
Foto-impressie van Varen en Fietsen op de Wadden 

Zat
erdag 22 augustus 2009. 
 
De Kolibri 560 'Chapeau' wordt ingepakt voor een reisje over het wad naar Ameland en misschien 
zelfs Schiermonnikoog, met als bemanning Pim van den Brink en Wilbert de Boer. 

Tot onze eigen verbazing passen er 2 stuks racefietsen in het vooronder. Er blijft zelfs nog wat ruimte 

over voor een gereedschapskist. 

 

 



Na de boot te hebben gekraand bij jachtwerf Atlantic, liggen we zaterdagavond vlak voor de Tjerk 
Hidding sluizen te wachten om zondagochtend rond 9 uur te kunnen schutten naar de Waddenzee. 
Mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar recentere kaarten. 
Deze vinden we bij medewatersporters. Na vergelijking blijkt er te weinig te zijn veranderd om een 
nieuwe set te kopen.  
 
 

 

 

Rond 10 uur zondagochtend varen we vanuit Harlingen noordwaarts het Kimstergat in. De kortste weg 
naar Ameland. Deze geul is voor ons bootje,wat 100 cm diep steekt, alleen tijdens springtij te bevaren. 
Als door een gelukkig toeval is dit vandaag ook het geval. Omdat er verderop nog enkele ondieptes te 
nemen zijn proberen we al zo vroeg mogelijk deze hindernis te nemen. Het betekent echter wel 
vastlopen en ongeveer een half uur wachten tot het water hoog genoeg is. Er komt ons al snel een 
platbodem tegemoet die er ook net overheen kan. De in de bodem gestoken takken (prikken) wijzen 
ons de weg. 
 



 

De route vanuit Harlingen noordwaarts door het Kimstergat. Over de zelden te bevaren vlakte van 
Oosterburen. 



 
Na (te) brutaal een bocht te hebben afgesneden en fiks aan de grond gezeten te hebben zijn we toch 
veilig gearriveerd in Nes. De haven van Ameland. Hier kan Pim morgen zijn verjaardag vieren. 
Een bijzonder aangenaam weertje maakt het verblijf zeer ontspannen. 

 

 

Racefietsen gemonteerd. Fietskleren aan en op verkenning! 



 

Naast de haven ligt een open bootje aan een lijntje, afwisselend drijvend en blubberend.  

 

 

 



Na Ameland wordt de reis voortgezet naar Schiermonnikoog. De geul naar de haven kronkelt als een 

dronken slang. Bij de aanloop van Nes op Ameland hebben we voldoende motivatie opgedaan om 

deze geul nu nauwgezet te volgen. 

 

Deze eigenaar gaf zijn boot de naam “risico”. Zo te zien niet zonder reden. 

 



Het havenkantoor van Schier met restaurant op een kunstmatige terp. In deze terp het sanitair wat af 
te sluiten is met waterdichte deuren. 
Diverse keren per jaar blijkt de terp noodzakelijk, omdat het water meters hoger komt dan normaal. 
De haven is in het winterseizoen gesloten.  
Leuk detail: op de deur van het havenkantoor hangt een zwarte lijst van boten die niet meer welkom 
zijn, ze hebben het blijkbaar te bont gemaakt, of de rekening niet betaald.  
 

 
 
Enkele uren voor hoogwater vertrekken we weer uit Schier. Op weg naar Lauwersoog. Een kippen- 
eindje wat we iets langer maken door een flinke extra slag te maken. Optimaal zeilweer, maar met 2 
uur is de pret voorbij en liggen we in de sluis. Onderweg worden we nog wel langzaam ingelopen door 
deze charter. 

 



In een oogwenk van zout naar zoet, koeien verschijnen maar de prikken blijven voorlopig nog even. 
Ook hier dus ondieptes. We zijn hier aan het zuidelijke einde van het Lauwersmeer. De plaatselijke 
veestapel is bijzonder geïnteresseerd en beschouwd ons passeren met gepaste eerbied.  
 

 
 

Na via het Lauwersmeer, de Dokkumer Nieuwe Zijlen, en het van Harinxma kanaal naar Harlingen te 

zijn gevaren begeven we ons via polderslootjes landinwaarts bij Harlingen. Op zoek naar Jelle. Een 
aannemer die ons 2 jaar geleden met behulp van een bouwkraan uit het water hielp. We komen 

echter eerst nog langs een boerenerf, waar een kraan langs het water geparkeerd staat. Na 

informeren wil deze agrariër ons wel uit het water tillen. 2 Uur later staat de boot weer op de trailer 
en rijden we huiswaarts. Vrijdagavond. Tot verdriet van de kinderen van Wilbert die een Wild 

Weekend zonder vaderlijk gezag aan hun neus voorbij zagen gaan. 
 

 


