
Verslag tocht naar Sengwarder Oberfeuer en door naar Sengwarder Unterfeuer,  

zaterdag 31-11-2015 

 

Vertrek uit Eelde om 4:30, aankomst bij het startpunt aan de dijk onder Ruhwarden om 6:30. 

Spannend was het onderweg of we de weg van Jaderberg naar de Jadeboezem konden berijden – we 

volgden een Duitser die  het inrijverbod negeert, alleen ‘Anlieger’ zijn welkom. Hier gaat de weg over 

het veen, is erg hobbelig en slecht met veel scheuren, dus reparatie wordt terecht ondernomen.  

Na ons in de kille mistige kou verkleed te hebben, gaan we om 6:50 het wad op dat er droog bij ligt 

en om 7:35 staan we al bij het voormalige Sengwarder Oberfeuer, een afstand van 3.3 km vanaf de 

dijk. Slechts een klein oester-mosselveldje vertraagde de tocht een enigszins. Menno rent een rondje 

om de sokkel, de vuurtoren zelf is al voor de tweede wereldoorlog van de sokkel gehaald. Menno’s 

beklimming wordt geen succes met de dikke aalscholver mest erop. 

 

We lopen door in rechte lijn naar het voormalige Sengwarder Unterfeuer dat al vanaf het Oberfeuer 

in de mist te zien is. Het is de vraag of we dit baken vanaf het Oberfeuer wel kunnen bereiken, van af 

de noord zijde van de Sengwarder Balje ging het niet. Helaas, ook van deze kant is de  Sengwarder 

Balje niet te doorwaden. Een getij verschil van 4 meter verklaart de sterke stroming in de geul die ons 

De sokkel van het voormalige 

Sengwarder Oberfeuer is ca. 4 meter 

hoog. Menno grijpt hier in de 

stinkende  aalscholver  mest,  

om direct weer naar beneden te 

klimmen. 



omver dreigt te gooien als we dieper dan tepelhoogte de geul in schuivelen. Zeehonden, die 

nieuwsgierig op eerbiedige afstand links en rechts van ons in de geul zwemmen, maken ons duidelijk 

dat een doorsteek zeer twijfelachtig wordt. We wachten tot de kentering om ca. 9:20 (LW 

Wilhelmshaven 9:14) en ook dan is het niet mogelijk door de geul te waden, het eb-water stroomt 

nog steeds hoewel minder sterk terwijl  500m naar het westen de vloed al inzet. Dus de kentering 

rond de eb duurt hier zeer kort en het blijft oppassen geblazen met een getij verschil van 4 meter.  

 

 

Menno voor de Sengwarder Balje met 

het voormalige Unterfeuer op de 

achtergrond; de geul is te diep en 

stroomt te hard in een gebied met een 

getij verschil van 4 m bij springtij 

(31 oct 2015). 

Zeekaart van 2015 – vergelijk het 

verloop van de Sengwarder Balje met 

de werkelijkheid als getoond op de 

satelliet opname, zie volgende 

bladzijde 



Wij liepen deze tocht bij ZO wind 4 en springtij met een verlaging van 30 cm (LAT condities!), dus om 

succes te hebben moeten de omstandigheden nog gunstiger worden die niet vaak zullen optreden. 

Waarschijnlijk verschuift de loop van de Sengwarder Balje meer en meer naar het NW dus zou het 

mogelijk worden om in de toekomst tocht deze route via het Oberfeuer te nemen, in de zomer bij 

springtij met sterke oostenwind.  Om half elf staan we weer op de dijk, nog steeds in de mist.  Op de 

terugweg naar Nederland komt de zon tevoorschijn bij Westerstede. 

 

 



 

 

 


