
In het vroege voorjaar van 2005  ben ik op de motor dwars door Roemenië gereden, 
van Nadlac (Hongaarse grens) naar Giorgiou (Bulgaarse grens) en enige dagen later 
weer terug. Op de heenweg een bezoek aan Boekarest. Dit is niet echt een 
reisverslag van alles wat ik heb meegemaakt, meer wat impressies en ervaringen om 
te delen met andere motorrijders (en automobilisten!). Voor de liefhebbers: mijn 
motor is een 2004 Triumph Sprint ST (dus met injectie) 
 
Een aantal zaken die ik me van te voren zelf afvroeg om mee te beginnen: 

• Benzine: verkrijgbaarheid geen probleem, kwaliteit geen probleem, ik heb wel 
steeds bij de meer modern uitziende tankstations getankt en of 98 loodvrij, of 
95 premium loodvrij getankt. De motor liep er prima op. Betalen heb ik in de 
meeste gevallen per credit card (Eurocard) gedaan, dit was soms wel plannen, 
niet ieder tankstation neemt deze.  Zelfbediening heb ik niet meegemaakt, 
soms staan er wel drie lui om de motor heen om je te helpen.  

• Kwaliteit wegen: de wegen die ik heb genomen waren heel wisselend van 
kwaliteit. Het was eind maart, dus vlak na de winter en dan zijn de wegen (ook 
in Nederland) vaak nog slecht van het sneeuwruimen. Ik heb me aan de grote 
wegen gehouden, en soms was het wegdek prima om dan van het ene op het 
andere moment te veranderen in heel slecht, echt met diepe gaten. Veel 
gaten kan je op motor misrijden, maar niet alles. Vooral als je dicht achter een 
auto of vrachtauto zit om er voorbij te gaan zie je het niet aankomen. Wat ik 
wel heb geleerd: als een auto voor je een onverwachte beweging maakt 
betekent dat een groot gat. Gewoon goed opletten dus! Van de Nationale weg 
nr 7 (Pitesti-Hongaarse grens) schat ik dat 70% gewoon goed was, 30% was 
slecht of heel slecht. In Boekarest zelf ligt die verhouding ongeveer fifty-fifty, 
en zijn er ook nog veel kasseien, vooral met regen geen pretje! Ik had de 
terugweg over kleinere wegen gepland (regionale wegen volgens de kaart), 
maar Roemeense collega’s die ik dit plan met de kaart in de hand liet zien 
raadden mij af om deze wegen te kiezen. Daarom terug ook maar weer over 
de hoofdwegen gereden.   

• Snelheidscontroles: zijn er op heel veel plaatsen, de politie staat bijna altijd 
in de bebouwde kom met radar, soms echt om het andere dorp. Gelukkig zijn 
de Roemeense chauffeurs sportief en wordt je bijna altijd gewaarschuwd, 
soms wel 10 km van te voren. Toch ben ik er nog een keer ingetrapt en dat 
was (na alle verhalen) een heel bijzondere ervaring. Het was de middag 
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Roemenië-Nederland en de agenten 
hielden mij aan, lieten me even staan en kwamen toen met de verrassende 
woorden: “heute fussball….Hollanders fahren durch..nicht wieder 
machen….viel spass in Romania.”Zo kan het dus ook! Daarna ben ik nog veel 
zorgvuldiger op de snelheid (en op witte Dacia’s) gaan letten. Of ze na de 
wedstrijd nog zo vriendelijk zouden zijn…… (Holland won met 2-0).  

• Overnachten van de motor: Bij de hotels probeerde ik vaak de motor wat uit 
zicht te zetten dit lukte met wisselend succes. Bij één hotel werkte het alarm 
niet, het ging om de paar minuten af terwijl er niets in de buurt was. Sommige 
hotels hadden bewaking, die dan ook tegelijk de motor in de gaten hield. Mijn 
eerste nacht in Roemenië ben ik er in geluisd, ik kwam terug van het 
avondeten en iemand zei dat hij de bewaker van het hotel was en voor wat 
geld (ongeveer 2 euro) extra op de motor zou passen. Deze man bleek 
absoluut niet bij het hotel te horen, ik heb hem daarna ook niet meer gezien. Ik 
heb de 2 euro maar beschouwd als een goede investering voor een rustige 



nacht, maar heb daarna altijd gecontroleerd of het officiële bewakers waren. 
Wie weet wat er gebeurd was als ik niet betaald had! 

 
Landschap 
Het landschap vond ik afwisselend. Wat ik heel mooi vond, is het binnenrijden van 
Transsylvanié vanuit het westen, over de Nationale 7. Vanaf Budapest tot aan Arad 
rij je door de pusta, vooral een vlak gebied. Voorbij Arad rij je al snel tussen steeds 
hoger wordende beboste bergen, langs oude kastelen, en daarna tussen de witte 
toppen. Zowel op de heenweg als op de terugweg was het op de hoogvlakte rond 
Sibiu heel helder, je rijdt dan bijna omringd door de witte toppen. Daarna het dal van 
Olt, een diepe kloof, met de weg soms boven de rivier gebouwd, een absolute 
aanrader.  
Als je bij de Pitesti, of bij Ploesti de Karpaten weer uitrijdt wordt het weer pusta en 
saai. De omgeving van Boekarest is ook vlak en eentonig. Dorpen zijn daar ook echt 
lelijk terwijl ze in Karpaten (zoals rond Sibiu)  juist wel kleurig zijn.  
Hoewel niet direct in Roemenië vond ik de grens tussen Roemenië en Bulgarije, een 
enorme brug over de Donau, ook heel indrukwekkend.  
 
Rijden in en om Boekarest.  
Rijden in Boekarest, vergt geduld, doorzettingsvermogen en bluf. Boekarest kent in 
de stad een systeem van een groot aantal brede boulevards.  In tegenstelling tot 
Parijs waar de boulevards redelijk doorstromen staat het hier meer stil, bovendien is 
het veel chaotischer, er zijn geen echte rijen van auto’s achter elkaar waar je 
tussendoor kan, je moet je als motorrijder er echt tussen drukken. Ben één van de 
dagen in Boekarest in de stromende regen dwars door Boekarest gereden, toen was 
het echt lastig, de gaten stonden vol en je kan de diepte niet inschatten,  bovendien 
zie je dan echt niets door opspattend water, daarbij de kinderhoofdjes en het 
verkeer…. Ik was toen blij dat ik Boekarest uit was, de asfaltweg naar de Bulgaarse 
grens was gelukkig redelijk goed en een verademing. 
Ik hen ook een stuk van de Ceinturo, de ringweg  rond Boekarest gereden, dit valt 
niet te vergelijken met een West-Europese rondweg. Smal, heel veel vrachtwagens, 
stoplichten en overwegen en één grote file. Op de motor kwam ik er nog wel langs, 
maar het kostte wel vaak moeite. Ruimte geven aan motorrijders is er minder vaak bij 
dan bij ons. Met de auto lijkt het me echt een ramp.  
 
Douane 
Bij geen enkele van de grenzen (Hongarije-Roemenië en Roemenië-Bulgarije) heb ik 
lang hoeven wachten. Douane beambten waren vaak erg geïnteresseerd in de 
motor. Vaak begon het formeel met documentencontrole en daarna kwamen de 
vragen. Bij één van de grensposten stonden op het laatst alle douanebeambten rond 
de motor, terwijl de auto’s gewoon konden wachten. Veel vragen over prijzen (in 
Euro’s) van West-Europese motoren. Wel altijd goede controle van de 
reisdocumenten, inclusief groene kaart.  
 
Samenvattend 
Een leuke en boeiende reis door een afwisselend land, waar je goed alert op de 
wegen en het verkeer moet zijn. Als ik meer tijd heb ga ik zeker nog eens terug! 


