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Transsylvanië, Walachije en Moldavië klinken dan wel als de titels van een Suske en Wiske 
stripboek, het zijn drie prachtige historische regio's in het hart van Roemenië. De Karpaten, een 
hoefijzervormige bergketen die de helft van het land bestrijkt, is een waar eldorado voor outdoor 
liefhebbers. Rotsklimmen, beren spotten en alpiene wandeltochten… we doen het allemaal 
tijdens een verrassende roadtrip in Roemenië!

Het is puffend heet in de auto. Na een rit van bijna twee dagen, 

schuiven we aan bij de grensovergang. Een douanebeambte in 

strak uniform controleert nauwlettend onze paspoorten. Zonder 

oogcontact te maken, gebaart ze ons om door te rijden. Tot onze 

verbazing verwelkomt een fonkelnieuwe asfaltweg ons in Roemenië. 

Maar na enkele kilometers maakt de moderne autobaan plaats voor 

een grindpad en de kilometerteller klimt amper nog boven vijftig 

kilometer per uur. De rest van deze rondreis gaat het in slakkenpas 

over onverharde wegen, waar putten zijn aangeduid met een stok. 

Apusenigebergte 

Onze eerste stopplaats is het weelderig groene Apusenigebergte. 

Wanneer we de steden achter ons laten, zien we boeren met paard 

en kar, talloze straathonden en kraampjes met allerlei koopwaar 

zoals honing en paddenstoelen. Je waant je vijftig jaar terug in 

de tijd. Roemenië maakte meer dan veertig jaar deel uit van de 

communistische Sovjetunie en dat laat nog steeds haar sporen na. 

De topo “Rock Climbing in Romania” verdeelt het land in vier 

regio’s: het Apusenigebergte, de oostelijke Karpaten, de omgeving 

van Braᶊov en het zuidwesten. In het Apusenigebergte verkennen 

we drie klimgebieden met tongbrekende namen als Buçes Vulkan, 

Craciuneᶊti en Valisoarei: drie kalkstenen gebieden met behaakte 

multi-pitch routes tot 150 meter hoog. Al gauw ondervinden we dat 

je het woord “geëquipeerd” eerder losjes mag begrijpen: roestige 

slaghaken en huisgemaakte ankerpunten stellen onze mentale 

uithouding op de proef. 

Turdakloof 

Enkele dagen later reizen we verder richting Cheile Turzii, een 

spectaculaire kloof met rotswanden van meer dan 200 meter hoog 

die de weelderig groene heuvel in twee splijt. De Turdakloof is een 

geliefkoosde bestemming voor Roemeense toeristen die verkoeling 

zoeken langs de rivier. Je kunt ook een wandeling maken rondom 

de kloof met prachtige vergezichten. In een kraampje op de parking 

proeven we voor het eerst Kürtőskalács: een soort van zoet brood 

gebakken op een stok. 

We kiezen voor twee klassieke multi-pitch routes in de kloof: “turnul 

ascutit” en “grotta lui hili.” Deze laatste route is niet moeilijk, maar 

belooft een prachtige klim door een grot met grandioze uitzichten 

over de kloof. De aanloop naar de route vergt wat klauterwerk langs 

stalen kabels en steengeulen. Twee nieuwsgierige straathonden 

volgens ons kwispelend vanop de parking. We zijn ongeveer 

halverwege de route wanneer we beseffen dat de klimroute intussen 

een via ferrata is geworden. We besluiten wijselijk om ons op 

geïmproviseerde wijze vast te maken aan de stalen kabel. 

/VERRASSEND 
ROEMENIË

BERGWANDELEN                                                                                                                                          
                                                                                                                                           

“We zijn ongeveer halverwege de route 
wanneer we beseffen dat de klimroute 

intussen een via ferrata is geworden.”
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Bivaktocht in het Făgărașgebergte 

Na  een  bezoek  aan  het Middeleeuwse stadje Sighișoara maken we 

ons klaar voor een driedaagse bivaktocht in het Făgărașgebergte. Je 

vindt er de twee hoogste bergen van Roemenië: Moldoveanu (2544 

meter) en Negoiu (2535 meter). In ongeveer zeven dagen kun je de 

volledige bergkam wandelen. Wij kiezen er het meest technische 

deel uit rondom de Negoiu. Hoewel de toppen misschien niet erg 

hoog zijn, het Făgărașgebergte is ruig, steil en onherbergzaam. En 

de dagelijkse portie hoogtemeters liegt er niet om! We laten de auto 

achter aan het pension ‘poiana neomtului’ in Avrig. Vanuit het dorp 

gaat het de hele dag bergopwaarts richting de Cabana Bârcucui. Een 

Roemeense wandelaar raadt ons een heerlijk roosgekleurd drankje 

aan – eigen makelij van de huttenwacht. 

Van het idyllische meer Avrig, gaat het de volgende dag verder  

richting het bergmeertje Caltun. Het is prachtig om te zien hoe de 

wolken aan de ene zijde van de rotsige bergkam drijven. Het pad 

voert ons langs de Serbota (2331 meter) en na wat klauterwerk 

staan we op de top van de Negoiu (2535 meter). De afdaling via de 

‘strunga dracului’ of duivelspas is gesloten, dus besluiten we om af 

te dalen via de ‘strunga doamnei.’ 

Ook deze rotspassage is gezekerd met enkele kettingen. Op de 

derde en laatste dag wandelen we verder richting het Bâleameer, 

een gletsjermeer op 2040 meter hoogte. Het meer is met de auto 

bereikbaar via de Transfăgărășan (DN7C): een spectaculaire bergrit 

die de regio’s Transsylvanië en Walachije verbindt. Het contrast met 

de absolute stilte van de vorige twee bivakplaatsen is groot… maar 

je vindt er wél eenvoudig een lift terug naar de auto! 

Draculagekte 

Na een bezoek aan het kleurrijke stadje Sibiu reizen we verder richting 

Braᶊov, de best bewaarde middeleeuwse stad van Transsylvanië. Het 

is de ideale uitvalsbasis voor allerlei tochten in de omgeving. De 

berg Tampa torent boven de stad uit en is zelfs gedecoreerd met een 

eigen versie van het ‘Hollywood-sign’. Op wandelafstand van de stad 

vind je de sportklimgebieden Tampa en Pietrele lui Solomon met 

ongeveer 120 behaakte routes. Tijdens een rondreis in Transsylvanië 

ontkom je niet aan de figuur Dracula. Hoewel Dracula weinig met 

deze streek te maken heeft, laten we ons verleiden tot een bezoek 

aan hét Draculakasteel in Bran. 

/VERRASSEND 
ROEMENIË

“Hoewel de toppen misschien niet erg 
hoog zijn, het Făgărașgebergte is ruig, 

steil en onherbergzaam.”
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Bucegigebergte 

Enkele tientallen kilometers ten zuiden van Braᶊov ligt het Bucegi 

gebergte, een nationaal park met pieken hoger dan 2500 meter 

en een gedroomde bestemming voor wandelaars en rotsklimmers. 

Onderweg houden we halt in het Piatra Mare gebergte voor een 

verfrissende wandeling in Canionul Șapte Scări. Deze eenvoudige 

tocht voert je door een smalle kloof langs laddertjes en watervallen. 

Vanuit het dorpje Sinaia aan de voet van het Bucegigebergte kun 

je je tegoed doen aan meer dan 144 sportklimroutes. Tenminste, 

als je routes vanaf de zevende graad weet te klimmen. Wij 

vertrekken richting refuge Coᶊtila, een roestige barak die de ideale 

uitvalsbasis is voor allerlei multi-pitch routes tot wel 400 meter 

lang. Het conglomeraatgesteente zorgt opnieuw voor een bijzondere 

klimervaring. 

Die nacht besluiten we te kamperen aan de voet van het 

Bucegigebergte. Het is al donker wanneer we geluiden horen bij de 

rivier. Waarschijnlijk een straathond, denk ik bij mezelf. Niet veel 

later loopt er zowaar een bruine beer over het kampeerterrein! Met 

zijn imposante lijf duwt hij een container omver en doorzoekt het 

afval. Met een bang hart dubbelchecken we of er geen eten ligt in 

onze tent. Niet onterecht, zo blijkt de volgende ochtend. Het tentzeil 

van naburige kampeerders is stukgescheurd door een berenpoot! Ze 

hebben de nacht doodsbang in de auto doorgebracht. 

Moldavië: het noorden van Roemenië 

Aanvankelijk stonden klimgebieden in het zuidwesten zoals Baile 

Herculane, bekend van de Petzl Roctrip 2014, ook op ons lijstje. 

Maar gezien de trage reistijden en de lange terugtocht, besluiten we 

onze reisplannen om te gooien. Via de Transbucegi (route DJ 713), 

een prachtige bergweg over het Bucegi plateau, rijden we richting 

het noorden. Onderweg houden we halt bij Lacu Roşu, een meer 

met mysterieuze boomstronken in het water, en de Biçazkloof. Een 

indrukwekkende kloof die op sommige plaatsen amper zeven meter 

breed is. Ook hier kun je als klimmer je hartje ophalen. 

Het noorden van Roemenië is wereldwijd bekend voor haar 

middeleeuwse, kleurrijk beschilderde kloosters. We brengen dan ook 

een bezoek aan de kloosters in Voroneț, Sucevița en Moldovița. Ten 

slotte kruisen we twee prachtige nationale parken: Maramureș en 

het Rodnagebergte. Tijdens onze laatste dag maken we een stevige 

wandeling in het Rodna nationaal park richting het gletsjermeer 

Lacul Izer. Met een adembenemend uitzicht over het meer omringd 

door rotsige pieken nemen we afscheid van dit land. ▲
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 Reiswijzer

Periode

We reisden in de periode augustus-september naar Roemenië. Het land heeft een continentaal klimaat met erg hete zomers en strenge 

winters. 

Vervoer

Wij maakten deze reis met onze eigen auto, in totaal goed voor meer dan 5000 kilometer. In Roemenië moet je een vignet kopen, 

kostprijs: 8 euro. Het is mogelijk om je te verplaatsen met het openbaar vervoer (trein en bus) tussen de grote steden. Op het platteland 

ben je vaak aangewezen op je duim. De Roemenen liften overigens zelf voortdurend.  

Accommodatie

Het aantal campings in Roemenië is beperkt. Bovendien gaat het dan vaak om een pension met een grasveld waar je je tent mag 

zetten. Je mag er wel wildkamperen. Tip: ga op de kaart op zoek naar een ‘poiana’: een open grasveld waar een riviertje doorheen 

stroomt. Bij uitstek in het weekend zetten de Roemenen er hun tentje recht om de barbecue aan te steken. 

Literatuur

- Trotter Bulgarije Roemenië  

- Dimension Vertical: climbing guidebook Romania, Gerald Krug, Dan Anghel e.a., Geoquest Verlag.  

- Rock climbing atlas: South Eastern Europe, Rocks Unlimited Publications. 

- Rock Climbing in Romania: a climbing guide of Braᶊov crags, Ciprian Drăghici. 

Tips

- Wie Frans, Spaans of Italiaans spreekt, kan het Roemeens redelijk goed begrijpen. Het is dan ook een Romaanse taal. 

De meeste inwoners in de grote steden spreken een woordje Engels. Op het platteland ben je vaak aangewezen op gebarentaal. 

- Je betaalt er met de Leu, maar er worden ook euro’s aanvaard.    


