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Het is vrijdagochtend en onze groep 
duikers staat onrustig een bak koffie 
naar binnen te werken. Startpunt is Elite 
Divecenter in Amsterdam vanwaar we 
koers zetten naar Duitsland. We zijn 
opgetogen, want prachtige routes en 
kronkelend asfalt wachten op ons. René 

 Bijzonder veel duikers hebben naast 
het duiken ook motorrijden als 
passie. Je bent geen uitzondering 
als je beide graag alleen met 
mooi weer doet. Een stralend 

zonnetje en een aangename temperatuur 
maakt zowel de sprong in het water, als 
het sturen op het asfalt wel zo leuk. Als je 
beide hobby’s wilt combineren, dan geldt 
voor veel duikende motorrijders dat de 
grootste uitdaging het meenemen van de 
eigen duikuitrusting is. De oplossing is 
simpel; zorg dat één van je duikmaatjes zich 
opoffert en niet op de motor, maar in een 
volgbus stapt. Dit kan je zelf organiseren, 
maar je kan de organisatie ook aan 
specialisten overlaten.

Huisman van Elite heeft samen met Michel 
van Hagen van Special Motor Travel voor 
alle voorbereidingen gezorgd. Al onze 
duikmaterialen zijn al onderweg. Het zal vast 
niet lang duren voor we de bus met een grote 
grijns inhalen. Het vervoer van ons materiaal, 
de routes, ons verblijf en de duiken; alles is 

De heerlijke nazomerzon schijnt. Je loopt tegen je 
duikspullen aan, rechts van je staat je motor stralend 
en uitdagend te lonken. Wordt het dit weekend 
duiken of toch een lekker ritje op de motor? 
Waarom niet beide… rijden om te duiken.

DUITSLAND
OP DE MOTOROM DE HOEK

RIjDeN om 
Te DUIkeN!
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geregeld. Niets wat een geweldig weekend nu 
nog in de weg kan staan.  

NATIoNAAL PARk HARz
We trappen de motor aan en vertrekken 
naar het hart van Duitsland, waar verdeeld 
over de Bundesländer Niedersachsen, 

Sachsen-Anhalt en Thüringen het 
Harz-gebergte ligt. Het is puur genieten 
en heerlijk sturen in het prachtige 
middelgebergtelandschap van de Harz. 
Het hoogste punt is de 1142 meter hoge 
Brocken. Onderdeel van het Harz-
gebergte is het Nationaal Park Harz, 

een natuurpark met uitgestrekte, dichte 
bossen, watervallen, beekjes en meren. 
Een kronkelend lint van asfalt brengt 
je langs de oude vakwerkhuizen en 
sprekende historische stadjes, waaronder 
Quedlinburg en Goslar, die op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst staan. Een regio met 
een rijke geschiedenis; de vele poppen 
van heksen die je onderweg tegenkomt, 
refereren aan de legenden over heksen, 
duivels en mysteries. Wij merken niets van 
deze zwarte kant en hebben een constant een 
grote glimlach op ons gezicht.

SUNDHäUSeR- eN möWeNSee
Mensen kijken verbaasd op wanneer we 
met onze groep ronkend de parkeerplaats 
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op rijden. Een parkeerplaats die qua drukte 
en omvang doet denken aan Zandeiland 
4 bij Vinkeveen of de Kerkweg bij Den 
Osse. Verschillende groepen duikers 

die elkaar gezellig opzoeken en 
hun duiken voorbereiden. We 
zijn in Nordhausen, ideaal voor 
ons uitstapje. Op een steenworp 
afstand van elkaar bevinden zich 
vijf verschillende duiklocaties, 
die beheerd worden door het 
duiksportcentrum ter plaatse. We 
stappen van het zadel en verruilen 
ons motorpak voor een duikpak. 
De eerste duik maken we bij de 
Sundhäuser See, die evenals de 
andere meren hier bekend is 
door haar kraakheldere water. De 
maximale diepte is 31 meter. Naast 
verschillende oefenplatformen kun 
je hier duiken naar de wrakken van 
de Charlotte I, een kajuitboot van 
6 meter lang en Charlotte II, een 
kajuitboot van 9 meter. In de 60 

hectare grote plas zwemmen onder meer 
scholen baars, snoek, snoekbaars, rietvoorn, 
paling, spiegelkarpers en rivierkreeft. Vanaf 
de kant zien we de indrukwekkende karpers 
al zwemmen. Onder water moeten wij het 
met wat baars en vooral veel baarseitjes 
en rivierkreeftjes doen. Hoeveel meter 
zicht je zult hebben en wat je tegenkomt, 
is afhankelijk van het jaargetijde waarin je 
duikt. Dat geldt ook voor de hoeveelheid 
en de grootte van de talrijk aanwezige 
waterplanten. Geregeld is het zicht hier 
50 meter, maar vandaag helaas niet. 
Ons zicht is echter nog steeds prettig en 
indrukwekkend. De faciliteiten zijn goed. 
In het duiksportcentrum kun je terecht 
voor duikmaterialen en flesvullingen. Om 
je duik optimaal voor te bereiden haal je 
hier je informatie en plattegronden over de 
vijf duiklocaties. 

DUITSLAND
OP DE MOTOR OM DE HOEK

Ook op de andere stekken is veel te 
zien, waaronder een 14 meter lang en 
10 meter hoog wrak van een kotter, die 
heel toepasselijk de Charlotte III heet. De 
Möwensee is het meer met het diepste punt 
waar je tot 46 meter diep kunt gaan. De 
Möwensee schijnt over een bijzonder grote 
populatie rivierkreeften te beschikken, 
zowel qua aantal als formaat. Tijdens 
onze duik komen we inderdaad flink wat 
rivierkreeften tegen. Het is ook altijd fijn 
als je de snoek op de voorspelde plek 
tegenkomt. Het blijft superbijzonder, om na 
je duik het water uit te stappen en de reis 
op je motor te kunnen vervolgen. 

ooST- eN WeST DUITSLAND
De Harz is al jaren en magneet voor 
motorrijders en wij snappen nu zeker 
waarom. Op de wegen, die door bergen 
en bossen zigzaggen, leggen we tussen 
het duiken door heerlijke kilometers af. 
Iedereen kan lekker in zijn eigen tempo 
door de omgeving cruisen. De sfeer is 
bijzonder en we komen langs veel fraaie 
plaatsjes. Die sfeer is vooral bijzonder 
omdat we afwisselend door het voormalige 
Oost- en West Duitsland rijden. De 
vroegere verschillen zijn nog steeds 
merkbaar, zowel aan de gebouwen als de 
infrastructuur. Op een stop die we maken 
bij een voormalige grenspost, wordt die 
typische sfeer helemaal duidelijk. Wat 
nu één Duitsland is, moest ooit als twee 
landen strikt gescheiden leven. Bij een paal 
die de vroegere grens markeert realiseer 
je je dat hier mensen hun leven gewaagd 
hebben voor de oversteek. De betonnen 
uitkijktoren maakt nog steeds indruk 
evenals de schuttershutjes. Duitsland kent 
veel gebieden die meer dan de moeite 
waard zijn om met de motor aan te doen. 
Voordeel is dat er veel betaalbare hotels 
en gasthauses zijn, die ingericht zijn op 
het ontvangen van groepen motorrijders. 
Een dagje duiken en motorrijden sluit je 
natuurlijk in stijl af. Gezellig met elkaar 

aan de goed verzorgde barbecue, met 
een echte Duitse pul bier sterke verhalen 
uitwisselen. Jouw bocht was net wat 
scherper en de snoekbaars die jij hebt 
gezien was echt enorm. Wil je naast 
motorrijden ook duiken, dan zul je iets 
meer moeite moeten doen voor het vinden 
van goede duiklocaties. De combinatie van 
rijden in het Harz-gebergte en duiken in 
Nordhausen is in ieder geval een goede. 
Wij kunnen concluderen dat zo’n weekend 
weg met je duik- en motormaatjes heerlijk 
is. Afhankelijk of je het zelf organiseert of 
aansluit bij een georganiseerde reis, vraagt 
dit wel of niet om een beetje geregel. Het 
levert zeker een prettig vakantiegevoel op 
met cultuur, natuur, gezellige terrasjes, 
Duitse Brätwurst, fijne stuurkilometers en 
super duiken.

RIjDeN of DUIkeN? 
Als het moment zich nu aanbreekt waarbij 
jij denkt: ‘Rijden of duiken, waarom niet 
beide?’ en je wilt meer informatie hebben, 
neem dan contact op met René Huisman. 
René is naast eigenaar van Elite Divecenter 
ook fervent motorrijder en organiseert 
geregeld motorritten die ook ruimte aan het 
duiken geven. 
Meer informatie: www.elitedivecenter.nl 
of 020 - 667 05 89.

oveR De AUTeUR

Edwin van der Sande stapt maar 
zelden het water in zonder zijn 
camera. Hij fotografeert met een 
Olympus E-3 in een behuizing van 
UK-Germany en twee Sea&Sea 
110α flitsers. Voor dit artikel heeft 
hij alleen gebruik gemaakt van de 
12-60 mm zoomlens. 

op een voormalige 
grenspost maakt de 
betonnen uitkijktoren 
indruk. 

We verruilen ons motorpak 
voor een duikpak.

In de meren bij Nordhausen kun je naar 
wrakken van kotters en kajuitboten duiken.

overhangende boomwortels zijn 
‘versierd’ met eieren van een baars.

We rijden door veel fraaie 
plaatsjes tijdens de rit. 


