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TOERVAART MET EEN SLOEP

MET DE BASTA! 
NAAR SCHWERIN 
We gaan regelmatig op stap met onze Van Wijk sloep en deze keer kiezen we voor een 

vaste locatie, om van daaruit vaartochten te maken. We rijden met boot en trailer naar 

Schwerin in Duitsland, waar we een appartement hebben geboekt bij een jachthaven. 

De meren rond deze stad zijn groot genoeg om je er langere tijd te vermaken. De 

afstand vanaf Amsterdam is ongeveer 580 km.

 
EDWIN DE VELD

Van vorige vakanties weten we dat het 

merengebied rondom Berlijn erg mooi 

is. Na tweemaal de Muritzsee te heb-

ben bezocht vonden we het tijd voor 

een andere locatie. Wat zou er dich-

terbij zijn en toch tot deze regio beho-

ren? Zo kwamen we op Schwerin, 

hoofdstad van de regio Mecklenburg 

vor Pommern. De stad is omgeven 

door zeven meren en er is in de stad 

zelf voldoende te doen. De stad heeft 

een mooi oud centrum met een bij-

zonder sprookjesachtig kasteel dat op 

een eilandje in het meer ligt. Naast het 

kasteel waar de Landstag is geves-

tigd, zijn er tal van bezienswaardighe-

den. Bijvoorbeeld een technisch 

museum, het staatstheater, een dom 

uit 1171, het raadhuis met carillon en 

vakwerkhuizen in de Altstad. Aange-

zien we nu ook een hond hebben zijn 

we op zoek gegaan naar een daar-

voor geschikte overnachtingsplek. De 

combinatie van de boot voor de deur 

en een hond maakt dat het aanbod 

snel afneemt. We vonden uiteindelijk 

de appartementen van het Apart Hotel 

aan de Heidensee bij Schwerin Noord. 

Geboekt, bevestigd en betaald; alles 

weer geregeld!

... IS HET HALVE WERK
Vervolgens is de voorbereiding ge-

start. Hoe zit het met de benodigde 

papieren? Het ICP was verlopen dus 

dat moest opnieuw worden opge-

vraagd. Voorheen bij de ANWB maar 

nu bij het Koninklijk Nederlands Wa-

tersport Verbond, met als consequen-

tie dat alle gegevens opnieuw 

moesten worden aangeleverd. De ver-

zekering gecheckt, klopt de dekking 

met het vaargebied? Daarna is er een 

afspraak gemaakt om de boottrailer 

een servicebeurt te geven. Speciale 

aandacht ging uit naar de staat van 

de banden. Zijn ook de remmen en de 

lagers nog in orde, brandt alle verlich-

ting en wat wordt er verder nog ge-

vonden? De lier en lierband bleken 

‘op’. Beide vervangen, want we hou-

den niet van onverwachte verrassin-

gen. De dag voor het vertrek met de 

trailer naar de haven gereden en de 

Basta! met de kraan erop laten plaat-

sen. De rest van de dag besteed aan 

het schoonmaken en alles wat niet 

echt nodig is, uit de boot halen. De 

speciale vakantie benodigdheden op-

gezocht en op zijn plaats gelegd. Zo 

hebben we een bimini op de Basta!. 

Dit is erg prettig als het warm is maar 

ook als het regent sta je lekker droog. 

Wij vinden het niet echt fraai maar het 

gebruiksgemak is in de vakantie het 

belangrijkste. Niet vergeten een verre-

1 De ‘Basta!’ ligt klaar om de wateren rond Schwerin te verkennen. 2 De zomerhuizen in Seehof. 

2

92_44_SloepSchwerinD1_01L   93 10-02-2017   15:20:22



94 www.motorboot.com

We informeren tussentijds de haven-

meester dat we later aankomen. Als 

we er zijn, staat hij ons op te wachten. 

Eerst maken we op ons gemak de 

auto leeg en vervolgens laten we de 

Basta! via de trailerhelling te water. Er 

is een mooi plekje voor ons gereser-

veerd in de opvallend volle haven. 

Voor de trailer is er plaats in de winter-

stallingsloods. Gelukkig hebben we 

altijd wat te eten bij ons, want als we 

klaar zijn, is er geen winkel meer open 

niets. Na het eten lopen we nog even 

een rondje en daarna vroeg naar bed.

VOOR ELKE DAG ÉÉN 
Zondag 31 juli 2016   

We doen ’s ochtends rustig aan. Van-

daag bezoeken we het centrum van 

Schwerin, waar we met de auto naar-

toe gaan. Uiteraard is onze eerste gang 

naar het enorme kasteel. Daar wande-

len we door het park. Het kasteel is 

meer dan 1.000 jaar oud en heeft 365 

torens en torentjes; voor elke dag van 

het jaar één. We zien aan de verschil-

lende bouwstijlen dat het door de eeu-

wen heen gevormd is tot wat het nu is. 

Het park heeft vele mooie tuinen en 

een orangerie. Hiermee moeten we 

ons tevreden stellen, want we mogen 

met de hond helaas het kasteel niet 

binnen. We lopen het centrum in waar 

een grote rommelmarkt aan de gang 

is. Erg leuk om overheen te lopen. Om 

de vakantie echt te laten beginnen 

– we zijn tenslotte in Duitsland – bestel-

len we ‘Kaffee mit Kuche’. 

Als we terug zijn, maken we toch nog 

een tochtje met de boot. Dat moet 

tussen de buien door kunnen, denken 

we. We varen eerst de Heidensee 

maar eens in de rondte. Niet zo groot 

en omgeven door vele boothuizen en 

prachtige woningen. We nemen het 

Werder kanaal richting de Ziegelsee. 

Als we daar aankomen begint het echt 

te plenzen. We besluiten terug te gaan 

naar de haven. Als afsluiting van een 

wat druilerige dag nemen we een lek-

ker drankje op het overdekte terras.

BOUWVAL TOT CHIC
Maandag 1 augustus 2016

Als we wakker worden ziet het er qua 

weer veel vriendelijker uit. Na het ont-

bijt gaan we eerst de voorraden eens 

aanvullen en als dat geregeld is maken 

we de boot gereed voor de eerste 

echte trip. Van de Heidensee varen we 

wederom via het Werder kanaal naar 

de Ziegelsee om daar bakboordwal 

aan te houden. Aan de waterkant weer 

prachtige boothuizen in allerlei vormen 

en van heel chic tot net niet ingestort. 

We nemen de brug naar de Innen Zie-

gelsee, het water is er prachtig helder 

en er wordt volop gezwommen. De 

stuurboordzijde is het meest bebost 

met ertussen oudere chique wonin-

gen. Aan bakboordwal staat een oud 

uitziend gebouw. Dit blijkt een hotel te 

zijn, nieuwgebouwd in de stijl van een 

groot oud pakhuis. Aan het eind van 

dit meer heb je een goed overzicht 

over de Altstad. Hier kun je niet verder; 

kijker mee te nemen. Tonnen liggen 

soms ver van elkaar en het is ook 

reuze handig als je in een bosrand 

vergeefs de ingang van een kanaal 

zoekt. Vervolgens de auto ingepakt 

met alle benodigdheden en we kun-

nen op pad! 

TOCH FILES
Zaterdag 30 juli 2016

Op zwarte zaterdag vertrekken we. 

We dachten echt dat dat geen pro-

bleem zou zijn. De fi les gaan toch al-

tijd richting het zuiden? Dus niet! Ook 

het noorden van Duitsland krijgt zijn 

deel, dus goede raad was duur. De 

fi les zijn lang. Daarom rijden we de 

laatste 250 km binnendoor. Dat duurt 

langer, maar je kunt doorrijden en je 

ziet nog eens wat. Uiteindelijk doen 

we er twee en een half uur langer over 

dan gepland. 

3 Blik op de Muesserbucht. 4 Na de tewaterlating bij jachthaven

Heidensee is er voor de trailer een plek vrij in de winterstalling. 
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erachter ligt nog wel een meertje,

Pfaffenteich, maar dat is niet voor ple-

ziervaart toegankelijk. We keren om en 

nemen dezelfde route terug. Aan de 

bakboordwal zijn de oevers het eerste 

gedeelte weer volgebouwd met boot-

huizen, blijkbaar erg populair hier. Be-

neden is de mogelijkheid om een boot 

binnen te varen zodat hij beschermd 

ligt en boven zie je vaak een apparte-

ment. 

Wat verder langs de wal wordt het 

weer volop bossen wat we zien. De 

afwisseling is precies wat we zo mooi 

vinden aan deze regio. De betonning 

is goed en het zoeken van je route 

daardoor eenvoudig. Er zijn meerdere 

eilanden in het meer en verderop nog 

voldoende mogelijkheden om aan te 

meren. Bijvoorbeeld bij het Seehotel. 

Wij gaan aan het eind van het meer 

tussen twee tonnen door een kanaal-

tje op, wat de Langer Graben heet. De 

doorvaarthoogte is beperkt (2,60 

meter) en de diepgang bedraagt 

slechts 70 cm. Voor de Basta! is dat 

geen probleem, die heeft een diep-

gang van 50 cm. Het is werkelijk een 

fantastisch mooi kanaal, met echter 

wel als klein minpuntje dat er een weg 

langsloopt. Het water van het kanaal 

is helder en je kunt makkelijk de 

bodem zien en ook de vissen zien 

zwemmen. Het lijkt op zulk water altijd 

ondieper dan de dieptemeter aangeeft 

en we varen daarom stationair. Het is 

zeer de moeite waard en zelfs als je 

met een groter schip hier bent, zou ik 

aanbevelen dit eens met de bijboot te 

verkennen. 

Aan het einde gaan we onder de vaste 

brug door de Schweriner See op. Dit 

meer is 14 km lang. Aan bakboord-

zijde ligt het plaatsje Wickendorf en 

vervolgens Seehof. Daar is een grote 

camping met een haven en tevens de 

enige locatie op dit meer waar je kunt 

tanken. Er is een terras maar dat is op 

maandag helaas gesloten dus we 

varen terug in de richting van de 

Paulsdam. 

Deze dam deelt de Schweriner See in 

twee gedeelten. Om naar de Schweri-

ner Innensee te komen moet je door 

een kanaaltje varen. Dit kanaal heeft 

een brug met een doorvaarhoogte 

van 4,30 meter. Als we daar onder-

door zijn, zien we aan stuurboord een 

gaststätte met een enorm terras. We 

varen het haventje ernaast in en wil-

len bij de ‘gastensteiger’ aanmeren. 

Er staat nauwelijks water, zelfs de 

Van Wijk komt hier niet aan de wal. 

We malen alleen maar blubber die 

ook nog eens fl ink stinkt. Even ver-

derop lukt het wel en we besluiten 

hier te lunchen. Voordat we aan wal 

gaan, spoel ik het wierfi lter schoon. 

Helemaal vol met troep. 

Onze timing om hier te stoppen blijkt 

perfect, want als we goed en wel zit-

ten breekt er een fl inke bui los. be-

schut tegen het hemelwater eten we 

er heerlijk. 

Na de ergste buien stappen we aan 

boord en gaan via de stuurboorwal 

over de Schweriner Innensee in de 

richting van Schwerin. Ook hier hou-

den we de rode tonnen aan stuur-

boord. Inmiddels schijnt de zon  volop 

en staat er een lekker windje. We be-

sluiten nog even met de auto naar de 

stad te gaan om een hapje te eten. 

Volgende maand, in Deel 2, ver-

kennen Edwin en Brigitte de 

verdere omgeving van Schwerin. 

TOERVAART MET EEN SLOEP

MET EIGEN SLOEP OP VAKANTIE IN 
SCHWERIN / DEEL 1

:
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TOERVAART MET EEN SLOEP

RUSTIG EN RUIM  
VAARWATER
Edwin en Brigitte maken hun vaargebied zo groot als ze zelf willen. Met hun Van Wijk 

sloep op een trailer rijden ze voor hun vakanties naar bestemmingen in binnen- en 

buitenland. Dit maal hebben ze voor Schwerin in Duitsland gekozen. Het is een fraai 

vaargebied, maar er is ook genoeg te zien als het weer eens een dag niet uitnodigt om 

het water op te gaan. De sloep ligt tijdens de vakantie in een jachthaven waarbij ze een 

appartement hebben geboekt. 

EDWIN DE VELD

2

1   Kanaal Langer Graber.

2   Hotel Marina Nord.

Dinsdag 2 augustus 2016 

Hoewel het weer niet erg meezit zoe-

ken we vandaag de Stör Wasser-

strasse op. We varen hiervoor weer de 

Schweriner Innensee op. Nu in zuid-

oostelijke richting waar we het eiland 

Kaninchenwerder aan de westelijke 

kant passeren. Je vaart dan langs 

twee goed aangegeven ondiepten. In 

het heldere water zie je de rotsen vlak 

onder het wateroppervlak. Onder het 

eiland door ga je verder in oostelijke 

richting tot de rode ton die ‘Reppin’ is 

genaamd, naar de ruïne van een 

burcht op de nabijgelegen landtong 

met de naam Reppiner Burg (Rapen-

burcht). Daar ga je stuurboord uit. 

Aan stuurboord zien we bij het plaatsje 

Muess weer prachtige bootshäuser. 

Ook zien we de eerste werkschepen. 

Je komt verder eigenlijk nauwelijks 

beroepsvaart tegen of het moeten de 

schepen van de Duitse waterstaat 

zijn. 

De ingang van het kanaal is goed aan-

gegeven en je mag er 6 km/uur varen. 

Ook in dit kanaal kan je tot de bodem 

kijken en het is hier wel twee meter 

diep. Verder valt op dat er behoorlijk 

veel waterplanten groeien. Bij Muess 

ligt een 5 meter hoge brug over het 

kanaal. We zien regelmatig fi etsers en 

wandelaars over het pad langs het ka-

naal voorbijkomen. Op gezette afstan-

den staan hutjes waar je kunt schuilen. 
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3 Bootshauser in allerlei uitvoeringen. 4 Jachthaven Marina Nord. 5 Hond Trix op het strand Kaninchenwerder. 6 Schloss Landesregierung.

3

4

Na ongeveer 5 km komen we aan in 

Plate en maken er net voor de brug 

vast om even door het dorp te lopen. 

Vlakbij is een supermarkt waar we 

verse broodjes en beleg kopen. Ook 

is hier een koffi ehuisje direct bij de 

brug. Op een foto van het dorp zien 

we dat het er erg druk kan zijn, maar 

daar is vandaag niks van te merken. 

De hefbrug gaat elke 1,5 uur een keer 

open, waarvoor je je moet aanmelden. 

Iets om rekening mee houden als je 

kruiphoogte je niet toestaat verder te 

varen, maar je dat wel van plan bent. 

Wij kunnen er onderdoor en hebben 

er dus geen last van. 

Vanaf Plate slingert het kanaal een 

beetje door een afwisselend land-

schap met veel bomen langs het 

water. Na een kilometer of vier arrive-

ren we in Banzkow. Daar zien we de 

enige aanlegplaats buiten de bebou-

wing. Banzkow zelf kent geen aanleg-

mogelijkheden. We varen door tot aan 

de brug voor de sluis, daar willen we 

niet doorheen en dus keren we om. 

Terugvarend knapt het weer op. Als 

we de Schweriner Innensee opvaren 

worden we getrakteerd op een blauwe 

lucht en zon! Het eiland dat we nu aan 

stuurboord zien heet Ziegelwerder en 

is niet toegankelijk. We stoppen bij het 

eiland Kaninchenwerder aan bak-

boord, op het zuidelijkste puntje. 

Er zijn voldoende ligplaatsen en er is 

een gasstätte, die ook nog eens open 

is. Maar eerst maken we een wande-

ling over het eiland. Je kunt het hele 

eiland rond over een goed begaan-

baar pad. Onderweg zijn er verschil-

lende uitzichtpunten naar het meer en 

je komt er een heuse toren tegen. 

Deze beklimmen we dan ook. Hoewel 

hij fl ink hoog is, hebben verschillende 

bomen de toren ‘ingehaald’ zodat er 

niet meer naar alle kanten uitzicht is. 

Wie de toren ooit plaatste, kunnen we 

niet terugvinden. Als we weer bij de 

gasstätte aankomen nemen we er wat 

te drinken. De jonge man die er werkt, 

is zes dagen per week op het eiland 

en in de winter heeft hij een baan op 

de wal. Hij zou graag meer klanten 

zien en we beloven dat we het bekend 

zullen maken bij varend Nederland. 

Terug op het water stellen we vast dat 

een meer toch aan schoonheid wint 

als de zon schijnt! Zelfs het kasteel 

van Schwerin met zijn gouden dak-

randen wint aan betovering, ondanks 

de hijskraan die erbij staat! 
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WONINGEN MET 
HEEL SIMPELE 
BOOTSHÄUSER

5 6

TOERVAART MET EEN SLOEP

POLIZEI
Uit het niets komt er een politieboot 

hard langsvaren en als hij ons voorbij 

is besluiten de heren agenten toch dat 

we even met elkaar in gesprek moe-

ten. Nadat de papieren zijn gecontro-

leerd, meldt de agent nog wel even 

dat ons registratienummer iets aan de 

kleine kant is en dat hij daarvoor een 

bekeuring kan geven. Gelukkig voeren 

we rustig en is het hen niet ontgaan 

dat we vakantie vieren. Dus hij ziet  

het door de vingers. Wij zijn allang blij. 

We varen door naar Schwerin waar 

we de schroefasafdichting nakijken bij 

een werf. We vinden dat hij wel erg 

warm wordt, maar gelukkig blijkt dit 

geen probleem te zijn. Gerustgesteld 

varen we weer naar de haven. 

’s Avonds eten we in het appartement 

en lopen nog een fl ink stuk door het 

bos dat zich achter de jachthaven be-

vindt. In een groot gebied rond de 

haven liggen wat wij volkstuintjes noe-

men, met dien verstande dat er hier 

veel recreatiewoningen op staan. Je 

kunt zien dat de bewoners er hun ziel 

en zaligheid in stoppen; de tuinen zijn 

werkelijk prachtig. Er wordt veel groente 

en fruit geteeld, maar ook bloemen. 

Woensdag, 3 Augustus 2016  

Vandaag zou het een uitgesproken re-

gendag worden, dus hebben we een 

alternatief programma achter de hand. 

We gaan in Schwerin Oost vlakbij het 

plaatsje Muess naar een openlucht-

museum. Best leuk om te zien hoe 

men hier in het verleden woonde. Op 

de smederij na zijn het allemaal wo-

ningen die er van oorsprong al ston-

den. Ze zijn er dus niet naartoe 

verplaatst, zoals je wel vaker in open-

luchtmusea ziet. Verschillende typen-

van boerderijen, een school met 

schooltuin, het geeft een goed beeld. 

Uiteraard is er ook een huis van een 

beroepsvisser met de bijbehorende 

houten visboot. 

Na een kopje koffi e en een uitgebreide 

toelichting in een van de boerderijen 

rijden we naar een nabijgelegen jacht-

slot, waar we nog een mooie wande-

ling maken. Aan het eind van de 

middag komen we weer in het cen-

trum van Schwerin terecht waar we in 

een lokale bruine kroeg echt Duits 

eten, met een biertje erbij. Omdat het 

bij terugkomst toch weer opgedroogd 

is, varen we nog een rondje als toegift 

op leuke maar verregende dag.

Donderdag, 4 augustus 2016 

Vanochtend doen we de boodschap-

pen, die we mee terug willen nemen 

naar huis. We hebben in de diverse 

landen altijd een lijstje met zaken die 

je daar alleen hebt of omdat ze daar 

simpelweg goedkoper zijn. Na de 

lunch gaan we weer met de Basta! 

over het water naar Schwerin en we 

zien dat er dichter bij het centrum vol-

doende havens zijn. We besluiten het 

meer helemaal in de rondte te varen, 

en waar het kan zo dicht mogelijk bij 

de wal. We zien er weer een combina-

tie van de meest prachtige woningen 

met heel simpele bootshäuser. Maar 

het groen heeft de overhand, vooral 

aan de oostelijke kant van het meer. 

Het waait inmiddels best stevig en het 

laatste stuk hebben we de wind 

dwars. Voor de Basta! geen probleem, 

voor de bemanning wel. Die wordt nat 

van het buiswater en de hond lijkt wel 

een beetje zeeziek te worden. Met een 

beetje ‘laveren’ keert de rust weer 

terug en komen we weer droog en 

veilig in de haven. Op het terras bij het 

appartement zitten we weer prins-

heerlijk in de zon. 

WISMAR
Vrijdag, 5 augustus 2016 

We hebben een vol programma voor 

onze laatste dag. Na het ontbijt en de 

ochtendwandeling met de hond gaan 

we met de auto naar Wismar, wat 

maar drie kwartier rijden is. Wismar ligt 

aan de Oostzee en is een oud vissers-

stadje. Vroeger kon je vanaf Schwerin  
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7 De haven van Wismar. 8  Viskraam op het water in Wismar.
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MET EIGEN SLOEP NAAR SCHWERIN / DEEL 2

:

met de boot naar Wismar, maar deze 

verbinding is door de  jaren heen he-

laas verloren gegaan. We vernemen 

dat er plannen zouden zijn om het 

weer bevaarbaar te maken. Het gebied 

waar we varen zou dan weer onder-

deel worden van een doorlopende 

vaarroute en kan dan meer waterspor-

ters trekken. We vinden echter geen 

enkele aanwijzing dat deze plannen 

ook daadwerkelijk gaan worden uitge-

voerd. 

Wismar heeft een levendig centrum 

met vooral rond de haven veel mooie 

oude gebouwen. Er zijn veel restau-

rantjes en de verkoop van gebakken 

vis en schaaldieren vanaf de boot 

heeft veel enthousiaste afnemers. De 

verkoopscheepjes hebben veel weg 

van een drijvende marktkraam, waar 

met zeilen beschutting is gecreëerd 

voor de handel. Er zijn rondvaarten 

vanaf Wismar door de haven en de 

Oostzee op. Deze varen af en aan 

vanaf de kade. 

Na een rondwandeling door de stad 

met een uitgebreid bezoek aan de 

Sankt Nicolai, een enorme uit bak-

steen opgetrokken kerk uit 1174, eten 

we een hapje bij de haven. Het is er 

gezellig druk. Blijkbaar ook door lo-

kale bevolking een goedbezochte 

plaats. We rijden op ons gemak weer 

terug naar Schwerin en proberen de 

oude vaarroute te vinden. Na wat ge-

zoek lukt dit ook. Maar wat eerst een 

vaarwater was, is nu een wat teleur-

stellend beekje. 

Terug in Schwerin maken we met de 

havenmeester een afspraak om de 

boot via de trailerhelling weer op de 

trailer te zetten. Dit lukt om 19.00 uur, 

nadat de dagjesmensen vertrokken 

zijn. De trailerstress komt bij ons voor-

namelijk voort uit het gegeven dat we 

nooit zeker weten of de auto in staat is 

zonder hulp van anderen de helling op 

te rijden. Dat blijkt met onze huidige 

auto wonderbaarlijk goed te gaan! In 

‘no time’ staat de boot weer op de 

trailer, waardoor ik nog even naar het 

tankstation kan om bij te tanken. Alles 

staat nu weer goed in balans en ge-

reed voor het vertrek morgen!

We eten onze laatste maaltijd en pak-

ken onze spullen vast in. We maken 

niet te laat ons laatste wandelingetje, 

zodat we op tijd naar bed kunnen; 

morgen weer naar Nederland!

TERUG NAAR HUIS
Zaterdag, 6 augustus 2016 

Na het ontbijt halen we onze spullen 

uit het appartement en vertrekken we 

bijtijds. De terugreis is zoals wij het 

graag hebben. Uiteraard is er genoeg 

verkeer op de weg maar we kunnen 

prima doorrijden. We nemen vol-

doende stops onderweg en na een 

kort oponthoud bij Muiderberg arrive-

ren we binnen zeven uur weer in 

Wilnis. We worden ontvangen door 

vrienden die voor een heerlijke maal-

tijd hebben gezorgd. Dat is nog eens 

fi jn thuiskomen! We genieten van de 

gastvrijheid. En de Basta!, die bren-

gen we morgen wel weer naar de 

WAT EERST EEN 
VAARWATER WAS IS 

NU EEN BEEKJE 
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TOERVAART MET EEN SLOEP

7

8

84_66_SloepSchwerinD2_03L   89 10-03-2017   15:21:15


	Schwerin 1
	Schwerin 2



