
Nedersaksen is een deelstaat in het noordwesten van Duitsland, met de op één na 

grootste oppervlakte van het land, met Hannover als hoofdstad. Westelijk grenst 

het aan de Nederlandse provincies Drenthe, Groningen en Overijssel. Over het 

algemeen zijn wij wat reizen betreft wat zuidelijker georiënteerd. Hoogste tijd dus 

voor een kennismaking bij onze noordoostelijk gelegen buren. We starten onze 

camper voor onze ontdekkingstocht en zijn benieuwd wat ons te wachten staat. 

Nedersaksen, 
verrassend veelzijdig

Verrast over de mooie ligging melden we ons bij 
de receptie van camping Sonnenberg in Müden. 
Hier horen we dat we zelf een plek mogen 
uitzoeken. Kijk, daar houden wij van! Zo settelen 
we ons op een fraaie plek met uitzicht, wat goed 
lukt op deze terrassencamping. Het boek met 
fietsroutes dat we mee krijgen bewaren we voor 
morgen. Nu pakken we de wandelschoenen 
om het dorp te verkennen. Het eerste dat 
we in het dorp tegenkomen is de natuurlijk 
aangelegde begraafplaats. Hier zien we zowaar 
een afspiegeling van de samenleving, groepjes 
grafstenen bij elkaar en de eenlingen. Wat 
verderop stuiten we op een kleine supermarkt 
genaamd ‘tante Hanna’, typerend voor dit 
kneuterige Duitse dorp. Maar vergis je niet, er 
staat een juweel van een historische watermolen 
en een stukje verderop lopen we zomaar langs 
een idyllisch meer: de Heidesee. 

Paarse heidevelden en Franse 
taferelen 
De volgende morgen ontdekken we al 
fietsend dat deze omgeving een walhalla 
voor de fietsliefhebber is. Wij fietsen richting 
Hermannsburg over rustige fietspaden, totdat 
we een uitgestrekte paarse deken ontwaren. 
We wanen ons even in Frankrijk tussen de 
lavendelvelden maar nee, dit zijn toch echt de 
Misselhornse heidevelden. Die lokken ons voor 
een wandeling en wat blijkt, het heuvelachtige 
gebied toont ons prachtige vergezichten. Wat 

een mazzel dat we op het juiste 
tijdstip hier zijn om van deze 
paarse kleurenpracht te genieten. 

Voldaan fietsen we verder en belanden in het 
centrum van Hermannsburg. Een gezellige 
stad waar we zowaar een groep jeu de boulers 
spotten. Dat zijn ook nog eens Franse taferelen! 
Een koffiestop in Duitsland is altijd een feestje, 
vooral bij een konditorei. Die kan het je knap 
moeilijk maken met de vraag welke overheerlijke 
‘torte’ te kiezen! De volgende kilometers 
fietsen we door een bosrijk gebied, totdat we in 
Lutterloh opeens een vogelinformatiecentrum 
ontdekken. Nieuwsgierig nemen we binnen 
een kijkje en genieten onder andere van mooie 
filmbeelden over het vogelleven in de omgeving.

Romantiek en kleurrijke 
vakwerkhuizen
Wat een schilderachtige omgeving! Enthousiast 
lopen we richting het mooie slot in de stad Celle. 
Deze stad aan de zuidkant van de Lüneburger 
Heide is voor ons een openbaring. Na zo’n 
veertig kilometer rijden staat onze camper op 
de camperplek Am Badeland. Een toplocatie, 
want hiervandaan lopen we door het idyllische 
Französischer park zo naar de oude binnenstad. 
Daar staat in volle glorie het 14de eeuwse 
slot, omgeven door een park met slotgracht. 
Doordat het slot in de middeleeuwen wel zo’n 
driehonderd bewoners herbergde ontstond 
de oude binnenstad rondom het slot, omdat al 
het benodigde personeel zich in de nabijheid 
vestigde. 

Tegenwoordig is het kasteel eigendom van 
de staat Nedersaksen die zorgdraagt voor het 
onderhoud. Het slot herbergt het oudste theater 
van Duitsland dat Hertog Georg Wilhelm in de 
17de eeuw voor z’n vrouw liet bouwen. Geweldig 
dat dit theater nog steeds in gebruik is. 
’s Zomers vinden er veel optredens plaats op de 
binnenplaats van het kasteel. Het is een aanrader 
om binnen een kijkje te nemen waar de kapel 
uit 1480 op ons de meeste indruk maakte. Een 
pareltje met zowaar een Vlaams tintje, want er 
hangen vierentwintig kleurige schilderijen van de 
hand van Maarten de Vos.  Tekst en beeld: Kees en Carla Witvliet 
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Vanuit het kasteel lopen we nieuwsgierig de 
binnenstad in en daar ben je zomaar niet 
uitgekeken. We begrijpen dat hier jaarlijks zo’n 
drie miljoen bezoekers rondlopen, want er staan 
maar liefst zo’n vijfhonderd vakwerkhuizen. De 
kleurige details maken ze extra aantrekkelijk. 
Vooral de straat van vier eeuwen, met als 
uitblinker het 16de eeuwse Hoppener huis, is een 
plaatje. Celle heeft wat bouwkunst betreft nog 
iets speciaals te bieden. Net achter het nieuwe 
gemeentehuis ligt een heel bijzondere woonwijk, 
de 'Italienischer Garten'. Hier vinden we de 
zogenaamde Bauhaus gebouwen. Opvallende 
kubuswoningen in de kleuren rood en blauw 
van architect Otto Haesler. Gebouwd in 1923 en 
leuk om te zien dat ze er vandaag de dag nog 
steeds fantastisch uitzien en bewoond zijn. In het 
levendige centrum van Celle, dat zo’n zeventig 

duizend inwoners telt, komt ook de inwendige 
mens goed aan z’n trekken. Wij waagden ons 
in het Thearplatz restaurant aan het beroemde 
regionale gerecht genaamd Löwenmahlzeit. Een 
aanrader dus: Guten Appetit!

Tijd voor bezinning
Onderweg naar onze volgende 
overnachtingsplek besluiten we langs het 
voormalige krijgsgevangen- en concentratiekamp 
Bergen-Belsen te rijden. De plek die in ieders 
geheugen ligt gegrift omdat Anne Frank hier in 
maart 1945 aan tyfus is overleden. Dit voormalig 
oefenkamp van het Duitse leger werd in het 
voorjaar 1941 ingericht als gevangenkamp voor 
hoofdzakelijk Russische krijgsgevangen. In 1943 
nam de SS deze plek over om er Europese Joden 
op te sluiten. Een van de ruim vijftienduizend 

gevangenen die zich op 2 december 1944 in 
het kamp bevonden was de vijftienjarig Anne 
Frank. Van Bergen-Belsen als concentratiekamp is 
weinig over, maar als je hier rondloopt tussen de 
restanten voel je als het ware de verschrikkingen 
die hier plaatsvonden. Goed dat het museum de 
herinneringen levend houdt met beelden over de 
gebeurtenissen en het dagelijkse bestaan in dit 
oord. 

Treinen, sneeuw en 
overweldigende natuur
Onze volgende overnachtingsplek is een 
romantisch stekje bij een boerderij met 
vakantiewoningen: de Imkershof. Een geweldige 
locatie in Schneverdingen-Surbostel. De 
omgeving hier leent zich voor ontelbare 
uitstapjes. Op zo’n tien kilometer afstand ligt 

bijvoorbeeld het tweede grootste pretpark 
van Duitsland, attractiepark Heide-Park. Of 
je gaat voor een dagje winkelen in het grote 
winkelcentrum Designer Outlet Soltau. 

Wij kiezen op zondagmorgen voor de fiets en dat 
blijkt een goede keuze. We fietsen richting Soltau 
en in het buitengebied worden we verrast door 
hoorngeschal. Hier vallen we met onze neus in 
de boter want er blijkt een drijfjacht gaande. Een 
prachtig schouwspel krijgen we voorgeschoteld. 
Een groep van zo’n dertig honden volgt een 
slipspoor van lappen met vossengeur dat van 
tevoren door het terrein is getrokken. Aan het 
joelende geluid kun je precies horen dat de 
honden op het juiste spoor zitten. Een grote 
groep ruiters volgt de honden en een geweldig 
spektakel speelt zich zo af. Na elke run is er   
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“’s Zomers vinden er veel optredens 
plaats op de binnenplaats van het 

kasteel. Het is een aanrader om 
binnen een kijkje te nemen waar 

de kapel uit 1480 op ons de meeste 
indruk maakte"



een pauze waarin de honden en paarden even 
op adem kunnen komen. Voldaan fietsen we 
terug en genieten van de zon op ons mooie 
kampeerstekje. 

Dat ook hier prachtige natuurgebieden op 
fietsafstand liggen ontdekken we de volgende 
morgen. We fietsen naar het toeristische 
informatiepunt in Behringen. Hier beschikt men 
over diverse fietsroutes, wij kiezen route 10 die 
tweeëntwintig kilometer lang is. Dit blijkt een 
schot in de roos, want we de route leidt ons 
door onmetelijke heidevelden. Weliswaar soms 
wat moeilijk begaanbare weggetjes, maar de 
paarse kleurenpracht vergoedt alles! Onderweg 
passeren we het idyllisch gelegen Wilsede met 
een als museum ingerichte boerderij uit 1880. 
Tevens een goede koffiestop op een gezellig 
terras. Eenmaal weer op de fiets wacht ons 
nog een pittige klim, de Wilseder Berg van 169 
meter hoog. Dit blijkt zomaar de hoogste berg 
in Noord-Duitsland te zijn. Kijk, dat hebben 
we toch weer even gefikst en het uitzicht is 
overweldigend! 

Tenslotte kunnen we, als liefhebbers van 
treinen, de modelbouwbaan in Bispingen niet 
overslaan. Dit is een onderdeel van Abentauer 
Welten. Het twintig kilometer modelspoor 
ligt op een overdekt buitenterrein waar meer 
dan vijfhonderd treinen door themawerelden 
rijden. Een mooi schouwspel voor kleine en 
‘volwassen’ kinderen, voor de kleintjes zijn er 
ook veel speelmogelijkheden. Trouwens ook de 
wintersportliefhebber komt hier volledig aan z’n 
trekken, want in het Snowdome ernaast ligt een 
indoor skipiste.

Tv-idolen en het witte goud
Verbaasd kijken we om ons heen en jawel, we 
staan toch echt aan een haven. Dat hadden 
we niet verwacht toen we vanmorgen richting 
Lüneburg stad reden. Weliswaar is de haven niet 
meer in gebruik, maar hiervandaan vertrokken 
schepen vol zout, het ‘witte goud’ over de rivier 
de Ilmenau naar de Elbe. Een fraaie historische 
havenhijskraan herinnert nog aan die periode. 
Tegenwoordig is het vooral een trefpunt voor de 
locals, die strijken graag neer op een van de vele 
terrassen. 

De Hanzestad Lüneburg dankt z’n rijkdom aan 
de vele zoutmijnen rondom de stad die rond 
1980 gesloten zijn. Dit zout moest van zo’n vier 
kilometer diepte komen en de gevolgen van 
meer dan duizend jaar zout delven tonen veel 
gebouwen. Zo zijn de oude vakwerkhuizen 
rondom de Sint-Michaëlkerk flink verzakt, 
maar ook dat heeft z’n charme. Opvallend is  
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“Net achter het nieuwe gemeentehuis 
ligt een heel bijzondere woonwijk, de 
‘Italienischer Garten'. Hier vinden we 
de zogenaamde Bauhaus gebouwen. 

Opvallende kubuswoningen in de kleuren 
rood en blauw van architect Otto Haesler"



trouwens dat alle huizen aan de onderzijde 
zijn gebouwd op steen in plaats van hout. Dit 
omdat brandgevaar op de loer lag vanwege de 
grote vuren waarboven het zout moest drogen. 
Lüneburg is trouwens een van de weinige steden 
zonder oorlogsschade en de middeleeuwse 
binnenstad wordt gekoesterd. Zo mogen er 
geen bouwwerken op de daken komen zoals 
antennes of zonnepanelen. En het moet gezegd, 
vanaf de oude watertoren uit 1905 heb je een 
pracht uitzicht op alle ongeschonden daken 
en de omgeving. Let in de binnenstad vooral 
op de grappig versierde vakwerkhuizen met 
gezichten, die behoorden aan de rijke brouwers 
van destijds. 

In vroeger tijden huisden er duizenden soldaten 
in de stad, die hebben plaatsgemaakt voor 
studenten. Lüneburg is nu een levendige 
universiteitsstad met veel barretjes. Dan nog een 
leuk weetje: er bestaat zowaar een soap over 
Lüneburg die sinds 2006 dagelijks op de Duitse 
tv komt met de titel ‘Rote Rosen’. Alleen hiervoor 
komen ieder jaar al miljoenen Duitsers naar de 
stad om te zien waar hun idolen leven! 

Voor ons was deze reis een eyeopener: 
wat een geweldig gebied om te recreëren 
en voor de kampeerder een walhalla wat 
overnachtingsplekken betreft. Praktisch iedere 
stad of dorp bezit een camperplek, maar ook 
campings zijn er te kust en te keur. Wij voelden 
ons thuis bij onze buren en komen graag terug: 
auf wiedersehen!  

Overnachtingsplekken
Camping Sonnenberg in Müden/Örtze 
(campingsonnenberg.com)
Mooi aangelegde terrassencamping met ruime 
kampeerplekken. De camping ligt in de natuur 
op zo’n 15 minuten wandelafstand van Müden. 
Er is een restaurant met beperkte kaart en 
broodjesservice. Het sanitair is schoon maar 
gedateerd en bij volle bezetting te krap.

Wohnmobilstellplatz am Badeland in Celle 
(womo-celle.de)
Fraai camperpark met modern toiletgebouw 
voorzien van douches. Er is broodjesservice 
en een minigolfbaan is onderdeel van het 
camperpark. Gelegen op vijf minuten wandelen 
van de prachtige binnenstad.

Kamperen bij de boer: Imkershof in 
Schneverdingen-Surbostel (imkershof.de)
Dit boerenbedrijf bezit een aantal fraaie 
vakantiehuizen verspreid over het terrein. De 
gastvrije familie biedt daarnaast maximaal drie 
camperplekken aan. Eigenlijk is dit een ideale 
plek voor bijvoorbeeld grootouders met een 
camper die met de familie op vakantie willen. 
Er is een grote binnenruimte met voetbalveldje, 
tafeltennis, biljart etc. Daarnaast is er buiten 
legio speelmogelijkheid waarbij zelfs skelters 
niet ontbreken. Een camperovernachting, 
inclusief gebruik van een superluxe badkamer, 
kost ! 30 per nacht.
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“Tegenwoordig is de haven van Lüneburg 
vooral een trefpunt voor de locals, die 

er graag neerstrijken op een van de vele 
terrassen”


