Reisverslag Noord Nederland zomer 2020, deel 1.
Wegens het Covid-19 virus hebben we besloten dit jaar niet in het buitenland te gaan varen,
maar in Nederland. En wel in de noordelijke provincies.
We vertrokken op donderdag 9 juli met veel regen en het was maar 13o! Onze eerste stop
was Franeker, waar we hebben overnacht op de ons bekende plek in de gracht, die tot
gemeentehaven is gemaakt.
Vrijdag 10/7 met hetzelfde nare weer als de dag ervoor naar Leeuwarden gevaren, waar we
langs de Prinsentuin afmeerden. Na verse broodjes van de Jumbo voor het ontbijt, de stad
in naar een Vodafone/Ziggo winkel i.v.m. internetproblemen. Het weer knapte iets op,
gelukkig.
Zondag na de brunch naar Burdaard gevaren. De camping daar heeft een grote jachthaven
met prachtig uitzicht op molen de Zwaluw. ‘s Avonds heerlijk gegeten bij It Posthûs in
Burdaard.
Maandag 13/7 van Burdaard naar Dokkum gevaren. De walkant tussen de beide molens lag
helemaal vol boten, maar er tegenover was een mooie steiger waar nog plaats was. De stad
in om de ijsfontein te bekijken. Het was mooi weer en wel warm, dus de ijsfontein (onderdeel
van het Friese elfsteden fontein project), vertoonde maar bitter weinig ijs.
Op het terras van restaurant het Raethuys iets gedronken.
De volgende dag, dinsdag 14/7, was het de hele dag aan het regenen, dus zijn we in
Dokkum gebleven. ‘s Avonds een heerlijke pannenkoek gegeten op de pannenkoekenboot,
die aan dezelfde steiger als wij gemeerd ligt.
Woensdag van Dokkum naar Zoutkamp gevaren, waar we in de binnenhaven het allerlaatste
plekje bemachtigden. Na een wijntje op het terras van het restaurant op de kop van de
haven een heerlijke visschotel gegeten bij Gaele Postma op de Reitdiepskade.
Donderdag 16/7 eerst het Visserij museum bezichtigd. Erg leuk en informatief. Daarna van
Zoutkamp naar Ulrum gevaren. Afgemeerd aan een kade daar, waar ook electriciteit was.
Een wandeling door het dorp gemaakt, niet veel aan, saai en heel rustig. Wel een mooi oud
kerkje bezichtigd uit 1525.
De volgende dag van Ulrum naar Leens gevaren en een goede kennissen daar opgezocht.
Lekker buiten kunnen zitten en hun prachtige aan de buitenkant net opnieuw geverfde
huis/voormalige boerderij bewonderd. Weer terug naar Ulrum gevaren en aangelegd op
hetzelfde plekje.
Zaterdag 18/7 is het redelijk mooi weer en warm. Na het douchen blijkt de afvoerpomp van
de douche niet gewerkt te hebben en staat het onderschip vol met water. We hebben bijna
alle onderdelen van de boot als reserve aan boord, dus Hans moest een nieuwe waterpomp
inbouwen. Al met al was hij urenlang bezig en zijn we nog een nacht in Ulrum gebleven.
Zondag 19/7 van Ulrum naar Winsum gevaren, waar we vlak voor de Jeneverbrug konden
afmeren. Op het terras van eetcafé J&A een schotel gegeten. Je zit daar erg leuk aan het
water en ze kennen ons, want we zijn er al vele malen geweest met de boot.
Maandag 20/7 in Winsum gebleven. Het was mooi weer. Even gefourageerd bij Appie en
voor de rest genieten van een wijntje aan boord in het zonnetje.
Dinsdag 21/7 van Winsum naar Uithuizen gevaren. Onderweg veel zon en een frisse wind.
Na een zelfbedieningssluis en een brug die de Fraamklap heet, komen we om 14.30u aan in
Uithuizen. Om 19u kwam de fa. Lijnema twee grote nieuwe accu’s afleveren, zodat we
verder kunnen varen zonder energie problemen.

Woensdag 22/7 naar de Menkemaborg gewandeld, 10 min. vanaf de jachthaven met de
fraaie naam: Op ‘t End! Je kunt inderdaad niet verder varen…. Allereerst de fraai
aangelegde tuinen bewonderd, daarna heerlijk geluncht op het terras in afwachting van het
worden toegelaten tot de borg (i.v.m. Corona niet meer dan 10 pers. in de borg, ze werken
met een tijdslot).
Jaren geleden hadden we het geheel ook al eens bezocht maar het is zeker geen straf om
alles nog eens te zien. De borg is niet al te groot en schitterend ingericht. Je krijgt een goed
beeld hoe een rijke familie in die tijd leefde.
Donderdag 23/7 hebben we afgesproken met kennissen uit Den Haag die in Pieterburen
vertoeven i.v.m. wadlopen. We hebben afgesproken op het terras van de Menkemaborg en
na wat consumpties hebben we nogmaals met hen de borg bekeken. Alleen Hans hield het
voor gezien en bleef op het terras zitten.
Vrijdag 24/7 varen we weer terug naar Winsum en leggen weer op het plekje aan bij de
Jeneverbrug. Bij café J&A wijntje en bitterballen genuttigd.
De volgende dag varen we naar Groningen. We vertrekken om 11u en zijn pas om 15u in de
stad Groningen, omdat het konvooi vaart is en dat behoorlijk oponthoud veroorzaakt bij de
vele bruggen die Groningen rijk is. De kade aan de Zuiderhaven ligt vol, maar we vinden
toch een mooi plekje aan de gracht waar we al eens eerder lagen en in het centrum. Het is
echter slecht weer, ‘s avonds en ‘s nachts hoosbuien en omdat we aan een kade liggen en
de boot een flink stuk lager, is al het vuil en zand van de kade op de boot gekomen.
Bovendien hebben de bomen langs de kant ook flink wat losgelaten. De boot ziet eruit als
een baggerboot…...De zaak moest eerst drogen voordat ik het ergste vuil weg kon vegen.
We blijven de zondag (26/7) in Groningen liggen en maken er een echte rustige zondag van.
‘s Avonds eten we heerlijke tonijn bij restaurant Het Mauritshuis tegenover de boot.
Maandag 27/7 van Groningen naar Appingedam gevaren. Na de sluis (Groevesluis Noord)
begaf de gashendel het! Met boeg- en hekschroef naar de kant gemanoeuvreerd waar Hans
hem provisorisch heeft gerepareerd, zodat we de stadshaven konden bereiken. Na
aankomst nieuwe gashendel besteld en daar wachten we nu op.
Dinsdag 28/7 stadje in, op terras aan het water iets gedronken. De hangende keukens weer
bewonderd (we waren hier al eens) en ‘s avond heerlijke zalm gegeten bij Paviljoen
Overdiep, een restaurant tegenover de boot aan de haven.
Woensdag 29/7. We wachten op de gashendel, die morgen pas komt en dan moet Hans
hem inbouwen. De boot goed schoongemaakt van binnen en van buiten en dit reisverslag
geschreven.
We hebben hier goede wifi, zodat ik mijn kleinkinderen (tweeling) in Amerika kan zien. Ze
worden heel groot (6 ½ maand).
We hebben tot nu toe 169 km afgelegd en 6 sluizen gehad.

