Verslag solo tocht naar het Schwarztonnen Sand in de Elbe op maandag 29 februari 2016
Van Eelde via Westerstede-Jaderberg-Wesertunnel-Wischhaven naar Barnkrug-Haven: 260 km
Ruim gerekend: 3 uur rustig rijden zonder vertraging; Vertrek uit Eelde 8:00, aan ca. 11:05
Maandag: stralend weer, zonnig, in de ochtend lokaal in de streek “ Land Kehdingen” dikke mist; bij
vertrek -3 0C, bij aankomst in Barnkrug 0 0C en net zonnig boven de Elbe. Wind: matig NO3.
LW Kollmar (N-zijde Elbe, pal tegenover Schwarztonnen Sand): 13:54 met +0.6m (HW ervoor +3.6 m,
HW erna +3.5 m); dus een getij met een amplitude van ca.3 m op maandag 29 feb 2016;
LW Grauerort (Z-zijde Elbe, net ten zuiden van Schwarztonnen Sand: 14:08 met +0.6m (HW ervoor
+3.7 m, HW erna +3.6 m)
Afmetingen van het eiland Schwarztonnen Sand: 3.5 km lang bij een breedte van 0.5 km
Op pad in waadpak om 12:35 vanuit het haventje Barnkrug dat helemaal droog ligt, via een landweg
tot vlakbij de Elbe oever; daar staat duidelijk een bord: Naturschutzgebiet – verboden toegang. Door
afgestorven riet baan ik me een weg naar de Elbe oever, ik zak tot mijn knieën in het dode riet. De
oever is een beetje slikkig , maar slechts over een strook van 40m breedte, dan komt relatief hard
zand tot het Schwarztonnen Sand. Op de Elbe lijkt een politie boot stroom afwaarts te varen,
gelukkig, de boot vaart snel door, ik haal opgelucht adem. Ik loop de kustgeul in waar nog kuit-diep
water staat. De geul loopt dood naar het zuiden. Deze route is dus ook onder minder gunstige
omstandigheden goed te lopen. Op het eilandje aangekomen moet ik eerst dwars door het
afgestorven riet heen (op de terugweg vind ik een betere route, dan hoef ik minder lang door het
dode riet te waden). Weer staan er op verschillende plekken langs de oever de bekende borden –
Naturschutzgebiet. Op de heenweg vind ik in het riet van het eiland een fles met een brief erin.
Thuis open ik de fles die al op 27 april 214 in de Elbe blijkt te zijn gegooid, pal tegenover
Schwarztonnen Sand in het plaatsje Kollmar aan de noordelijke Elbe oever en moet met de vloed (in
ieder geval als resultante) mee zijn gedreven naar het eiland.
Op het eiland, na door de rietzoom te zijn gewurmd, loop ik een eindje op een vaag dijkje langs de
oever (geen natuurlijke oeverwal lijkt het), richting de grafheuvel, het doel van de tocht. Dan na een
tijdje loop ik dwars over het zandige eiland naar de heuvel waar een hut op staat. Om 13:00 arriveer
ik bij de goed afgesloten hut, maak wat foto’s en sla de terugweg in. Niemand te zien. Op de
terugweg over het eiland vluchten 3 reeën voor me uit, het eiland is groot genoeg met veel gras en
geen gevaar voor honden. Terug door de kustgeul staat die droog, voet-diep loopt er nog een klein
stroompje. Ik proef het water, dat is 100% zoet, een verrassing. Ik vraag me af of met de vloed nog
zout water tot dit punt komt, het hier is zo’n 60 km van Cuxhaven stroom opwaarts. De verlaging
was ca. 30 cm ten opzichte van het astronomisch tij. Om 14:05 sta ik weer bij de auto, waar
ondertussen twee meer auto’s geparkeerd staan, het is een geliefd uitzicht punt vanwaar
wandelingen langs de Elbe te maken zijn. Op het eiland waren nog geen vogels aan het nestelen, er
was een enkele roofvogel in de lucht, ik kan de natuur niet verstoord hebben – denk ik….
Ik verkleed me in de kou en rij om half drie terug op dezelfde route als de heenweg, tank nog in
Bunde voor 1.21,9 per liter Euro 95 (15 cent goedkoper dan in Nederland) en ben om 17:30 weer
thuis.
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Kaart met een overzicht van gebied rond Schwarztonnen Sand
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het haventje van Barnkrug, pal aan de dijk
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Aan de haven een oude ton met Barnkrug erop, op de achtergrond: Schwarztonnen Sand

De Elbe met rietzoom vanaf de dijk, blik naar het zuiden
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Door de jungle van de rietzoom
langs de Elbe, op de achtergrond:
het driehoekige bord
Naturschutzgebiet

De Elbe oever, tot waar de vloed
kwam is goed te zien aan het
sneeuw ijs; het getij is hier 3 meter
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Aan het begin van de tocht vaart
een blauw-witte politie boot de
Elbe af – gelukkig er wordt geen
alarm geslagen

Bijna door de kustgeul (links) met
aan de horizon Schwarztonnen
Sand, ook meteen moeizaam
doordringbare rietzoom
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Aankomst op het eiland Schwarztonnen Sand – met bordjes Naturschutzgebiet

“Flaschenpost” , 27 april 2014 in het water gegooid in Kollmar, pal tegenover het eiland aan de
Elbe oever
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Aan de rand wilgen en riet, met gras in het midden – de vegetatie van Schwarztonnen Sand

Blik op de Elbe vanaf de zandige oeverwal, aan de oost-kant van het eiland
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Een prachtig landschap met grassen en wilgen, op de achtergrond een baken aan de Elbe

Op de grafheuvel de enige bebouwing op het eiland: een hut – rechts de brug van een
containerschip (pijl)
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De hut op de grafheuvel, goed gebarricadeerd, een vaag pad loopt over het eiland

Detail van de hut goed gebarricadeerd en zonder stromend water en elektriciteit
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Vanaf het terras van de hut uitzicht op de Elbe, enig zins versluierd door geboomte
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Flaschenpost – na bijna twee jaar gevonden op Schwarztonnen Sand, op 29 februari 2016

Het Duits van de schrijver is grammaticaal niet 100% zuiver: ich freu mich i.p.v.ich freue mich en
in Wasser geworfen i.p.v. ins Wasser geworfen…… Heinz is geen kind meer gezien zijn email adres
en zijn verzoek om te bellen.
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Vaag is de omtrek van Duitsland te zien met het kruis waar de flessenpost in het Elbe-water is
gegooid; de post heeft een afstand van ongeveer 2 km afgelegd, van het dorp Kollmar op de
noordelijke Elbe oever naar Schwartonnen Sand, pal ten zuiden van Kollmar.
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