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Langs Süderelbe 

Med den lille færge, der tøffer over Elben i 

pendulfart, kommer jeg hurtigt fra Glückstadt 

til Wischhafen, så vandringen kan genopta-

ges. Efter de første 700 m langs Glückstädter 

Str. - til ca. der hvor bilkøen begynder denne 

søndag formiddag! - krydser jeg vejen og ta-

ger hul på de 112 km Elbe-Weser-Weg til 

Bremerhaven. Der er dømt digevandring de 

næste par timer, men når der er sol og en let 

brise er der godt at gå. Dette er marskland. 

Fladt så langt øjet rækker, men grønt og fro-

digt. 

Diget løber langs Wischhafener Süderelbe, 

som afgrænser »Elbinsel Krautsand«, der har 

Elben på sin nordøstlige side. Min dige-

vandring fortsætter gennem byen og forbi det 

gamle museum for kystskibsfart. Hvor diget 

fjerner sig fra floden er der blevet plads til en 

kæmpestor frugtplantage, og længere frem-

me er det tid til en lille opvisning på en ride-

skole. 

I Dornbusch peger Elbe-Weser-Weg-skiltet, 

der står neden for diget, hen ad Dornbuscher 

Hafenstrasse, men oppe ved hoved-vejen er 

der ingen afmærkning. Jeg drejer mod syd 

mod den planlagte rute og følger den mod Hüll. Langt om længe dukker pilene op 

igen. Efter den lange asfaltcykelsti drejer jeg tv ad en sognevej og derefter tv igen 

ind i skoven. Lidt senere er der bord og bænk med udsigt over Tierschützenhofs 

marker og dyremenageri. 

Ruten fortsætter ad en blød markvej med levende hegn til begge sider, mest birk, 

men Königsmoor er jo lige i nærheden. Ved en lille klynge huse peger et frønnet 

vandreskilt mod nordvest, så jeg drejer ind på en markvej med højt græs. Ved 

den næste gård mangler afmærkningen igen, men iflg. kortet skal jeg mod vest, 

og så er markvandringen ved at være slut for denne gang. 
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Langs Oste 

Jeg finder en god p-

plads ved Bent-

wischer Niederstrich; 

og så er det ellers op 

på cyklen og ud ad 

de flade sogneveje til 

startstedet. Vandre-

turen starter på den 

knapt synlige mark-

vej, men jeg tager 

cyklen med til mere 

beboede egne. Det 

er overskyet, ikke så 

varmt som i går, 

men heller ikke så 

meget vind. 

Großenwörden er der ikke meget liv i, men jeg runder lige et meget smukt ek-

sempel på et hus i den »Altes Land stil«, som kan ses overalt på Elbens sydlige 

bred, vest for Hamburg. Huset er i hvidmalet bindingsværk med tavl i røde mur-

sten, hvidmalede vinduer med nogle få grønne skodder, en stor rundbuet port, of-

te med grønmalede døre, og stråtag eller rødt tegltag med knæk. Kirken og 

værtshuset lige over for er i samme stil, men de vinder bestemt ikke nogen skøn-

hedskonkurrence. Så er det ellers ad lige sogneveje ud over markerne, og endelig 

når jeg floden Oste. Pilene viser op på diget, så nu er der igen digevandring de 

næste timer. Digekronen er dog ikke meget brugt, heller ikke af dyrene, så flere 

steder er der meget højt græs. 

Hen under middag begynder det at regne, så jeg søger ned ad diget, da der viser 

sig et trin, der gør det muligt at komme over pigtrådshegnet langs vejen. Det kla-

rer snart op igen, men jeg fortsætter ad digevejen til Osten, hvor diget nu bruges 

til en husrække med fortov. Ved »Fährkrug« lokker spisekortet med ’ål i dild’, så 

nu må det være spisetid. I ventetiden sørger den gamle svævefærge for under-

holdningen; det ene ben af det store jernstativ er plantet på kroens terrasse. Fær-

gen er over 100 år gammel, og minder meget om den i Rendsburg, selv om der 

ikke er en jernbane øverst. I dag er det nok kun turisterne, der har glæde af den. 

Endnu en beværtning ligger længere oppe ad diget, »Flußhotel Seefahrer«. Nord 

for hotellet er der stadig højt græs på diget, så jeg foretrækker den gode spurplat-

tenweg. Ved huset med det danske flag forsøger jeg igen, men nu er det blæst op, 

så ved næste pigtrådstrinbræt stiger jeg af. Det var vist også i sidste øjeblik. Det 

varslede uvejr med regn og torden kommer nu, så det føles lidt mere trygt bag di-

get. Heldigvis er der ikke så langt til den ventende bil med tørt tøj. 
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På olympen 

Vejret er helt utroligt. Fuld 

sol, svag vind og temperatu-

ren sniger sig i løbet af for-

middagen op på 10 gr. Jeg 

fortsætter min digevandring 

langs Oste, men ikke uden 

forhindringer, og ved en stö-

pe går jeg igen ned på den 

gamle færgevej. 

Ruten fortsætter over broen til Oberndorf, og drejer så igen sydpå ad en smal vej, 

den historiske Fährlücke, mellem husene og diget. Ved kirken bliver den til en fli-

sesti, hvor der tidligere har været en teglbane, der fragtede tegl fra 18 teglværker 

til udskibning. Det varer dog ikke længe før jeg må op på diget. Diget og forlandet 

er opdelt i små parceller, så med jævne mellemrum skal jeg over et hegn eller 

gennem en drejeport, men der er ingen stöper. 

Efter et par km digevandring langs Oste drejer jeg th mod Wingst ad sognevejen, 

og lige før jernbanelinjen Cuxhaven-Stade drejer jeg igen th og følger en temmelig 

overbegroet markvej til næste baneoverskæring. Kort efter følger jeg hovedvejen 

et lille stykke og drejer så ind på grusvejen og går op mod skoven. Her har par-

celhuse og villaer bredt sig langs vejen Wassermühle, men det varer ikke længe 

før ruten drejer skarpt tv ind i en kurpark, som ligger på østsiden af geesten 

Wingst. 

Efter den gule pil ved indgangen til kurparken skal man nu følge de hvide pile de 

næste mange km gennem skoven Wingster Wald. 

Nu går ruten ad en flisesti langs en mini-zoo, hvor lamaerne glor nysgerrigt. Lidt 

efter lokker kurparkens Imbiß med en god, varm gullaschsuppe til €2,70 og det er 

ikke til at stå for. Ruten fortsætter op gennem kurparken, og så gik glansen af Sct. 

Gertrud for oppe på bakken, Deutscher Olymp på hele 65 m, er der et Gasthaus, 

der har en strålende fremtid bag sig. Nu er der kun et til-salg-skilt og et grimt ud-

sigtstårn med en mobilmast. 

Nu går det så ad smalle stier gennem skoven ned til nogle gode skovveje, der næ-

sten alle sammen hedder noget med bahn. De hvide pile leder mig ad Letzter 

Bahn, forbi Schwedenfeld Bahn og til Silberbergbahn, hvor jeg passerer det høje-

ste punkt i området, Silberberg på 74 m. Her er også flere gravhøje, bl.a. Ketel-

barg, hvor der efter sigende er en kedel med guld og ædelstene. Ved grusvejen 

drejer jeg ned mod Westerhamm, passerer gasthaus »Lütt Mandus«, og fortsætter 

ad Krummenbuscher Weg til en spurplattenweg, hvor jeg skal videre i morgen. 
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Indlandsmarsken 

Igen i dag er det nødvendigt med lidt gym-

nastiske øvelser foran bilruderne, men so-

len er allerede på vej, så selv om der er rim 

overalt, så skal det nok blive en god dag. 

Turen starter med en spurplattenweg, som 

slutter ved »Neuhaus-Bülkauer-Kanal«. Den 

12½ km lange kanal fra Balksee til Aue blev 

bygget i 1853, hvor den bl.a. blev brugt til 

at fragte tørv. Trafik er der ikke meget af i 

dag, men den er et vigtigt led i afvandingen 

af det 7.900 ha store marskområde. 

Jeg fortsætter ad en markvej på østsiden af 

kanalen, hvor der er meget stille. Jeg kryd-

ser kanalen ved vejen Am Balksee, som jeg 

følger et godt stykke tid før jeg kan krydse 

Aue og komme ned forbi Bovenmoor. Jeg 

fortsætter gennem engene langs »NSG 

Balksee und Randmoor« og ad grusveje til 

Eichofsberg, som er en 8 m høj skovklædt 

geest. 

Jeg drejer videre sydpå mod »NSG Wildes 

Moor bei Stinstedt«, men pilen viser uden 

om, så det bliver ikke særlig vildt. Da 

markvejen bliver til en sognevej drejer jeg th og lidt senere tv, så jeg kommer 

uden om Stinstedt. 

Henne ved diget, der indrammer »Feuchtgebiet Stinstedter See«, er der flere van-

drere, der nyder det gode vejr og den dejlige udsigt. Det var egentlig planen, at 

jeg skulle have fulgt vandreruten gennem et hjørne af mosen, men vejen er druk-

net, så jeg må op på digekronen i stedet. Når man ser alt det vand kan man godt 

forstå det store digeanlæg. Ved et stort udkigstårn drejer jeg op mod landsbyen 

og lidt senere th ad Eichenstr. hvor turen slutter for denne gang. 

E9 ns, etape 4: 
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Rundt om søen 

Jeg sætter bilen ved den stille vil-

lavej, og cykler op forbi den fine 

stråtækte vindmølle, hvor der er 

en god udsigt over søen og byen. 

Derefter følger jeg småvejene syd 

om søen til Eichenweg, hvor jeg 

finder et træ, der kan holde på 

min cykel. 

Og så er det ellers derudaf. Det er 

meget stille, men lidt diset og ikke særlig koldt. Jeg drejer th ad markvejen, der 

fortsætter gennem skoven. Snart er der asfalt og lidt senere et skilt, »Ende der 

befestigten Weg 150 m«, som får mig til at fundere over fagtermer på de forskelli-

ge sprog. Jeg opfattede egentlig den grusbelagte skovvej som en befæstet vej, 

men det er den så ikke heromkring. 

Der er mange træer ved markvejene, mest birk, og der er meget få pløjemarker, 

så grundvandet står nok lidt højt. Jeg går ind i »NSG Holzurburg« og drejer snart 

hen ad en overbegroet sti langs en kanal. Iflg. kortet skal jeg over en bro, og af-

mærkningen er da også intakt, men broen er spærret pga fare for sammenbrud, 

så jeg håber på bedre held ved den næste bro. Jeg fortsætter med kanalen på høj-

re hånd, og selv om næste bro umiddelbart ser ud til at være af samme årgang 

som den forrige, så er den dog passabel. På den anden side af kanalen er der fine 

stier, og endelig kan jeg begynde at skimte søen, først bag en stråtækt hytte med 

en træstub som bord, lidt senere da stien rykker lidt tættere på og småskoven er-

stattes af siv. Jeg kommer forbi skytternes hus med en søpavillon og lidt senere er 

der en anløbsbro og et udsigtstårn med en fin udsigt over søen og byen. 

Her sidst på dagen kommer motionsfolket. her er både vandrere, løbere, cyklister 

og støjgængere i hver sit tempo. Jeg fortsætter ad stien og drejer tv ved den bre-

de »Bederkesa-Geeste-Kanal«, som er en del af Elbe-Weser-Schiffahrtweg. Ved 

sørestauranten krydser jeg kanalen på højbroen, der er pyntet med margueritter 

og går ind i kurparken og op gennem byen. Nær gågaden er der en smal skolesti 

mellem høje hække, og senere går stien op forbi nogle damme og videre ind i 

skoven. Efter en lille tur gennem et villakvarter kommer jeg ud til skovbrynet, 

hvor man kan se langt ud over markerne, Bad Bederkesa ligger på en bakkeø. Så 

er det igen ind gennem skoven til villavejen, hvor bilen venter. 
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Vildtbeskyttelse 

Det er koldt 

og tåget da 

jeg vågner, 

men det varer 

ikke længe 

før solen får 

bugt med tå-

gen, og det bliver rigtig fint vejr. 

Fra Hotel Neuhaus kører jeg tværs gennem Land Hadeln, som er området mellem 

floderne Oste og Weser. Det er meget fladt og der er mange kanaler og enge, men 

meget få pløjemarker. Landsbyerne er lange og stort set uden sidegader. Flere 

steder er der huse i Altes Land stil, også kirker, fx i Steinau. 

Jeg stiller bilen på en skovvej i udkanten af Wehden, og begynder cykelturen til 

startstedet via Drangstedt, der holdt 700-års jubilæum i foråret. De gode cykelsti-

er er anlagt th eller tv for vejen som der nu var plads til. 

Jeg går på gode markveje ud over græsmarkerne. Et skilt fortæller, at her er an-

lagt et vildtbeskyttelsesområde og den et god nok. Da jeg vender mig om får jeg 

øje på et rådyr. For en gangs skyld når jeg at få taget et billede. Da jeg lister mig 

lidt videre er der et til, men så er jeg kommet for nær, for nu springer fire dyr op 

og alle seks tager flugten ud over stubmarken. 

Så går det ind gennem skovene syd for Drangstedt. Først langs skovbrynet til 

Schweinesöhle, så forbi en spejderplads i en granplantning, så på en sti, der fører 

bag om Junkernhorst og så tværs gennem Waschhorn ad lange skovveje. I udkan-

ten følger jeg stien syd om en indhegnet sandgrav, Elmloher Sandgrube, og så ud 

i det frie på en lang lige birkealle gennem et engområde, hvor der er helt stille. 

Ved et rensningsanlæg drejer jeg tv så jeg kan komme rundt om skoven Wehde-

ner Holz og så nordpå til skovvejen, hvor jeg stillede bilen. 

E9 ns, etape 6: 
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Havnefronten 

Her til morgen tager jeg ruten via 

Cuxhaven gennem det flade marskom-

råde. Jeg starter med at gå mod vest,  

krydser motorvejen A27 og lidt senere 

den nedlagte bane, og drejer så tv ned 

gennem skoven langs banedæmningen 

og så ud over markerne. Kort før et 

villakvarter krydser jeg grænsen til 

Bremerhaven, som er en del af bysta-

ten Bremen. Snart drejer jeg th ad en 

lang, lige flisesti. Lige før byen går jeg 

forbi vandværksskoven, hvor jeg igno-

rerer en gul pil, der må pege i den for-

kerte retning. - Det bemærkede Wan-

derhoernchen også i 2003 !! 

Jeg fortsætter gennem det stille villa-

kvarter, drejer tv ad Südstellenweg og 

igen tv ad Mittelfeldweg, under to slid-

te jernbanebroer, tv langs banen, th 

om værtshuset og ind i Speckenbütte-

ler Park. Her er et par parkbetjente på 

sisyfosarbejde med bladene. Jeg drejer ned mod søen, hvor Bootshaus Specken-

büttel lokker med »Mittagstisch«, så det må jeg prøve. 

Jeg går op ad den nyplantede alle, der naturligvis er flisebelagt. Med jævne mel-

lemrum er den forsynet med ilagte stålplaketter, der beskriver de forskellige træ-

er. Da jeg kommer op på bakken finder jeg ud af, at jeg har gået på »Allee der 

heilende Bäume«. 

Jeg fortsætter lige ud ad en bred villagade, går over den travle transportkorridor 

til Überseehafen, og videre gennem en grøn kile og forbi gamle kolonihaver, hvor 

der mod vest er en fold med græssende heste og bag dem silhuetterne af Über-

seehafens kraner. Ved nogle bastante lejlighedskarreer drejer jeg th, hvor der 

snart er flere kolonihaver, og så tv ad en grussti langs med Neue Aue, hvor der er 

en gul pil. 

Så er der nyere højhuse og ældre boligkvarterer, og endelig går det ned mod hav-

nen, hvor jeg går over broen mellem Kaiserhafen og Neuer Hafen og ud til Weser-

digets »Kommodore-Ziegenbein-Promenade«. Lige inden for diget er der fuld gan-

ge i byggeriet af flere boligblokke, som ligger i vejen for udsigten fra den gamle 

by, men de senere år er det jo blevet moderne at bo ved vandet. 

Ved enden af Neuer Hafen er den ydre slusebro afspærret, så jeg må ned af diget 

før det gamle fyrtårn med kranen, men snart kan jeg gå forbi legepladsen med 

både pingviner og palmer og igen op på diget, hvor der er mere nyt byggeri. Først 

»Zoo am Meer« og lidt senere et stort kongrescenter/hotel, der minder om kom-

mandobroen på et stort skib samt flere store bygninger bl.a. indkøbscentret »Me-

diterraneo«. Bag dem ligger »Deutsches Schiffahrtmuseum«, som breder sig over 

et stort område ved Alter Hafen, hvor der ligger flere gamle skibe. Jeg fortsætter 

over Hans-Scharoun-Platz, og går bag om den tekniske skole til hovedvejen. Her 

fortsætter jeg mod syd over floden Geeste og drejer ned langs kajen til Weserfær-

gens anløbsplads, hvor jeg fanger en taxa, der kan køre mig til Wehden. 
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Butjadingen 

Nu blev det tid til at genoptage van-

dringen; sidste år druknede påsken i 

sne, men i år er der fuld sol fra en sky-

fri himmel og temperaturen er på vej 

mod de 15 gr.  

Der er lidt køligt på færgen, mens jeg 

nyder Bremerhavens skyline på vej til 

Butjadingen, som er den halvø, der 

skyder sig op mellem Weser og vadehavsbugten Jadebusen. 

Jeg går i land i Blexen og drejer straks sydpå langs Weser. Det varer ikke længe 

før den første digevandring begynder. Der er nu ikke meget udsigt til floden, for 

forlandet er fyldt med fabriksanlæg, og snart skal jeg rundt om en kæmpestor fly-

vemaskinefabrik, der består af mange forskellige, delvist sammenbyggede bygnin-

ger.  

Jeg går op til landevejen og fortsætter sydpå, drejer ind i byen og følger derefter 

diget og banen til banegården, hvor jeg går ned ad trappeanlægget og videre 

gennem boligkvarteret til en smal sti, der leder ud til en Wanderweg. Den er an-

lagt på en nedlagt banestrækning, som jeg følger næsten ubrudt til Stollhamm 

forbi småbyernes baghaver og møllerne ved Moorsee. 

Det meste af vejen har jeg fulgt »Butjadinger Weg«, der afmærket med et hvidt B 

i en sort firkant. 

E9 ns, etape 8: 
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Watt 

Jeg drejer hen ad hovedvejen, og 

følger fortov og cykelsti mod vest 

til det store dige. Jeg skal rundt 

om den store havbugt Jadebusen, 

der er en del af Nationalpark Wat-

tenmeer. Jeg går op på diget, hvor 

man mod vest kan skimte Wil-

helmshavens kraner. Der er kun 

fårestier, så jeg vælger at følge 

bærmevejen sydpå inden for diget. 

Ved hjørnet hvor landevejen 

kommer tæt på bærmevejen, er 

der information om et seminar i 

2003, hvor man fik lokale billed-

huggere til at fremstille store 

skulpturer, der bl.a. illustrerer 

skabelsen og syndfloden. »Der 

Skulpturenpfad am Deich rund um 

den Jadebusen« fører forbi i alt 14 

kunstværker. 

Ruten fortsætter op over diget og 

ned på forlandet, men da ruten lidt 

senere igen drejer op på diget, 

vælger jeg at gå ind i nationalpar-

ken og følge »Salzwiesen-Pfad« 

gennem engene helt ud langs slik-

gårdene. Stien består af betonpla-

der, der er delvis oversvømmede 

med mudder. Det er forbudt at 

forlade stien, fuglene skal jo have 

ro, men jeg kommer da igennem. 

Jeg fortsætter hen forbi det kommunale Strandbad Sehestedt, der kan disponere 

over 700 m strand og lidt forland. Her kan man formedelst et passende gebyr tage 

sig et bad og leje en sæsonplads til teltet eller campingvognen. Jeg drejer rundt 

om nogle få huse og nationalparkens Erlebniszentrum, der alle står på stylter, og 

forsætter op over diget til cykelstien langs Bäderstraße. Ved Schweiburgersiel er 

der rejst en mast med højvandsmærker. Selv om diget blev forhøjet til 7,9 m i 

1959, slikkede bølgerne hen over diget ved den store stormflod, der druknede 

Hamburg i februar 1962. 

Ved Kirchenweg op til Süderschweiburg er der indrettet en Wanderparkplatz, hvor 

jeg stopper. Nu har jeg haft nok modvind. 

Også i dag har jeg fulgt »Butjadinger Weg«, der afmærket med et hvidt B i en sort 

firkant. 

E9 ns, etape 9: 
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Friesische Balje 

Ruten fortsætter op over diget og ned til »Wanderweg Watt«, der vist har fået et 

forkert navn. Der er mudder og vandpytter på cementen hele vejen, så den er ik-

ke helt ufarlig. Det varer dog ikke så længe før jeg skal op over diget og forbi 

Mündungsschöpfwerk Jade øst for Varel, hvor store pumper sørger for at afvande 

området, når den naturlige afvanding ikke slår til. Her har man fra 1523-1822 ind-

diget og genvundet land fra det floddelta, kaldet »Friesische Balje«, der opstod ef-

ter de store stormfloder i det 13. og 14. århundrede, der jo også gik voldsomt ud 

over halligerne længere nordpå. 

Jeg fortsætter bag diget til Wilhelm-Kammann-Schleuse ved Vareler Tief, hvor der 

er en lille lystbådehavn, og videre langs diget til kort før Dangast, hvor bærmeve-

jen går op på diget og afløses af en flisebelagt digekrone. Her er både camping-

plads og badestrand på forlandet, mens byen ligger på en bakke. Digevejen aflø-

ses af en villavej, som jeg følger gennem byen til kurparken og endnu en cam-

pingplads. Jeg søger ud til kysten, hvor der er en indhegnet sti langs skrænten. 

Uden for byen passerer jeg et stemmeværk og en lille havn, og så er der ellers 

kold vandring på digekronen indtil Petershörn. Her fortsætter jeg ad bærmevejen 

mod nordvest til den første bilvej. Undervejs er der flere info-tavler, der fortæller 

om digebyggeriet og forlandet. 

Også i dag har jeg fulgt »Butjadinger Weg«, der er afmærket med et hvidt B i en 

sort firkant. Den slutter ved Petershörn, så herefter fulgte jeg »Jadeweg«, der 

kommer fra Wildeshausen. Den er afmærket med et hvidt J i en sort firkant. 

E9 ns, etape 10: 

 km: 147,8-164,7 

 Süderschweiburg 

 Dangast 

 Petersgroden 

 2014-04-18 

 

 

 

Schweiburger Watt 

 

 

Dangast 
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Cykelvandring 

Så er vejret slået om igen. Fuld sol 

og en svag vind, medvind vel at 

mærke. Jeg går mod nord ad  bær-

mevejen, som er en populær cykel-

sti, til udkanten af Cäciliengroden, 

hvor der er en lille plads med hytte, 

bordbænkesæt og kunst. Her går 

jeg op på diget, hvor der er anlagt 

en Lehrpfad ud gennem de salte 

enge. Jeg følger digekronens flisesti 

et lille stykke, men skal så ned igen 

på bærmevejen. Jeg passerer den 

lille flyveplads, hvor der ikke er 

meget aktivitet. 

Ved porten er det slut med diger for 

denne gang. Jeg drejer tv, fortsæt-

ter op til hovedvejen, hvor jeg dre-

jer th, krydser snart vejen og drejer 

igen tv ind i parken. Her passerer jeg »Historisches Siel«, hvor man har bevaret et 

gammelt digeanlæg. Jeg krydser jernbanen og fortsætter ad Umfangstraße til bro-

en over Weser-Jade-Kanal. Her drejer jeg tv og følger den smalle vej langs kana-

len. Iflg. stipilvejviseren hedder den »Weser-Ems-Wanderweg«, men mærkeligt 

nok er den illustreret med et cykelsymbol. - I dag møder jeg faktisk også flere 

cyklister end vandrere. 

Kort før hovedvejen ved Sande passerer jeg nogle hytter, der huser »Paddel- und 

Pedalstation Sande«, og lige efter hovedvejen kommer jeg forbi Freizeitanlage 

Sander See, hvor info-tavlen er fyldt med forbud, bl.a. må sejlbådene ikke have 

master højere end 8 m. Ved motorvejen skal jeg over kanalen, og derefter følger 

jeg en smal flisesti syd for kanalen til et lille havneområde uden for Dykhausen, 

hvor chaufføren venter. 

Undervejs har jeg fulgt »Jadeweg«, der er afmærket med et hvidt J i en sort fir-

kant. Ved kanalen blev den afløst af »Ems-Jade-Weg«, der er afmærket med et 

anker. 

E9 ns, etape 11: 

 km: 164,7-179,1 

 Petersgroden 

 Cäciliengroden 

 Mariensiel 

 Sande 

 Dykhausen 

 2014-04-19 

 

 

 

Mariensiel 

 

 

Ems-Jade-Kanal 
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Langs kanalen 

 

Så er det tid til at gøre E9 færdig - forude venter Holland. 

Siden sidst er det blevet sommer og varmt, men heldigvis ligger en del af ruten i 

skygge, så det skal nok gå. 

Jeg starter ved den lille bådehavn, går over broen til cykelstien og drejer kort efter 

tv og går ad en sognevej ned mod kanalen, eller rettere sagt mod diget, som jeg 

følger meget længe. Dele af kanalen er anlagt over niveau, så digerne er temmelig 

høje. Her er de ikke afgræssede, så der bliver ingen digevandring. Ved vejen op til 

Abickhafen skal jeg over klapbroen og gå langs sydsiden af kanalen. 

Ved Hoheesche er der et fint gårdmiljø og en gammel bro. Her går ruten lidt ind i 

skoven, men drejer snart tilbage til kanalen igen, og så er der ikke langt til dre-

jebroen ved Wassermühle, hvor der også er en »Paddel- und Pedalstation Friede-

burg«. Jeg fortsætter langs nordsiden af kanalen, passerer Schleuse Wiesede og 

fortsætter til hovedvejen mellem Upschört og Wiesede, hvor jeg igen krydser ka-

nalen og drejer ned til et lille anlæg, hvor chaufføren venter. 

Undervejs har jeg fulgt »Ems-Jade-Weg«, der er afmærket med et anker. 

E9 ns, etape 12: 

 km: 179,1-195,4 

 Dykhausen 

 Hoheesche 

 Brinkenshöhe 

 2014-07-06 

 

 

 

Dykhausen 

 

 

Wassermühle 
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Mod Aurich 

 

Jeg fortsætter et stykke ad landevejen men drejer snart over på nordsiden af ka-

nalen, hvor jeg fortsætter ad den flisebelagte sti. Ved den næste bro breder villa-

bebyggelsen Marcardsmoor sig langs sydsiden af kanalen i en række. Her er der 

gang i en reparation af kanalvæggen. På en pram ligger nye pæle, som bliver 

banket ned af en kran på en anden pram. Det ser noget besværligt ud, men det er 

nok lettere end at køre på vejen. 

Hvor hovedvejen krydser kanalen støder »Nordgeorgsfehnkanal« til. Den blev an-

lagt i 1820erne til afvanding af det store moseområde og til fragt af tørv til kraft-

værket ved Wiesmoor. 

Jeg fortsætter på nordsiden, følger knækkene syd om Wiesens, og går op på fod-

gængerbroen. Her har der tidligere været en drejebro til Kreisbahn Aurich, der var 

i drift fra 1898-1969. Nu er banetraceet omdannet til »Ostfriesland Wanderweg«, 

der går nord-syd fra Bensersiel ved vadehavet til Rhauderfehn ved Papenburg, og 

baneselskabet er omdannet til et busselskab, som har fået navn efter kaldenavnet 

for smalsporstoget, »Jan-Klein«. 

Lystbådene sejler videre mod Aurich, som er et besøg værd. Byen stammer fra det 

12. årh., men efter at fyrstehuset Cirksena uddøde i 1744, blev det en omskiftelig 

tid, idet Aurich har tilhørt både Preußen, Holland, Frankrig, Hannover og fra 1946 

Niedersachsen. Efter kommunalreformen blev Aurich Ostfrieslands hovedstad i 

1978. 

Jeg fortsætter mod syd ad den flisebelagte vandrevej, som er omkranset af træer. 

Ved Schirum er der et lidt rodet industriområde med adskillige virksomheder mel-

lem vandrevejen og hovedvejen. 

Der er ikke nogen symbolafmærkning af »Ostfriesland Wanderweg«, kun skilte ved 

de fleste kryds. 

E9 ns, etape 13: 

 km: 195,4-213.6 

 Brinkenshöhe 

 Marcardsmoor 

 Wiesens 

 Schirum 

 2014-07-07 

 

 

 

Kanalvedligeholdelse, 

Marcardsmoor 

 

 

Ostfriesland Wanderweg 
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Fhv. banegårde 

Efter regnsvejsdagen i går, hvor ud-

flugten gik til det flotte skibsfartsmu-

seum, de nærliggende indkøbscentre 

og fiskerihavnen i Bremerhaven, er 

der igen fuld sol, så vandreturen kan 

fortsætte ad den trækransede van-

drevej. Det er nu slet ikke så tosset 

med lidt skygge i den varme. 

Ved Holtrup er banegården revet 

ned, og pladsen er nu et lille anlæg 

med madpakkehus og legeplads. Ef-

ter Holtrup er de trykte kilder og 

kortborde lidt uenige om forløbet, så 

jeg vælger at følge afmærkningen og 

fortsætter ad cykelstien. Efter et par 

km drejer jeg igen ind på et fhv. ba-

netrace, der løber igennem et Fehn-

gebiet, dvs. moseområde, der er så 

karakteristisk for Ostfriesland. Her er 

store enge, lange kanaler, hvide 

klapbroer og gamle vindmøller. 

Undervejs skal jeg uden om et par 

bebyggelser, der er placeret på ba-

netraceet, og lidt senere en tidligere 

banegård, der nu er stærkt udbygget 

og har fået det lidet charmerende 

navn »Pflegeeinrichtung«. Jeg går over broen og gennem en tunnel af høje hække 

i villakvarteret. Ved næste kanal, Spetzerfehnkanal, passerer jeg et lille kapel. 

Længere oppe ad kanalen ses en stor mølle. 

Jeg fortsætter ud over engene og passerer endnu en fhv. banegård, Bahnhof 

Strackholt, der nu er restaurant. Jeg fortsætter mod landsbyen Bagband, hvis 

navn ingen kan forklare. Her er et hyggeligt miljø med kirke og kro, som nu også 

er minibryghus, Ostfriesen Bräu. Lidt mod syd kan man skimte en stråtækt galle-

rihollænder fra 1812. Jeg fortsætter bagom vejkrydset og over til den fine p-plads. 

Der er ikke symbolafmærkning langs »Ostfriesland Wanderweg«, kun skilte ved de 

fleste kryds. 

E9 ns, etape 14: 

 km: 213.6-229,1 

 Schirum 

 Holtrop 

 Aurich-Oldendorf 

 Ostgroßefehn 

 Bagband 

 2014-07-09 

 

 

 

"Plejeindretning" 

 

 

Spetzerfehnkanal 
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Kradsepæle 

Ved p-pladsen er der også oprettet trinbræt for 

et par Jan-Klein-busser, så de kan udveksle 

passagerer. Også i dag er det varmt, men jeg 

fortsætter ad den fine vandrevej, som giver god 

skygge. 

Ved skoven drejer jeg tv bort fra vejen mod Gut 

Strickelkamp og henad en af de meget gamle 

veje, »Friesische Heerweg«, som jeg følger ind 

til Hesel. Efter en tur forbi baghaverne drejer 

jeg th. Ved vejen ned til Vorwerk passerer jeg 

kunstværket Scheuerpfahl »Steinbeil« af Sven 

Olaf Thater, et af 24 kunst-værker, som blev 

opsat for nogle få år siden langs Ostfriesland 

Wanderweg. Som en lokal er citeret for: - Øst-

friserne må holde meget af deres køer siden de 

opsætter kunst som kradsepæle på græsmar-

kerne! 

Jeg drejer tv ad den smattede bivej, går under 

hovedvej B72 og ind på en spurplattenweg, der 

fører hen bag om Holtland. Her fortsætter jeg 

på hovedvejen, som jeg forlader ud for tanksta-

tionen efter en ikke særlig elegant vejvisning. 

Jeg fortsætter ud over markerne og går ind 

gennem Brinkum på en vej, der godt kunne være det gamle banetrace. Den ender 

næsten ved afkørsel 2 »Leer-Ost« på A28/E22. Jeg går under motorvejen og dre-

jer kort efter tv gennem villakvarteret Brunn og derefter gennem en skov tilbage 

til hovedvejen, hvor chaufføren venter ved en lille p-plads. 

Der er ikke symbolafmærkning langs »Ostfriesland Wanderweg«, kun skilte ved de 

fleste kryds. 

E9 ns, etape 15: 

 km: 229,1-244,4 

 Bagband 

 Hesel 

 Holtland 

 Brinkum 

 Brunn 

 Logabirumer Feld 

 2014-07-10 

 

 

 

Ostfriesland Wanderweg 

 

 

»Steinbeil« ved Vorwerk 
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Natur von Minskenhand 

Jeg går et kort stykke 

ad hovedvejen og dre-

jer derefter ind i sko-

ven på det gamle bane-

trace. Undervejs er der 

et lille anlæg, hvor en 

stor info-tavle illu-

strerer »Natur van 

Minskenhand«, dvs. 

kultiveringen af fehn-

landskabet siden 1765 

med veje, marker, hu-

se, hække og levende 

hegn. Stien følges med 

en jernbane østfra et 

stykke vej, og hvor den 

krydser hovedvejen er 

der opført en stor por-

tal for »Ostfriesland Wanderweg«. 

Som altid kniber det lidt med afmærkningen i en by, så jeg vælger at fortsætte ad 

hovedvejen og drejer tv efter baneoverskæringen, der krydser den nordgående 

bane. Undervejs ser jeg et godstog fyldt med færdige folkevogne på vej fra de 

store fabrikker i Emden. 

Ved den næste baneoverskæring drejer jeg mod vest ind på gågaden Mühlenstr. 

med de sædvanlige butikker, hvor en Tschibo-cafe lokker med god kaffe. Jeg for-

lader snart mylderet og drejer tv ned mod havnen, hvor jeg følger »Wilhelm-

Klopp-Promenade« og en god vandresti forbi den historiske havn. Ved en lille 

skulpturpark, hvor der er en havfrue med fødder, drejer jeg op mod byen og snart 

efter tv og følger en ikke særlig spændende hovedvej rundt om skoven til Ems-

straße, som fører over »Jann-Berghaus-Brücke«, så jeg kan krydse Ems. Jeg ken-

der desværre ikke Leer godt nok til at kunne finde de spændende stier! 

På den anden side af den store klapbro var det planen, at jeg skulle op på diget og 

vandre langs Ems, men alle porte er aflåste, så jeg må tilbage til hovedvejens cy-

kelsti, og vente med at dreje ned mod floden ved næste by. Her følger jeg en sog-

nevej gennem de næste landsbyer til bærmevejen ved Ferstenborgum, hvor der er 

mulighed for at komme op på diget og nyde udsigten over Ems. 

Der er ikke nogen symbolafmærkning af »Ostfriesland Wanderweg«, kun skilte ved 

de fleste kryds. Jeg drejer fra ved banegården, og følger Wanderhoernchens for-

slag resten af vejen. 

E9 ns, etape 16: 

 km: 244,4-259,1 

 Logabirumer Feld 

 Leer 

 Coldam 

 Kirchborgum 

 Middelstenborgum 

 Ferstenborgum 

 2014-07-11 

 

 

 

Portalen 

 

 

Museumshavn og Skulpturpark 
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Floder og tog 

Så er det 

sidste 

etape før 

Holland; 

en meget 

varieret 

tur i fuld 

sol. 

Jeg fortsætter ad bærmevejen neden for Emsdiget. Her er enge og nogle få gårde. 

Jeg passerer et stemmeværk med en tavle, der viser en tegning af Emsdigets og 

kanalernes betydning »Rheider Deichacht / Sielacht Rheiderland«. Her kan man 

se, at en stormflod i 2006 pressede Ems op til 5,5 m over normalnul. 

Ved næste hjørne drejer jeg rundt om en papirfabrik, der blev oprettet af lokale 

bønder i 1958 som »Strohkarton-fabrik Ostfriesland«, men allerede i 1961 blev 

den overtaget af en Werner Klingele, som gennem årene har tilpasset produktion 

og energiforsyning. 

Jeg fortsætter langs havnen, hvis adgang til Ems foregår gennem en stor sluse, og 

drejer så mod syd gennem Weener. Ved St. Georgskirche, som i øvrigt har et flot 

Arp-Schnittger-orgel, drejer jeg igen vestpå gennem kirkepladsen og følger ho-

vedvejen til kort efter baneoverskæringen, hvor jeg drejer ind  på en sti langs 

sydsiden af banen. Herefter går det gennem et ensformigt villakvarter og så ud 

over markerne og rundt om en lille skov. Her passerer jeg »NSG Püttenbollen«, 

som er en 12 ha stor højmose. 

Jeg krydser igen banen, og drejer snart tv forbi en idrætsplads og ud på en mark-

vej bag om villaerne. Ved næste kryds drejer jeg op ad Beschotenweg, som er 

navnet på både vejen og byen. Snart krydser jeg motorvej A31/E22 og går gen-

nem den stille Flecken Bunde. 

Ved hovedvejen sydpå drejer jeg ned mod banen og så th langs banen ad en sti, 

der fører gennem marskområdet Charlottenpolder. Hvor vejen drejer th, går jeg tv 

ad en markvej, der ender ved en fin hollandsk klapbro over Wymeerer Sieltief. På 

den tyske side er der en info-tavle, der fortæller om »Europäischer Küstenweg 

E9«, der skulle være afmærket i 1997, og på den hollandske side et kort over den 

hollandske del af »Nordzee Kustpad«, som vi kender som Nordsøvandreruten. - Så 

der er nok at tage fat på, men jeg slutter for i dag med at gå lidt ind mod byen 

Bad Nieuweschans, hvor chaufføren har fundet en god p-plads ved en kanal. 

På denne strækning er der meget få rød-hvide afmærkninger, men jeg har fulgt 

Wanderhoernchens forslag. 

E9 ns, etape 17: 

 km: 259,1-274,1 

 Ferstenborgum 

 Weener 

 Beschotenweg 

 Bunde 

 Wymeerer Sieltief 

 2014-07-12 
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Broen over Wymeerer Sieltief 
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