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Autorondreizen DUITSLAND
THÜRINGEN

& SAUERLAND

NOORD- & 
OOST-DUITSLAND

MOEZEL 
& SAUERLAND

THÜRINGEN
& SAKSEN

SAUERLAND, THÜRINGEN
& BEIERSE WOUD

NOORD- EN MIDDEN-
DUITSLAND & THÜRINGEN

BERLIJN, SAKSEN 
& THÜRINGEN

MIDDEN-DUITSLAND,
ERTSGEBERGTE & MOEZEL

BERLIJN
& THÜRINGEN

3 HOOGTEPUNTEN
VAN DUITSLAND

8 dagen v.a.119

8 dagen v.a.169

8 dagen v.a.149

7 dagen v.a.169

8 dagen v.a.149

10 dagen v.a.199

8 dagen v.a.149

11 dagen v.a.239

7 dagen v.a.149

10 dagen v.a.299

• u verblijft in Pentahotel Gera**** en in 
Hotel Winterberg Resort***

• tips: bezoek historisch Jena en de 
druipsteengrotten ‘Attahöhle’ in Attendorn

• u verblijft in het Steigenberger Maxx 
Hotel**** en in NH Hotel Schwerin****

• tips: wandelen of fietsen rond Jena en 
het Schweriner Schloss in Schwerin

• u verblijft in Hotel Lellmann*** en in 
Hotel Winterberg Resort***

• tips: ontdek wijnstad Cochem of wandel 
door de heuvels van het Sauerland

• u verblijft in Leonardo Hotel Weimar**** 
en in L’Hotel Dresden***

• tips: Wittumspaleis in Weimar en de 
Frauen kirche in Dresden

• u verblijft in het Parkhotel Olsberg****, 
Radisson BLU Erfurt**** en in het 
Predigtstuhl Resort***

• tip: maak een boottocht op de Biggesee

• u verblijft in het NH Hotel Schwerin****, 
Hotel Tryp*** en Pentahotel Gera****

• tips: maak wandel- en fietstochten of 
bezoek Hannover en Dresden

• u verblijft in Hotel Van der Valk Berliner 
Ring****, Leonardo Hotel Freital*** 
en in Pentahotel Eisenach****

• tip: bezoek de musea in deze steden

• u verblijft in het Welcome Hotel Pader-
born****, Pentahotel Chemnitz**** en
NH Trier***

• tip: Semper Opera in Chemnitz

• u verblijft in het Sorat Hotel Ambassador 
Berlin*** en in het Leonardo hotel 
Weimar****

• tip: bezichtig de Brandenburger Tor

• u verblijft in Leonardo Hotel Weimar****,
L’Hotel Dresden*** en Courtyard by
Marriott Berlin City Center****

• tips: Zwinger Paleis en Berliner Dom

Zie www.kras.nl/51570

Zie www.kras.nl/51545

Zie www.kras.nl/50537

Zie www.kras.nl/50441

Zie www.kras.nl/51326

Zie www.kras.nl/51546

Zie www.kras.nl/51564

Zie www.kras.nl/51568

Zie www.kras.nl/51569

Zie www.kras.nl/51174

Supervoordelige rondreis

4-sterren hotels

Hotel direct aan de Moezel

Bezoek deze culturele steden

Ervaar de frisse berglucht

Reis langs Schwerin: stad van 7 meren

Stedentrip en natuur in één reis

Cultuur en natuur in 1 reis

Combineer stad en natuur

Boordevol cultuur

GERA & WINTERBERG
8 dagen inclusief ontbijtbuffet
Aankomstdata: van 4/4 t/m 24/10

JENA & SCHWERIN
8 dagen inclusief ontbijtbuffet
Aankomstdata: van 4/4 t/m 24/10

LÖF & WINTERBERG
8 dagen inclusief ontbijtbuffet
Aankomstdata: van 14/3 t/m 24/10

WEIMAR & DRESDEN
7 dagen inclusief ontbijtbuffet
Aankomstdata: van 11/2 t/m 30/9

OLSBERG, ERFURT & SANKT ENGLMAR
8 dagen inclusief ontbijtbuffet
Aankomstdata: van 4/4 t/m 24/10

SCHWERIN, CELLE & GERA
10 dagen inclusief ontbijtbuffet
Aankomstdata: van 8/4 t/m 21/10

BERLIJN, DRESDEN & EISENACH
8 dagen inclusief ontbijtbuffet
Aankomstdata: van 2/4 t/m 15/10

PADERBORN, CHEMNITZ & TRIER
11 dagen inclusief ontbijtbuffet
Aankomstdata: van 1/4 t/m 21/10

BERLIJN & WEIMAR
7 dagen inclusief ontbijtbuffet
Aankomstdata: van 1/4 t/m 30/9

WEIMAR, DRESDEN & BERLIJN
10 dagen inclusief ontbijtbuffet
Aankomstdata: van 8/4 t/m 30/9
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Smog plaagt Spaanse steden
n Europese norm stevig overschreden n Onderzoeker: Hoog tijd voor actie

Maaike Homan
Madrid

De Torre Espacio is met 230 meter
het hoogste gebouw van Madrid.
Vanaf één van de hoogste verdiepin-
gen lijkt het stadspark El Retiro, ’de
longen van de stad’, niet meer dan
een kleine, groene vlek. Op de acht-
baanswegen die door het centrum lo-
pen staat het verkeer aan het einde
van de middag vast. Een bruine de-
ken van smog hangt over de stad. Het
contrast met de helderblauwe lucht
is groot.

Niet alleen Madrid, maar bijna alle
grote steden in Spanje overschrijden
jaar na jaar de toegestane hoeveel-
heid luchtvervuiling, vastgesteld
door de Europese Unie. Het Spaanse
ministerie van milieu wil nu dat de
grote steden ’drastische maatrege-
len’ nemen tegen luchtvervuiling
door het verkeer.

„Het vormt een serieus probleem
voor de volksgezondheid”, zegt ook
Jordi Sunyer Deu, gerenommeerd
onderzoeker en mededirecteur van
Creal, het Spaanse onderzoekscen-
trum naar milieu-epidemiologie. Hij
somt op: allergieën, luchtwegpro-
blemen, hart- en vaatziekten. Creal
heeft berekend dat luchtvervuiling
alleen al in Barcelona jaarlijks aan
3500 mensen het leven kost. Recente
landelijke cijfers ontbreken.

Binnen de Europese Unie is de
norm voor het uitstoten van fijnstof
vastgesteld op gemiddeld 40 micro-
gram per kubieke meter per jaar.

Vooral Madrid (gemiddeld 4 punten
hoger) en Barcelona (gemiddeld 10
punten hoger) halen deze norm
niet.

Daar moet een einde aan komen,
vindt Teresa Ribera, staatssecretaris
voor klimaatverandering. Haar voor-
stel: laat automobilisten tol betalen
of laat elke dag een gelimiteerd aan-
tal auto’s in de steden toe. Ze twijfelt
of de gemeentebesturen, die in Span-
je een grote mate van zelfbestuur
hebben, wel genoeg doen tegen de
luchtvervuiling.

Plannen om de lucht schoner te
krijgen hebben deze gemeenten wel.

Fietspad om de stad heen is geen oplossing

OM zet spoed
achter vervolging
Silvio Berlusconi
rome – Het Openbaar Ministerie in
Milaan heeft gisteren een verzoek bij
de rechtbank ingediend om premier
Silvio Berlusconi versneld te berech-
ten. De aanklagers beschuldigen Ber-
lusconi van seksuele omgang met
minderjarige meisjes, onder wie de
Marokkaanse danseres Ruby.

Berlusconi ontkent alle aantijgin-
gen. Volgens hem is de zaak politiek
gemotiveerd. „Ik kan alleen maar
zeggen dat het een farce is”, zei hij in
een eerste reactie. „Het enige doel
van het onderzoek is om mij in de
media te schande te maken.”

Berlusconi heeft indertijd wel er-
kend de politie te hebben gebeld na
de arrestatie van Ruby (ze was gear-
resteerd wegens diefstal), om haar
weer op vrije voeten te krijgen. Hij
zou dit uit medelijden met haar heb-
ben gedaan.

De rechter heeft nu maximaal vijf
dagen de tijd om een besluit te ne-
men. Als de rechter het groene licht
geeft, wil de verdediging van de 74-
jarige premier en miljardair dat de
zaak voor een speciaal hof komt om-
dat de feiten zijn gepleegd door een
minister (premier) in ambt. Het spe-
ciale hof moet dan aan het parle-
ment toestemming vragen voor ver-
volging.

Uit een opiniepeiling in de krant
Corriere della Sera bleek maandag dat
slechts 34 procent van de Italianen
vindt dat Berlusconi moet aanblij-
ven. Maar peilingen laten eveneens
zien dat Berlusconi’s centrum-recht-
se coalitie eventuele vervroegde ver-
kiezingen zou winnen.

Demonstranten roepen
op tot grote stakingen
n Vicepresident Soeleiman waarschuwt voor chaos
n Duizenden boeren in zuiden werpen versperringen op

Van onze redactie buitenland

amsterdam – De demonstranten in
Egypte, die gisteren voor de zestien-
de dag op rij met tienduizenden de
straat opgingen, proberen hun pro-
test uit te breiden. Morgen willen zij
niet alleen op het centrale Tahrir-
plein in Caïro bijeenkomen, maar
overal in de stad demonstreren. Ook
riepen de betogers voor het eerst op
tot grootschalige stakingen.

Dat alles is zeer tegen de zin van
Omar Soeleiman, de vicepresident
die inmiddels de (praktische) leiding
van president Moebarak heeft over-
genomen en het gezicht van het re-
gime is geworden. Soeleiman gaf
dinsdag een interview aan staatsme-
dia, waarin hij waarschuwde voor
burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat
is „zeer gevaarlijk voor de samenle-
ving, we kunnen dat niet toestaan”,
aldus de vicepresident.

Soeleiman riep de demonstranten
op een einde te maken aan hun pro-

test op het Tahrir-plein. De situatie
kan anders uitlopen op chaos, meent
hij, en ervoor zorgen dat „de donke-
re vleermuizen van de nacht tevoor-
schijn komen en de mensen terrori-
seren.” Hij waarschuwde ook voor
een coup: „Een kracht, of het nu het
leger is, de inlichtingendienst, mos-
limbroeders of jeugd, kan creatieve
chaos creëren en de macht grijpen.”

Het interview boezemde de de-
monstranten weinig vertrouwen in –
sterker: ze zien het als een verkapte
dreiging met geweld. Dat Soeleiman
zei dat „de cultuur van democratie
nog ver weg is”, zal ze evenmin heb-
ben bekoord, net als het feit dat de
commissie die de grondwet moet
hervormen gevuld is met Moebarak-
getrouwen.

Van de ’dialoog’ met de oppositie
waar Soeleiman hoog van opgeeft, is
ook nog niet veel te merken. Zondag
ontmoette de vicepresident enkele
kopstukken uit het andere kamp,
maar er ontstond onmiddellijk na af-

profiel Wael Ghonim

’De ware helden
liggen daar op de grond’
Erika de Joode

amsterdam – Zijn ruim 35.000 vol-
gers op Twitter kennen hem als
@Ghonim, zijn gebruikersnaam.
Daar presenteert de dertigjarige
Wael Ghonim ook zijn visitekaartje:
’voortdurend veranderend, serieuze
grappenmaker, verslaafd aan inter-
net, houdt ervan de status quo aan
te vechten’. Vooral die laatste twee
eigenschappen hebben hem nu ver-
anderd in de held van de demon-
stranten op het Tahrir-plein in
Caïro, en ver daarbuiten.

Op zijn Facebookpagina riep hij
op tot een opstand tegen president
Moebarak. Toen de Egyptenaren ten
slotte massaal de straat op gingen,
was Ghonim zelf daar maar kort bij:
op de derde protestdag werd hij als
vermist opgegeven.

Maandag dook hij weer op. Twaalf
dagen lang was hij geblinddoekt
vastgehouden, waarschijnlijk door
de Egyptische veiligheidsdiensten.
In een emotioneel interview op de
Egyptische zender Dream TV vertel-
de hij over zijn gevangenschap.
Toen de interviewster, de bekende
en vrij onafhankelijke Mona el-
Sjazli, hem foto’s toonde van gedo-
de demonstranten, barstte hij in
tranen uit. „Ik ben geen held. De
ware helden liggen daar op de
grond.”

Dinsdag stroomde het plein weer
vol, vooral omdat veel demonstran-
ten geroerd waren door de woorden
van Ghonim. Zelf sprak hij de me-
nigte die dag toe op het plein. Hij
ontmoette er ook de moeder van
Khaled Said, een jonge zakenman
die vorig jaar door de Egyptische
politie werd doodgeslagen. Gho-
nims Facebookpagina is naar Said
vernoemd: ’We are all Khaled Said’.

Volgens vrienden hield Ghonim
zich niet in het bijzonder bezig met
politiek, maar zijn tweets van de af-
gelopen weken laten een ander
beeld zien. De politieke situatie in
Tunesië was vorige maand geregeld
onderwerp van gesprek op Twitter,
maar vanaf 25 januari – toen de pro-
testen op het Tahrir-plein in Caïro
begonnen – startte Ghonim een wa-
re stormloop aan politieke tweets.

Ondanks herhaalde waarschuwin-
gen van familie en vrienden besloot
Ghonim 25 januari toch het roerige
Tahrir-plein te betreden. „Ik zal er

zijn”, twitterde hij, „ondanks alle
waarschuwingen.”

Al vanaf zijn achttiende was Gho-
nim werkzaam in de digitale we-
reld, onder meer bij het e-mailbe-
drijf Gawab.com. Hij was 23 toen
hij zijn bachelordiploma informa-
tietechnologie haalde aan de Uni-
versiteit van Caïro. Drie jaar later
studeerde hij cum laude af aan de
Amerikaanse Universiteit in Caïro.
Sinds een jaar werkt hij als marke-
tingmanager van Google in Noord-
Afrika en het Midden-Oosten.

In de cartoon van zichzelf die hij
op Twitter gebruikt, combineert hij
zijn liefde voor digitale media en
het vaderland. Te zien is hoe een ge-
tekende versie van Ghonim een lap-
top van Apple vasthoudt – daarbij
gezeten in kleermakerszit en met
een goud-blauw hoofddeksel à la
To e t a n c h a m o n .

Een blauw vogeltje, het logo van
Twitter, loert vanaf het oud-Egypti-
sche hoofddeksel naar de kijker.
’Proud to be an Egyptian’ – trots een
Egyptenaar te zijn – twitterde Gho-
nim gisteren nog.

In het nieuws omdat ...

Wael Ghonim maandag is vrij-
gelaten na twaalf dagen ge-
blinddoekt te zijn vastgehou-
den, waarschijnlijk door de
Egyptische veiligheidsdiensten.
Ghonim had Egyptenaren via
Facebook opgeroepen te de-
monstreren tegen het regime,
wat vanaf 25 januari ook ge-
beurde. De Facebookpagina was
gewijd aan Khaled Said, een
jonge zakenman die vorig jaar
door de Egyptische politie werd
doodgeslagen.

Sarkozy worstelt met zijn ’smetteloze republiek’
n Franse ministers moeten voortaan toestemming vragen voor buitenlandse privé-tripjes

Kleis Jager
Parijs

Franse ministers die buiten Frank-
rijk met vakantie willen, hebben
voortaan toestemming nodig van de
premier. President Nicolas Sarkozy
hoopt zo een eind te maken aan de
polemiek over leden van de regering
die zich in Egypte en Tunesië in de
watten lieten leggen.

Premier François Fillon liet zich tij-
dens de kerstvakantie met zijn gezin
in een privéjet van president Moeba-
rak vervoeren. In Egypte was op dat
moment niets aan de hand. Maar te-
gen dit soort privileges bestaat
’steeds meer weerstand in de samen-
leving’, aldus een verklaring van het
Elysée gisteren.

loop onenigheid over wat dat had op-
geleverd. Niets, menen de oppositie-
partijen intussen: het regime voert
een monoloog.

De protestbeweging rest daarom
weinig anders dan door te gaan, bij-
voorbeeld door te staken. Dat ge-
beurt nu al op kleine schaal. In ha-
venstad Suez staakten gisteren dui-
zenden mensen voor de tweede dag
op rij, net als in Port Said en Mahalla.
In Caïro legde een aantal buschauf-
feurs het werk neer.

Het protest verloopt hier en daar
gewelddadig. Bij betogingen in de
hoofdstad van de zuidelijke provin-
cie Wadi al-Djadid vielen drie doden
en honderd gewonden bij gevechten
tussen woedende demonstranten en
de politie. In de zuidelijke provincie
Assioet wierpen duizenden boeren
wegversperringen op, zodat het ver-
keer en de treinen naar Caïro stil
kwamen te liggen. Zij verjoegen de
gouverneur van de provincie, toen
die poolshoogte kwam nemen.

Opstand in Egypte

Demonstranten hebben een cartoon van Moebarak opgehangen bij het parlementsgebouw in Caïro. FOTO AP

Bovendien komt de verdediging van
minister Michèle Alliot-Marie (bui-
tenlandse zaken, beter bekend als
’MAM’) door Fillon nu opeens in een
heel ander daglicht te staan. Alliot-
Marie kwam in opspraak door een
vakantie in Tunesië, waarnaartoe ze
vloog op kosten van een zakenvriend
van president Ben-Ali.

Het hotel zou MAM zelf hebben be-
taald, maar een rekening kan zij niet
laten zien. Die zou door haar ouders
zijn voldaan, die ook van de partij
waren. „Moet ik hier nou echt mijn
vader en moeder van 92 mee lastig-
vallen?”, zo luidde haar verweer.

Ook haar aanvankelijke verzeke-
ring dat er nog nauwelijks protesten
waren toen zij het land bezocht,
keert zich tegen haar. De zelfmoord

die aanleiding was voor de protesten
vond volgens MAM ’aan het einde
van mijn verblijf’ plaats. In werke-
lijkheid was straatverkoper Moha-
med Boeazizi al een week dood toen
MAM in Tunesië arriveerde.

MAM en Fillon dwongen Sarkozy
tot zijn vakantiemaatregel. „Aan de
publieke moraal worden steeds
strengere eisen gesteld”, constateert
de president. „Wat een paar jaar gele-
den nog gewoon was, kan nu op ver-
ontwaardiging rekenen. Wij houden
daar rekening mee.”

Of het indruk maakt, is nog maar
zeer de vraag. Zelf was Sarkozy met
Kerst in Marokko. De president lo-
geerde met zijn vrouw Carla enkele
dagen in een paleisje van koning Mo-
hammed VI. „De hele top van de

Franse staat bevond zich dus in het-
zelfde schuitje”, constateerde oud-
presidentskandidaat François Bay-
rou.

Sarkozy riep bovendien al eerder
op tot matiging. Dat was nadat on-
derminister Christian Blanc voor
duizenden euro’s sigaren declareer-
de en minister Alain Joyandet een
privévliegtuig had gehuurd om voor
116.500 euro naar een conferentie
op Martinique te vliegen.

Sarkozy begon zijn mandaat in
2007 met de belofte van een ’smette-
loze republiek’. Hij kondigde aan
zich in een klooster te willen bezin-
nen op zijn taak. Maar het werd een
veel besproken ’blingbling’-vakantie
op het jacht van een bevriende za-
kenman.Premier François Fillon

Fietsen wordt in Spanje gezien als
een gezond alternatief voor de ver-
vuilende auto. In steden als Sevilla,
Barcelona en Vitoria zijn de afgelo-
pen jaren tientallen kilometers
fietspad aangelegd en wordt met
succes gebruikgemaakt van de
openbaar vervoer-fiets.
Ook Madrid heeft een fietspad, dat
als een ring om de stad is aange-
legd. Het stadsbestuur gebruikt dit
carril bici als argument dat het daad-
werkelijk wat aan de vervuiling
heeft gedaan. „Maar een fietspad
om een stad heen, is geen oplos-
sing”, zegt Teresa Ribera, staatsse-
cretaris voor klimaatverandering,
in El País. „Dat is alleen leuk voor
recreanten in het weekeinde.”

Zo deed de burgemeester van Ma-
drid, Alberto Ruiz-Gallardón, in 2006
een voorstel om het aantal auto’s in
het centrum terug te dringen. Vanaf
2008 zou er een verbod komen voor
vervuilende auto’s, maar daar is tot
op de dag van vandaag niets van te-
rechtgekomen. Woordvoerder Veró-
nica San José wil daar meer over
kwijt dan: „We zijn ermee bezig,
maar dat kost tijd.”

Sunyer Deu van onderzoekscen-
trum Creal vindt dat een gemiste
kans. „Juist in steden met veel ver-
keer, weinig ventilatiemogelijkhe-
den (Madrid ligt tussen bergen, MH)

en weinig regen, moet het verkeer
met 30 procent verminderd worden
om de vervuiling terug te dringen.”

In Barcelona wordt al maanden ge-
praat over een verlaging van de snel-
heid op de toegangswegen naar de
stad van honderd naar tachtig kilo-
meter per uur. „Het is een deel van de
oplossing en al succesvol in 22 Euro-
pese steden”, weet Sunyer Deu.

Sinds deze week krijgen automobi-
listen op de ring M 30 in Madrid het
advies om met het openbaar vervoer
te reizen. De gemeente spreekt van
een ’preventieve maatregel’. Milieu-
organisaties houden het op een
maatregel die dringend nodig is, van-
wege het mooie weer in de stad. Op
sommige punten in Madrid hebben
zij deze week 250 microgram fijnstof
gemeten, dik zes keer de EU-norm.

Dat Spanje nog lang niet genoeg
doet om de vervuiling tegen te gaan,
bevestigt ook de Europese Commis-
sie. De afgelopen jaren vroegen acht
van de zeventien Spaanse autonome
regio’s uitstel aan de commissie om
aan de verplichte norm te voldoen.
Op één na werden alle verzoeken af-
gewezen. Wie in aanmerking wil ko-
men voor uitstel moet er alles aan ge-
daan hebben om vervuiling te ver-
minderen, zo stelt de commissie.

Dat gaat niet op voor Spanje. Een
aantal steden heeft volgens Sunyer
Deu al boetes gekregen. „Actie is dan
ook hoognodig”, vindt hij, „want
voor elke daling van tien microgram
fijnstof, neemt de levensverwach-
ting met zes maanden toe.”


