
Trappen naar Warschau 
 
Vertrek : 26 mei tot 16 juni 2019  
 
Plaatsen in Duitsland: 
Meppen, Goldenstedt, Verden, Bispingen, Göhrde, Cumlosen, Christdorf, Burow, Gerswalde en 
Mescherin bereikte ik de grens van Duitsland. 
 
 
Een mooie route, uitgezet met mijn Naviki fietsnavigatie,  voornamelijk via bossen en stille wegen.  
Afstand totaal 1266 km. 
Overnachtingen voornamelijk in pension, motel, hotel en blokhutten op een camping.   
 
 
 
Mijn beginpunt was het Veenmuseum in Barger Compascuum. Na het bezoek aan dit interessante 
stukje geschiedenis nam mijn man afscheid en stapte ik op de pedalen.  
Ik passeerde prachtige Duitse boerderijen,  had een overnachting bij een truckstop en liet me 
regelmatig culinair verwennen.  
Onderweg werd ik verrast door een bijzondere ontmoeting, , bezocht het Schloss Boitzenburg en ging 
vaak offroad.  
Er leiden veel wegen naar de Poolse grens! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Plaatsen in Polen: Krysny Las, Obryte, Drawno, Walcz, Zlotow, Naklo nad Notecia, Osielsko, Torun, 
Ciechocinek, Wlocklawek, Plock, Brochow, Warschau. 
   

 
 
 
 
 
Na het passeren van de grens en het pinnen van de Zloty’s bezocht ik eerst het Kromme bomen bos 
bij Gryfino. Een lust voor het oog en een must om heen te gaan. Het was even zoeken maar wanneer 
je vraagt naar ‘Krysny Las’, dan kom je er wel. 
Bij Florentyna in Obryte had ik een zeer gastvrije overnachting. Richting Drawno zag ik geen verkeer 
meer, alleen bossen en stille paden. Niet overal te fietsen maar met de fiets aan de hand zie je meer 
van het Poolse land.  
Ik kwam langs een glasblazer, zag een oude historische spoorbrug uit 1945 en volgde veel bospaden. 
Vergeet vooral de DEET niet.  
Geslapen in een western dorpje wat als hotel fungeerde bij Osielsko en reed verder naar Torun. 
Een stad die je echt niet mag missen. Hier is Copernicus geboren en als je van Pierniki (gingerbread) 
houdt dan ben je hier ook aan het goede adres.  
Een rustdag houden is zeker aan te bevelen want er is genoeg te zien. 
Hierna volgde Ciechocinek,  bekend vanwege zijn gradeertorens. ( zout productie ) 
Via de brug over de Wisla naar Wlocklaweck, langs plattelandswegen, aardbeienvelden,  boswegen 
en kleine dorpswinkels verder fietsen.  
Geslapen bij een dame aan de rand van het Kampinoski reservaat. Er was een ware muggenplaag en 
de eigenaresse was lek gestoken.  
‘Ongewoon in de maand Juni’, zou ze nog zeggen.  
Mijn laatste fietsdag bracht me in het Kampinoskireservaat. Zwermen muggen, omgewoelde sporen 
van elanden, onbegaanbare paden maar vooral genieten. Wat is dat reservaat mooi!  
Langs de rivier de Wisla reed ik verder en eindigde uiteindelijk bij hotel Maria in Warschau. 
Een stad met een prachtige historische binnenstad. Zeer kleurrijk, en vooral fietsvriendelijk.  
Samen met mijn man Theo ( hij arriveerde een dag later met de auto) ontdekten we in een paar 
dagen de stad, namen een gids voor wat meer informatie en snoven ook hier van de fijne Poolse 
sfeer. Polen heeft mijn hart gestolen! 
 



  
 
 

   
De zeemeermin, symbool van Warschau  
 

 
Stille paden…..  
 


