
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

  

17de Maritieme studiereis 2023 
15 dagen Berlijn – Praag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kettingsleepboot “Gustav Zeuner” 

 

 
Oude en nieuwe schatsluis 

Minden 
 

Kanaalbrug over de Elbe bij 
Magdeburg 

 

15-daagse Maritieme 
Studiereis Berlijn - Praag 

Van 18 april t/m 2 mei 2023 
Met de Elbe Princesse II 

 

    

Excursies in Berlijn 

   

Alberthafen Dresden 
 

Usti Elbe en scheepvaartmuseum 

 

 

Prijs: € 3.495,- 
 

Voor meer informatie: 
 

Postbus 8177, 3503 RD Utrecht | Tel: 030 243 
96 34| info@eurocult.nl www.eurocult-lito.nl  

 

 

 

Dit programma is te downloaden op de website www.debinnenvaart.nl  

Dam en Hellend-vlak van Orlik 

Schifsbau und schiffah-
rtsmuseum Roslau 

Bergbaumuseum Freiberg/Sachsen 
 

De Halsbrücke Scheepsliften. 
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Programma 
 

18 april: Dordrecht – Maagdenburg 
Vertrek per touringcar vanaf de René Siegfried in Dordrecht. Onderweg naar Maagdenburg be-
zoeken we de nieuwe en oude Schachtsluizen in Minden. Het waterwegenkruis bevindt zich in 
het noorden van de stad Minden; daar kruist het Mittellandkanal het Wesertal. De hoofdgebou-
wen voor de overgang en de verbinding van beide waterwegen zijn in de jaren 1911-1914 ont-
staan. Het Mittellandkanal is met ca. 325 km de langste kunstmatige waterweg in Duitsland; ze 
verbindt het Dortmund-Ems-Kanal met de Elbe en het Elbe-Havel-Kanal. Vervolgens gaan we 
door naar Maagdenburg waar we in ons hotel inchecken. 

 
Bij het Wasserstraßenkreuz Minden, waar twee belangrijke waterwegen, het Mittellandkanaal 
en de Wezer, elkaar kruisen, bevindt zich een binnenhaven met een containerterminal en an-
dere moderne faciliteiten, die nog voortdurend worden vernieuwd en uitgebreid. De haven heeft 
ook een groot emplacement voor goederentreinen. Rondom deze haven ontstond al sinds de 
bouw ervan (rond 1915) een gebied voor zware industrie, waaronder een, inmiddels niet meer 
bestaande, scheepswerf. 
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De schachtsluis Minden 
De Minden schachtsluis werd 
gebouwd van 1911 tot 1914 als 
onderdeel van de aanleg van het 
Mittellandkanaal bij de Was-
serstraßenkreuz Minden als 
noordelijke aflaat naar de We-
zer, waardoor de kortste verbin-
ding tussen het Mittellandkanaal 
en de Wezer tot stand kwam. 
Het had een bruikbare sluis-
lengte van 85 m en is 10 m 
breed. Dankzij de zijwaarts ge-
monteerde spaarbekkens, geïn-
tegreerd in de constructie, met 
een vulcapaciteit van 7300 m3 
(slechts 4000 m3 wordt in de 
Wezer geloosd) is in tegenstel-
ling tot de zuidelijke aflaten via 
de bovenste en onderste sluizen, het sterk waterbesparend en was daarom een technische 
hoogstand op het moment van de bouw. Het gebouw wordt nog steeds beschouwd als een 
technische attractie in Minden. 
 

 
 
Maagdenburg waar we een overnachting zullen maken. Mocht u nog even tijd en zin hebben, 
loop dan vanavond eens langs de rivier. 

 
 

 
De schachtsluis. 
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19 april: Maagdenburg – Berlijn 
Na het ontbijt in het hotel bezoeken we de kanaalbrug in Maagdenburg die ten noordoosten van 
de stad het Mittellandkanal ongelijkvloers bovenlangs laat kruisen met de Elbe. Vervolgens be-
zoeken we het Raddampfer Württemberg Museum in Maagdenburg en de kettingsleepboot 
Gustaf Zeuner. Na deze bezoeken rijden we naar ons hotel in Berlijn waar we 2 nachten verblij-
ven. 
 

Das Wasserstraßenkreuz Magdeburg 
De plannen voor de aanleg van deze kanaalbrug gaan in ieder geval terug tot het begin van de 
20ste eeuw. De bouw van het Mittellandkanaal begon in 1905. In 1938 werd de Rothensee 
scheepslift voltooid. De kanaalbrug en de dubbele scheepssluizen Hohenwarthe waren ook al in 
aanbouw.

 
De aanleg van de fundamenten voor de pijlers en vier bogen van de kanaalbrug waren al gro-
tendeels voltooid toen de bouw in 1942 werd stopgezet als gevolg van de Tweede Wereldoor-
log. Na het einde van de oorlog werd het project echter niet voortgezet door de DDR, omdat er 
enerzijds geen grote belangstelling was voor een Oost-Westverbinding en anderzijds de inspan-
ning in materiaal en arbeid te hoog zou zijn geweest. Meer dan 60 jaar lang stonden de kanaal-
brug oude beginfundaties aan beide oevers van de rivier stil. De sloop van de oude brugdelen 
was alleen mogelijk met veel inspanning, omdat hun degelijkheid en sterkte veel hoger was dan 
verwacht. 
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Na de hereniging van de beide Duitslands was het opnieuw de bedoeling om de oostelijke 
scheepvaartvaartverbindingen naar het westelijke niveau te tillen. Een van de grootste pro-
jecten was de reeds geplande uitbreiding van de waterwegverbinding van Hannover via Maag-
denburg naar Berlijn. Met het Verkeersproject Duitse Eenheid (VDE-project 17) werd in 2003 de 
Magdeburgkanaalbrug over de Elbe voltooid. De Rothensee sluis, gebouwd in 2001, heeft 
sindsdien de verouderde scheepslift vervangen.  
 

 
 

Schiffsmuseum "Württemberg" - Museum 
De Raddampfer Württemberg en het bijbehorende scheepvaartmuseum liggen midden in de 
stad Magdeburg in een Elbe uiterwaard, aan de Heinrich-Heine-Platz 1,  39114 Magdeburg, net 
beneden de Sternbrücke aan de rechteroever.  
 
De Württemberg is een voormalige stoomsleepboot die werd omgebouwd tot een scheepsvaart-
museum in Maagdenburg. De Württemberg werd in 1908/1909 gebouwd op de Roßlauer 
scheepswerf Gebrüder Sachsenberg. 
 

De kettingsleepboot “Gustaf Zeuner” 
De enige overlevende historische kettingsleepboot van de Elbe. 
In 1894 werd de "Gustav Zeuner" gebouwd als de eerste kettingsleepboot van de tweede gene-
ratie in Dresden-Übigau op de Elbe van 1895 tot 1931. Het schip werd vervolgens uit dienst ge-
nomen. Tot 1960 stond het veranderende gebruik van het scheepslichaam op de agenda. 
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 Na deze bezoeken rijden we naar ons hotel in Berlijn waar we 2 nachten verblijven. 
 

20 april: Berlijn  
Vandaag bezoeken we de historische Binnenhaven van Berlijn en het Deutsches Technik Mu-
seum, dat in 1982 is geopend. Berlijn heeft de traditie om het beste technologische museum 
van Europa te hebben. De traditie is altijd hooggehouden, ondanks de uitbraak van de Tweede 
Wereldoorlog en de vele bombardementen op Berlijn. Het is één van de grootste techniekmu-
sea ter wereld, met een tentoonstellingsoppervlak van ongeveer 50.000 m². 
Naast het museum zijn er verschillende demonstraties en activiteiten zoals papier maken, graan 
zeven, printen of de kofferproductielijn te volgen. Daarnaast is er ook een park verbonden aan 
het museum met zeldzame flora en fauna. 
 

Historischer Hafen Berlin 
De historische haven van Berlijn wordt geëxploiteerd door de Berlin-Brandenburg-Shipping 
Company (BBSG). 
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Aan het einde van de 12de eeuw ontstonden met de aankomst van de eerste bewoners op de 
oever van de Spree aanlegplaatsen voor schepen, die al snel ook goederen vervoerden, die 
ver- en ontladen moesten worden. Uit de analyse van de in het Berlijnse stadsboek genoemde 
douaneautoriteiten, die de niet-inheemse "gasten" in Berlijn moesten optekenen, werd al in 
1880 uitgebreid met handels voorrechten van graaf Adolf van Holstein (1236/63), Koning Willem 
van Holland voor zijn land (1252) en gravin Margaretha van Vlaanderen (1252). Hieruit blijkt dat 
Berlijn al in het midden van de 13de eeuw in verband stond met het Estuarium van de Elbe en 
de breed ontwikkelde Vlaams-Nederlandse regio op het gebied van handelsbeleid. 
 

Tentoonstellingen Deutsches Technik Museum 
In het Deutsches Technik Museum wat in 1982 geopend is, nodigen tijdelijke tentoonstellingen 
en 19 permanente tentoonstellingen u uit voor een bewogen ontdekkingsreis door de culturele 
geschiedenis van de technologie. 

 
 

21 april: Berlijn 
In de middag maken we een rondvaart over de Spree. Vervolgens gaan we aan boord van ons 
cruiseschip in Berlijn, de Elbe Princesse II. Inscheping om 18u. Voorstelling van de crew en 
welkomstdrankje. Diner aan boord. 
 

Rondvaart over de rivier de Spree 

 
De boottocht door het centrum van Berlijn toont veel van de beroemde bezienswaardigheden 
van Berlijn vanaf het water. 
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Welkom aan boord van het ms “Elbe Princesse II”. 

 

22 april: BERLIJN – NEDLITZ – WUSTERWITZ 
Facultatief bezoek aan Berlijn. Cruise naar Nedlitz. U ziet onderweg de idyllische meren van 
Havel. De namiddag is gewijd zijn aan een facultatief bezoek aan de tuinen van het paleis van 
Sans-Souci in Potsdam. Slot Sanssouci ligt in het oostelijke deel van het gelijknamige park en is 
een van de bekendste paleizen in Potsdam in de Duitse deelstaat Brandenburg. De Pruisische 
koning Frederik de Grote liet in de jaren 1745 – 1747 een klein zomerpaleis in rococo-stijl bou-
wen. Cruise naar Wusterwitz. Animatieavond aan boord. 
 

 
 
Slot Sans-souci 
Slot Sanssouci (van het Franse sans soucis; "zonder zorgen") ligt in het oostelijke deel van het 
gelijknamige park en is een van de bekendste paleizen in Potsdam in de Duitse deelstaat 
Brandenburg. De Pruisische koning Frederik de Grote liet in de jaren 1745 – 1747 een klein 
zomerpaleis in rococo-stijl bouwen. Op het ontwerp had de koning veel invloed. De 
samenwerking met de architect Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff liep spaak, omdat Frederik 
geen trappen wilde om op het terras te komen. Knobelsdorff vond dat het paleis op een sokkel 
moest staan, zodat het vanuit het park beter tot zijn recht zou komen. Jan Bouman, een 
architect van Nederlandse afkomst, nam de leiding van het project over.  
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23 april: WUSTERWITZ – MAAGDENBURG  
Afvaart `s ochtends vroeg naar Maagdenburg. In de namiddag, facultatief bezoek aan Maag-
denburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, gelegen op de middenloop van 
de Elbe en aan de Romaanse route. Terug aan boord en vertrek. Dansavond aan boord. `s 
Nachts varen. 

 
Sluis Zerben 

 

24 april: Wittenberg  
Aankomst in Wittenberg en vertrek voor het facultatief bezoek aan de stad van Luther. Bezoek 
aan het huis van Luther dat oorspronkelijk een Augustijnenklooster was en waar vandaag het 
grootste museum van de Hervorming ter wereld is gehuisvest en door UNESCO is erkend als 
werelderfgoed. Na het diner is er een Quizavond aan boord. 's Nachts varen we. 
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25 april: Meissen – Dresden 
Aankomst in Meissen en vertrek voor het facultatieve bezoek aan de stad en de beroemde por-
seleinfabriek. In 1710 begon Johann Friedrich Böttger in de Albrechtsburg met de fabricage van 
het beroemde Meissener porselein, dat de naam Meissen wereldbekend heeft gemaakt. Terug 
aan boord in Dresden. ’s-Middags staat een facultatief bezoek aan het Flocence aan de Elbe op 
het programma. Dansavond aan boord. Als u vandaag meedoet aan de excursies in Meißen 
dan mist u een stukje van zo’n 27 km varen op de Elbe van Meißen naar Dresden. 
 

Meißen porselein of Meißen Chinees 

 
 

Elbflorenz 
Elbflorenz (ook Florence 
van het Noorden of Flo-
rence aan de Elbe) werd 
een bijnaam voor de stad 
Dresden vanaf het begin 
van de 19de eeuw. De titel 
is vanaf de oorsprong be-
doeld als een waardering 
van de kunstcollecties van 
Dresden en de architectuur, 
maar wordt vandaag ook 
gebruikt in verband met an-
dere overeenkomsten en 
contactpunten tussen de 
Saksische en Toscaanse 
hoofdsteden.  
 
 
 
 
 

 
Koffie-, Thee-, en Mokka kan uit de 

Chinoiserieën, rond 1735. 

 
Meißen rozenmotief.  

Tafelgerei met ui patroon decor. 

 

 
Florence aan de Elbe. 
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26 april: Dresden – Usti 
Facultatieve excursie naar het Elbsandsteingebirge (zandsteenmassief aan de Elbe in Saksisch 
Zwitserland). Het Elbezandsteengebergte, ook wel de Elbezandsteenhooglanden genoemd, is 
een bergketen die zich uitstrekt over de grens tussen de deelstaat Saksen in het zuidoosten 
van Duitsland en het Noord-Boheemse deel van de Tsjechische Republiek, met ongeveer drie-
kwart van het gebied aan de Duitse kant. U ziet het fort van Königstein, een van de grootste 
versterkingen op een heuveltop in Europa, gebouwd op een rots boven een bocht in de Elbe. In 
de namiddag varen we. Animatieavond aan boord. 

 
Fort Königstein am Elbe afvarend in beeld 

 

 
  

 
We passeren De Bastei op Elbe km 24 (ro).  

Schmilka – Hirschmühle, grens Duitsland – Tsjechië. 



    Maritieme studiereis 2023  
 Die Elbe 
 

   
Eurocult-Lito Reizen T. +31 (0)30 2439634            
Postbus 8177 M. info@eurocult.nl 

3503 RD Utrecht W. www.eurocult-lito.nl 

 

11 

EUROCULT LITO 

27 april: Usti – Rpudnice – Kralupy 
Facultatief bezoek aan Litomerice, de Koninklijke stad, één van de oudste steden van Bohemen 
gesticht in de 13de eeuw. De stad ligt op de plaats waar de rivier Eger uitmondt in de Elbe. Het 
gebied waar Litoměřice in ligt wordt wel Zahrada Čech genoemd, vanwege het relatief warme 
klimaat. Drie kilometer ten oosten van de stad ligt de berg Radobýl. Het oude centrum is een 
historisch monument. In de namiddag varen we naar Kralupy. Animatieavond. 
 

Litomerice 
Litomerice is een Tsjechische stad 
in het noordwesten aan de mon-
ding van de rivier de Ohře (Eger) 
in de Labe, ongeveer 64 km ten 
noordwesten van Praag. 
 
De stad ligt in de Tsjechische pro-
vincie Ústečki kraj, die ook wel de 
Tsjechische tuin wordt genoemd 
vanwege het aangename klimaat, 
waarin verschillende vruchten en 
zelfs druiven gedijen. Voor Oos-
tenrijk-Hongarije kozen veel ge-
pensioneerden eerder voor Lito-
merice vanwege het aangename 
klimaat, dan sommige van de 
meer zuidelijke steden van het rijk. 
 

Mělník 
Mělník ligt aan de samen-
vloeiing van de rivieren de 
Elbe en de Moldau, ongeveer 
35 km ten noorden van 
Praag. De stad maakt deel 
uit van de grotere stedelijke 
zone van Praag. De regio be-
hoort tot de belangrijkste 
landbouwgebieden van De 
Tsjechische Republiek. De 
belangrijkste landbouwpro-
ducten zijn fruit, groenten, 
aardappelen, maïs, suiker-
bieten en wijn. 
 
Het Lateral Navigatie Kanaal 
Mělník (Horin) – Vraňany is 
een kanaal tussen Vraňany en Mělník in het district Mělník in de Centraal-Boheemse regio in 
Tsjechië. 

 
Uitzicht op de stad vanaf de radobýl heuvel. 
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Het benedenhoofd sluis Hořín wat momenteel verhoogd wordt tot een doorvaarthoogte van 7 m. 

 

 
Een gigantisch project om dit hele monument in delen te verhogen tot een doorvaarthoogte van 7 m.  
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28 april: Kralupy – Roztoky – Praag 
In de voormiddag kunnen we deelnemen aan een fa-
cultatief bezoek aan de oude kern van Praag, de 
hoofdstad en grootste stad van Tsjechië. Terug aan 
boord in Praag. Als u aan boord blijft kunt u het vaar-
gedeelte over de Moldau van Kralupy (km 22, 2) naar 
Praag (km 52), een goeie 30 km met nog 4 sluizen be-

leven. De namiddag is gewijd aan het facultatief bezoek aan de Kasteelwijk gevolgd door een 
Gala-avond aan boord. 

 
Historisch centrum van Praag is werelderfgoed cultuur. Hier met de Karelsbrug afgebeeld. 

 

 
De Elbe Princesse meert af in Kralupy. 
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De Praagse burcht in de kastelen wijk 

 
 

29 april: Praag  
Vandaag ontschepen we in Praag na het ontbijt. We bezoeken de Orlik dam waar we onder an-
dere de scheepsliften aan de Moldau zien. Het Orlik Reservoir is de grootste waterkrachtcen-
trale in Tsjechië. De dam is vernoemd naar het Orlik kasteel dat een paar kilometer boven de 
dam ligt. In de middag gaan we naar ons hotel waar we 2 nachten verblijven. 
 

 
 

30 april:  
Praag Vandaag staat een rondvaart (of busex-
cursie) op de boven Elbe van Pardubice stroom-
afwaarts naar de samenvloeiing met de Moldau 
in Melnik op het programma. 
 
Invarend in de sluis van Pardubice. 
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1 mei: Halle 
Vandaag rijden we van Praag naar Halle a/d Saale waar we voor de laatste nacht verblijven. 
Onderweg bezoeken we de scheepslift van Halsbrücke, het Churprinzer Bergwerkskanal, het 
Christbescherunger Bergwerkskanal en bezoeken we het Bergbaumuseum Freiberg. 
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2 mei: 
Na het ontbijt staat de touringcar klaar om ons naar Dordrecht te vervoeren. 
 

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.  
 
De cruise is afhankelijk van de waterstand en de weersomstandigheden. 
 
Prijs: € 3.495,- 
Toeslag Bovendek: € 225,- 
Toeslag 1-pers.hut en 1-pers. kamer: € 1.295,- 
Inbegrepen: alle transfers per touringcar, hotelovernachtingen in goede toeristenklasse hotels 
op basis van logies en ontbijt, cruise op basis van vol pension, Nederlandstalige begeleiding ge-
durende de hele reis, alle excursies en entreegelden voor en na de cruise. 
 
Niet inbegrepen: excursies aan boord (tijdens de cruise zullen waarschijnlijk ook enkele mari-
tieme excursies worden aangeboden. Hierover wordt iedereen tijdig geïnformeerd), fooien, re-
serveringskosten en Calamiteitenfonds (totaal € 32,- per boeking), bijdrage SGR (€ 5,- p.p.) en 
eventuele verzekeringen. 
 
Minimum aantal deelnemers: 40 
 
Programma en prijzen onder voorbehoud. 
Voor reserveringen en vragen kunt u per mail of telefonisch contact opnemen met Tom Joosten 
van Eurocult-Lito Reizen. 
 

MS Elbe Princesse II 
5 ankers - Elbe - 45 hutten 

• Hoofddek hut met hoge te ramen, 2 scheidbare bedden, 14 m² 
• Bovendek, hut met Frans Balkon, panoramische schuiframen, 2 scheidbare bedden, 14 m² 

 
Hutten 
Televisie 

Badkamer met douche en toilet 
Haardroger 

Handdoeken 
Binnentelefoon 

Kluis 
Omkeerbare airconditioning 

Elektriciteit 220V 
Wifi 
 

Opmerking: er is geen was service aan boord. 
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Dekken en technische details 

HOOFDDEK 14 hutten 
BOVENDEK 27 hutten 

ZONNEDEK 
Breedte : 10,5 meter 

Bouwjaar : 2018 
Max. aantal passagiers : 77 

Lengte : 101,93 meter 
Aantal bemanningsleden : 25 

ZONNEDEK: Ligstoelen en grote schaduwrijke plek 
HOOFDDEK: RESTAURANT 

BOVENDEK: TERRAS - RECEPTIE - SALON / BAR MET DANSVLOER 
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