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Op het programma staat een fraaie rit naar het Duitse Harz-gebergte. 
Startpunt is Elite Duikcentrum in Amsterdam, waarvandaan onze duik-
spullen reeds met een busje vertrokken zijn. Dit weekend gaan we rijden 
om te duiken. Met een leuke groep duikende motorrijders fraaie kilome-
ters draaien en wat frisse duiken in de kraakheldere bergmeren maken.

magneet voor motorrijders
De regio van het Harz-gebergte werkt al jaren als een magneet op veel 
motorrijders. Je vindt er vele honderden kilometers aan afwisselende we-
gen, die door bergen en bossen kronkelen. Een perfecte plek om heerlijk 
met je motor te sturen! De Harz is het noordelijkste middelgebergte van 
Duitsland. Het hoogste punt in de regio is 1142 meter en je hebt er afwis-
selende stukken waarbij je dan weer tussen de loofbossen en dan weer 
tussen de dennen door rijdt. In dit gebied zijn verschillende stuwmeren. 

Het oudste stuwmeer stamt uit 1931 en staat zelfs op de Werelderfgoed-
lijst - en dat is absoluut niet het enige erfgoed dat je onderweg tegen kunt 
komen. Veel van de gebouwen die er onderweg staan, laten zien dat ze lang 
geleden zijn neergezet. Mooi allemaal, maar we zijn natuurlijk vooral naar 
Duitsland gekomen om te rijden… en in dit geval ook om te duiken.

De duiken
Oké, je wordt wat vreemd aangekeken als je met je motor de parkeerplaats 
van de duikstek op rijdt. Je treft hier een gezellige drukte van duikers die 
bezig zijn de materialen klaar te maken voor de duiken die ze hier maken. 

Nordhausen is een locatie met vijf flinke meren die dicht bij elkaar liggen en 
waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Voor onze duiken, die wij verspreid over 
het weekend maken,  kiezen wij twee van de vijf meren; de Sundhäuser See 
en de Möwensee. Het water kleurt hier opvallend blauw en is kraakhelder. 
In dit water met een zicht wat vrijwel altijd meer dan tien meter bedraagt, 
kan je allerlei zoetwater leven tegenkomen, zoals bijvoorbeeld snoeken, 
baarzen, kreeften en karpers. Om je als duiker extra vertier te bieden zijn 
er hier ook verschillende wrakjes afgezonken.

Grens oost-West Duitsland
Tussen de duiken door kom je op je motor langs veel fraaie plaatsen. Je 
merkt dat je afwisselend in het voormalige Oost- en West Duitsland rijdt. 
Dit zie je onder andere aan de nog steeds zichtbare verschillen in de be-
bouwing en infrastructuur en dat maakt het rijden hier extra sfeervol. 
We maken een zeer indrukwekkende stop bij een voormalige grenspost.  

Bijzonder om te bedenken dat wat nu één land is, niet eens heel lang gele-
den strikt gescheiden moest leven. Je krijgt kippenvel als je je bij de grens-
paal realiseert dat mensen hun leven gewaagd hebben voor de oversteek 
naar juist die locatie. 

De rit hier naar toe is minstens even fraai als de ritten die tot dusver 
zijn afgelegd en iedereen krijgt de gelegenheid om in zijn eigen tempo 
door dit gebied heen te cruisen. In veel van de plaatsen waar we door-
heen rijden, lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Ondanks deze tijd-
loze sfeer zijn de wegen goed te berijden, zonder allerlei gaten en 
losliggend grind en stenen. Na zo’n weekend is kiezen alleen maar moei-
lijker geworden. Ga je duiken of motorrijden? Ach… waarom niet allebei? 

Voor veelzijdige motorrijders
Het initiatief van deze reis komt van Michel van Hagen, die met zijn  
bedrijf Special Motor Travel allerlei activiteiten en hobby’s met het motor-
rijden weet te combineren. Wij motorrijders blijken bijzonder veelzijdig te 
zijn en hier wordt handig op in gespeeld. 

Meer informatie vind je op: www.specialmotortravel.nl. 
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Je hebt van die dagen, dan vraag je je af: “Spring ik op de motor, of pak ik mijn duikspullen?” 
Menig motorrijder heeft naast de voorliefde voor de tweewieler ook duiken als hobby. 
Twee bezigheden die zich niet altijd even makkelijk laten combineren... 


