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Van Balk naar Boedapest  
 
In 2005 kochten wij onze kotter, de St 91, toevallig gebouwd in 1991 en we doopten het schip om in 
Catharina. Niet alleen omdat het mijn tweede naam is, maar ook omdat we van plan waren om er 
lange en verre reizen mee te maken en het ons een mooie internationale naam leek (de 
oorspronkelijke naam was Dulle Griet). Van 2007 t/m 2013 voeren we naar Parijs  en een rondje door 
Frankrijk; naar Rügen en via de Oder naar Berlijn; naar Bornholm en Zweden; en na een zomer op  
het Duitse Wad gingen we de daarop volgende jaren naar Stockholm en Oslo.  In 2014 bleven we 
vanwege een bouwklus het hele jaar thuis, maar vorig jaar begonnen we in navolging van andere 
leden van de Kotterclub aan ons rondje Europa. 
 
Het plan was om begin mei te vertrekken, maar op 5 mei kwam er een kink in een van de ‘kabels’ 
rond Martens hart en het vertrek werd 3 weken uitgesteld. Gelukkig kon het ‘cardio vasculair 
incident’ opgelost worden met 2 stents, maar vervolgens hield onderweg op de IJssel de printplaat 
van onze kachel er na 24 jaar mee op. In Arnhem lieten we een nieuwe Kabola combiketel en nieuwe 
omvormer (type Victron) inbouwen en zo begonnen we pas op 6 juni aan het 375 km lange traject 
Rijn-opwaarts naar Mainz. 
 
1e traject De Rijn:  
Snel gaat het niet, soms varen we maar 7 km per uur vanwege de sterke tegenstroom – je kunt beter 
gaan fietsen. We overnachten in de mooie verenigingshavens van Rees en Wesel, bewonderen de 
gerestaureerde pakhuizen van Duisburg en blijven 2 dagen in de haven van Düsseldorf onder de 
Rheinturm liggen. Boven op die toren heb je een prachtig uitzicht op de verrassende architectuur 
rond de haven, waar oude bebouwing prachtig gerestaureerd is en veel spectaculaire nieuwbouw te 
bewonderen valt.  
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Via Keulen - met de enorme kathedraal uit de dertiende eeuw waar wel 20.000 mensen in passen – 
en Bonn gaat het verder naar Koblenz. Daar stroomt de Moezel in de Rijn bij ‘das Deutsche Eck’, een 
groot plein in de vorm van een taartpunt, waar keizer Wilhelm I op zijn paard over de twee rivieren 
uitkijkt. De promenade langs de Rijn is breed, 2 km lang en omzoomd door eeuwenoude platanen en 
statige villa’s. Je vindt er ook het uitgestrekte Slot van de Keurvorsten. Het meeste van wat 
daarachter ligt tussen Rijn en Moezel werd in ‘44/’45 bij 40 bombardementen met 10.000 ton aan 
bommen door 3772 vliegtuigen vernield, zo ook het reusachtige standbeeld. Maar daar is niets meer 
van te zien. Koblenz is met veel allure weer opgebouwd en maakt een voorname indruk. En dat 
zullen we nog veel vaker tegenkomen, dat steden die platgebombardeerd waren doodleuk weer in 
originele staat opgebouwd werden, al werd er soms wel 25 jaar over gedaan.  

 
 
En dan ronden we bij km 555,5 de Lorelei! De Lorelei is een vooruitspringende rots van 132 m hoog 
en daar is de Rijn op z’n smalst, ongeveer 110 m breed. Het water stroomt er zo hard dat je er 
kruipend door heen gaat – zegt men. Het is grijs en miezerig en als we op 18 juni om 10 uur de 
Lorelei naderen, giet het! Het is inderdaad spannend varen hier, maar we zetten een tandje bij en 
halen met 1900 toeren nog 5 tot 7 km per uur. (normaal is 1500 toeren). Dat valt dus reuze mee. 
Radarsignalen, waarvan de eerste gelijk bij St. Goar op borden op de kant worden vermeld, geven 
aan of er stroomafwaarts scheepvaartverkeer is waar rekening mee gehouden moet worden. Er komt 
inderdaad een vrachtschip naar beneden en we worden opgelopen door twee binnenvaartschepen 
met elk twee duwbakken. Maar waar je het meest last van hebt zijn de cruise- en passagiersschepen. 
Ik denk dat we er bij de Lorelei wel een stuk of 6 om ons heen hebben en die zijn dus soms 110m 
lang! Het water kolkt er gewoon van en Marten moet bij het sturen gaan staan om koers te houden. 
Het spannendste stukje is trouwens 1,5 km na de Lorelei als er rotsen midden in de rivier liggen, 
waardoor het vaarwater erg smal wordt. Gelukkig kiest het vrachtschip dat ons inhaalt ervoor aan de 
rechteroever (dat is dus in dit geval de overkant) de Geisenrücken te passeren, zodat wij aan de 
stuurboordwal alle ruimte houden. Dan nog 1 bocht en dan kunnen we bij het middeleeuwse stadje 
Oberwesel (leuk!) weer wat ruimer ademhalen.   
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2rYXL34jLAhWEchQKHYyMDbQQjRwIBw&url=https://www.germany.travel/en/towns-cities-culture/towns-cities/galerie-koblenz.html#!/gallery/switch/image/6&psig=AFQjCNESYWE1q4joX7Yb_IpJNk3M29bqmA&ust=1456140236812763


3 
 

 
4 km verderop staat bij Kaub een romantisch kasteeltje midden in het water: Pfalzgrafenstein. Hier 
werd vroeger tol geheven. Joost mag weten hoe, in dat snel stromende water. Verder zien we in 
totaal deze dag een stuk of 10 (ruïnes van) burchten langs de route. Ik fotografeer ze allemaal, maar 
weet later natuurlijk niet meer welke waar stond… 
 
Bij Rüdesheim houden we ‘Ruhetag’ en met het kabelbaantje zweven we over de wijngaarden naar 
boven om van het prachtige uitzicht te genieten. Door het mooie gebied van de Rheingau varen we 
vervolgens naar Wiesbaden en Mainz, twee steden die tegenover elkaar aan de Rijn liggen, 
gescheiden door een langgerekt eiland. Wij kiezen voor Mainz en storten ons daar in het St. 
Johannesfeest. Er is kermis en door de hele stad staan kraampjes en biertafels, maar we vinden ook 
nog stille middeleeuwse pleintjes met prachtige vakwerkhuizen. 
 
2e traject De Main:  
Bij Mainz verlaten we 3 weken na ons vertrek uit Arnhem bij km 493 de Rijn en varen de Main op. Die 
begint daar gewoon bij 0 te tellen. We hebben in Rüdesheim al de mast en de giek op het dak gelegd, 
want op de Main is de laagste brug 4,40m. D.w.z. bij de hoogste waterstand, want een paar dagen 
later blijkt de brug bij Auheim 8m hoog te zijn! Het water staat kennelijk erg laag. Met alles plat zijn 
wij net geen 3m hoog. Nu brengen we ook de wrijfhouten aan weerszijden aan, want in de sluizen 
heb je vaak stalen damwanden waarin de stootwillen verdwijnen. Bij de eerste twee moeten we 
wachten op uitvarende vrachtschepen, maar dan gaat het schutten met een noodvaart. De 
sluiswachter vraagt eerst per marifoon of we vastliggen?: ok – dann geht ’s los! Alle sluizen zijn 
ongeveer 340 m lang en bij no. 3 kunnen we met een cruiseschip mee schutten. Daar gaan we heel 
langzaam en beheerst 4,5m omhoog. We komen 4 cruise schepen tegen en worden door 1 
opgelopen. De toeristen treffen het niet vandaag: het giet of het hoost. Bovendien is de omgeving 
ook niet erg opwindend, veel industrie (Opel, Hoechst, depots van Shell en Caltex) en maar af en toe 
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een dorp met een karakteristiek kerkje. Het is nu wel relaxed varen en de stuurautomaat kan zelfs 
aan. Talloze zwaluwen scheren laag over het water vlak voor de boot langs.  
In de stromende regen leggen we in Frankfurt  aan, het financiële centrum van de EU. Bovenop de 
Main Tower in het ‘Bankenviertel’ is op 240 m hoogte een bezoekersplatform. Daar zijn we dol op en 
we laten ons met de lift in 20 seconden naar boven brengen. We zien de loop van de Main en heel in 
de verte het Taunus gebergte. Daar kun je ook zien hoe weinig er nog over is van de Altstadt, meer 
dan een plein met middeleeuwse vakwerkhuizen is het eigenlijk niet. En de meesten daarvan zijn in 
1986 ook nog eens opnieuw aan de hand van oude tekeningen herbouwd, net als trouwens de 
Kaiserdom die er vlak achter ligt. 
Via Aschaffenburg met het indrukwekkende slot, varen we het Frankenland in. Zo wordt het 
noordelijk gedeelte van Beieren genoemd. Maar de Franken voelen zich geen ‘Beiersen’, ze hebben 
zelfs hun eigen dialect. Tot 1800 waren het twee aparte deel- of vrijstaten, maar onder Napoleon 
lijfde Beieren het Frankenland in. Neurenberg is er de grootste stad.  
De Main is prachtig! Breed, groen, af en toe een dorp en bij km 100 komen de bergen weer 
tevoorschijn en beginnen de hellingen met wijngaarden weer. De volgende twee sluizen staan voor 
ons open en alleen voor ons kolkt er 15 tot 20 miljoen liter water in die enorme bak naar binnen!  
In Miltenburg kunnen we voor ’t eerst aanleggen aan een grasveld, waar we gratis liggen. 
De smalle en lange hoofdstraat aan de voet van de berg loopt parallel aan de Main en is een 
aaneenschakeling van middeleeuwse huizen, meest vakwerk. Die hebben alle strijd en stormen 
eeuwenlang goed doorstaan. Heel bijzonder. Daarna wordt de rivier heel kronkelig en blijkt 
Wertheim weer van hetzelfde laken een pak: een schilderachtig stadje aan de voet van een berg 
onder een (ruïne van) een enorme Burcht. In Würzburg waan je je in een middeleeuwse stad, maar 
geen gebouw is er ouder dan 70 jaar. Op 16 maart 1945 werd de stad tijdens een bombardement van 
17 minuten vrijwel geheel weggevaagd. Er kwamen 5.000 mensen bij om.  
Het is inmiddels volop zomer en 38 graden!, maar in de Residentie, het enorme barokke Slot  - met 
meer dan 300 kamers - dat in oude luister hersteld werd, is het heerlijk koel. 
 
3e traject Main Donau Kanaal: 
Een week later hebben we bij Bamberg (km 384) de Main gehad en begint het Main Donau Kanaal. 
We beginnen aan het laatste traject (171 km) naar de Donau. Bamberg is overigens ook weer 
vermeldenswaardig: de Altstadt is Werelderfgoed en Bamberg was in 2010 culturele hoofdstad van 
Europa. De wijngaarden laten we achter ons, we zijn nu in het land van bier en bratwurst met 
goudgele graanvelden. We varen hoog in het kanaal langs de daken van de huizen en boomtoppen. 
En recht toe, recht aan, zoals een kanaal nu eenmaal is. De sluizen hebben deuren die naar beneden 
zakken of kantelen en soms nog over je hele boot druppen als je er onderdoor vaart. Vanaf sluis 
Eibach (nr. 8 van de 16) krijgen we sluizen met Schwimmpoller oftewel ‘Bootschleppe mit 
Transportwagen’ oftewel drijvende bolders waar we aan vast kunnen maken, zodat je niet meer 
steeds hoeft te verhalen. Na een laatste ‘Hub’ van 24,67 m (!) leggen we aan bij Motor-Yacht-Club 
Roth (km 90,7): een ponton in het kanaal waar 1 boot aan kan liggen en verder is daar niets… Bizar. 
Zo ver het oog reikt: een leeg kanaal met alleen wij. Maar heel stil en rustig. Dan zijn we op de helft 
van het kanaal.  
Bij de volgende twee sluizen gaan we in totaal 50 m omhoog, ze liggen maar 4 km uit elkaar. De 
sluizen worden voor 60 % gevuld uit spaarbekkens naast de sluis (en als je zakt wordt het water dus 
teruggepompt) en de laatste 40% komt uit het kanaal zelf. Bij km 102 passeren we de Europese 
Waterscheiding: een druppel water die valt aan de kant waar we vandaan komen, gaat naar de 
Noordzee >> 980 km/600 mijl; valt die aan de andere kant, dan gaat ie naar de Zwarte Zee >> 2480 
km/1600 mijl. We varen 15 km op het hoogste ‘plat’, met prachtige vergezichten. En dan gaan we bij 
Bachhausen voor het eerst deze reis zakken.  
Het laatste is het mooiste stuk van het MDK. Na de sluis bij Dietfurt, stroomt de Altmühl in het MDK 
en het kanaal volgt de lussen van de rivier. We varen nu door een dal met aan weerszijden bergen en 
zien ook weer dorpjes en (ruïnes van) burchten die op strategische plekken in een bocht van de rivier 
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gebouwd werden. We komen voor het eerst een vrachtvaarder uit de Zwarte Zee tegen. En heel veel 
toerfietsers op de paden langs het kanaal/de rivier. 
 
4e traject De Donau: 
Bij Kelheim komt het MDK uit op de Donau, bij km 2411. Dat betekent dat het nu nog 2411 
kilometers varen is naar De Zwarte Zee. Dat we nu de stroom mee hebben, is te merken: op zondag 
12 juli liggen we al na 3,5 uur te plak in Regensburg, na 33 km en 2 sluizen. Het centrum is 3 km 
terug. Wij kunnen er niet liggen en hebben een plek gevonden in de haven van een voormalige werf, 
achter een bunkerschip, aan een gammele steiger van de Steggemeinschaft Regensburg. De fietsjes 
komen dus weer van pas. We zetten die op slot naast de bijna 850 jaar oude stenen brug, die met 16 
bogen een middeleeuws bouwwonder mag heten, maar die nu in de steigers staat, zodat er weinig te 
bewonderen valt. Van daar loop je de stad in, die heel middeleeuws en bijzonder is. Er is weer een 
grote Dom met bonte glas in lood ramen en een drukke buitenkant en er zijn veel pleinen, die 
allemaal bomvol zitten, want … vandaag is het de laatste dag van het Bayerisches Jazzweekend! Die 
Duitsers houden van feestjes, overal waar we komen is wel wat te beleven.  
Door naar Straubing. Al gauw zijn we bij Walhalla: een kopie van een Griekse zuilentempel die de 
Beierse koning Ludwig de Eerste op een strategische plek op een berg langs de rivier liet bouwen, 
omdat hij die in Griekenland zo mooi vond. Bizar. Je ziet hem van heinde en verre.  
 

 
De rivier loopt hier heel hoog boven de omgeving, zodat je mooie vergezichten hebt. En hij is heel 
breed, zo maar 300 m. We passeren een gebied van 5 km waar steeds langs de linkeroever een 
groepje van 6 gele tonnen in een cirkel bij elkaar ligt, waar je niet doorheen mag varen: dat is een 
Fischruhezone! Op elke ton zit een aalscholver te wachten tot de vissen zijn uitgerust… 
Bij de sluis van Geisling wordt 36.640.000 liter water voor ons alleen ingelaten en als we 7,30 m 
zakken er weer uit gepompt; de sluizen zijn hier 2 keer zo breed: 24 m. 



6 
 

Er is vandaag niks te beleven op de rivier. Dorpen zijn ver weg, er is geen vertier (het is de hele dag 
ook bewolkt en grijs) en we komen welgeteld twee vrachtschepen tegen, een Rus en een Hollander. 
De tweede sluis, bij Straubing, staat voor ons open en we kunnen er zo in varen. Hier krijgen we zo 
maar 8 km cadeau, want de telling in de rivier gaat in de sluis van km 2330 naar km 2322. 
7 km voor Passau kiezen we voor een jachthaven en we gaan er op de fiets naar toe. Een stad die je 
gezien moet hebben en die we tot dan de mooiste vinden. Gebouwd op de plek waar de Inn en de 
Ilze tegelijk in de Donau uitkomen. Het tweeduizend jaar oude centrum ligt op een landtong tussen 
de Donau en de Inn, die ook heel breed is en snel stroomt. Smalle straatjes en steegjes die af en toe 
steil omhoog lopen. Heel veel cruise schepen aan de kade op de Donau. Een van de hoogtepunten – 
ook letterlijk, want op het hoogste punt - is de St. Stephan Dom, waar elke dag om 12 uur een 
orgelconcert van een half uur gegeven wordt en daar gaan al die toeristen naar toe. Wij ook. 
 
De Donau is de tweede rivier van Europa, na de Wolga. Na Duitsland gaat ie door Oostenrijk, 
Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Montenegro, Roemenië, Bulgarije, Moldavië en Oekraïne voor 
hij uitmondt in de Zwarte Zee. Meestal is het de grens tussen twee landen. We hebben dus nog veel 
landen te gaan, maar Duitsland hebben we gehad: net na Passau staat ongeveer bij km 2222 op een 
heuveltje in de rivier een wit grenspaaltje, rechts is nu Oostenrijk! De rest volgt na de sluis bij 
Jochenstein, 20 km verderop. Overigens denken we dat we ook niet verder zullen komen dan 
Hongarije dit jaar, we zijn op internet al aan het zoeken naar een winterberging in de buurt van 
Boedapest. Te laat vertrokken, te veel te zien onderweg. 
 
De Donau wordt nu werkelijk heel erg mooi. We varen tussen de bergen door en de haarspelbocht bij 
Schlögen doet ons denken aan de beroemde bocht in de Maas in de Ardennen. Alleen komt er hier 
nog een, en nog een. Bij het gehucht Obermühl zien we voor een restaurant een kade waar 70 m 
voor kleine vaartuigen bestemd is en we besluiten er midden tussen de bergen te blijven liggen.  
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In de meeste plaatsen waar we overnachten zijn de kades gereserveerd voor cruiseschepen. Er zijn 
tussen Rotterdam en de Zwarte Zee 130 maatschappijen actief, die met zo’n 1.000 schepen per jaar 
genoemd traject bevaren. Ze varen vooral ’s nachts en veroorzaken vaak nogal wat golfslag. 
Vrachtvaarders zijn er lang niet zoveel en van hen heb je nooit last. 
De Winterhaven in Linz, 46 km verderop, is nieuw maar onbemand. In een soort elektriciteitskast zit 
een kluisje met de sleutel van het hek. Je belt het nummer dat erop staat en dan krijg je de code. 
Overigens zijn er maar 3 plaatsen voor gasten en dus ook maar 3 sleutels, maar wij zijn de enige 
gasten. Mauthausen is een prachtige plaats aan de Donau, 20 km voorbij Linz. Mooie huizen met 
barokke gevels, die er al 100 jaar of langer stonden toen op 8 augustus 1938, vijf maanden na de 
‘Anschluss’ van Oostenrijk bij het Duitse Rijk, de eerste gevangenen vanuit het concentratiekamp 
Dachau in Mauthausen arriveerden. Tot de bevrijding in mei 1945 door de Amerikanen werden er 
190.000 mensen naar Mauthausen gedeporteerd. In de ‘ruimte van de namen’ staan de namen 
geschreven van 81.000 mensen die in Mauthausen en de nevenkampen omkwamen en waarvan de 
namen bekend zijn. 
 
De Donau telt van Kelheim tot aan de Zwarte Zee 18 sluizen en daarvan liggen er 7 in Duitsland en 8 
in Oostenrijk. De 36 km tussen Melk en Krems wordt de Wachau genoemd. Een gebied dat zo mooi is 
dat het samen met de middeleeuwse binnenstad van Krems sinds 2001 op de lijst van Unesco 
werelderfgoed staat. Vanwege het milde klimaat zijn hier ook weer wijngaarden en worden er 
abrikozen verbouwd. Wijn en toerisme zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten, maar Krems 
heeft ook een staalfabriek en een universiteit. Vandaar is het 74 km naar Wenen. Op vrijdag 24 juli 
varen we de stad in, maar wat is die groot zeg. Het is nog wel 10 km varen naar Marina Wien. 
Ondertussen zie je alleen maar moderne gebouwen op de oevers, op de linker een groepje 
wolkenkrabbers, het business centrum en pas na een stuk of 5 (soms dubbele) bruggen wordt je iets 
van het oude centrum gewaar. In de Marina lig je ‘op stand’ en de voertaal is Engels. En de prijs is er 
ook naar, 50 euro per nacht. Dat betaalden we in Oslo ook. Maar wel een luxe haven, alhoewel wij 
vanaf onze ligplaats helemaal om de haven heen moeten om bij de voorzieningen te komen. En hij is 
ook allerminst dichtbij het centrum: we fietsen eerst 20 minuten langs de Donau naar de Reichsbrug, 
om vandaar in een rechte lijn nog eens 20 minuten de stad in te fietsen langs de Praterstrasse 
(inderdaad, langs het veel beschreven ‘reuzenrad’) naar het hart van de het oude centrum de 
Stephans Platz met de Dom.  
We blijven er tot woensdag, want er is weer veel te zien en varen dan in 1 dag naar Bratislava, 61 
km. We krijgen flink wat stroom mee en halen 18 – 20 km per uur. De Donau stroomt hier 35 km lang 
door het nationaal park Donau Auen. Bij km 1883 en 1879 zijn de voormalige grensstations van 
Oostenrijk en Tsjechië, waar je dankzij Schengen niet meer hoeft aan te leggen om een stempel in je 
paspoort te halen. De omgeving wordt er wat bergachtiger. Daarna varen we 8 km lang precies over 
de grens tussen Oostenrijk en Slowakije, voor we Oostenrijk definitief achter ons laten. Dan zijn we 
ook in al Bratislava. Ook daar mogen we niet aan de kade afmeren. De jachthaven ligt een half uur 
rijden met de auto van het centrum en we worden er opgevangen door Eliska/Elli, de weduwe van 
Dodo Zsoldos, een begrip in kringen van toervaarders, die de haven nu met haar kinderen bestiert. Er 
komen ook andere gasten op onze boot af en we bieden ze allemaal een ‘manoeuvre schnaps’ (lees 
beerenburg) aan, op onze goede aankomst in Slowakije. Vergeleken bij de chique jachthaven van 
Wenen is het allemaal nogal rommelig en gedateerd, maar wat een leuke sfeer. Hier blijven we tot 
zaterdag. 
De Donau gaat 172 km door Slowakije, maar dik 100 km daarvan is de rivier de grens tussen 
Slowakije en Hongarije. Of eigenlijk nog 40 km meer, want bij km 1853 gaan wij een kanaal in en gaat 
de Donau als grensrivier ernaast - achter een sluis die niet meer in werking is en achter grote stuwen 
- verder tot km 1811. Je moet je nu ook al aanmelden voor sluis Gabcikovo en toestemming vragen 
om het kanaal in te varen. Dik 2,5 uur later zijn we pas bij de sluis. Vlak voor het kanaal is de rivier 
een paar kilometer breed, maar in het kanaal wordt het vaarwater steeds smaller tot uiteindelijk 500 
m. Daardoor kan er, als er veel wind staat, flinke golfslag ontstaan. Vandaag hebben we daar geen 
last van: er is weinig wind en het is 26 graden. Het kanaal ligt heel hoog, achter de betonnen oevers 
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zien we de toppen van de bomen en af en toe een torenspits. We komen 6 keer een passagiersschip 
tegen, maar verder het hele eind niks of niemand. 
De sluis is 34 m breed! en 275 m lang! En je zakt er 20 m! We mogen er invaren, maar moeten helaas 
1,5 uur wachten voor we met een vrachtschip geschut worden. Maar we hebben er veel bekijks; er is 
zeker een open dag op de sluis. 
Daarna nog 8 km kanaal en dan varen we weer op de Donau, met weer kribbetjes en strandjes. Ook 
hier weinig te beleven, af en toe een groepje kanoërs. Als je nu aan de linker oever aanlegt, ben je in 
Slowakije; leg je rechts aan dan ben je in Hongarije. Maar dat kan pas in Komarno/Slowakije, want er 
zijn maar weinig aanlegmogelijkheden in Slowakije/Hongarije.  
Esztergom aan de Hongaarse kant, 50 km verder stroomafwaarts, is weer een hoogtepunt. Ooit de 
hoofdstad van Hongarije en nog steeds de hoofdzetel van de katholieke kerk in het land. Als je de 
maquettes bekijkt van het oorspronkelijke complex van de basiliek heeft het zelfs wel wat van het 
Vaticaan, met een groot plein ervoor, begrensd door langgerekte gebouwen links en rechts. De 
kolossale en indrukwekkende basiliek staat boven op een heuvel vlakbij de Donau en de koepel 
midden in de kruisvormige kerk is 100m hoog. Daar kun je op, een klim van 413 treden in soms heel 
smalle torentjes, waardoor de bezoekers gereguleerd in groepjes toegelaten moeten worden. Maar 
het uitzicht is fantastisch. 
Na nog een paar dagen voor anker en overnachtingen in het schilderachtige Szentendre, varen we 11 
augustus naar Boedapest. Via internet hebben we er een werfbaas gevonden die een mooi plekje 
voor de winter voor ons geregeld heeft: onderin een voormalige industriehaven, langszij een 
woonboot. Er woont een jong stel op, dat wel 8 maanden op onze boot wil passen en waarvan de 
man scheepstimmerman/ - onderhoudsmonteur is. We blijven een week in Boedapest, fietsen alle 
dagen door de stad en maken het schip klaar voor de winter. We hebben 1900 km gevaren in 50 
vaardagen. We zijn tot km 1650 gekomen en zo ver is het nu ook nog naar de Zwarte Zee. We zijn 
drie maanden onderweg geweest en op 20 augustus 2015 vliegen we naar huis. Maar we hebben een 
retour geboekt en gaan op 4 mei 2016 verder met ons Rondje Europa! 
 

 


