperplaats.
Burcht Regenstein

In de namiddag werden de fietsen afgehaald voor een tocht naar een bepaalde locatie van de Deufelsmauer.
Thuis had ik wat opzoekingwerk gedaan over deze plaats (iets ten zuiden van Webbersleben) en dan ook de
coördinaten genoteerd. De fiets-gps gaf een route van ongeveer 12km aan met verschillende hellingen in het
parkoer. De fietstocht begon met een klimmetje van een kilometer om daarna de weg te volgen die constant
naar beneden liep, dat belooft voor straks als we terugkomen. Onder een stralende zon reden we het
bescherm natuurgebied binnen en hier veranderde het fietspad in een zandwegje. Al van in de verte zagen we
de Duivelsmuur, de hoge smalle rotsen zagen er echt indrukwekkend uit.
Teufelsmauerstieg
Het markanste deel van de Teufelsmauer bevindt
zich ten zuiden van Weddersleben en strekt zich
tot Warstedt.
Dit deel van circa twee kilometer lengte ligt in een
beschermd natuurgebied.
In het gebied zijn vele wandelwegen.
Zo is er sinds 2009 de Teufels-mauerstieg.
Coördinaten
N 51,75750° O 11,08306°

We lieten de fietsen staan aan het hekje en wandelden het stukje natuur tegemoet. Het verbaasde ons wel
dat deze smalle rotpieken overeind bleven staan. Na een hele poos hier verbleven te hebben, vertrokken we
terug richting Blankenburg. Het was nog steeds heel rustig op de camperplaats hierboven, we gingen zelfs
alleen de nacht in.

Woensdag 28/06/2017
Eerst langs de winkel en dan door naar het stadje Quedlinburg dat je ook kan terugvinden op de UNESCO
Erfgoed lijst. We parkeerden op één van de voor campers voorbehouden stroken op de mixparking. Laten we
beginnen met een korte verkenningronde hier in het stadje en dan kunnen we later in de namiddag nog een
paar uitgekozen plaatsjes gaan bezoeken. Om de Dom te bezoeken moest je een ticketje nemen dus waren
onze verwachtingen iets hoger. Maar binnen troffen we een zeer sobere kerk aan, de Domschat was
waarschijnlijk voor de helft geplunderd en dat je beslist geen foto’s mag nemen in de Crypte was ook al een
minpuntje. We hadden al veel mooiere kerken gezien en die waren niet betalend, dus een tegenvaller hier.
Stiftkirche Sankt Servatius Quedlinburg

Voor de rest viel Quedlinburg zeer in de smaak. Een middeleeuwse binnenstad met leuke straatjes en veel
vakwerkhuizen die in zeer goede staat verkeerden. Terrasjes en een mooie tuin achter de Kerk.

In de vooravond nog een wandeling gemaakt naar de tevens hoog aangeschreven Abdijtuin, volgens de
boekjes toch ... . Maar dit was al helemaal een afknapper. In plaats van een mooie tuin aan te treffen kwamen
we terecht in een wildernis, waar al decennia lang geen tuinman gepasseerd was.
Donderdag 29/06/2017
We sloegen Halberstadt over, misschien op de terugreis, en zetten richting Magdeburg. Er was nog één
plaatsje vrij langs de Elbe dus hadden we geluk en stonden we lekker op de eerste rij langs het water. Hier kon
je met een tikketje van €8 maximum drie dagen blijven staan, er was wel geen sani aanwezig. Het weerbericht
liet niet direct in zijn kaarten kijken, maar we vermoeden dat het vandaag beter fietsweer zal zijn dan morgen.
Dus werden de fietsen afgehaald en fietsten we een tijdje later langs de Elbe in de richting van
het Wasserstraßenkreuz dat zo een 15 kilometers verder lag. De rit ernaartoe liep niet zoals gedacht want
onze nukkige Teasi fietsgps stuurde ons na een tijdje de industrieweg op. We dachten dat we hier
waarschijnlijk niet langs de Elbe zelf konden rijden, maar dat was niet zo. We hadden iets vroeger de fietsbrug
over gemoeten om zo verder de Elbe te volgen. In plaats daarvan reden wij door de stoffige industrieweg tot
we zelf besloten rechts af te draaien en we zullen wel zien, de Elbe moest toch ergens zijn… . Als per toeval
kwamen we zo bij de waterbrug uit. Want er kwam zomaar ineens een boot overgevlogen of moeten we
zeggen overgevaren. Het Wasserstraßenkreuz, zoals je er wel eens tegenkomt in Frankrijk, was echt wel
indrukwekkend. Deze kanaalbrug over de Elbe verbindt het Middellandkanaal met het Elbe-Havelkanaal.

We reden op de brug met het kanaal mee om aan de andere kant er terug af te rijden om vervolgens langs de
Elbe zelf het fietspad naar Magdeburg te nemen. Het was deze keer fijner fietsen, geen camions die voorbij
gezoefd kwamen maar een en al rust hier door de velden langs het water. In Magdeburg aangekomen
moesten we inderdaad de fietsbrug over, waar menig verliefde koppeltjes slotjes hingen, om zo naar de
camperplaats te rijden.

We waren net op tijd terug want de fietsen stonden net terug op de fietsendrager of het begon te regenen. In
de vooravond nog een wandeling naar het centrum gemaakt voor een eerste kennismaking met deze mooie
stad.
Vrijdag 30/06/2017
We gingen slapen met regen en toen we opstonden druppelde het nog steeds op het dak van de mobilhome,
maar we hadden er goede hoop op dat dit niet lang meer zal duren. Vandaag stond er alleen het bezoeken
van Magdeburg op het programma. Deel één in de regen en deel twee in de namiddag onder een stralende
zon.
Magdeburg

De Groene Citatel ?? neen we zijn niet kleurenblind. Het door de Oostenrijkse kunstenaar en architekt
Friedensreich Hunderrtwasser ontworpen bouwwerk is niet groen maar Roos. Een heel andere stijl dan de
nabij gelegen Dom St. Mauritius en St. Katharina. Je kan er helemaal niet naast kijken en benieuwd dat we
waren, hoe ziet dat er langs binnen uit ?

Magdeburg is best uitgestrekt met verschillende pleintjes en op een van die pleintjes de “Alte Markt” begon
vandaag een leuke bierbeurs. In de hoofdrol waren hier de Belgische bieren, ook wat lokale artisanale biertjes,
zo van die fruitbiertjes, niet echt mijn ding. Belgische bieren konden we thuis ook drinken dus gingen we
overzees. En gingen we voor Engels, Schots of Iers en dat viel best mee.

Zaterdag 1/07/2017
Vandaag stond de trip naar Worlitz op het programma. Volgens we ergens gelezen hebben zou het daar goed
staan zijn, zicht op de Engelse tuin en kasteel. Op de grote parking waar het achterste gedeelte voorbehouden
was voor campers zochten we ons een plaatsje. Het waren brede vakken die eigenlijk bedoeld waren voor
twee campers waarbij je dan met de deur naar elkaar staat, vindt ik niet zo ideaal maar het zei zo. Ja, waar is
de tuin en het kasteel, nergens te bespeuren van op de camperplaats. Dus gingen we op zoek naar
het Worlitzer park dat aan de overkant van de straat achter de bomen en struiken begon. Het is een park waar
er grote rust heerst met in het midden een grote uitgestrekte vijver waar je met een bootje kan varen. En
waar je veel kan wandelen, alleen misten we hier wat kleur. Bloemparkjes niet gezien wel hier en daar wat
struiken waarvan de bloemen uitgebloeid waren. Dit park dat opgenomen is in de Wereld Erfgoed lijst, liet ons
wat op de honger zitten. Naast het park had je wat taverne's waar de toeristen die met bussen werden
aangevoerd wat konden drinken en eten. De openingsuren vielen zowat samen met het vertrekuur van de
bussen, dus s’ avonds geen terrasje of iets gaan eten zat er niet in. Het leven viel hier stil met het vertrekken
van de laatste bus. Op campercontact had ik ook gelezen dat je je hier kon douchen, je moest enkel €0,50
betalen voor de toegang van de sanitaire blok. Je kan je hier douchen zolang je maar wil met warm water, ja
dat laatste zal ik wel verkeerd gelezen hebben zeker. Want ik was klaar wakker na tien minuten onder de
koude douche gestaan te hebben.
Worlitzer park

Zondag 2/07/2017
Geen tweede dagje hier in Worlitz maar een ritje naar Meissen. Waar we onder de Dom op de parking,
voorbehouden voor campers, langs de Elbe gingen staan. Het weer was duidelijk aan het beteren, weg waren
de regendruppels die we gisteren met tussenpauzes te verwerken kregen. Het zou een zonnige dag worden
vandaag. Onze eerste wandeling ging helemaal bergop langs de trappen naar de Dom, boven aangekomen
hing er een bordje aan de Dom dat deze gesloten was wegens een aan de gang zijnde viering, dus kuierden we
rustig langs de leuke straatje naar beneden waar je onderweg verschillende pleintjes tegenkwamen. En ook de
parkwachter die vlijtig aan het schrijven was en die iedereen op de bon zwierde, vermoedelijk allemaal
wagens van mensen die de viering in de Dom aan het bijwonen waren.

In de namiddag stond er het bezoek aan het porselein museum op het programma. Dit museum “PorzellanManufactur” is wel top, voor je bezoek krijg je een koptelefoon mee met Nederlands tekst. Je bezoek begon
met een paar demonstraties in verschillende ruimtes gaande van het maken van een vaasje tot het
beschilderen van de borden en zo. Om hier te werken moest je wel een vaste hand hebben.

Daarna liep het bezoek verder langs de zeer mooie kamers met prachtig porselein en natuurlijk kon je hier een
serviesje kopen of iets klein. Maar steeds voor een behoorlijk duur bedrag, voor sommige stukken moest je
wel een paar tienduizend Euro’s neertellen. Ja, kijken en dromen mag maar aankomen ....

Maandag 3/07/2017
Maandag fietsdag langs de Elbe en dit onder een stralende zon. En voor de rest genieten langs de Elbe met
een glaasje en wat lezen en verslagje schrijven want ik liep achter. De GPS werd ingesteld voor zo’n 30 à 40
kilometers Elbefietsen. Nu en dan leidde het fietspad ons een beetje van het water weg maar groten deels
zagen we de kabbelende Elbe. Wel spijtig het ontbreken van terrasje zoals je die vaak tegenkomt langs de
Moezel. Ook in de dorpje was er weinig beweging. Na vele uren fietsen kwamen we terug bij de mobilhome
aan en werden de stoeltjes buiten gehaald.
Dinsdag 4/04/2017
Dresden is best een grote en drukke stad, niet echt ons ding, en toch was dit onze volgende bestemming. Er
waren verschillende camperplaatsen en mixparkings in de nabijheid van het toeristisch centrum en onze
eerste keuze viel op de parking “Am Bhüherpark” maar hier hielden we het maar een tweetal minuten uit,
veel te veel lawaai door de werkzaamheden hier. Dan maar door naar onze tweede keuze de mixparking aan
het Saksenplatz, hier geen sani maar wel rustig en zeker niet verder van het toeristisch centrum van Dresden.
Iets na de middag vertrokken we op wandel naar het centrum, en stukje langs de Elbe en dan ter hoogte van
de Dijk naar het plein waar de Frauwenkirche staat, die er na de vernielingen tijdens WO2 er weer piekfijn uit
zag.
Frauwenkirche

De historische gebouwen lagen hier wel zeer dicht tegen elkaar geplakt je komt hier echt wel ogen tekort.
Langs de ene kant het prachtige SemperOper en daar tegenover het immense Zwingerpaleis.

SemperOper

Zwingerpaleis

Er was hier vandaag veel volk op de been maar met zoveel pracht hier aanwezig zal dat wel elke dag zo zijn
zeker. Het Grunes Gewolbe zag er groots uit. En iets afgelegen een beetje uit de richting, kon je Yenidze gaan
bewonderen.
Grunes Gewolbe

Yenidze

Hier kan je je dag wel vullen en nu en dan een terrasje meepikken om daarna langs de “Brühlsche Terrasse” te
slenteren met zicht op de Elbe.

Hier in Dresden kan je je op verschillende manieren verplaatsen, te voet, fiets of met een leuke gocart. Maar
natuurlijk ook het een gids te koets.

Een bezoek aan de “Grosen Garten” zou niet voor deze keer zijn, hiervoor komen we wel eens terug bij een
volgende Saksen reis. Nu was het echt tijd om naar de parking terug te gaan om te bekomen van de gevulde
wandeling door Dresden. Dat we hier rustig in de schaduw van enkele bomen onze stoeltjes konden buiten
zetten was graag meegenomen, dit zou op de parking Am Bhüherplatz een ramp geweest zijn.
Woensdag 5/07/2017
Daar er op onze volgende bestemming geen sani aanwezig was moesten we eerst hier in Dresden de
mixparking aan de Wiesentorstrasse opzoeken want hier lag namelijk ook een camperplaats. Weliswaar niet
zo goedkoop maar er was wel een betalende sani aanwezig. Daarna ging het naar de Auffangparkplatz
P+R nabij de Bastei. De parking staat op Campercontact ook bekend als camperplaats Hohnstein. Hier kun je
op de grasvlakte leuk staan en overnachten voor een prijsje van €5 per dag. Er is hier wel een
sanitairgebouwtje aanwezig maar het is niet toegestaan je cassette te legen hier, wel een minpuntje, voor de
rest sta je hier prima en zeer rustig. Na de middag trokken we onze wandelschoenen aan voor de wandeling
naar de Bastei die ongeveer een 3/4 uurtje wandelen verder lag. Je kan hier ook trouwens de speciale bus
nemen die op en af naar daar de Bastei rijdt. Dat deden we niet want we zouden iets over halfweg afbuigen
om naar de Schwedenlöcher te wandelen. Heel goed staat het allemaal niet aangegeven van op de weg maar
als je wat oplet zie je wel de wandelweg ernaartoe. We deden de Schwedenlöcher van boven naar onder en
daar hadden we geen spijt van, want we kwamen veel puffende wandelaars tegen die de andere richting
opgingen.

Beneden aangekomen sloegen we links af naar de Gaststatte Amselfall om ons daar op het terrasje neer te
vleien en bestelde een frietje en een halve liter Weisse om terug op krachten te komen. De plaatselijke
attractie hier was de waterval juist langs het terras. Een waterval is misschien wat overdreven, het was een
straaltje water dat van de rotsen liep, maar tegen betaling van een kleine halve Euro veranderde het even in
een ware waterval. Het was dan ook telkens het moment waarop iedereen naar zijn fototoestel greep. Plezant
was wel die ene keer dat een iets ouder koppel tot driemaal toe betaalden om een foto te nemen, ze was
telkens te laat. Uiteindelijk heeft een andere gast een foto van hun genomen met een kolkende waterval op
de achtergrond.

Deze kiosk lag op de wandelroute “Malerweg” dus vertrokken we hier verder met onze wandeling in de hoop
dat we terug boven op de weg naar de Bastei uitkwamen en zodoende niet de Schwedenlocher moesten
beklimmen. We hadden geluk want na een rustige wandeling door de bossen kwamen we boven aan de weg
uit die naar de bastei leidde. De Bastei op zich is echt wel indrukwekkend en zeer de moeite om te bezoeken.
Gelukkig was het niet te druk en konden we ten volle genieten van het uitzicht en een paar leuke foto’s te
trekken. Je kon hier ook een betalende uitgestrekte wandeling langs de rotsen nemen of hellemaal naar het
stadje Rathen wandelen maar voor ons was het genoeg geweest en kozen voor de wandeling terug naar de
camperplaats. Waar we buiten in onze zeteltjes konden genieten van het zonnetje, samen met nog een drietal
andere campers.

Donderdag 6/07/2017
Wat zal het worden vandaag? “Vesting Königstein” of het aan deze gelegen Tafelberg Lilienstein. Het beloofde
vandaag warm te worden dus vertrokken we reeds vroeg naar de Waldparkplatz onderaan de Lilienstein. De
toegangsweg ernaartoe was aan de smalle kant met hier en daar een passeerstrook, maar op dit vroege uur
hadden bijna geen tegenliggers. We parkeerden ons wat aan de zijkant zodat we zeker niet ingesloten zouden
worden, namen een parkeerticket en gingen opzoek naar de wegwijzertjes voor de wandelpaden. Was een
beetje zoeken naar de twee verschillende wandelwegen die naar de top zouden leiden. We kozen voor de iets
langere, de noordelijke, die zal wel iets gemakkelijker naar boven lopen zeker en dan konden we langs de
andere, de zuidelijke, later terug naar beneden komen. Het wandelde heerlijk zo in de koelte onder de
schaduw van de bomen, licht hellend met hier en daar enkele trappen flink omhoog en kwamen zo na
ongeveer een 45-minuutjes boven op de berg aan.
Lilienstein (filmpje)

Het uitzicht dat je hierboven krijgt loont zeker de moeite om de tocht te maken. Met deze heldere hemel
hadden we zeer verre vergezichten en konden zelfs de bastei in de verte waarnemen. In het midden van deze
Tafelberg stond er een kiosk waar je iets fris kon nuttige, deze kiosk verdeelde de berg zowat in twee delen.
Een noordelijke en een zuidelijke waar je dan ook de toegangswandelwegen aantrof.

Na een tijdje op de zuidelijke helft te hebben vertoeft, vatten we daar ook de weg naar beneden aan. Na een
hele wandeling kwamen we terug op de parking aan en aten we eerst alvorens naar onze eindhalte van de dag
te rijden. Eens kijken waar we op redelijk korte afstand ergens konden een mochten blijven staan om te
overnachten. Onze keuze viel op Pirna, daar waren een paar parkings waarvan er zeker eentje was met
voorbehouden camperplaatsen. Daar op deze parking geen schaduw te bespeuren was door het ontbreken
van bomen of en de zon zich van zijn beste kant liet zien, zijn we hier snel op wandel vertrokken. Pirna is best
een leuk stadje met vele terrasjes en zo en de Aardbeientorte viel bij ons zeer in de smaak.

In de vooravond werd het al wat koeler en was het toch wat draaglijker op de camperplaats. Er stonden bij
onze terugkeer zeker een zevental campers om te overnachten.
Vrijdag 7/07/2017
In Magdenburg rade ons een Duitse mede camperaar ons aan om eens langs Tangermünde te gaan, leuk
plaatsje en niet duur. Dus waarom eens niet langs daar, was wel wat uit de richting maar het kan best eens
meevallen. Tangermünde heeft inderdaad een leuke camperplaats je kan er buiten zitten en alles is in de prijs
inbegrepen. Je was zo bij de wandeldijk langs de Elbe en het stadje zelf. We gingen het vandaag rustig
houden, geen lange wandel- of fietstochten. Dus beperkten we ons tot wat rond slenteren in het dorpje en
langs de dijk, daarna terug naar de mobilhome voor een rustige namiddag in onze zeteltjes met een glaasje,
lezen en verslagje bijwerken.

Zaterdag 8/07/2017
Er waren vandaag klooster tuinfeesten in Jerichow, een stadje dat aan de andere kant van de Elbe ligt. Dus
werd de fietsgps nog eens opgestart met als doel het stadje Jerichow. Bij zeer mooi weer vertrokken we
richting brug over de Elbe en een heel stuk over de weiden, er kwam precies geen einde aan. Eenmaal aan de
andere kant konden we kiezen langs de weg, zonder fietspad, of de iets langere weg die langs het water liep.
We kozen natuurlijk voor de rustigere versie, maar kwamen algauw een bordje tegen “route barrée” maar dan
in het Duits. Oh met de fiets zal dat wel lukken zeker en dus fietsten we met een klein hartje verder, maar dat
was wel een misrekening. Niet te doen, het asfalt was weg en in de plaats kregen we zand en kuilen. Dus het
eerste wegje dat naar rechts liep gingen we volgen in de hoop dat we op de grote weg zouden uitkomen. Dat
was inderdaad het geval en moesten we nog een paar kilometers langs deze onaangename weg rijden eer we
op onze bestemming kwamen. Veel volk op de parking, het was dan ook weekeind en een zonovergoten dag.
Het “Klostergartenfest van Jerichow” is een must voor iedereen die zich terug wil transformeren naar
vroegere tijden, zoals de Middeleeuwen. Van pottenbakkers, wapensmeden en mini veldslagen het was er
allemaal te zien. Ben niet zo vertrouwd met Folkfestivals maar dat kwam hier ook aan bod met een bandje
met doedelzak en oude instrumenten hier een gesmaakt optreden gaf. Er liep zelfs hier en daar

een troubadour rond. Kortom we vonden het zeer leuk en beleefde een mooie namiddag. Het plaatselijke
brouwsel viel eigenlijk ook mee, evenals het gevulde broodje. Na een tijdje gingen we het Klooster bezoeken,
stelde niet zoveel voor maar de koelte koelte vertrekken was ook welgekomen. Daarna langs de drukke weg
terug naar de brug over de Elbe, die nog steeds eindeloos lang was.

Zondag 9/07/2017
Vandaag gaan we naar onze laatste Saksen-Anhalt bestemming, het stadje Goslar. Op de Mixparking aldaar
bevinden zich verschillende parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor campers en dit op wandelafstand van
het centrum. Goslar heeft een prachtige Altstadt of binnenstad met veel mooie huisjes en knusse straatjes,
allemaal zeer goed onderhouden. Veel terrasjes en restaurantjes, keuze te over. Ook leuk is het watertje dat
door het stadje loopt leuk om te zien. Ook de shoppers zijn ze hier niet vergeten, veel winkeltjes. Tegen de
avond trokken we terug naar het centrum om een restaurantje te bezoeken waar we net op tijd aankwamen
om een tafeltje te bemachtigen op het terras, net langs het stromende beekje Gose.

Maandag 10/08/2017
Vandaag wat wandelen naar de uithoekjes van Goslar centrum. Op weg naar de Ertsmijn Rammelsberg,

passeerden we het Kaiserpfalz. Dit Keizerlijke paleis kun je ook bezoeken maar pech voor ons, niet op dit
ogenblik.

Dus zetten we onze weg verder naar de ijzerertsmijn boven op de berg, gelukkig hadden we onze kleine
paraplu bij want het begon wat te druppelen. Aangekomen bij de bezoekersruimte kon je lezen dat er hier
drie verschillende rondleidingen waren en dat op verschillende tijdstippen. Je kon dus combineren naar harte
lust, natuurlijk liep dan de prijs aanzienlijk op. Ik maakte mijn top 2 op en ging naar de balie, het eerste was
volzet dus gingen we voor keuze twee. We hadden nog een drie kwartiertjes tijd om ons aan het vertrekpunt
te melden, dus hadden we nog tijd om even een eerste stukje van het mijnmuseum te doorlopen. We
begonnen in de museumgedeelte “Aufbereitung” waar je de machines, mengers en zeven voor het wassen en
sorteren van de verschillende gesteenten en ijzerertsen kan bewonderen. En zo verder naar een
tentoonstelling “Schwerspatraum” van de verschillende gesteenten en metalen.

Het werd stilaan tijd om ons naar het vertrekpunt van het begeleidbezoek te begeven, maar eerst onze
mijnwerkershelm ophalen. Verzamelen geblazen was in de waszaal of in mijnwerkerstaal de Lavior waar we
even moesten wachten op onze gids. Tien minuutjes later vertrokken we met onze bende naar het treintje dat
ons een kleine kilometer de berg in bracht. We passeerden een klein ondergronds commandopostje en hokje
waar ze konden eten en dit gepaard gaande met verschillende anekdotes van onze gedreven gids. Iets verder
kregen we een paar proefopstellingen waarbij men liet zien welke voorbereidingen ze moesten treffen voor
het boren, schieten en delven van gangen in de ijzerertsmijn. Er waren bezoekers bij die niet op hun gemak
waren en schrokken van het lawaai van de met perslucht aangedreven werktuigen zoals de boorhamers. Voor
mij, iemand met een mijnwerkersverleden, was het een leuk weerzien, niet met de boren en schieten
natuurlijk want ik zat in de elektrische dienst.

Daarna terug met het treintje naar de bewoonde wereld waar we ons bezoek aan de mijn Rammelsberg
verder zetten. Op zijn beurt bezochten we de machine kamer of “Kraftzentrale” Afsluiten deden we met een
bezoekje aan het magazijn waar de hele geschiedenis van deze IJzerertsmijn te zien was.

Het was intussen al een tijdje aan het regenen maar we hoopten dat dit maar even meer zou duren. Niet zo
want we liepen onder ons klein parapluutje de neerwaartse weg naar het centrum van Goslar. Deze avond
nog een laatste rondje hier in Goslar en onze vakantie in Saksen zat erop. Morgen een dagje shoppen in
Oberhausen, overnachten en naar huis.
Dinsdag 11/08/2017
Shoppen CentrO Oberhausen, een nachtje slapen met af en toe de trein op de achtergrond.

