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Barką po Holandii
Zofia
Zubczewska
podróżniczka,
autorka tekstów

Zatoczyliśmy barką koło po
Holandii, płynąc z Loosdrecht
na północ do Weesp, potem na
zachód południowym obrzeżem
Amsterdamu do Alphen a/d Rijn,
następnie na południe do Goudy,
z niej na wschód do Utrechtu. Stąd
skierowaliśmy się znów na północ,
w stronę Amsterdamu, do naszego
portu macierzystego. Zajęło nam
to siedem dni. Przepłynęliśmy
około 150 km.
Kanały są w Holandii czymś tak powszechnym, jak u nas drogi. Gdzie
nie spojrzysz, tam je widać – także
w miastach. Nie ma w Holandii
widoku bez kanału. Wbrew temu
jednak, co się powszechnie przypuszcza, można tam znaleźć widok
bez wiatraka. Ponadto nie ma
w Holandii niezagospodarowanej
ziemi, gdyż cała Holandia usypana
została przez ludzi. Kraj wydarty
morzu – tak pisze się o niej; i widać

Marina w centrum miasteczka Vecht

to, gdy płynie się barką, gdy
z bliska dostrzega się umocnienia
brzegów, różne faszyny, głazy, słupy wbijane w bagnisty grunt, żeby
można było na nich postawić domy,
czyli to wszystko, co trzyma ziemię
przed zsunięciem się do wody.
Kanały dzielą kraj na prostokątne
wyspy, nazywane polderami.
Zatem, gdy płyniesz przez wieś,
widzisz regularne prostokąty
oddzielone wąskimi kanałami.
Na jednym prostokącie pasą się
owce, na następnym krowy, potem
widzisz ścięte siano, a obok nie
ścięte, następnie owce, a po nich
Nasza Penichettka w bazie w Loosdrecht

krowy itd. Płaskie, równe pola aż po
horyzont, żadna górka nie zatrzymuje twojego wzroku, ponieważ
Holendrzy nie usypują sobie górek.
Rzadko jednak płynie się wśród
pól. Najczęściej wzdłuż spławnego
kanału ciągną się nieprzerwanie
domy z ogródkami „jak z obrazka”.
Są to starannie zaplanowane kompozycje drzew, krzewów i kwiatów.
Wszystkie rośliny są strzyżone,
obcinane i układane w regularne
kępki lub prostokąty. Mało która
roślina rośnie tak, jak chce, czyli
bez ingerencji ogrodnika. Domy są
równie wychuchane.
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Kanały są w Holandii czymś tak powszechnym, jak u nas drogi. Gdzie nie spojrzysz, tam je widać – także w miastach.
Nie ma w Holandii widoku bez kanału. Wbrew temu jednak, co się powszechnie przypuszcza, można tam znaleźć
widok bez wiatraka.
W swoich ogródkach przed swoimi
domami, przodem do kanału,
siedzą Holendrzy i z błogą miną patrzą na wodę, którą własnoręcznie
skanalizowali. Różne barki i łodzie
przepływają im prawie po talerzach, a oni są z tego zadowoleni:
pozdrawiają, uśmiechają się, a gdy
trzeba, bez proszenia biegną z pomocą. Gdyby więc ktoś mnie zapytał, co mi się najbardziej spodobało
w Holandii, odpowiedziałabym, że
Holendrzy – kobiety i mężczyźni
o długich, mocnych nogach, blond
włosach, wyluzowani, zadowoleni
z tego, co mają, szukający kontaktu
z ludźmi.

Od czego się zaczyna
Wypływaliśmy w sobotę 1 czerwca
2013 roku. Przylecieliśmy do
Amsterdamu samolotem KLM trzy
dni wcześniej, aby zwiedzić miasto.
W sobotę wezwaliśmy taksówkę,
która zawiozła nas (pięć osób za 85
euro) do przystani barek. Znajduje
się ona 25 km od Amsterdamu
w miejscowości Loosdrecht. Tutaj
firma Locaboat, od której, nie
pierwszy już zresztą raz, czarterowaliśmy barkę, ma swoją bazę.

Marina Locabootu w Loosdrecht - koniec przygody
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Procedura wejścia na barkę
jest zawsze taka sama:
• Oglądamy naszą łódkę:
Penichette, typ 1020 FB. Ma
dwie sterówki – w salonie
i na górnym pokładzie. Salon
(stół, narożnik do siedzenia)
łączy się z kuchnią (kuchenka,
zlewozmywak, lodówka, naczynia). W dziobie jest łazienka
(prysznic i ubikacja spłukiwana wodą) oraz trzyosobowa
kabina. Na rufie jest druga
łazienka i kabina dwuosobowa.
Otrzymujemy czystą pościel
oraz ręczniki. Na barce jest
ekologiczna oczyszczalnia ścieków, zbiorniki na wodę oraz
na ropę (wypełnione po korek,
po zakończeniu rejsu płaci
się za ilość zużytego paliwa).
Zapasy wody będziemy musieli
uzupełniać na każdym postoju.
Ropą i ściekami mamy się nie
przejmować. Powinniśmy też
podłączać się do prądu, ile
razy się da, aby oszczędzać
własne akumulatory barki
oraz ładować komórki, aparaty
fotograficzne i inny sprzęt oraz
suszyć włosy suszarką.
• Ustalamy rodzaj ubezpieczenia.
Mamy do wyboru dwa – zwrotną kaucję i tzw. ubezpieczenie
kaucji. Zwrotna kaucja kosztuje
1200 euro, pieniądze odzyskujemy w całości, gdy po rejsie
oddajemy barkę w idealnym
stanie. W przypadku, gdy z naszej winy dojdzie do uszkodzeń,
to od kwoty 1200 euro odjęte
zostaną koszty naprawy, a gdy
koszty te przekroczą 1200 euro,
będziemy musieli dopłacić.
Ubezpieczenie kaucji kosztuje
80 euro i jest bezzwrotne. Za
to nie interesują nas już koszty

naprawy barki, nawet gdy ją
bardzo poważnie uszkodzimy.
Wybraliśmy ubezpieczenie
kaucji, gdyż dla pięciu osób
jest to wydatek wynoszący
po 16 euro na łba plus święty
spokój.
• Omawiamy sposoby użytkowania barki. Barkę może
prowadzić każdy, niepotrzebne są uprawnienia. Nowicjusze
przechodzą krótki kurs prowadzenia barki, weterani zawsze
mogą poprosić o przypomnienie, jak to się robi. Warto pytać
o wszystko, co się człowiekowi
przypomni. Na przykład: na
barce jest centralne ogrzewanie – jak je włączać i wyłączać?
Jest też gdzieś schowana
zapasowa butla z gazem –
gdzie? Co zrobić w razie awarii?
Dzwonić do bazy (telefon jest
w dokumentach barki), w której trwa całodobowy dyżur.
Firma jest zobowiązana w ciągu 24 godzin usunąć awarię,
która powstała nie z winy osób
wynajmujących barkę.

Opłata za śluzowanie pobierana
jest w drewnianym buciku

Wracamy do Loosdrecht

Trasa rejsu
We Francji szybkość poruszania
się barką regulowana jest przez
liczbę śluz. Czeka się na ich przepłynięcie czasem godzinę i dłużej.
W Holandii tego rodzaju przeszkodą są zwodzone mosty, śluz jest
mało i przeważnie bardzo płytkie.
Holenderskie kanały powstały dla
niskich barek towarowych i szalup.
Zresztą spotyka się je i dzisiaj na
każdym kroku. Odnosi się wrażenie,
że Holendrzy zamiast na spacer
do parku, wybierają się w rejs
szalupami. Są to rozłożyste krypy
z wygodnymi, miękkimi kanapami.
Czasem w dziobie mają zadaszoną
kabinę. Na kanapach siedzi rodzina
albo para, albo towarzystwo rówieśników, przed nimi stoi koszyk
z jedzeniem oraz napełnione
szklaneczki – płyną, pozdrawiają
mijanych turystów na barkach,
albo swoich rodaków na brzegach
w ogródkach. No więc takie łódki
mogą pływać po wszystkich kanałach i nie przejmować się mostami.
Nasza barka miała jednak prawie
trzy metry wysokości. Ostrzeżono
nas byśmy zawsze o tym pamiętali,
bo to oznacza, że mieścimy się
pod mało który most. Przed niskim

mostem musimy zatrzymywać się
i czekać aż się podniesie. Pod wysokim możemy płynąć, nawet gdy
widzimy czerwone światło. Światło
to jest dla barek jeszcze wyższych
niż nasza oraz jachtów z podniesionymi masztami.
Już w Warszawie wiedzieliśmy, że
chcemy pływać w pobliżu Amsterdamu, wstępując do największych
miast położonych na południe od
niego – Goudy i Utrechtu. W kapitanacie kupiliśmy mapę (za 15 euro)
w skali 1:50 000, na której zobaczyliśmy niebieską siatkę kanałów.
Wśród nich wyróżniała się szeroka
na 50 metrów wstęga szlaku Amsterdam-Rijnkanaal przeznaczona
dla ogromnych towarowych barek
(100 i więcej metrowych, gdy nasza
miała 10 metrów i 20 centymetrów)
oraz luksusowych, wysokich na
kilka pięter statków pasażerskich.
Mieliśmy ten Wielki Kanał przeciąć
przynajmniej dwa razy, a także
kawałek nim płynąć. Na widok
tego wszystkiego postanowiliśmy
jeszcze wypożyczyć GPS (informacje były po polsku), kosztował
50 euro. Uważnie wysłuchaliśmy
rad, którędy płynąć i na co uważać.
Minęła 1600, strasznie już nam się
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chciało popłynąć, więc ruszyliśmy
w kierunku najbliższej śluzy, która
otwierała nam drogę na północ ku
granicom Amsterdamu. Zaczynało
się nasze kółko po Holandii.

Jak się płynie
Jest zimno i wietrznie, a na brzegach kanału jeden przytulony
do drugiego uroczy ogródeczek,
wystrzyżony trawniczek, domek
odmalowany, słowem – Królestwo
Niderlandów. Suniemy wolno,
głowy nam się obracają to tu, to
tam, bo wszędzie cudnie, wszędzie
wysprzątane i wycackane. Jak
oni to zrobili, że mają taki uporządkowany kraj? Możemy płynąć
z szybkością 4,5 km na godzinę
w terenie zabudowanym i 6 poza
nim. Jednak w Holandii praktycznie
nie ma niezabudowanych terenów.
Dopływamy do zamkniętej śluzy.
Przed nami kołysze się na wodzie
jeszcze jedna barka z niemiecką
banderą. Stoimy, nieśmiało trąbimy,

Sklep z serami w Goudzie - obecność
obowiązkowa

nic. Okazuje się, że obsługa wszystkich śluz i mostów ma w ciągu dnia
dwie przerwy: od 1230 do 1330 i od
1630 do 1730. A wszystko zaczyna
działać od 900 rano, w Utrechcie od 1000. Ponieważ w porcie
każdy o tym wie, to nikt nam nie
powiedział. Nie szkodzi. O 1730
zjawia się pan Śluzowy i pobiera
od nas 5 euro. Jest to opłata za
przekroczenie śluzy i otwarcie
mostu zwodzonego, który jest tuż
za nią. Za mostem kanał wpada
do rzeki Vecht, a za miejscowością
Loenen nasza barka zatrzymała się.
Silnik pracuje, lecz łódź nie płynie.

Na kanele w Utrechcie zaczynają zabawę weekendową

Uliczka w Utrechcie

Dryfujemy w stronę bagnistego
brzegu, przywiązujemy cumy do
jakiś patyków i na wszelki wypadek
rzucamy kotwicę. Postępujemy
tak, jak nam radzono w porcie: gdy
coś się stanie, należy zatrzymać się
i dzwonić po pomoc. Niczego nie
naprawiać samemu! Dochodzimy

do wniosku, że sprzęgło przestało
działać. Dzwonimy po pomoc, ale
nikt nie odbiera telefonu. Stoimy
i czekamy. Nikogo nie widać. Aż tu
wyłania się wielki czarny żaglowiec.
Płynie na silniku, u lewej burty ma
podniesiony, płetwiasty miecz
holenderski. Port zapełniony takimi
żaglowcami zobaczymy kilka dni
później w Goudzie. Statki zostały
zamienione na mieszkania. Ale
nasz żaglowiec jeszcze pływa
swobodnie, mija nas, lecz zaraz zawraca, podpływa, pyta, czy mamy
problem. Mamy, bierze więc nas
na hol i delikatnie odprowadza do
najbliższego pomostu w Willigen,
gdzie można wyjść na ląd. Jest tu
owcza farma i sklep z owczymi serami (9 euro za pół kilo). Teren jest
prywatny, lecz właściciele zgadzają
się bez problemu, byśmy przenocowali i zaczekali na pomoc. Z naszą
bazą skontaktowaliśmy się dopiero
około trzynastej następnego dnia,
czyli w niedzielę. Mechanik bardzo
szybko przyjechał, tłumaczył, że
mieli w porcie jakieś kłopoty z telefonami. Nieważne. Wziął się do
roboty, faktycznie musiał wymienić
sprzęgło. Barka ma dwa biegi: do
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Darek karmi papużki w Avifaunie
w Alpen

przodu i do tyłu, gdy gwałtownie
zmienia się kierunek płynięcia na
dużych obrotach, sprzęgło zużywa
się. Nie słychać tego wcześniej. Po
prostu w którymś momencie barka
się zatrzymuje.
W niedzielę w dalszy rejs wypłynęliśmy dopiero o 1600. Rzeka
Vecht wije się i kręci lecz generalnie
zmierza na północ. Mija Nigtevecht,
dalej Hinderdam, De Horn wpływa
do Weesp, w którym zaplanowaliśmy nocleg.
Cały rejs przebiegał w zasadzie
podobnie jak trasa do Weesp po
naprawie sprzęgła. Więcej emocji
dostarczył nam kanał Amsterdamski. Musieliśmy w piątek w drodze
powrotnej przepłynąć nim 10
kilometrów. Zajęło nam to prawie
dwie godziny. Mijały nas wielkie
barki, które wzbudzały wielkie fale.

Kanały w Utrechcie - jedyne miejsce gdzie domy mają podpiwniczenie wychodzące bezpośrednio na.JPG

Naszą łupinką rzucało tak bardzo,
że czasem jej śruba ukazywała
się ponad taflą wody. Poza tym
kanałem panował spokój. Mieliśmy
dobrego drugiego oficera Halinkę,
która tkwiła z nosem w mapie
oraz GPS-ie, więc bez problemu
trafialiśmy tam, gdzie chcieliśmy.

Trzeba bowiem uważać na trasę.
Kanały się krzyżują i czasem tworzą skomplikowane rozjazdy, lecz
czuliśmy się na nich bezpiecznie.
Ruch był mały, ludzie życzliwi,
a pogoda z dnia na dzień coraz
lepsza. Przepływaliśmy dziennie
około 20–30 kilometrów. Wyjąt-

W drodze powrotnej na kanale Amsterdam - Rijnkanaal który ma ponad 50 m szerokości.

kiem był czwartek, gdy przepłynęliśmy prawie 50 km z Goudy do
Utrechtu. Zajęło nam to cały dzień,
co było trochę nużące.
Lubiliśmy patrzeć, jak otwierają się
zwodzone mosty. Najczęściej podnosiło się jedno lub dwa skrzydła
mostu. Pod mostem, na poprzecznych szynach siedziały często
gołębie, i gdy most unosił się do
góry, biegły drobnymi kroczkami
do przodu, aby nie spaść. Mijaliśmy mosty obrotowe – skrzydło
otwierało się jak brama – unoszące się do góry na rolkach, a także
podnoszące się na czterech
filarach – tulejach. Przejazdy przez
mosty i śluzy były przeważnie
płatne, od 1,50 do 6 euro – trzeba
było mieć pod ręką drobne. Opłatę
pobierał pracownik obsługujący
most. Stawał na brzegu i wyciągał
w stronę barki wędkę, na końcu
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Jedna z wielkich barek którą minęliśmy w Alpen

której wisiał holenderski chodak –
zapłatę wkłada się do niego.

Gdzie się nocuje
Na noc zatrzymywaliśmy się zwykle
w większej miejscowości, możliwie
w jej centrum. Przeważnie było

to nabrzeże kanału z możliwością
podłączenia się do prądu i nabrania
wody. Na sanitariatach mniej nam
zależało, gdyż mieliśmy własne
łazienki. Postój w takich miejscach
jest płatny mniej więcej jeden euro
za metr długości łódki plus opłata

za prąd i wodę. W niektórych marinach opłata za wodę i prąd mieściła
się w opłacie ogólnej „od metra
łodzi”. Nas to kosztowało 11–12
euro. Po kilku godzinach zjawiał się
pan w uniformie (czyli kamizelce
firmowej) i wręczał nam rachunek.

Nie trzeba było szukać żadnej
kasy. Przy niektórych nabrzeżach
można też cumować za darmo, ale
tylko przez trzy godziny na dobę.
Z takiej możliwości skorzystaliśmy
w Alphen a/d Rijn. W miejscowości tej kanał Oude Rijn, którym
reklama
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Darek z przejęciem prowadzi barkę, pozostali mają czas wolny

Informacje praktyczne
Gdzie wynająć barkę:
Barkę wynajęliśmy za pośrednictwem firmy Punt adres www.punt.pl,
tel. (+48 22) 4468380, na stronie www można zobaczyć typy barek
do wynajęcia, ceny oraz trasy w całej europie.
Ile to kosztuje:
Taksówka w obie strony – 170 euro
Wynajęcie barki – 2275 euro
Ubezpieczenie kaucji – 80 euro
Sprzątanie barki po rejsie – 70 euro
Wypożyczenie GPS – 50 euro
Mapa – 15 euro.
Razem 2660 euro. Pływaliśmy w pięć osób, zatem każdy z nas zapłacił 532 euro. Do tego trzeba doliczyć cenę biletu na samolot w obie
strony – 552 PLN. Łączny koszt w przeliczeniu na złotówki wynosi
mniej więcej 2800 plus wyżywienie, które jest trochę droższe niż
w Polsce.
Dobre rady
Zabrać ze sobą płyn do mycia naczyń (małe opakowanie), myjkę,
papierowy ręcznik, ostry nóż, dobry korkociąg, zapałki, podstawowe przyprawy, kawę, herbatę, jedzenie na pierwszy dzień i pierwsze śniadanie.
Całkiem dobre wino w Holandii kosztuje 3–3,50 euro. Piwo, np.
Amstel w półlitrowej puszce – 0,70 euro, sześciopak tego piwa – 3,98
euro. Produkty spożywcze mają podobne do naszych ceny – niektóre trochę wyższe, a niektóre wręcz odwrotnie.

płynęliśmy po noclegu w Woerden,
wpada do rzeki Gouwe. Rzeka ta
miała zaprowadzić nas do Goudy.
Zatrzymaliśmy się więc, by zwiedzić
jedyny w Holandii park ptaków
– Vogelpark Avifauna, bardzo ciekawe miejsce, bilet kosztuje 14 euro.
Najwięcej – 16 euro – zapłaciliśmy
za nocleg w marinie Ouderkerk.
Płynęliśmy już na południe, rzeką
Amstel, oddalając się od Amsterdamu. Zbliżał się wieczór, skręciliśmy
więc na jeziorko z zaznaczoną na
mapie mariną. Cała połać wody
pokryta była drewnianymi pomostami, przy których cumowały
wypasione łodzie motorowe. Marinę otaczał szczelny płot. Ponad
wszystkim górowała wielka restauracja. Uznaliśmy, że Ouderkerk
przeznaczone jest dla zamożnych
amsterdamczyków, którzy przyjeżdżają tu samochodami, aby spędzić
weekend na swoich łódkach.
Na nocleg zatrzymywaliśmy się
zwykle po południu. Byliśmy już
po obiedzie, który gotowaliśmy na
barce. Szliśmy zwiedzać miejscowości, robić zakupy, posiedzieć przy
piwie wśród ludzi, zwróceni twarzą
ku ulicy, tak jak to robią Holendrzy.

Co zwiedzić
Uważam, że Holandia jest piękna,
lecz jednocześnie monotonna.
Gdzie się nie obrócisz, widzisz
domy w jednym stylu, czyli holenderskim. Przeważnie stoją one
szczytami zwrócone do kanału
i ulicy. Szczyty są mniej lub bardziej
bogato zdobione. Przypominają
kamienice w Amsterdamie. Utrecht
to mniejszy Amsterdam. Gouda
różni się od niego oryginalnym
ratuszem. Pomniejszone kopie
tego ratusza widzieliśmy w mniejszych niż Gouda miejscowościach.
Odniosłam wrażenie, że ten sam
kształt kamieniczek, domów na

Klejny, tulejowy most zwodzony w drodze do Goudy /

wsi czy ratuszów na rynkach został
wielokroć powtórzony. Do nich
dołączają ogromne kościoły wzniesione z czerwonej cegły. W Goudzie
jest najdłuższy kościół w Holandii,
a w Utrechcie kościół o najwyższej
wieży w Holandii.
Pod koniec rejsu spotkało nas jednak coś zaskakującego. Płynęliśmy
z Utrechtu na północ rzeką Vecht
w kierunku naszego portu macierzystego. Zostało nam jeszcze 9
kilometrów, gdy znaleźliśmy się
w uroczej miejscowości Breukelen.
Na kanale w Breukelen panował
niezwyczajny ruch, miasteczko
zaś miało w sobie coś takiego, że

/ zdjęcia: Stefan Zubczewski
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zachciało nam się do niego zajrzeć.
Przycumowaliśmy więc barkę do
nabrzeża i poszliśmy na rynek.
A na rynku targ, a na targu świeży,
smażony dorsz (zjedliśmy, pycha,
duża porcja 4 euro) oraz liczne
stoiska z serami. Wybór serów
ogromny, gouda w stu smakach,
w cenach o połowę niższych
niż w Goudzie. Piszę o tym dla
każdego, kto w piątek przed
powrotem do bazy Locaboat nie
ma jeszcze kupionych prezentów.
Niech płynie do Breukelen. Za
pierwszą śluzą trzeba skręcić
w prawo, na południe. W każdy
piątek kupi tam oryginalną goudę,
płacąc za nią o połowę mniej niż
w Goudzie. Oczywiście w Goudzie
poszliśmy do firmowego sklepu
serów gouda. Naprawdę warto
zaliczyć to miejsce, gdyż wybór
serów i sposób ich sprzedaży są
imponujące. Trzeba jednak mocno
trzymać się za kieszeń, ponieważ
ceny też robią wrażenie. Kilogram
sera typu gouda w Goudzie
kosztuje od 18 do 30 i więcej euro.
W Breukelen sery te kupimy o połowę taniej. 
reklama

