
Verslag van de reis naar Kiev in de Oekraïne 2014 

 

Op 28 juli 2014 vertrekken Peter en ik aan het eind van de middag uit Wezep. De 

auto is volledig gewassen van binnen en buiten en ook gedesinfecteerd aan de 

binnenkant. We rijden naar Leipzig waar we volgende dag een vracht kuikens voor de 

Oekraïne gaan laden. Dit doen we bij een vernieuwde Oost-Duitse Broederij, waar het echtpaar Uwe 

en Claudia de leiding hebben.  Zeer gastvrije en vriendelijke mensen en met alle noodzakelijke 

faciliteiten, tot aan chocolade bij de koffie, aanwezig. Zoals de Duitse “Pünktlichkeit” het zegt rijden 

we om 14.00 uur met de kuikens en documenten weg. Eerst nog een stuk door Duitsland, waarna we 

bij Görlitz 

Polen binnen 

rijden.  We 

rijden over 

een 

schitterende 

nieuwe 

autobaan, 

waar niet al teveel verkeer 

opzit en ik ontdek  dat ze 

frequent hier ook 



wildviaducten  hebben  

aangelegd.  

We houden Korczowa 

aan en dat is de 

grensplaats tussen PL en 

de UA ( Oekraïne) De 

autobaan is bijna volledig af,  alleen het 

laatste gedeelte van ongeveer 180 Km is 

nog door allerlei dorpjes en rotondes. Het 

loopt goed, totdat we bij een ongeval een 

stuk tijd kwijt raken. Al met al rijden we om 02.00 uur de grens binnen waar we eerst gewogen en 

gecontroleerd worden door de Poolse Douane. 



Het is erg rustig aan de grens, niet verwonderlijk denk ik, omdat er momenteel 

oorlogsontwikkelingen in de Oekraïne plaats vinden en dat zal zeker invloed hebben op de handel.  

We passeren de Poolse veterinaire dienst en gaan door naar de UA douane en 

veterinaire dienst. Hier blijkt dat steekpenningen werken en het is grappig om te 

zien hoe we achter de loketten geleid worden ( uit het zicht) en hoe ambtenaren 

onder de tafel het geld in hun broekzak steken, maar we zijn wel vlot over. Direct 

na de grens tanken we af, zeker de koelmachine voor de kuikens, want die brult continu 100% voluit. 

Het is bloedheet. Op het dak is het 41°C van de oplegger.  Het systeem is automatisch, maar Peter 

met zijn ervaringen stuurt toch bij. Het grote verschil met een gewone koelmotor is dat het hier geen 

gesloten systeem in de oplegger is, tenslotte moeten de kuikens ook ademen. En die lucht/zuurstof is 

erg warm/heet van buitenaf. We gaan op pad en rijden richting Lviv, de eerste grote plaats. Hier zie 

je ook dat weg zeer slecht is en dat hier van alles op en naast de weg loopt/rijdt/fietst, staat. In Lviv is 

een belangrijke 

brug ingestort en 

we moeten een 

omleiding volgen. 

Die zo erg is met 

gaten, dat 

stapvoets nog te 

snel is. Wat heeft 

een auto en zijn 

lading hier van te 



leiden. Enorm. Hier zie je ook duidelijk het verschil in landschap, veelal ongecultiveerd, terwijl er 

 

enorme vlaktes zijn. Langs de wegen zijn wel al veel nieuwe tankstations aangelegd. Hier zie je ook 

veel Shell, terwijl je in PL veel BP 

ziet . In al die dorpen staan ook 

mooie kerken/kapellen met 

schitterende daken.  

 



Er zijn onderweg ook veel politiecontroles, vooral op snelheid en men mag boven de 24 T en 28°C 

niet rijden. Het is ruim 31°C en boven de weg 43°C. Dus we worden aangehouden. 10 euro en weer 

verder.  Later worden we nog een keer aangehouden en wil men een uitdraai zien van de 

tachograaf.Op dat moment rij ik zelf en kan dus ook de uitdraai voor mijzelf direct tevoorschijn halen, 

dan wil hij die ook van Peter zien. Geen probleem. Hij houdt de beide printjes bij elkaar, maar die dag 

hebben we nog niet veel gepresteerd.  Dus staat er ook nog niet zoveel op. Onze indruk is dan ook 

dat de beste man totaal niet weet waar hij op moet letten ( cursus nodig ! ) en zet er een stempel op 

en we  mogen weer verder. De 

weg wordt iets beter richting 

Kiev, maar heel frequent is er 

een voetgangersoversteekplaats in de Europese weg. 

Voor ons ondenkbaar.  Aan het eind van de avond komen we aan bij het meetingpoint waar een 



zeker “poppo” ons voor zal rijden naar Myrne een goed uur rijden achter Kiev richting het oosten. De 

ring is erg slecht, maar wordt niet druk bereden. Dan komen we buitenuit en rijden het plaatsje 

Myrne binnen. 

Het is een volledig eigen dorp en alleen maar gericht op kuikens en kippen (voedsel). Het valt mij hier 

op dat een grote groep 

mannen, waren 

ingeseind, stonden te 

wachten. Onze 

combinatie wordt eerst 

helemaal 

gewassen/ingespoten/ 

ontsmet, voordat we 

mogen lossen. Alle 

mensen, zij en wij, trekken onze hygiënische overalls en schoeisel aan en laden over in 2 MAZ 

Kuikentrucks. Binnen het uur hebben we gelost en de vrachtauto van binnen 

schoongemaakt en ontsmet. Uitval is minimaal geweest. Noodzakelijk, want 

anders mogen we de EEG/Polen niet in. We rijden het dorp weer uit waar 

mensen in het donker van de koelte genieten en ons uitzwaaien. We rijden 

terug naar Kiev, waar we bij het Hotel Krakow gaan staan. De volgende dag zal 

“poppo” de douanedocumenten en het certficaat voor “schoongemaakt” aan 

ons overhandigen. Zelf ga ik de volgende dag eens binnen kijken en neem een 

omelet. Heerlijk. Wat opvalt is dat bediening, jong is, wat Engels spreekt en dat 

ze het geweldig vinden om zo ook te communiceren. Dat ervaar ik later ook 

aan de grens, waar een jonge grensbeambte, me enorm verzoekt om vooral 

met hem Engels te spreken, net zoals een Poolse chauffeur. Wat is dat toch 

een “machtig” wapen: elkaar begrijpen/communceren. De terugweg loopt heel 

voorspoedig met toch al die gevaren aan/op de weg. Hier wordt fruit in 

wekflessen en tabaksplanten gewoon op de vluchtstrook uitgestald.  

 

 



 Al die tijd dat we in de Oekraïne waren en 

reden, hadden we geen enkel naar gevoel van 

dreiging. Wel waren aan de grens en bij de 

controles onderweg de mannen  bewapend. 

Ter hoogte van Lviv kwamen we weer bij de 

omleiding aan, maar die werd net door de 

politie afgesloten. Dus moesten we weer terug 

naar de andere 

hoofdweg, om dwars 

door de stad te gaan. 

Lastig en verboden 

voor vrachtauto’s 

maar toch ook weer 

gelukt. Wat in de 

Oekraïne ook opvalt, 

is dat ze geen 

viaducten kruisingen 

kennen, maar eerst 

men de weg  mee 

laat oprijden,  om 

daarna direct weer 



links uit te voegen en dan over te steken met een 

grote draaimogelijkheid , om daarna direct weer mee 

te rijden of om rechts af te gaan. Om ongeveer 20.00 

uur donderdagavond waren we bij Krakovets, 

grensplaats UA – PL, na de UA douane reden we 

alweer bij de PL douane het terrein op, waar we tot 

de volgende ochtend 07.00 uur moeten wachten, 

omdat de veterinair het voertuig en document van 

schoonmaken moet controleren. Deze is alleen 

overdag aanwezig.  Niks aan de hand en we rijden PL 

weer binnen, met zijn 

enorme

 

brede en mooie wegen, waarna we na een voorspoedige reis op zaterdagmorgen 02.30 uur Wezep 

weer binnen rijden. 

Conclusie: een indrukwekkende rit van 4400 Km, 1 op 4,23, met op deze manier weer veel 

geleerd. Zoals Polen zijn infrasructuur geweldig goed voor mekaar heeft en de Oekraine juist niet. 

Hier is nog een hele lange weg te gaan. Ik ben dan ook benieuwd of dit dan ook voor 

elkaar komt, vanwege de enorme instabiele politieke tijd van nu anno 2014. Wat mij 

ook is opgevallen dat ik in PL, bijna,  als in UA geen enkele andere NL  truck heb 

gezien. Behalve die al “eeuwen” geleden in NL uit het transport zijn gehaald. 

 



Frits van Amerongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiev Oekraïne 


