
IN HET SPOOR  
VAN BISMARCK

Na een paar slingers doemt achter de bomen een oude boerderij op. Wonen hier nog 
mensen? Ja dus. Een vrouw kijkt verbaasd op, spelende kinderen zwaaien. Het voormalige 
Pruisische rijk is dun bevolkt, arm, maar wel rijk aan uitdagingen voor offroaders...

Reizen: Polen     

Peter Aansorgh              
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W
ie door het platteland van het 

Poolse West-Pommeren rijdt, 

zal zich verbazen over de uit-

gestrektheid van het land. Er 

zijn hier en daar stadjes, er 

zijn veel piepkleine dorpjes, maar daartussen vooral 

veel bos en heide. Er zijn redelijk wat asfaltwegen, 

maar de meeste bevinden zich in erbarmelijke staat. 

Met een kort geveerde circuitmotor ga je in dit land 

weinig lol beleven, da’s snel duidelijk. Hoewel de 

grotere steden er best mondain uitzien - met grote 

autoshowrooms en supermarkten - is het land dui-

delijk niet één van de meest welvarende. Niet dat ik 

dat verwachtte, maar laten we wel wezen: wat wist 

ik nou eigenlijk wel van Polen? Grof gezegd alleen 

maar vooroordelen: de vrachtwagenchauffeurs rij-

den onder onze tarieven en driekwart van onze 

gestolen auto’s verdwijnen daar naartoe. Verder 

is het sinds 1944 communistische land dankzij 

opstanden onder leiding van vakbondsleider Lech 

Walesa in 1990 democratisch geworden en sinds-

dien omgevormd van een centraal geleide economie 

naar een markteconomie. Is er sindsdien veel veran-

derd? Ik had tot voor kort geen idee.

Pruisen
Apart is dat Polen lang niet eens heeft bestaan. De 

Poolse staat schijnt in 966 te zijn ontstaan, maar 

werd in 1795 verdeeld tussen Rusland, Oostenrijk 

en Pruisen, waarna de roemruchte Otto von 

Bismarck zich hier vestigde. Daarna werd het land 

in 1918 weer werd ‘heropgericht’. West-Pommeren, 

het stuk dat aan Duitsland en de Oostzee grenst, 

behoorde dus aan de Pruisen en dat is hier en daar 

nog te zien aan de bouwstijl van sommige huizen, 

met fraai metselwerk. Een schril contrast met de 

saaie, met cement afgesmeerde blokkendozen uit 

de Sovjettijd en ook met het kasteel Podewils van 

Krag dat we tegenkomen als we voor de eerste keer 

met onze offroads de bossen uitkomen. Krag ligt 

tien kilometer boven Polanow en imponeert met 

zijn gigantisch, wit kasteel dat tegenwoordig een 

hotel is. Het slot dateert uit de 15e eeuw en kijkt uit 

over een prachtig meertje, waarin hier en daar ook 

nog wordt gezwommen. Zij liever dan ik, denk ik als 

we terug de dennenbossen in duiken. De paden zijn 

kurkdroog, maar redelijk begaan- en berijdbaar. Ik 

was een beetje bang dat het allemaal diep, mul zand 

zou zijn. Als Nederlander hoor ik daar goed in te 

zijn, maar dan had ik van jongs af aan moeten leren 

crossen. Ik ben pas op mijn 40ste begonnen met 

offroaden en dat is toch een leeftijd waarop je maar 

al te goed weet dat het pijn doet als je eraf dondert. 

Maar gelukkig valt het hier mee, zeker omdat ik de 

spits afbijt op mijn eigen KTM EXC450 met zo goed 

als nieuwe Dunlop Geomax Enduro banden. Ook op 

de mullere stukken, die er af en toe zeker tussen zit-

ten, weten die banden toch een redelijke stabiliteit 

te creëren. 

Trial
Na Osowo leidt Rainer, de tourgids van reisorgani-

sator Endurofun Tours, ons via wat meertjes naar 

een leuk, lieflijk riviertje. Daar moeten we overheen, 

maar de mogelijkheden zijn beperkt. Er is een hou-

ten brug, maar die ziet er niet uit of die nog een 

motorfiets kan dragen. Wellicht zelfs geen PW50. We 

volgen het riviertje naar een spoorbrug, waar we via 

een voetpad kunnen oversteken. Daarna verandert 

het landschap. Wat ik tot nu toe heb gezien van 

Polen is vrij vlak, maar hier wordt het toch wat glooi-

ender, met grote, dorre grasvelden, waar het zand 

hoog opstuift achter de Husqvarna 701 Enduro, die 

ik inmiddels van een collega heb overgenomen. Die 

staat op Continental TKC80 banden, die een com-

promis vormen tussen een wegband en een offroad 

band. Met als voordeel dat je ermee op asfalt kunt 

rijden zonder dat je vullingen uit je kiezen ramme-

len. Het nadeel van zo’n “cross-over” band is dat die 

nergens echt goed presteert. Je merkt dat hij minder 

tractie heeft dan de Dunlop en dat hij in het zand 

snel begint te zoeken. Maar inmiddels heb ik de slag 

weer te pakken en ken ik de remedie: vol gas! Wat 

natuurlijk weer eindigt als er een dikke dooie boom 

over de weg ligt. Een stukje trialen is nooit weg, 

maar soms moet je er gewoon omheen... 

Talen
Het mooie van een enduromotor die je de wijde 

wereld instuurt is dat je op plaatsen komt waar je 

anders niet komt. Zoals kleine, bijna van de wereld 

afgesloten dorpjes van anderhalve boerderij en 

verder niets. Aan de stapels hout te zien stoken 

ze hier niet met gas. Zouden ze wel elektriciteit 

hebben? En WiFi? Dat laatste waarschijnlijk niet, 

de kinderen spelen hier namelijk nog buiten en 

zwaaien naar ons. Een praatje slaan is er niet bij, zo 

merk ik als ik op een straathoek iets te lang sta te 

fotograferen en de groep kwijtraak. De afspraak is 

dat je bij elke bocht wacht op je voorganger, maar 

blijkbaar denkt mijn voorganger dat hij de laatste 

is. Ik kom op een T-splitsing waar niemand staat. Ik 

zie ook geen sporen. Een jongetje probeert me in het 

Pools iets uit te leggen. Zijn moeder wil niet dat hij 

met zo’n enge motorrijder praat, maar kan zelf ook 

geen woord Duits of Engels. Ik rijd terug naar mijn 

fotohoekje en ga voor een bushokje zitten, naast 

een paar blauwe postbussen, die je hier overal ziet. 

Ik ben halverwege mijn sms naar Rainer als ik zijn 

GasGas hoor pruttelen. Tevreden stelt Rainer vast 

dat ik niet van de route ben afgeweken: “Als je gaat 

zoeken, verdwaal je. Als je terugkeert naar een punt 

waarvan je weet dat het op de route lag, dan vinden 

we je terug”. 
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St.-Jacob en andere heiligen
Aan het watersportmeer bij Wielin liggen duidelijk 

dure boten in het water te dobberen. Pools, Duits of 

Russisch...?  Er staat ook een mooi vakwerkkerkje. 

Een schildering van een St.-Jacobsschelp op een 

boom verraadt dat ook dit dorpje deel uitmaakt 

van een St.-Jacobs-bedevaartsroute naar Santiago 

de Compostella, de ‘Camino Polaco del Norte’. Ik 

bid inmiddels vurig tot de Heilige Jupiler - of een 

Poolse variant van deze brouwer – om wat lafenis. 

Mijn gebeden worden gehoord, want nog geen tien 

kilometer later doemt ons hotel voor ons op, waar 

we in no time onze stoflongen schoonspoelen met 

een goudgeel brouwsel. De barmeid verstaat maar 

drie woorden Duits: Bier, gross en klein. Aan de 

eerste twee heeft ze genoeg... En dan betaal je voor 

zo’n dikke pint toch wel anderhalve euro. Daar heb 

je hem bij ons niet voor...

Panorama
Het is al weer bakkend heet als we ‘s ochtends de 

noppenbanden naar het noordwesten mikken en 

weer de bossen in duiken. Af en toe worden die afge-

wisseld door velden vol met koolzaadplanten, die 

in deze tijd van het jaar felgeel kleuren. We komen 

langs Drzensko, Bialecino, Paproty en Karwice. De 

paden zijn hier slecht. Landbouw- en bosbouwma-

chines hebben sporen van een halve meter diep 

getrokken, die ondanks de aanhoudende droogte 

hier en daar ook nog modderig zijn. We werken 

ons uit de sporen en rijden dan maar dwars door 

het bos. Ook een uitdaging, want er zijn diverse 

greppels, die onderin glad en modderig zijn. Maar 

uitdagingen maken het leuk! Anders kan je net zo 

goed thuis aan een cursus breien beginnen. Je merkt 

bij dit soort uitdagingen wel dat de Husqvarna wat 

groter en zwaarder is dan de echte enduro’s, maar 

het gaat er prima mee. Ook als het landschap ver-

andert en de ondergrond wat harder wordt. Het is 

ook nog behoorlijk vlak, hoewel we bij een dorpje 

komen dat op een soort heuvelrugje ligt. Het dorpje 

Cisowo heeft slechts 320 inwoners maar wel een dot 

van een gotisch kerkje dat uit 1321 stamt. Als je om 

het kerkje heenloopt, heb je een prachtig uitzicht op 

het vlakke landschap met windmolens, dat tot aan 

de Oostzee reikt.

Dorsz
De Oostzee, het hoge woord is er uit. Die biedt 

behalve goed zwemwater ook prachtige, witte stran-

den, kilometers lang. Ook daar stuiven we natuurlijk 

even overheen, om vervolgens naar een vreem-

de heuvel bij Darlowo te rijden, waar op allerlei 

offroad-paden liggen. Hier wordt hier wordt jaarlijks 

een treffen van militaire voertuigen gehouden. En 

natuurlijk trialen wij hier ook even heuvel op en 

heuvel af, tot er toch een politiewagentje aan komt. 

De agenten stappen uit en speuren met verrekijkers 

het strand af, met de rug naar ons toe. Ja, daar reden 

wij dus een half uur geleden... Maar we willen geen 

slapende Polen wakker maken, dus hobbelen we aan 

de achterkant van de heuvel naar beneden en maken 

een omtrekkende beweging naar een strandhut, 

waar je naar verluidt goed kunt eten. Daar is geen 

woord teveel van gezegd. De dorsz (kabeljauw) past 

bijna niet op het bord en kost nog geen anderhalve 

euro... 

Inmiddels heeft het geregend en dat heeft zijn voor-

delen, want het stuift een stuk minder. Het nadeel 

is dat er plassen liggen en je weet nooit vooraf 

hoe diep die zijn of wat er onderin ligt. Ik probeer 

er tegen de schuine randen aan omheen te rijden, 

maar dat valt met de Husqvarna niet mee. Waar de 

Dunlop’s zich vastbijten in zo’n wandje, glijden de 

Conti’s terug naar beneden waardoor je de motor 

ook steeds moet corrigeren. Het gaat allemaal wel, 

maar na zo’n 140 kilometer besluit ik om het laatste 

stukje vanaf het tankstation bij Slawno maar over 

het asfalt te doen. Het lijkt echter best een leuk 

stadje, dus neem ik me voor om er de volgende dag 

eens een kijkje te nemen.

Warcino 
Jochen Ehlers van Endurofuntours, de organisator 

van deze trip, ziet wel iets in mijn idee om wat min-

der bos en wat meer cultuur te snuiven en besluit 

om zich samen met mij af te splitsen van de groep. 

Met zijn tweeën rijden we naar Warcino (Varzin of 

Warcinie). Weer zo’n enorm oud plaatsje dat uit de 

15e eeuw stamt. Het heeft een prachtige vakwerk-

kerk en een heel mooi landhuis. Het behoorde 

oorspronkelijk tot Zitzewitz, maar werd in 1867 

gekocht door de Pruisische minister-president Otto 

von Bismarck. Het landhuis bleef tot aan WOII in het 

bezit van de familie en werd daarna door de commu-

nisten omgeturnd in een bosbouwcollege. Het staat 

er nog altijd, maar je moet wel weten waar je zoekt, 

want de Polen zijn blijkbaar niet echt trots op dit 

stukje geschiedenis. Er staan geen bordjes naartoe 

en ook op het landgoed zelf is niets te vinden dat 

aan dit roemruchte verleden herinnert. 

Eerbetoon
Vanuit Warcino volgen we de fietsroutes naar 

Slawno. Niet dat er fietspaden zijn, het zijn gewoon 

bospaden met mul zand waarin je zelfs met een 

mountainbike de grootste moeite zult hebben om 

vooruit te komen. We komen langs allerlei ex-spoor-

wegstations en spoorviaductjes, waar al lang geen 

rails meer op liggen. De Duitsers hebben vroeger 

flink geïnvesteerd in spoorlijnen, de Russen hebben 

ze weer afgebroken om het ijzer ergens anders voor 
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sersplaatsje, met een leuke ouwe vuurtoren en een 

strand waar nog wat te beleven is. De vissersboten 

worden hier met grote lieren gewoon het strand 

opgetrokken. En vervolgens worden ze weer het 

water ingetrokken als ze weg willen. De kleurige 

boten zien er fantastisch uit. En dat weten ze hier 

ook, vandaar dat er aan het strand ook diverse 

winkeltjes en restaurantjes zijn. We laten ons in het 

Pools vertellen wat het viswinkeltje allemaal in huis 

heeft en nemen wat heerlijke, gerookte zalm mee. 

Dan kiezen we het meest pittoreske restaurantje uit. 

Het is een oude bakstenen werkplaats en opslag-

ruimte van de reddingsbrigade. Het is omgebouwd 

tot restaurant en heeft een leuke sfeer. En goed eten. 

Ik bestel wederom een dorsz, met friet en drie soor-

ten groenten. Kost 6,90 zloti, omgerekend ongeveer 

€ 1,80. Als ik hier zou wonen, zou ik nooit meer 

zelf koken...

Authentiek
Eens terug bij het hotel sjorren we de motoren weer 

op de aanhangwagen. Het is een krappe 1000 kilo-

meter terug maar voor deze trip was dat beslist de 

moeite waard. Polen is duidelijk een land in opbouw, 

na een aantal moeilijke decennia. Het is allemaal 

niet heel luxueus, de straten zijn niet heel goed, 

maar het land is wel authentiek. Het karakter van 

de stadjes is nog niet aangetast door de moderne 

tijd en de grote winkelketens. Er is best wel wat 

cultuur te ontdekken, maar dan moet je wel je best 

voor doen want ze zijn hier nog niet echt ingesteld 

op toeristen. Maar dat heeft ook zijn voordelen. De 

hotels, het eten, het drinken, het is hier allemaal nog 

heel betaalbaar en er is vooral veel ruimte. Ruimte 

die het mogelijk maakt om met je allroad nog een 

paar onverharde routes te pakken of om zelfs met 

een offroad hardcore enduro te rijden. Dan moet je 

echter wel weten waar, want het mag niet overal en 

als je gepakt wordt op de verkeerde plekken kun 

je boetes tot € 900 verwachten. Daarin zijn ze dan 

blijkbaar wel mee met de moderne tijd... •

Toeristische informatie:
• Polanow ligt zo’n 1100 km van Brussel

• In Duitsland mag je met een aanhangwagen 

normaal gesproken 80 km/uur, met een speciale 

ontheffing mag je 100. Daarvoor moet je auto ABS 

hebben, je aanhanger een oplooprem, hydrauli-

sche schokdempers, banden jonger dan 6 jaar en 

met de juiste load/snelheidsindex. Ook moet de 

aanhanger een stabilisatorkoppeling hebben, of 

maximaal 80% van het ledig autogewicht zijn.

• Maximum snelheden in Polen zijn 50 (bebouwde 

kom), 90 (buiten bebouwde kom), 100 op autowe-

gen, 120 op autowegen met 2x2 rijstroken en 140 
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te gebruiken...

Slawno bestaat sinds 1317 en ligt aan twee belangrij-

ke verkeersaders, waarvan er één naar Gdansk voert. 

Het is een wat groter stadje, met 12.500 inwoners 

en was oorspronkelijk een vestingstadje. De oude 

stadspoorten, die onder grote, prachtig gemetselde 

torens liggen, zijn in ere gehouden. Dat kun je niet 

zeggen van de grote roestige tank, die door de com-

munisten als een soort eerbetoon op een verhoging 

is geplaatst. Het stadje Slawno zelf ziet er mondain 

en vrij modern uit, de mensen zijn goed verzorgd, 

maar spreken nog altijd alleen Pools. Toch even 

een uitdaging als je koffie wilt bestellen. Net als 

opdrinken ervan, want van koffiefilters hebben ze 

hier nog niet gehoord. Het is de Turkse variant, met 

de drab onderin. Smaakt evenwel prima! En cafeïne 

is cafeïne...

Vissers
Van Slawno is het nog maar een klein stukje naar 

Jaroslawiec, een klein plaatsje dat eveneens aan 

de Oostzee ligt. Het toerisme is hier duidelijk in 

opmars, er zijn allerlei bungalowparken, campings 

en watersportcentra. Het dorpje zelf is een oud vis-

Duitsland
POLEN

op snelwegen. 

• De bebouwde kom wordt in Polen met een wit, recht-

hoekig bord met een tekening van huizen aangege-

ven. Een plaatsnaam is nog geen bebouwde kom. De 

meeste flitspalen zijn afgeplakt en werken niet. Maar 

niet allemaal...

• In Polen mag je nog veel offroad rijden, maar zeker 

niet overal. Het beste kun je daarom een georgani-

seerde rit rijden, dan weet je ook zeker dat je de mooie 

plekken te zien krijgt.

• Deze reis werd georganiseerd door het Duitse 

Endurofun Tours. Op www.endurofuntours.com kun je 

deze en andere on- en offroadreizen boeken. In over-

leg met Endurofuntours kun je kiezen voor hardcore 

enduro, allroadtrips of toeristische trips. 

• Eventueel kun je bij Endurofun Tours voor 98 euro per 

dag ook een Suzuki DR400, een Kawasaki KLX250 of 

een Beta Alp 4.0 (met lage zit) huren. Dan kun je zon-

der aanhanger afreizen en dat scheelt een boel. 

• Internetadres Pools verkeersbureau:  

www.polen.travel/nl

• In de meeste tankstations kun je met creditcard of 

bankpas betalen. De Zloty is de officiële munt, maar 

euro’s worden overal geaccepteerd.  
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Wit-Rusland

Oekraïne
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