Vores efterårstur 1(2): Holland og Belgien
Zwolle-Kampen-Flevoland-Enkhuizen

Fortsat fra del 1
Efter et par dage begynder rejselysten at banke på igen,
vi pakker sammen og kører videre. Målet er byen Zwolle.
I lighed med Roskilde har den på et tidspunkt været med
i et europæisk samarbejde af mellemstore byer, der har
en lignende gammel historie. Nu er vi nysgerrige og vil
gerne kigge lidt, hvordan der ser ud dér.
Vores rejserute del 2

Undervejs i det hollandske grænseland: Lange alléer af skæve birketræer. Et sted bores der efter
olie? gas? En høj flamme blusser i toppen af tårnet. Vi må ikke komme nærmere, men vi kan da zoome.

Ankommet i Zwolle vælger vi igen campingplads (ACSI). Stellpladsen ville være fint, men der er ingen
ledige pladser, som vi synes om. Campingpladsen ligger i cykelafstand til centrum. Vi lægger os i det
fjerneste hjørne. På recognosceringsrunden til fods forstuver Gert sin ankel og kan ikke længere
støtte på foden. En venlig medcampist, der er læge, iler til og yder førstehjælp. Jeg henter Franz,
som står ved receptionen langt væk, og kører ham på plads, mens Gert passer sin ankel. Yes, I can!

Opvasken(↑) er egentlig
Gerts opgave, men hans
forstuvede ankel fritager ham midlertidigt fra
jobbet.
Næste dag er det gråvejr. Egentlig er det meningen at cykle ind til centrum, men pga. anklen venter vi
med det lidt endnu. Heldigvis har de iskolde omslag hjulpet, nok fordi der hurtigt blev handlet. Om
eftermiddagen er Gert igen fit for fight. Formiddagen bruger jeg til at føre rejsedagbogen à-jour.

Mod Zwolle centrum. Og så er det, at en gryende forelskelse kommer snigende: det varer kun til
næste gadehjørne, før jeg er faldet pladask for byen - og alle de andre byer, vi efterfølgende
kommer til at besøge på vores videre færd gennem Holland.

2 x torvet i Zwolle. En skulptur af en transparent engel vogter over pladsen.

Her må vi da have en lille pause med en lille drink. Det er lunt, selv om solen gemmer sig bag skyer.

Museet krones overraskende af en vovet, moderne kuppel, der næsten ligner en ufo fra det ydre rum.

Kuplen kan ses mange steder fra, og virkningen er næsten helt science-fiction-agtigt.
Vi
forsætter
mod
Flevoland. Det er en
såkaldt polder, beliggende under havets
overflade og resultat
af et gigantisk, visionært landvindingsprojekt fra 1960-erne.
Flevoland er således
Nederlandenes yngste
provins.
Kampen på vej mod
Flevoland. Rådhusklokkerne fra tårnet i baggrunden slår 12 og afspiller en Mozart-arie
fra "Figaros bryllup".
Disse ambitiøse klokkespil er et historisk
særkende i Holland.
Næsten hver by med
et gammelt tårn har et
sådant.

Løven, byens vartegn,
pryder rådhusporten.

Den 27 km lange dæmning til Flevoland. På kortet ligner den bare en streg i vandet. Den skiller
Ijsselmeer t.h. fra Markermeer t.v. Man kan tydeligt se, at der er forskel på højden af vandspejlet
mellem de to vandoverflader. Læg mærke til den fine, dobbeltrettede cykelsti.

Ankommet til Enkhuizen (en af hollandsk mest hyggelige byer, siger min rejseguide) kigger vi først på
stellpladsen på havnen, forkaster den, og installerer os derpå på campingpladsen De Vest, beliggende i
en bastion til de gamle fæstningsvolde. Det er en lille beskeden plads, og derfor er her heller ikke
mange campister. Lige i nærheden findes der også en større og lidt mere strømlinet campingplads
med nok lidt flottere faciliteter. Det har vi ikke behov for. Der er gåafstand til centrum.

Fortsættes med del 3: Enkhuizen

