Vores efterårstur 1(1): Holland og Belgien
Roskilde-Uetersen-Glückstadt-Bourtange
I begyndelsen af september er vi klare: afsted
går det mod syd. Denne gang dog ikke særligt
langt. Efter vores forårstur til Syditalien må
det nemlig gerne bare være en dagsrejse fra
Danmark. Derfor giver det

næsten sig selv:

Benelux-landene kender vi ikke noget til endnu,
ej heller Nordfrankrig.
Benelux,

det

er

jo

Holland/Nederlandene,

Belgien, Luxemburg. Nordfrankrig kunne være
Normandiet, hvis vi ellers når så langt. Vi skal
være tilbage på et bestemt tidspunkt.
Vores rejserute: 1. del
Den første overnatning er i Hamburg på campingpladsen Elbcamp i Blankenese. Min nieces yngste er
lige begyndt i 1. klasse, og det skal fejres. Næste dag stiler vi mod Zwolle i Holland via færgen
Glückstadt-Wischhafen. GPS'en (eller vi?) klodser i det, og vi kommer ud på en omvej, der fører os
forbi Uetersen. Hov, byen er kendt for sin smukke rosenhave - den skal vi da lige se↓.

Parti fra rosenhaven i Uetersen, på vej til færgen Glückstadt-Wischhafen. Herligt solskinsvejr.

Vi er heldige. Ventetiden ved færgen i Glückstadt er ikke noget at blive utålmodigt over. Det varer
ikke længe, så kører vi om bord.

Der er nu godt fyldt op. Man betaler på færgen til "konduktøren", der går rundt fra den ene bil til
den anden. Hvis man ikke er ved sin bil i det øjeblik, han kommer forbi, bliver der sat en gul lap under
vinduesviskeren, der minder om at betale billetten.

Det er ganske interessant at følge med i sejlruten. Færgen skal rundt om lavvandede områder og en
landtange, så overfarten tager ca. en halv time "med det hele". I øvrigt kunne man godt bruge lidt tid
i området her, ikke mindst for at lede efter danske spor i byen Glückstadt. Den blev nemlig grundlagt
i 1671 af Christian IV.

Der er noget at passe på undervejs, selv om solen glitrer nok så uskyldigt på vandoverfladen.

Så er vi nået frem til campingpladsen 't Plathuis i Bourtange, næsten et stenkast fra den tyskhollandske grænse. Campingpladsen har også autocamper-stellpladser, men vi vælger uden tøven en af
de store comfort-parceller med eget vand og afløb. Det er skønt med albuerum. Få skridt herfra
findes der en lille, ret ny sanitærbygning med 4 fuldt udstyrede badeværelser. Vi nyder det herlige,
højsommerlige vejr. Møblementet flyttes i skyggen, der bliver efterhånden alt for varmt i solen.

Nu er vi nået til det store øjeblik, hvor vores nyanskaffede el-cykler kommer til indsats.
Som det kan ses, har jeg hjemmefra udstyret mig med en (lyserød!) cykelhjelm. Men jeg må tilstå, at
sådan fortsætter det ikke. Her i Holland er en cyklist med cykelhjelm et absolut særsyn, uanset
alder. Derfor forbliver hjelmen efter et stykke tid i garagen. Jeg har ikke lyst til at udskille mig som
var jeg et væsen fra en anden planet. Frisuren klarer sig også bedre uden.

Den to-sporede cykelsti langs kanalen, der fortaber sig ude i det flade landskab. Et paradis for en
cyklist. Ingen stigninger, bare ligeud og den lune fartvind i krøllerne (cykelhjelmen).

Selvfølgelig har husbonden også iført sig en cykelhjelm. Han er lidt mere vedholdende end jeg. Her er
vi på vej til Bourtanges fæstning, ikke langt fra campingpladsen. Det er en rekonstruktion af den
oprindelige fæstning fra 1742. Dermed er det muligt at se hvordan det så ud med voldgrave, volde og
gamle kanoner. Et spændende og kønt sted.

En af indgangene til
fæstningens indre.
En vippebro efter
gammelt forbillede
fører
hen
over
voldgraven og gennem portåbningen.
Bagved fæstningens
beskyttende voldanlæg ligger en hel
lille landsby med
huse, mølle, kirke,
torv - og caféer til
turisterne.

Mere fæstning ("vesting" på hollandsk, v'et udtales altid som f).

Torvet i midten med café'er og små spisesteder, i øjeblikke her om formiddagen stadig gabende
tomt. Senere om eftermiddagen, da vi kommer tilbage fra vores cykeltur, er alt fyldt op. Med nød og
næppe finder vi et par ledige pladser. Vi trænger til en svalende øl.

Fæstningens vippebro se oppefra. Den er typisk hollandsk. Broerne er enten røde som her eller hvide.

På vores cykelture kommer vi forbi nogle nybygger-kvarterer med haverne lige ned til vandet↑.
Frokosten får vi i haven til et lille egnsmuseum↓ ude på landet. Spisekortet forstår vi ikke, og værten
taler kun hollandsk. Kun ordet pankoek lyder lidt bekendt - så det bliver rigtigt nok: pandekage.

Lidt mere landskab med vand og broer og cykel og skib. Her er højt til loftet og meget stille.

Fortsættes med del 2: Zwolle-Kampen-Flevoland-Enkhuizen

