
Vaarverslag Duitse Wadden 2016 

 

Dit jaar willen wij, Dinie en Peter Oord, met een ABIM-Classic, genaamd "“Silmaril”", een reis 

naar de Duitse Wadden maken. Doel van deze reis is om, naast het genieten van een heerlijke 

vakantie, inzicht te verkrijgen in het vaargebied, de eilanden en de vertrektijden van eiland 

naar eiland. 2 dagen voor ons vertrek worden we gebeld door Ingeborg en Peter van het 

motorjacht ““Hole in One””, waarmee we vorig jaar heel spontaan alle Nederlandse 

Waddeneilanden hebben bezocht. Zij bellen vanaf Vlieland en varen van daaruit naar Delfzijl 

om over te steken naar Borkum. Op hun vraag of we met ze mee gaan, kijken we elkaar eerst 

eens even aan, want zoveel toeval bestaat toch niet?      

  

Heenreis 

Uitgezwaaid door dochter Joyce en onze bedrijfsleider Jonathan, die tijdens onze afwezigheid 

het "fort bewaken" vertrekken we vrijdag 1 juli om 10.15 uur richting Friesland. Het is 

winderig en koud en als we de Linthorst Homansluis achter ons hebben gaat zelfs de kachel 

aan. Ons doel van vandaag is Sneek, waar we nog een afspraak hebben om het een en ander 

te bespreken voor de volgende beurs waar we aan deel gaan nemen. Terug aan boord zien we 

’s avonds de EK voetbalwedstrijd Wales-België.  

  

De volgende dag lijkt het weer beter en als het bezoek vertrokken is, kleinzoon Luca moest 

toch echt nog even afscheid van Oma nemen (!), vertrekken we richting het Bergummermeer.  

Op het Margrietkanaal voorbij Grou gaan de hemelsluzien alweer open en krijgen we in korte 

tijd een behoorlijke hoeveelheid water over de “Silmaril”. Gelukkig duurt het niet lang en is het 

alweer droog als we afmeren bij het bunkerschip bij Fonejacht. Hier tanken we de dieseltank 

helemaal vol en vervolgen onze reis. We vinden een hele leuke afmeerplak aan een eilandje in 

het Bergummermeer. Het Marrekritevlaggetje, dat enkele weken geleden plaats moest maken 

voor het vlaggetje van Schiermonnikoog, wordt snel weer opgehangen.  

 

 

 

Afmeerplek aan het Bergummermeer 



Ingeborg en Peter zijn vanmiddag met windkracht 6 van Vlieland vertrokken en gaan naar 

Leeuwarden. Duitsland speelt vanavond tegen Italië en na 120 minuten voetbal en een reeks 

strafschoppen, wint het land van onze bestemming.    

 

Als we om 9.30 uur vertrekken, schijnt de zon, en alhoewel het nog wel fris is, krijgen we er 

nu echt zin in. Ook de Windguru app, wat een super weer- en wind voorspeller is dat, geeft 

aan dat we morgen ZW 3 te verwachten hebben, dus uitstekende omstandigheden voor de 

tocht naar Borkum. Als we bij de Gaarkeukensluis aankomen springen de lichten op rood-

groen en worden we alleen geschut. Ook de Oostersluis is ons welgezind, want daar varen net 

2 jachten uit en worden we wederom alleen geschut. Zodoende zijn we al om 13.45 uur in de 

Oosterhaven in Groningen. Daar pakken we snel onze fietsen omdat we nog even de stad in 

willen voordat de ““Hole in One”” arriveert.   

 

De ontmoeting met Ingeborg, Peter en hond Zico is aller hartelijks en we nodigen hen dan ook 

uit om bij ons iets te komen drinken. Daar hebben we het er natuurlijk weer over dat het zo 

toevallig is dat zij op precies dezelfde tijd naar het Duitse Wad willen. We bespreken nog even 

de vertrektijd, de tijd van het hoogwater te Delfzijl en de te verwachten aankomst op Borkum.   

 

Borkum 

Omdat het om 12.40 uur HW is in Delfzijl en we tot 3 uur na hoogwater naar Borkum kunnen 

vertrekken, gaan op maandagmorgen 4 juli om 10.00 uur de trossen los. De tocht naar Delfzijl 

over het Eemskanaal duurt volgens PC-Navigo ongeveer 3 uur, hetgeen blijkt te kloppen, en zo 

varen we om 13.10 de zeesluis van Delfzijl uit het zoute water op. Een halfuur later verlaten 

we het toeleidingskanaal en bevinden we ons op de Eems. De ebstroom trekt ons al lekker in 

de richting van de zee want al snel hebben we een 3 km. per uur stroom mee. Dat zal, volgens 

de 1/12 regel de komende 2 uren nog wel meer worden. Peter roept ons ondertussen op 

kanaal 77 op en biedt aan om mooie foto’s van de ““Silmaril”” te maken. Uiteraard laten we 

deze kans niet aan ons voorbij gaan, want als er iemand foto’s kan maken …. Al varende 

regisseert hij ons en terwijl Ingeborg stuurt maakt hij, soms op zijn buik liggend op het 

zwemplateau, prachtige foto’s van onze boot. 

 

 

Goede regisseur 

 



Hierna varen we weer lekker door, passeren ondertussen de grote gebouwen van de 

Eemshaven centrale, en zien de snelheid, geholpen door de ebstroom, langzaam oplopen. 

Totdat we aan stuurboord, net buiten de betonning, een zeilboot zien dobberen met op het 

voordek een meneer die met beide armen staat te zwaaien. We varen er snel heen en horen 

inderdaad dat zij pech met de motor hebben en niet tegen de wind in naar Borkum kunnen 

zeilen. Dus vraagt hij ons of wij hem daarheen willen slepen. Zo gezegd, zo gedaan, Dinie 

werpt een lange sleeptros en we keren de steven weer richting Borkum. We proberen  om de 

snelheid er flink in te houden, maar moeten natuurlijk wel rekening houden met de sleep en 

vooral de tros. Allen varende hadden we een snelheid over de grond van ca. 17 km. per uur, 

dat wordt nu ca. 15 km. per uur, hetgeen nog alleszins redelijk is.  

 

 

Sleep 

 

Omdat we onder Borkum, waar we bij boei F1 stuurboord uit de  smalle Fischerbalje in moeten 

varen, tegenstroom zullen krijgen, en de grote veerboot uit Emden al dicht achter ons zit, 

vertellen we onze sleep dat we even rustig aan doen. Als even later de veerboot is gepasseerd, 

draaien we de Fischerbalje in waarbij onze snelheid direct halveert. Zaten we op de Eems nog 

op een snelheid van ca. 16 km. per uur, nu moet er flink gas bij om nog zo’n 8 km. per uur te 

halen. 

 

Gelukkig duurt dit maar een kwartiertje, want even later kunnen we de, meest links gelegen 

jachthaven, de Sporthafen, invaren. Onze sleep wordt al door familie opgewacht zodat wij, 

nadat Dinie de sleeptros binnenhaalt, ons op onze ligplaats kunnen concentreren. We meren 

aan het lange steiger af achter een ander Nederlands motorjacht, waarop ik collega 

werfeigenaar Joop ten Cate zie. De begroeting is er een van verbazing, want zoals Joop 

opmerkt: “Hoe heb je mij hier, zo ver van huis, weten te vinden?”. Het is nog maar 16.00 uur, 

hetgeen betekent dat we er vanaf Delfzijl, ondanks de sleep, nog geen 3 uur over hebben 

gedaan. De steigers zijn redelijk slecht en worden op hun plaats gehouden door langen zwaar 

verroeste stalen palen hetgeen niet echt een verzorgde indruk geeft. Ook ontbreken er, t.o.v. 

de foto in de Vaarwijzer van 2013, hele delen van de daarop afgebeelde steigers.   

 

Omdat de zon volop schijnt en we, nadat we afgerekend hebben bij de havenmeester, bij het 

restaurant in de haven een mooi terras ontdekken, besluiten we daar onze eerste schnitzel te 



scoren. Ingeborg en Peter sluiten zich bij ons aan, dus genieten we op een zonnig terras met 

prachtig uitzicht over het Wad, van het eten en de drankjes. 

 

 

Jachthaven Borkum 

 

Terug aan boord, komt de eigenaar van de zeilboot die we gesleept hebben ons nogmaals 

bedanken en brengt tevens verslag uit van de problemen met zijn motor. Volgens de monteur 

die al aan boord is geweest zuigt het dieselfilter, net vorige week vervangen!, valse lucht aan 

omdat er een scheurtje in een plunjer zit. Dat is natuurlijk extra vervelend, je laat een 

filterhuis vervangen, de monteur die dat naar eer en geweten uitvoert heeft natuurlijk ook niet 

gezien dat er een onderdeeltje niet goed is en de motor start niet meer. We wensen hem 

succes met de reparatie waarop we nog lang genieten van de prachtige avond. Als we eindelijk 

naar bed gaan, begint het al harder te waaien en horen we de wind al door de 2 grote 

windmolens, die hier bij de haven staan, gieren. 

 

De volgende morgen halen we eerst de bestelde broodjes op bij de havenmeester, ja we zijn in 

Duitsland! Het waait nog harder dan de afgelopen nacht, Windguru vermeldt een windkracht 5, 

en het is ook dreigend donker. We gokken het erop en gaan op de fiets naar het 6 kilometer 

verderop gelegen dorp. Helaas voor ons komt de regen na 10 minuten al met “bakken uit de 

lucht” en schuilen we snel in een bushokje dat ons hier tegen moet beschermen. Na een 

kwartier, het wordt echt niet beter en er komt ook geen bus die ons mee zou kunnen nemen, 

besluiten we om naar de haven terug te fietsen. Behoorlijk natgeregend komen we terug aan 

boord waar we ons eerst omkleden. Bij het welverdiende kopje koffie kijken we naar de 

verschillende apps, waaronder Buienradar en Windguru. Overigens, de jachthaven heeft geen 

Wifi en ook de jachthavens die we later bezoeken niet. Buienrader verteld ons dat de regen 

zeker tot 15.00 uur aan zal houden en Windguru voorspelt voor morgen wel droog weer en 

zon, maar wel een ZW wind, kracht 5. 

 

Om 15.00 uur is het inderdaad droog en fietsen we alsnog de 6 km. naar het dorp. Het dorp 

Borkum heeft een leuk winkelstraatje, een mooie boulevard en een klein strand. De luxe 

strandstoelen zijn vrolijk bekleed in allerlei kleuren en vooral bedoeld om uit de  wind te 

kunnen zitten.  

 

 



 

Luxe strandstoelen 

 

Echter, sorry Borkum, na een uurtje hebben we alles wel gezien en fietsen we, via de Lidl, 

terug naar de boot. Overigens, bij de jachthaven is ook nog een bushalte, dus diegenen die 

niet willen fietsen kunnen daar opstappen. Fietsen zijn overigens ook te huur in de jachthaven. 

Ook schijnt er op een afstand van ca. 1 km. van de jachthaven een stationnetje te zijn waar 

een treintje naar het dorp vertrekt. We besluiten om wederom het restaurant op te zoeken, 

want we hebben daar gisteravond heerlijk gegeten. De mensen die we gesleept hebben 

brengen ons, als dank voor het slepen, een mooie fles “Friesengeist”, een drankje uit deze 

streek. De fles is leuk ingepakt in een oude zeekaart. 

 

Gezien de windvoorspelling van “Windguru” blijven we woensdag op Borkum. We wandelen 

o.a. naar de andere jachthaven, “Burkana” genaamd en posten een ansichtkaart voor 

kleinzoon Luca. Ook jachthaven “Burkana” is niet aantrekkelijk zodat we eigenlijk al besluiten 

dat ons bezoek aan Borkum eenmalig is. ’s Middags vraagt Ingeborg of we komen “Cobben”, 

want ook zij heeft deze prachtige barbecue gekocht. Zo gezegd, zo gedaan en zo zitten we die 

avond op de ““Hole in One”’ lekker en gezellig te eten. Om 21.00 uur besluiten we om in het 

restaurant de wedstrijd Portugal-Wales te gaan bekijken. Ook Dinie en even later Ingeborg 

komen even kijken, maar die besluiten om in de pauze terug aan boord te gaan. Wij hadden 

Wales graag zien winnen, maar helaas niet al onze wensen worden ingevuld. 

 

Norderney 

De havenmeester heeft ons geadviseerd om eerst naar Norderney te varen om dan op de 

terugweg Juist (spreek uit als Juust) aan te doen. Vanuit Juist ben je sneller in Delfzijl dan 

vanuit Norderney. Omdat we over verschillende wantijen moeten varen om Norderney te 

bereiken kunnen we, met onze diepgang van 1 meter, ongeveer 3 uur voor hoogwater 

vertrekken om nog voldoende water te hebben bij het oversteken van het laatste wantij. Het is 

vandaag donderdag 7 juli om 13.57 uur HW op Borkum, dus vertrekken we om 11.00 uur. We 

wachten voordat we de haven uitvaren nog even tot 2 veerboten voorbij “gestoven” zijn. 

Volgens onze AIS hebben deze bij het passeren van de jachthavenuitgang een snelheid van 25 

km. per uur. Als we de haven zijn uitgevaren slaan we linksaf en hebben in de “Fischerbalje” 

de stroom mee omdat het nog hoogwater moet worden. We varen langs de jachthaven 

“Burkana” waarna we aan bakboord ook de veerhaven ontdekken waar we tevens het treintje 



naar het dorp aan het station zien staan. De afstand tot de jachthaven lijkt ons echter iets 

meer dan de ons genoemde 1 kilometer. 

 

 

Even op de veerboten wachten 

 

Al vrij snel gaan de boeien over in prikken en zien we voor ons enkele zeilboten en 2 

motorjachten die dezelfde richting opvaren. De zon schijnt lekker, de tent wordt al snel 

helemaal afgebroken en zo genieten we van het wad en de kust van Borkum waar we vlak 

onderdoor varen. Af en toe zien we een zeehond zwemmen, soms 2 bij elkaar. Na enige tijd 

worden de prikken weer boeien en komen we in het zeegat tussen Borkum en Juist hetgeen 

voelbaar wordt aan een lichte deining vanuit zee. De zeilboten varen ondertussen al achter ons 

en de 2 motorjachten verleggen hun koers naar Juist waar we nu onderdoor varen. Het eiland 

Juist is 12 kilometer lang dus dat zien we nog wel even. Voorbij Juist, we zijn ondertussen al 

weer over een wantij gevaren, komen we op ruimer water. De vaargeul tussen Juist en 

Norderney voert ons een stukje de Noordzee op, te vergelijken met het zeegat tussen 

Terschelling en Vlieland waar je om de Richel moet varen. En alhoewel we de ZW wind schuin 

achter ons hebben, merken we toch langzaam, maar heel zeker, dat er een fikse deining 

vanuit de Noordzee komt. En het wordt steeds erger, golven van minstens anderhalve meter 

hoog gooien de Silmaril alle kanten op, niet alleen van voren, maar ook van opzij. En we zijn 

nog steeds niet bij de scheidingston waar we stuurboord uit kunnen om zodoende deze golven 

van achteren te krijgen. Dit kwartier in het “Busetief” zoals het hier heet, duurt heel erg lang! 

Maar wij en de “Silmaril” hebben hier wel onze vuurdoop gehad. En alhoewel het af en toe 

beangstigend was om al die golven om je heen te zien, zijn we toch ook wel heel trots op onze 

boot. Ze rolde zo mooi vloeiend op de golven en kwam na ieder golf weer fier overeind. Dinie 

ontdekte in deze golfslag een soort ritme. 2 keer een geweldige hoge golf en dan weer een 

kleinere. En dat zo 15 minuten achter elkaar, het zal echter nooit onze hobby worden! 

 

Bij de scheidingston D9/B2 aangekomen wachten we nog even op het goede moment, waarna 

we hard stuurboord uitdraaien om, vlak onder de kust van Norderney, richting de jachthaven 

te varen. De golven komen nu nog even van achteren zodat we min of meer naar de haven 

surfen waar we om 14.30 uur afmeren. 

 

De jachthaven van Norderney is van een iets ander kaliber dan die van Borkum. Het is een 

grote goed verzorgde jachthaven met prachtige steigers en een vriendelijke havenmeester.  



 

Jachthaven Norderney 

 

Nadat we ons gemeld hebben fietsen we naar het dorp dat op een afstand van ca. 2 km. van 

de jachthaven ligt. Norderney is een prachtige plaats met een heel mooi (mondain) centrum 

met prachtige winkelstraatjes een mooie boulevard en dito strand. We slenteren eerst even 

door de straatjes maar zoeken als snel het strand en de boulevard op. Op een terras aan het 

strand gezeten genieten we van een drankje terwijl we uitkijken op de Noordzee waar we een 

uur geleden nog zulke angstige momenten meemaakten. Nu het gekke is, vanaf deze positie 

zie je niets, geen golven, geen deining, helemaal niets. Nou wij weten wel beter en weten ook 

dat we er op de terugweg weer doorheen moeten. Op de terugweg naar de haven gaan we 

langs de supermarkt die we op de heenweg al hebben gezien. Als we aan boord terugkomen 

en horen dat Ingeborg ook wat boodschappen moet doen, bieden wij hen onze fietsen aan. 

Zico blijft in de kuip van de “Hole in One” achter, kijkt af en toe naar ons, terwijl zijn baasjes 

naar het dorp fietsen. 

 

De volgende dag, vrijdag 8 juli, wordt besteedt om het dorpje eens heel goed te verkennen. 

Aan de hand van de plattegrond die we van de havenmeester kregen, worden alle 

winkelstraatjes bezocht en verkennen we de boulevard. Ook hier staan, net zoals op Borkum,  

van die grote gebouwen die vroeger als kuuroorden in gebruik waren. De frisse Noordzeelucht 

werd vroeger als zeer gezond ervaren zodat velen om die reden de eilanden bezochten. We 

besluiten om hier in het dorp te gaan lunchen, waarna we weer lekker verder slenteren. Als we 

naar de haven terugfietsen begint het zachtjes te regenen en als we aan boord stappen komt 

het weer “met bakken uit de lucht”. 

 

Zaterdag 9 juli is het op Norderney om 15.37 uur HW en kunnen we gezien onze diepgang ca. 

2 ¼ uur voor HW naar Juist vertrekken, dus om ca. 13.15 uur. Ook nu moeten we weer over 

enkele wantijen waarvan de laatste net voor de ingang van de jachthaven van Juist ligt. De 

vertrektijd van 13.15 uur betekent dat we, per fiets, nog tijd hebben om de andere kant van 

het eiland te ontdekken. We fietsen door de duinen langs de Waddenzee in oostelijke richting 

tot het vliegveld. Hier slaan we linksaf en door een prachtige natuur fietsen we nu, langs een 

golfbaan, naar het Noordzeestrand met een strandpaviljoen genaamd “Weiße Düne”. Daar 

aangekomen zien we weer waarom Norderney zo exclusief is. Het strandpaviljoen bevindt zich 

langs het pad naar het strand en heeft het terras langs dat pad. Misschien is “Zien en gezien” 

worden hier wel heel erg belangrijk. Op het zand liggen houten platen met een breedte van ca. 



anderhalf meter zodat de gasten geen zand in de schoenen krijgen. Je kunt je afvragen 

hoeveel werk het is om dit aangelegde pad zandvrij te houden. Beneden op het strand staan 

prachtige omkleedhuisjes die zo uit de vijftigerjaren overgebleven zouden kunnen zijn. Het 

brede zandstrand is van het mooiste witte zand dat je je voor kunt stellen, je waant je aan de 

Middellandse zee.  

 

 

Omkleedhuisjes 

 

We genieten een tijdje van het uitzicht over het strand en de Noordzee waarna we weer 

terugfietsen naar de boulevard in het dorp. Daar aangekomen kijken we nog eens goed naar 

de route en de betonning die we vanmiddag naar Juist moeten nemen. We hebben gisteravond 

de kaart nog eens goed bestudeerd en geconstateerd dat er geen andere route naar Juist is, 

we moeten weer over het Busetief. Omdat de wind nu west is, windkracht 5, vanmiddag 

afnemend naar 4, zal het zeker niet minder zijn dan op de heenreis.           

       

We laden de fietsen aan boord en overleggen nog eens met de havenmeester over een 

alternatief. Deze kent geen andere route maar adviseert om goed op de veerboten te letten 

die hier elk uur vertrekken of aankomen naar en vanuit Nordeich. Deze steken soms met 

hoogwater wel eens een stukje af, maar dat is het dan ook. Verder afsteken kan gevaarlijk zijn 

vanwege de vele banken onder water.  

 

Juist 

Om 13.15 verlaten we dit prachtige eiland op weg naar Juist. Buiten gekomen zien we alweer 

een veerboot aankomen die inderdaad een stukje afsnijdt. In plaats van door te varen naar de 

D9/B2 ton, richt hij zich vanaf de B4 al op de D11 ton, hetgeen betekent dat je iets minder ver 

de Noordzee op moet. We besluiten om deze koers ook te volgen waarmee we hopen dat de 

golven dan iets minder heftig zijn. Helaas voor ons, de golfslag is minstens zo erg, zij het dat 

het nu geen kwartier duurt maar ongeveer 10 minuten. In het schip is alles opgeruimd en 

zeevast gezet en ons schip met de CE keur “B” kan het goed hebben, maar we vragen ons af 

of de bemanning ook niet een CE certificering zou moeten hebben. Gelukkig komen we al snel 

weer in de beschutting van het eiland Juist waardoor de golven minder worden. De betonning 

gaat al snel weer over in prikken en we hebben nooit minder dan 1,40 meter water gehad, 

hetgeen in ons geval nog altijd 40 cm. water onder de kiel betekent. Om 15.15 uur meren we 

al af in de jachthaven van Juist. Juist is misschien wel het meest bijzondere eiland dat we ooit 



hebben bezocht. Het is 12 kilometer lang en maar 500 meter breed! De haven, ook de haven 

voor de veerboten, valt helemaal droog en het transport op het eiland is met paard en wagen. 

Er is geen auto op het eiland te bekennen, m.u.v. een ambulance. 

 

 

Veerboot Juist 

 

We verlaten snel de boot en lopen langs de net binnenkomende veerboot naar het dorpje. De 

500 meter tussen de Wadden- en de Noordzee is bebouwd met mooie huizen, winkeltjes en 

restaurants en hoog op de duinen aan de Noorzee staat het prachtige Kurhaus van Juist. Daar 

net achter de duinen is een soort mini boulevard aangelegd met leuke terrasjes, restaurants 

en cafés. Wij wanen ons daadwerkelijk 50 jaar terug in de tijd, wat is Juist een prachtig eiland. 

Maar zo anders dan we ooit hebben gezien. We weten nu al dat we nu tijd te kort komen om 

Juist helemaal te verkennen, maar dat we er zeker terugkomen. We nemen een drankje in een 

soort overdekt terras aan deze mini boulevard.  

 

 

Vervoer per paard en wagen 

 

 



Aan boord teruggekomen, helaas regent het alweer, merken we dat de “Silmaril” zo vast als 

een huis in het slik is gezakt. Het enige waar we geen rekening mee hebben gehouden is dat 

de steiger, dat ook in de smurry zakt, minder hoog is dan de “Silmaril” zodat de touwen erg 

strak staan omdat de steiger daar nu aan hangt. We vieren de touwen zoveel mogelijk en zien 

dat de “Silmaril” al wel scheef ligt. Vervelender is het dat de hoek van het zwemplateau onder 

het steiger is komen te liggen. Mocht het water vannacht weer opkomen dan zou er schade 

kunnen ontstaan. Dinie haalt echter haar teflon snijplank uit de keuken en die leggen we op de 

hoek van het zwemplateau zodat die de zaak kan beschermen. Mocht het schip vannacht 

omhoog komen en het steiger raken, dan is het zwemplateau door die snijplank beschermd. 

Het voorschip zakt duidelijk minder in het slik, waarschijnlijk ligt er op deze plek altijd een 

kleiner schip. We zien namelijk op de lege plekken dat elk schip een eigen “bedje” heeft 

gecreëerd waar het dan in wegzakt.  

 

 

Eigen bedje 

 

Mochten we vannacht uit ons bed rollen dan weten we in ieder geval de oorzaak. 

 

 

Bijna droog! 



 

Het zal midden in de nacht weer hoog water zijn, dus als we het schip nog iets willen 

verleggen dan zullen we de wekker moeten zetten. Helaas vergeten we dat laatste en als we 

wakker worden ligt de “Silmaril” alweer vast aan de grond. Als we echter goed kijken zien we 

toch dat ze iets is verlegd. We verdenken onze buurman Peter ervan dat hij vannacht aan de 

schepen heeft lopen sjorren. Navraag leert dat hij de wekker om 2.30 uur heeft laten afgaan 

en in het pikkedonker beide schepen iets verder van de steiger heeft weggetrokken. Hoe is dat 

spreekwoord ook alweer? “Beter een goede buur dan …. 

 

 

De hele haven ligt droog 

 

Terugreis 

Zondag 10 juli. Windguru geeft voor de komende dagen veel wind en gezien het feit dat we 

zaterdag 16 juli thuis moeten zijn, net zoals Peter en Ingeborg, is het verstandig om vandaag 

naar Delfzijl te vertrekken, dit mooie eiland ten spijt! Het is op Juist om 16.16 uur HW en we 

kunnen ca. 2 ½ uur voor HW vertrekken dus om ongeveer 13.45 uur. Ook de 2 veerboten die 

gistermiddag binnenkwamen hebben al die tijd in de haven liggen wachten totdat ze 

vanmiddag kunnen vertrekken. De eerste, kleine veerboot, diepgang van slechts 1,20 meter, 

vertrekt om 13.30 uur, de grotere om 13.45 uur. Als wij om 13.50 uur vertrekken heeft de 

“Hole in One” toch nog wat moeite om weg te komen. Het schroefwater is pikzwart van de 

blubber en met enige moeite draait ze de haven uit. Buiten de haven volgen we de strekdam 

en gaan aan het einde daarvan stuurboord uit. In de verte zien we de Eemscentrale al liggen, 

maar het zal nog uren duren voordat we daar langs varen. We slingeren over het wantij tussen 

de prikken door en komen na ongeveer een uur op ruimer water.  

 



 

Langs de prikken 

 

Vlak voordat we bij de Eemshaven zijn moeten we nog over een wantij, dus we varen lekker 

door. Het weer is goed en ondanks de ZW wind, kracht 4 tot 5, loopt het allemaal lekker.  Vlak 

voor het laatste wantij worden we opgelopen door een Zoll boot, de Duitse douane, die het 

nodig vindt om ons met een flinke hekgolf te belonen. Op het wantij moet ook hij gas 

terugnemen, dus veel tijdwinst heeft dit niet opgeleverd alleen wat irritatie van degenen die 

opgelopen zijn. Als we om 17.50 uur het toeleidingskanaal naar Delfzijl opdraaien wordt het 

alweer eb en krijgen we de stroom een beetje tegen. Na zo’n lange tocht zijn we het een 

beetje zat, dus geven we meer gas om die tegenstroom te compenseren. Om 18.20 uur meren 

we af in jachthaven Neptunus in de haven van Delfzijl.        

 

Ingeborg heeft, terwijl ze Zico uitliet, een leuk restaurant op de kade gezien en stelt voor dat 

we de terugkomst in Nederland gepast vieren met een lekker etentje. Omdat we de 

havenmeester niet kunnen vinden, en zien dat er een codeslot op de toegangspoort van de 

haven is aangebracht, vragen  wij aan iemand om die code. Maar, volgens deze meneer, werkt 

het slot niet meer en hebben dus geen code nodig. We gaan de wal op en nemen plaats op het 

terras van het door Ingeborg aanbevolen restaurant. Nadat we op het terras ons drankje 

hebben genuttigd is er in de overdekte serre een tafel voor ons gedekt en magen wij 

aanschuiven. Het eten wordt geserveerd en wij evalueren de tocht van vandaag nog eens met 

elkaar. Misschien dat we een volgende keer het kustplaatsje Greetsiel moeten bezoeken, om 

de tocht over het Wad nog wat leuker op te delen. Dat kan zowel op de heen- als de terugreis, 

het schijnt een heel mooi vissersdorpje te zijn en als je 1 ¼ uur voor HW uit Delfzijl vertrekt, 

kom je prima over de 2 wantijen, waar je dan overheen moet, heen. Overigens, in 

tegenstelling tot de reis die we vorig jaar over het Nederlandse Wad maakten, we hadden op 

de verschillende wantijen op het Duitse Wad meer water dan op die op het Nederlandse Wad. 

De dieptemeter is 1 keer teruggelopen naar 1,20 meter en dat was toen we net de haven van 

Juist verlieten en om de daar liggende strekdam SB uit gingen.       

 

Vanaf Delfzijl gaan we naar Appingedam, ook zo’n aanrader en nemen daar afscheid van 

Ingeborg en Peter. Zij gaan Friesland in en wij varen door de stad Groningen, over Assen en 

de Drentsche hoofdvaart, Dieverbrug en Meppel, weer terug naar Ossenzijl. 

 



Nog even een paar tips voor diegenen die dit laatste traject niet kennen, dit moet u zeker eens 

gaan varen. De tocht door Groningen is erg leuk, de stad Assen is ronduit geweldig (je ligt in 

het centrum van een prachtige stad met een geweldig winkel- en horecacentrum) Ook 

Dieverbrug is altijd een bezoekje waard, de jachthaven is een dorpje op zich, altijd gezellig. 

 

We hebben vanaf ons vertrek op 1 juli 2016 uit Ossenzijl ca. 50 uren gevaren en de tocht was 

zo’n 460 kilometer lang. 

 

De gebruikte kaarten zijn de Hydrografische kaart 1812, Waddenzee Oost en de BSH kaart 

3015 Ostfriesische Inseln            
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