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OSTALGIE
ROND DE MUUR

Hoewel de Muur vrijwel volledig is afgebroken, is
het DDR-verleden in en rond Berlijn nooit ver weg.
Vergeet de Trabi’s, spring auf dem Fahrrad, verlaat
de Amerikaanse sector en ontdek meren,
kastelen en camera’s in damestasjes.
Tekst en foto’s Ruud Slagmolen
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Checkpoint Charlie:
ooit een grimmige
grenspost, nu een
toeristische kermis

reizen Berlijnse meren

A

chtung, Sie verlassen jetzt West-Berlin. Jarenlang was Checkpoint Charlie de beroemdste
grenspost ter wereld. Hier stonden ooit de
Russische en Amerikaanse tanks pal tegenover elkaar. En afhankelijk van welke kant je kwam,
begon of eindigde hier de vrije wereld. Voor buitenlanders en diplomaten was het de enige overgang in
de hermetisch afgesloten Muur. Best grimmig toen.
Die sfeer heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een soort
jolige kermis. Voor de replica van de grenspost staan
nu twee Amerikaanse nepsoldaten die voor drie euro
met je op de foto gaan. Even salueren en off you go.
You are leaving the American sector, maar dan in een
geur van burgers en curryworst.

Authentieke Muur

St. Gotthardtkirche
in Brandenburg

Wil je nog iets authentieks proeven van het destijds
gespleten Berlijn, dan vind je in de Bernauer Strasse
een origineel stuk Muur, ingeklemd tussen twee metalen platen. Anders dan bij East-Side Gallery, waar een
resterend stuk kunstzinnig is beschilderd, geeft dit
betonnen gedeelte je het meest realistische beeld van
hoe de scheidingswand tussen West en Oost er tijdens
de Koude Oorlog moet hebben uitgezien. De bekende
Muur stond aan de westkant, daarachter was een
tweede muur met daartussen een stuk niemandsland,
compleet met prikkeldraad, wachttorens, waakhonden
en soldaten. Vluchten was onmogelijk. Met foto’s en
videomateriaal belicht een boeiend documentatiecentrum
de geschiedenis van deze plek. Op de bovenste etage kun
je nog het niemandsland tussen beide muren zien.

Gevonden: een
stukje Muur

Tussen de twee Muren lag
een niemandsland met
prikkeldraad en wachttorens
Berliner Dom, Unter den Linden... Het zijn allemaal
plekken waar je lopend te weinig tijd voor zou hebben.
Zo ook voor de Brandenburger Tor, het beroemde
symbool van de stad, dat 36 jaar in het niemandsland
lag tussen Oost- en West-Berlijn. Iets verderop stal je
de fiets bij het monument voor de Joodse slachtoffers
uit de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 2.700 betonnen
blokken rijzen hier uit de grond op en vormen samen
een enorm doolhof. Van de zijkant lijken alle blokken
slechts een meter hoog, maar slenter je er eenmaal
tussen, dan torenen sommige al snel zo’n vier à vijf
meter boven je uit. Best beklemmend, maar dat zal
ongetwijfeld de bedoeling zijn.

Beklemmend monument

Dan weer verder. Tijdens je bezoek aan Berlijn blijkt de
fiets het beste vervoermiddel te zijn. De Rijksdag, het
classicistische plein Gendarmenmarkt met het standbeeld van filosoof en dichter Friedrich von Schiller, de

Volg de Muur

Het Holocaust
Monument:
beklemmend
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Kasseien in het wegdek geven op veel plekken aan waar de Muur heeft gestaan. De 170
kilometer lange Berliner Mauerweg volgt de
voormalige grens tussen West- en OostBerlijn. De route wordt aangegeven met
bordjes. Hier en daar staan informatiepanelen
met indrukwekkende verhalen, onder meer
over de vluchttunnel in de Sebastianstrasse.
Check de etappes op berlin.de/mauer/mauerweg.

Uitruil op spionnenbrug

Chillen in Brandenburg an der Havel

Via het barokke paleis Charlottenburg en een prachtige
groene route langs de rivier de Havel arriveer je bij de
Glienicker Brücke, weer zo’n bouwwerk dat herinnert
aan de Koude Oorlog. Tot de val van het communisme
ruilden Oost en West hier hun spionnen uit. Op 10
februari 1962 gaven de Amerikanen de Russische
KGB-kolonel Rudolf Abel terug, in ruil voor piloot
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Gary Powers die met zijn U2-spionagevliegtuig door de
Sovjets was neergeschoten. Op 10 november 1989, één
dag na de val van de Muur, werd de brug weer voor iedereen opengesteld. Mooi, want zo kun je nu West-Berlijn
verlaten en in Potsdam bij het Holländische Viertel
komen. Begin 18e eeuw koos de Pruisische koning
Friedrich Wilhelm I Berlijn als residentie voor de
Brandenburgse keurvorsten. Maar om zijn plannen
voor de stad te kunnen waarmaken, had hij de beste
handwerklieden nodig. En hij wist: die haal je uit de
Nederlanden.

Zomerpaleis zonder zorgen

Schloss Oranienburg

Om de vaklui over te halen de ‘lage landen’ te verlaten,
liet hij een Hollandse wijk bouwen met ruim 130 rode
bakstenen huisjes, compleet met klok- en trapgeveltjes.
Nu vind je in die slenterstraatjes kroegjes, restaurants
en gezellige vintage winkels. De DDR wilde met het
verleden afrekenen en brak daarom veel monumentale
gebouwen af. Gelukkig ontkwam dit wijkje aan de
slopershamer. Zo ook het beroemde Sanssouci. De
zoon van de koning, Friedrich der Grosse, liet op een
heuvel een juweel van een zomerpaleis bouwen. De
Pruisische vorst wilde er ‘zonder zorgen’ leven. Paleis,
bijgebouwen en de barokke tuinen staan nu op Unesco’s lijst met beschermde erfgoederen. Reden om af te
stappen en uitgebreid door de tuinen te struinen.

Over de stoep

Niet alleen in Berlijn zelf, ook in de streek ten westen
van de stad is de fiets een prettig vervoersmiddel. Al
rijdend stuit je er regelmatig op de Havel, de immense
rivier die her en der fraaie meren vormt. Het fotogenieke
Werder ligt als een eilandstadje in zo’n idyllische plas.
Fotogeniek betekent in het voormalige Oost-Duitsland
ook dat je soms door straten fietst die zijn geplaveid
met kasseien. Als je daar geen trek in hebt, volg je
gewoon de lokale bewoners: over de stoep. Zo ook in

De zoon van
de Pruisische
koning liet op
een heuvel een
juweel van een
zomerpaleis
bouwen

TIP Beroemde curryworst
Zin in authentieke currywurst? Konnopke’s
Imbiss (Schönhauser
Allee 44b) in de hippe
wijk Prenzlauer Berg
is de oudste kraam in
Berlijn (sinds 1930).
Info: konnopke-imbiss.de
Kasseien in Brandenburg.
Over de stoep dan maar
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Door bossen fiets je via het
Oosten de stad weer in

Landgut Stober

Via de slothaven in Oranienburg, langs de fraaie
buitens rond de Wandlitzsee en door een uitgestrekt
bosgebied fiets je via het oostelijke deel Berlijn weer
binnen. Al claxonnerend passeert een stoet Trabantjes.
Trabi-safari’s zijn onderdeel van de Ostalgie: heimwee
naar de DDR dat vooral bij bezoekers wordt aangewakkerd. De voormalige Oost-Berlijners weten wel
beter. Stal je fiets nog maar even bij het voormalige
Ministerium für Staatssicherheit. Het hoofdkantoor
van de ooit zo gevreesde Stasi is nu een museum, dat
je een blik gunt in de wereld van agenten die alles en
iedereen in de gaten hielden. Camera in radio, camera
in vogelhuisje, camera achter een knoop... Niets was
te dol om de eigen bevolking te bespioneren. Gieter,
damestasje, wekker, schoenendoos... allemaal met een
gaatje voor een camera of microfoon. Je slentert door de
kantoren van de Stasi-bonzen, zoals dat van opperchef
Erich Mielke. De sfeer van toen is er opmerkelijk goed
bewaard gebleven. Datzelfde gevoel bekruipt je op de
90 meter brede Karl-Marx-Allee, dat met z’n socialistische wooncomplexen sterk aan Moskou doet denken.
In alle vrijheid spring je weer op het zadel, op weg naar
‘westers gemak’. Tijd voor een heerlijke Berliner Pilsner.
Ah Berlin, du bist so wunderbar!
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AFSTAPPEN VOOR OSTALGIE

• Gedenkstätte Berliner
Mauer: berliner-mauergedenkstaette.de
• Stasi Museum:
stasimuseum.de
• DDR Museum:
ddr-museum.de
• Haus am Checkpoint
Charlie: mauermuseum.de
• East Side Gallery:
eastsidegallery-berlin.com

• Voormalige DDR-toren:
berlijn-blog.nl/wachttorenerna-strase-potsdamer-platz
• Alltag in der DDR: hdg.de/
museum-in-der-kulturbrauerei
• Villa Schöningen te
Potsdam (geschiedenis
Glieniecker Brücke):
villa-schoeningen.org/en-nl-fr/
nederlands

TIP: Duurzaam slapen

Slimme
knoop.

INDIVIDUELE
FIETSTREKTOCHT

Bernau
bei Berlin

Hohen
Neuendorf
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Groß Behnitzer See
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München

Stulpje van Oranjeprinses

Via Gross Behnitz voert de route door agrarisch gebied
met dorpen die sinds het einde van de DDR nog niet
veel zijn veranderd. De sobere staatsboerderijen con0
trasteren sterk met het uitbundige Schloss Oranienburg. Tijdens een jachtuitstapje was de Nederlandse
prinses Louise Henriëtte van Nassau, dochter van prins
Frederik Hendrik en echtgenote van Frederik Willem
van Brandenburg, zo onder de indruk van deze streek
dat de keurvorst haar een stuk land cadeau deed. Ach
ja, zo makkelijk ging dat toen. De prinses liet het voormalige jachtslot vervangen door een kasteel, en noemde
het Oranienburg. Sinds 1653 draagt ook de stad die
naam. Het paleis toont onder meer Nederlandse kunst.

A10

A11

Oranienburg

Leipzig

het prachtig gerestaureerde Brandenburg, de oudste
plaats in de regio. Het historische centrum, met zijn
veelkleurige gevels, ligt op drie eilanden in de Havel.
Indrukwekkend is de Gotthardtkirche met z’n gotische interieur. Vanaf het terras van restaurant An
der Dominsel heb je fraai zicht op de Havel en de
Romaanse Dom op het oudste eiland, het Dominsel.
Weisswein erbij, heerlijk genietmomentje.

ONTDEK BERLIJN EN HAAR
PRACHTIGE OMGEVING

Wandlitzer
See

Berlijn

Landgoed Stober aan de Gross
Behnitzer See is een van de
meest duurzame hotels in
Duitsland. Het bevindt zich
op het gerestaureerde industriecomplex van August
Borsig, ooit de op twee na
grootste locomotiefbouwer
ter wereld. Tijdens de fietsreis
Berlijnse Meren logeer je hier.
Info: landgut-stober.de

Rondom Berlijn tref je verrassend veel natuurschoon aan, je
kunt dit zelf ontdekken tijdens
een 8-daagse fietstrektocht. Deze
begint in de stad zelf, die als geen
ander getekend is door triomfen
en tragedies uit de Europese
geschiedenis. Vervolgens fiets je
langs het fraaie merengebied ten
westen van Berlijn, door bossen
en over het platteland naar Potsdam, Brandenburg en Oranienburg. De tocht eindigt weer in
Berlijn, waar je een interessante
rondrit kunt maken langs alle
bekende bezienswaardigheden.
Deze overwegend vlakke
fietstrektocht leidt je door mooie
natuur, langs de oevers van de
Havel en vele culturele bezienswaardigheden. Zo kun je in
Potsdam het beroemde Schloss
Sanssouci en zijn uitgebreide tuinen bezoeken. Ook de Altstadt
van Brandenburg en Oranienburg zijn de moeite waard om te
bezichtigen. Over het typische
Oost-Duitse platteland voert de
tocht je uiteindelijk weer terug
naar Berlijn, een van de groenste
steden van Europa. De stad
nodigt uit om je verblijf nog even
te verlengen, zodat je optimaal
kunt genieten van het bruisende
Berlijnse leven!

€

75,-

korting

per persoon

FietsActief-lezersaanbieding
BERLIJNSE MEREN
Voor deze eenvoudige 8-daagse fietstrektocht rondom Berlijn en langs de
Berlijnse meren krijg je als FietsActief-lezer € 75,- korting per persoon*. Zo kun
je vanaf € 520,- letterlijk en figuurlijk op de ‘Ostalgische toer’. Je verblijft in
goede hotels inclusief ontbijt. Dagafstanden zijn tussen 27 en 65 kilometer.

FIETSPROGRAMMA BERLIJNSE MEREN

Dag 1 - Aankomst in Berlijn
Dag 2 - 40 of 50 km naar Potsdam
Dag 3 - 53 km naar Brandenburg
Dag 4 - 27 of 53 km naar Groß Behnitz
Dag 5 - 65 km naar Oranienburg
Dag 6 - 62 km naar Berlijn
Dag 7 - 15 km rondrit of rustdag
Dag 8 - Vertrek
Boek je liever een standplaatsvakantie? Dat kan. Zie eigenwijzereizen.nl
voor meer informatie.

EXTRA’S BIJ TE BOEKEN
• Huur fiets of e-bike
• Huur gps-toestel
• Halfpension

• Extra nachten in Berlijn
• Trein- of vliegreis

VOORWAARDEN

• Vertrek iedere dag in 2018, te
boeken t/m januari 2018
• 7 nachten verblijf op basis van
logies en ontbijt
• Bagagevervoer
• Routebeschrijving + kaarten & gps

RESERVEREN

Voor informatie en reserveringen
kun je terecht bij Eigen-Wijze Reizen:
eigenwijzereizen.nl Vermeld ‘lezersaanbieding FietsActief’ bij de boeking.
*Niet in combinatie met andere kortingsacties
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