
 

 

 

Fortsat fra del 4: Fra Den Haag går de nu i retning syd-

vest. Undervejs kommer vi forbi områder med meget 

store drivhuse. Aha, det er altså her, nogen af vores 

grøntsager bliver importeret fra. Vi tænker på, at ikke 

alt hollandsk grønt produceres med størst muligt hensyn 

til økologi og miljø.  

Til Brielle, vores næste mål, må vi krydse en arm af Maas-

deltaet ved Maasluis med færge. Her er også en gratis 

stellplads↓↓. Men vi vil gerne mere end en asfalt-

overnatning og liner derfor op i færgekøen↓, efter at have 

trukket en billet i automaten.  

                               Vores rejserute del 5                                                 

 

  Nu sejler vi. Vi skal krydse en arm til Schelde-floden, 

 der er en del af det store Rhin-delta. Der er godt med 

 skibstrafik. Stellpladsen set fra vandsiden←.  

Vores efterårstur 1(5):Holland og Belgien 

Fra Den Haag til Rotterdam/Nordzeeweg - Brielle 



 

Ude på pynten for enden af Noordzeeweg med blik mod Rotterdams industrikaos. 

 

 



 

Nået frem til campingpladsen (ACSI) i Brielle (udtales: Briille). Her bag diget er der højt til himlen. 

Stilheden og naturens ro har en næsten meditativ effekt. Centrum ligger 5 minutter på cykel herfra, 

hvor man også kommer forbi et større supermarked. Træerne er del af et gammelt voldanlæg. Vi kan 

lide at være her. 



Og så går der også græssende får på dæmningen. Cykelstien til centrum svinger op over diget og 

byder således på den eneste bakke i miles omkreds. Man passerer en gammel mølle. 



 

 

Brielles gader. 



 

Vi tager en cykeltur til 

den nærmeste strand. 

Spisestedernes bord er 

placeret hele ud på selve 

stranden. 

Til frokost spiser vi en 

"udsmider", som denne 

ret hedder. Det er den 

noget mindre elegante 

hollandske fortolkning 

af franske croque 

monsieur: et stykke 

toastbrød med skinke og 

ost plus et par spejlæg 

klasket ovenpå. Navnet 

passer ret godt, det ser 

rodet ud. Vi må levne. 

Det er bastant mad og 

mætter godt. 

 



 

 

 

På motivjagt i Brielle 

 

 



Nu forlader vi Brielle og fortsætter mod syd. Næste mål er Middelburg. Undervejs passerer vi 

småbyer og forskellige typer landskaber og krydser dæmninger med kystbeskyttelses-

foranstaltninger. Ind imellem kunne man godt tro at køre i Danmark. 

 



Forskellige måder at bo på, begge steder i tæt naboskab med vandet. Det grønne, der dækker 

vandspejlet, er andemad. Farven er jo pæn nok, men på den anden side er det vel symptom på, at 

vandkvaliteten bærer præg af overgødning. Eller hvad? 



Ja, ind imellem findes de gamle, traditionelle vindmøller stadigvæk. 

Frokostpause. 

                                                                                                       Turen fortsætter med del 6 mod Middelburg og Brügge 


