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De Julische Alpen zijn het meest oostelijke deel van de centrale 

alpenboog en liggen grotendeels in Slovenië. De Dinarische Alpen 

omhelzen het uiterste oosten van Slovenië en lopen door tot het 

noorden van Albanië. Het is een kalksteengebergte dat parallel naast 

de Adriatische Zee loopt. Hoewel Noord-Macedonië geen deel meer 

uitmaakt van de Dinarische Alpen, is het toch nog steeds een zeer 

bergrijk land.

Kort door de bocht kan gesteld worden dat er, zeker in Slovenië maar 

ook in Kroatië en Montenegro, een zeker wandeltoerisme bestaat. 

Dit vertaalt zich in de aanwezigheid van berghutten, markeringen 

en onderhouden bergpaden. Servië en Macedonië zijn goed op weg, 

maar hebben toch nog duidelijk een avontuurlijker karakter. Bosnië 

en Herzegovina daarentegen, ligt samen met Kosovo en Albanië nog 

vol onontgonnen terrein. Ideaal voor de avonturier!

Wandelen in de Balkan is in alle opzichten anders dan wandelen in 

West- of Noord-Europa. Het begint al met het feit dat er zeer weinig 

info voorhanden is. Je vakantie reeds van thuis uit voorbereiden is 

dus zeer moeilijk. Eens ter plaatse zul je vaak info moeten proberen 

te vergaren bij je lokale camping- of hoteluitbater. Van vele gebieden 

bestaan geen wandelkaarten en moet je dus vertrouwen op de pijlen 

en infoborden, als die er al zijn. Een zekere zin voor avontuur en het 

nemen van wat marge qua wandeltijden is dus absoluut noodzakelijk. 

Maar net dat is uiteraard de charme van deze streek. Hier liggen 

nog zoveel honderden kilometers aan bossen en bergen, die door 

zo weinig wegen, laat staan wandelpaden, doorsneden worden. 

De natuur is hier echt nog puur. Beren, wolven en lynxen komen 

allemaal nog in overvloed voor. Het water is op vele plaatsen nog 

steeds drinkbaar, rechtstreeks uit de rivier. Rust, Natuur en Avontuur. 

Druk wordt het hier nooit.

De Balkan ontleent zijn naam aan het Balkangebergte in Bulgarije en betekent zoiets als 
'bebost gebergte'. Een naam die uitstekend past bij deze regio in het zuidoosten van Europa. 
Een duidelijke definitie van welke landen er nu wel of niet toe behoren, is moeilijk te vinden. 
Je kunt het immers van verschillende factoren laten afhangen, zoals bijvoorbeeld geografie, 
religie, taal, cultuur, geschiedenis of politiek. De afbakening van deze regio is dus al bij al 
een eerder subjectief gegeven. Voor de wandeltochten beschreven in deze rubriek 'beperken' 
we ons tot de volgende acht landen: Slovenië, Kroatië, Montenegro, Bosnië en Herzegovina, 
Servië, Kosovo, Noord-Macedonië en Albanië.



21

Internationale Lange Afstandswandelpaden

Ook al is deze regio een kwarteeuw geleden verscheurd geweest 

door een afschuwelijke burgeroorlog, het is ondertussen een veilige 

en fascinerende bestemming geworden. De mensen hier willen 

vooruit. Slovenië en Kroatië zijn ondertussen lid van de Europese 

Unie. Andere landen hebben hierover reeds gesprekken opgestart. 

En om te benadrukken dat grenzen ook maar grenzen zijn, is deze 

streek ondertussen rijk aan meerdere lange afstandswandelpaden 

die allen verschillende landen aandoen.

Zo is er de Via Alpina die de acht klassieke alpenlanden verbindt 

en dus ook Slovenië aandoet. De Alpe Adria voert van de hoogste 

berg van Oostenrijk, de Großglockner (3.789 m.) over Slovenië tot 

in Muggia, een Italiaanse kustplaats dicht bij de grens met Kroatië. 

Nog interessanter is de Via Dinarica. Een wandelroute die door elk 

van onze acht balkanlanden loopt. Net zoals de Via Alpina is ook de 

Via Dinarica onderverdeeld in verschillende routes. Er is het witte 

traject dat de hoofdkam van de Dinarische Alpen volgt. Het blauwe 

traject dat veel zuidelijker ligt en het gebergte volgt dat dichter bij 

de prachtige Adriatische kust ligt. En het groene traject dat, zoals 

zijn naam doet vermoeden, het groenere binnenland opzoekt net ten 

noorden van de Dinarische hoofdkam. Helemaal straf is het nieuwste 

project in de rij: de 'Peaks of the Balkan’-wandelroute die doorheen 

het schitterende en wilde grensgebied van Montenegro, Albanië en 

Kosovo loopt. Landen die mede dankzij dit project terug toenadering 

tot elkaar hebben kunnen vinden. 

 De Via Alpina

De Via Alpina is bedacht rond de eeuwwisseling, maar werd pas 

vanaf het jaar 2008 als volledig beschouwd. Het is een project dat 

probeert om alle acht de alpenlanden met elkaar te verbinden. De 

rode variant doet dit ook en brengt je doorheen Italië, Slovenië, 

Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland en Frankrijk naar 

Monaco. De groene variant voert je doorheen Liechtenstein en 

Zwitserland en volgt min of meer de Alpiene Pas Route, Zwitserlands 

belangrijkste nationale wandelpad. Het blauwe traject flirt 

grotendeels met onbekendere delen langs de Frans-Italiaanse grens, 

terwijl de gele route eerder de Oostenrijks-Italiaans grensstreek en 

de Dolomieten aandoet. De paarse variant tenslotte passeert door 

Slovenië, Oostenrijk en Duitsland en brengt je doorheen de oostelijke 

kalkalpen, van de Karawanken tot de Allgäu.

Zowel het rode als het paarse traject doen dus Slovenië aan. Zoals 

gezegd is de rode variant de enigste variant die de hele Alpen 

doorkruist. Concreet betekent dit dat je na anderhalve dag Italië, 

de grens met Slovenië oversteekt om er dan een tiental dagen in 

te blijven. Uitwandelen doe je via het drielandenpunt van Slovenië, 

Italië en Oostenrijk. Het is een unieke plek in Europa waar de drie 

grootste Europese taal- en cultuurgroepen elkaar raken: de Slavische, 

de Romaanse en de Germaanse. Onderweg hiernaartoe passeer je 

onder andere Lipica, bekend voor zijn prachtige en elegante witte 

Lipizzaner paarden, de Škocjan grotten die sinds 1986 UNESCO 

werelderfgoed zijn en tot de mooiste druipsteengrotten ter wereld 

behoren, het Predjama kasteel dat ín een rotswand is gebouwd, het 

Franja Partisan hospitaal dat een belangrijke rol speelde tijdens WOII 

en tenslotte het Triglav Nationaal Park. Deze berg is met zijn 2.864 

meter de hoogste van Slovenië en van de hele Julische Alpen. Ook 

al loopt de Via Alpina niet over de top, de route voert je wel doorheen 

een prachtig landschap met zicht op het schitterend gelegen meer 

van Bohinj en langs de zogenaamde vallei van de zeven meren. 

Nadien volgt nog een tocht langsheen de bron van de Soa rivier, die 

van een werkelijk adembenemende helder turquoise kleur is, en over 

de Vršic-pas, die de hoogste van het land is.

De paarse variant buigt in het Triglav Nationaal park af naar het oosten 

en volgt in het begin de indrukwekkende Vrata-vallei die omgeven is 

door bergen van meer dan 2.000 meter hoog. Je passeert er onder 

andere de Perišnik-waterval. Een tiental wandeletappes leidden je 

doorheen de Karawanken en de Kamnik-Savinjabergen, steeds net 

ten zuiden van de Oostenrijkse grens. De route wordt gekenmerkt 

door uitgestrekte alpenweides vol bloemen (prachtig in het voorjaar!) 

afgewisseld met dichte bossen en hier en daar een spectaculaire 

kalksteentop. Ideaal voor iedereen die op zoek is naar een nieuw 

stukje Alpen dat toch bewegwijzerd en begaanbaar is, zonder dat het 

al te druk wordt. Je kunt de tocht uiteraard nog verderzetten eens je 

de grens gepasseerd bent.

Alle benodigde info is terug te vinden op www.via-alpina.org

" Welkom in de Balkan! Of zoals ze het zelf zeggen:

in Slovenië: dobrodošli - in Kroatië: dobrodošli 
in Montenegro: dobrodošli 

in Bosnië en Herzegovina: dobrodošli 
in Servië: dobrodošli - in Kosovo: Mirësevini

 in Noord-Macedonië: dobredojde  
in Albanië: Mirësevini... ” 
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2.  De Alpe Adria Trail

De Alpe Adria Trail is zo'n 750 kilometer lang en doorkruist Oostenrijk, 

Slovenië en Italië. Ze start aan de voet van de Großglockner die met 

zijn 3.789 meter de hoogste van Oostenrijk en ineens van de hele 

oostelijke Alpen is. Je doorkruist het Nationaal Park Hohe Tauern en 

grote stukken van Karinthië. In Slovenië steek je de Julische Alpen 

door. In Italië tenslotte eindigt de route aan de Adriatische kust. 

Op het Sloveense grondgebied baant de wandelroute zich een weg 

langs Kranjska Gora, een stad bekend door de wereldbeker skiën en 

schansspringen en doorheen het prachtige Triglav Nationaal Park. 

Nadien gaat het verder door de vallei van de mooie turquoise Soča-

rivier. Vervolgens passeert nog het Goriška Brda-wijngebied de 

revue en het Lippizaner paardencentrum in Lipica, bekend van zijn 

prachtige witte en elegante paarden. 

Hoewel het traject in Slovenië min of meer gelijk loopt met het rode 

Via Alpina traject, zal de beleving toch anders zijn. De Via Alpina staat 

voor meer zelfstandigheid, meer berghutten en meer bergwandelen, 

terwijl de Alpe Adria iets vaker de valleien opzoekt en zo fysiek iets 

minder zwaar is. Bij de Via Alpina primeert de natuur, terwijl de Alpe 

Adria een iets meer culturele en gastronomische inslag heeft.

Alle verdere info is terug te vinden op www.alpe-adria-trail.com

3. De ‘Peaks of the Balkan’-route

De nieuwste route in dit rijtje is iets meer dan 190 kilometer lang en 

onderverdeeld in een tiental etappes. Ze maakt een lus doorheen de 

zogenaamde 'vervloekte bergen' in het grensgebied tussen Albanië, 

Kosovo en Montenegro. Ook al is de route volledig bewegwijzerd en 

kun je elke avond wel ergens binnen slapen, toch leidt ze je overdag 

door onbewoonde en wilde berglandschappen. Ze kan in elk van de 

drie landen aangevangen worden. De klassieke beginpunten zijn 

Theth of Valbonë in Albanië, Plav in Montenegro en Pejë in Kosovo. 

Omdat geen van deze drie landen lid is van de Europese Unie, 

is er geen vrij verkeer van mensen en goederen. Je moet dus op 

voorhand een vergunning aanvragen om deze grenzen al wandelend 

over te mogen steken. Dit kan probleemloos via de website www.

peaksofthebalkans.com/Cross-Border-Procedures

De route is op korte tijd 'relatief' populair geworden. Je zal er 

zeker nog niet over de koppen lopen, maar blijkbaar zaten veel 

avontuurlijke wandelaars op iets nieuws te wachten dat hen veilig 

door deze streken kon loodsen. Aangezien de route samen met de 

Duitse Alpenverein is opgericht, zijn het vooral Duitsers die je hier 

zult treffen.

Zoals gezegd, kun je elke dag wel ergens binnen overnachten. Dit 

zijn dan hotels, B&B's, campings die bungalows verhuren of locals 

die in de bergen wonen en een kamer in hun huis afstaan waar je dan 

je matje en slaapzak kunt uitrollen. Van echte berghutten zoals wij ze 

kennen is er echter geen sprake.

Maar aan accommodatie dus geen gebrek. Moeilijker echter is het om 

aan eten te geraken. Ontbijt en avondmaal krijg je in principe daar 

waar je overnacht en vaak kan je ook vragen om een lunchpakket 

te laten samenstellen. Enige nadeel is dat er vaak pas vanaf 8u30 

ontbijt geserveerd wordt en dat dit voor de meeste wandelaars te 

laat is. Zeker als je weet dat het er in de zomer best wel warm kan 

worden. Helaas is je eigen ontbijt en/of lunch kopen hier moeilijker 

dan verwacht. Op zo'n momenten zie je dat toerisme hier nog steeds 

in zijn kinderschoenen staat, want winkeltjes zijn hier zeer moeilijk 

te vinden, zelfs voor basisbehoeften als brood, groenten en fruit. Je 

bent dus min of meer aangewezen op je overnachtingsplaatsen voor 

al je maaltijden. Ook al is wildkamperen toegelaten, je zult hiervoor 

bijna al je eten vanuit je thuisland moeten meenemen. Voordeel is 

dan weer wel dat alles er heel goedkoop is en het eten zeer lekker.

Er zijn ondertussen meerdere reisgidsen beschikbaar (o.a. van 

Cicerone en Rother), maar een geoefende en avontuurlijke wandelaar 

heeft waarschijnlijk genoeg aan de officiële wandelkaart waar ook 

telkens een beschrijving per dag op vermeld staat. Ga gauw nu het er 

nog niet te druk is, want een route van een tiental dagen doorheen 

deze exotische uithoek in Zuidoost-Europa kan alleen maar snel aan 

populariteit winnen.

Meer info is te vinden op www.peaksofthebalkans.com
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4. de Via Dinarica

In de Pyreneeën had je reeds de GR10, de GR11 en de HRP die deze 

bergketen van west naar oost doorkruisten. Ook de Alpen hebben hun 

verzameling aan lange afstandswandelroutes. Zo is er onder andere 

de GR5 in Frankrijk, de GTA in Italië en uiteraard de Via Alpina die de 

hele alpenboog omspant. Het was dus nog wachten op een route die 

de hele Dinarische Alpen doorkruiste. Et voilà: de Via Dinarica. Met 

recht en rede de belangrijkste lange afstandwandelroute doorheen 

de (westelijke) Balkan. Beginnen gebeurt in het oosten van Slovenië 

om daarna verder te gaan doorheen Kroatië, de gehele breedte 

van Bosnië en Herzegovina, het noorden van Montenegro en het 

grensgebied van Kosovo en Albanië. Daar waar de Dinarische Alpen 

stoppen en het Sharr-gebergte begint, loopt de Via Dinarica toch nog 

even door om vanuit het grensgebied van Kosovo en Albanië af te 

dalen naar de oevers van het prachtige Ohrid-meer. Een waardig 

einde van deze epische tocht.

Net zoals de Via Alpina is ook de Via Dinarica onderverdeeld in 

verschillende varianten. Tot op heden is enkel de centrale variant, 

de 'witte' route, de enige die min of meer uitgewerkt, bewegwijzerd 

en onderhouden is. Er bestaat ook een blauwe route die veel dichter 

tegen de azuurblauwe kust van de Adriatische Zee loopt. De bergen 

zijn hier misschien minder hoog, maar je komt er wel langs verlaten 

stranden en een verkoelende zeebries is er nooit veraf. Iets wat in 

de hete zomermaanden niet te onderschatten is. Tenslotte is er ook 

nog een noordelijke 'groene' variant. Deze route gaat vooral op zoek 

naar de groene beboste heuvels in plaats van de woeste en steile 

kalkstenen toppen die de Dinarische Alpen zo typeren. Ook al kan 

de groene route perfect bewandeld worden, ze is meer ontworpen 

voor de avontuurlijke fietser, mountainbiker of bikepacker. Helaas 

zijn zowel de blauwe als de groene route nog niet helemaal klaar. 

Hier en daar kunnen zeker al stukken afgelegd worden, maar voor zij 

die echt op zoek zijn naar een avontuur over lange afstand is er dus 

voorlopig enkel de witte variant.

Wat de (witte) Via Dinarica zo interessant maakt, is uiteraard dat hij je 

uitnodigt om deze vergeten uithoek van Europa te komen ontdekken. 

Natuur schrijf je hier nog met een grote N. Kilometers en kilometers 

bos, honderden beren en wolven die hier nog steeds ongestoord 

kunnen leven, kilometerslange rivieren die nog steeds helder 

genoeg zijn om zo van te kunnen drinken, goedkoop, lekker eten 

en een ongelooflijke gastvrijheid. Ga er echter niet van uit dat het 

'a walk in the park' wordt. Markeringen zijn niet altijd even efficiënt, 

(wandel)kaarten vaak onbestaande of verouderd, vermeldde tijden 

en afstanden kloppen vaak niet, afwijken van de bestaande paden 

is niet overal aan te raden omdat er hier en daar toch nog steeds 

mijnenvelden zouden kunnen liggen en in de zomer wordt het er vaak 

brutaal heet. Temperaturen van rond de 40 graden zijn hier geen 

uitzondering, maar gelukkig is er veel water te vinden onderweg. 

Berghutten zijn zo goed als onbestaande en je zult dus vaak moeten 

wildkamperen en je eigen potje koken. 

Ook al ligt de hoofdfocus op wandelen, de tocht passeert door zo'n 

spectaculaire natuur dat je onderweg ook naar hartelust zult kunnen 

kajakken, raften, fietsen, paragliden en vissen. De mogelijkheden 

zijn hier eindeloos, de mensen ongelooflijk vriendelijk en gastvrij en 

de prijzen zeer goedkoop.

De Via Dinarica is dus een zeer veelbelovend project! Enig probleem 

momenteel is... de grensovergangen. Op papier loopt de route 

gewoon van het ene land over in het andere, in de praktijk zul je toch 

langs een officiële grensovergang moeten passeren. 

Aan een identiteitskaart heb je in principe genoeg, maar van een 

doorgaande tocht is voorlopig nog niet echt sprake. De tocht van 

2.000 kilometer lang wordt dus meestal nog opgesplitst in kleinere 

tochten die zich beperken tot één land. In theorie zou het mogelijk 

moeten zijn om, net zoals bij de Peaks of the Balkan route, aan de 

zogenaamde 'cross border permits' te geraken. Maar vooralsnog is 

er geen overkoepelend orgaan beschikbaar om dit gemakkelijk voor 

jou te regelen. Eventueel kun je per land proberen om een lokaal 

reisbureau in te schakelen om dit voor jou te regelen.

De Via Dinarica is dus een route voor de échte avonturiers die op 

zoek zijn naar iets nieuws. In de Balkan ligt werkelijk nog een schat 

aan nauwelijks ontdekte natuur en avontuurlijke ervaringen op je te 

wachten. En dat in onze eigen achtertuin.

Info: www.via-dinarica.org en op en www.evadinaricaproject.com

Het beste (en enige) boek dat momenteel 

op de markt is, is een Bradt Guide genaamd 

'Via Dinarica, Hiking the White Trail in 

Bosnia and Herzegovina'. 

Dit boek behandelt dus enkel het gedeelte in 

Bosnië en Herzegovina. Maar dat is dan wel 

ineens het grootste deel van de hele route 

doorheen een ongelooflijk fascinerend land.
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BOSNIË EN HERZEGOVINA 

Bosnië en Herzegovina is een van Europa's best bewaarde geheimen. 

Meer dan 35% van dit land bestaat uit bos, waarvan sommige nog 

oerbossen zijn. Het land wordt doorsneden door prachtige heldere 

rivieren, waarvan het water zo helder en onvervuild is dat je er 

gewoon van kunt drinken. Dit vind je in de rest van het continent 

enkel nog in de Scandinavische landen. Vóór de oorlog had Bosnië 

de grootste berenpopulatie in Europa. Ondertussen is hun aantal niet 

bekend, maar ze zijn nog steeds met zeer veel. Net zoals de wolven, 

herten, everzwijnen en lynxen die hier nog in overvloed leven. De 

rivieren zitten vol vis, de bergen vol leven. Bosnië en Herzegovina is 

een waar natuurparadijs, waar er voor elke wandelaar fantastische 

mogelijkheden weggelegd liggen.

Una Nationaal Park bijvoorbeeld, op de grens met Kroatië, is vooral 

bekend omwille van de smaragdgroene Una-rivier die er doorheen 

stroomt. Niet alleen heeft ze een prachtige kleur, ze passeert op haar 

weg stroomafwaarts ook twee prachtige watervallen. Met name die 

van Martin Brod en de prachtige Štrbacki Buk. Misschien niet zo 

spectaculair als het Plitvice Nationaal Park in Kroatië, dat hier in 

vogelvlucht helemaal niet zo ver vandaan ligt, maar beslist een pak 

rustiger.

Ook al bevind je je hier in een Nationaal Park, er is weinig dat doet 

vermoeden dat het zo is. Er wonen gewoon mensen in de dorpen 

en er wordt aan akkerbouw en veeteelt gedaan. Af en toe kom je 

eens een poort tegen waar je entree moet betalen (bijvoorbeeld 

als je de watervallen bezoekt), maar verder is er zeer weinig dat er 

op wijst dat je je in beschermd natuurgebied bevindt. Behalve dan 

de natuur zelf natuurlijk, want het is hier werkelijk prachtig. Kulen 

Vakuf is een beetje het centrum van het park. Een camping, enkele 

café's en restaurantjes en vooral veel rust en rustiek. Van hieruit zijn 

meerdere wandelingen in de heuvels rondom mogelijk, waaronder 

ook één naar een vervallen kasteel op een heuveltop die de hele 

vallei overziet. Eens daar toegekomen kun je gewoon via een gat in 

de kasteelmuur de ruïne binnenstappen. Ook cultuurbeleving is hier 

iets avontuurlijker dan bij ons.

De watervallen van Štrbacki Buk zijn iets toeristischer uitgebaat 

en hier zijn ook enkele wandelingen in de omringende bergen 

uitgezet, inclusief bewegwijzering. Info is enkel ter plekke te vinden, 

maar de wandelingen zijn zeer de moeite waard en je zult hier 

hoogstwaarschijnlijk helemaal alleen rondstappen in een prachtig 

bosrijk gebied. Op de zomerdagen dat het toch te warm zou zijn, is er 

nog altijd de Unarivier zelf, waarin je kunt zwemmen of vissen en die 

vooral bekend is voor zijn uitstekende raftmogelijkheden.

Over raften gesproken, in het oosten, aan de grens met Montenegro, 

ligt de Tarakloof, de diepste kloof van Europa en na de Grand Canyon, 

zelfs de tweede diepste ter wereld. De Tara-rivier start in de bergen 

van het Durmitor Nationaal park in Montenegro en vloeit na 140 

kilometer samen met de Piva om dan de Drina te worden. Over zijn 

gehele lengte is de Tara-rivier drinkbaar. Waar elders in Europa vind 

je een rivier van die lengte die van bron tot monding drinkbaar water 

heeft? Dit alleen al geeft weer hoe natuurlijk en puur deze regio in de 

Balkan zelfs in het begin van de 21ste eeuw nog steeds is. De rivier 

is vooral bekend omwille van zijn raftmogelijkheden. Zowel tochten 

van enkele uren als enkele dagen zijn mogelijk. Wandelen behoort 

theoretisch ook tot de opties, maar in de praktijk is hier nog niets 

aangelegd. Alle aandacht gaat dus naar de prachtige Tara.

Waar het wel subliem wandelen is, is in het Sutjeska Nationaal Park. 

De rit ernaartoe is al prachtig, zowel komende vanuit het noorden 

als het zuiden. Het enige dorp van betekenis in het park zelf is 

Tjentište. En dan nog, je vindt er vooral een camping en een hotel-

restaurant, maar van een winkel is niet eens sprake. Wel fungeert 

de lobby van het hotel ook als toeristisch informatiecentrum. Ze 

verkopen er wandelgidsen en uitstekende wandelkaarten van het 

park. Bovendien kunnen ze helpen om je vragen te beantwoorden. 

Eventueel kunnen ze ook een berggids voor je helpen zoeken. 

Alles draait hier om wandelen. Het is werkelijk een van de wildste 

plekken in Zuidoost-Europa. Bijna alle Balkanlanden dienen met 

superlatieven beschreven te worden.
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De kern van het Sutjeska Nationaal Park is het Perucica oerwoud, 

dat trouwens echt nog een regenwoud genoemd mag worden ook. 

De bergen trekken immers vochtige lucht en wolken aan die vaak 

hun lading lossen in dit rotsig amfitheater. Iets wat onder andere 

resulteert in de prachtige en hoge Skakavac-waterval. Officieel dien 

je op voorhand een vergunning en een gids aan te vragen om in dit 

bos te mogen rondwandelen, maar die info staat nergens aangeduid. 

Wij zijn het zelf ook pas nadien te weten gekomen. Als je toch met 

een gids gaat, kan die je wel op plaatsen brengen waar je anders 

niet heen zou durven gaan, wegens geen wegmarkeringen of schrik 

om te verdwalen. Eén van die routes brengt je bijvoorbeeld tot 

onder en achter de waterval. Een, zo hebben we vernomen, zeer 

spectaculaire ervaring. De tocht dwars door het Perucica-bos zelf, 

is op zich ook al een prachtige trip. Na een schitterend panorama 

vanop het uitzichtspunt, daal je af door het bos dat altijd maar dichter 

en dichter begroeid wordt. En de bomen hoger en hoger. Op het 

hoogtepunt van je tocht, reiken deze tot meer dan 60 meter hoog. 

Met een grote glimlach loop je enkele uren doorheen één van de 

laatste oerwouden van Europa. Het is oprecht een unieke ervaring. 

Bijna niemand weet van dit bos, toeristen komen hier nauwelijks, het 

voelt als een voorrecht om dit te mogen delen met moeder natuur en 

je tochtgenoten...

Andere tochten gaan tot boven de boomgrens. Ook al ligt het 

Trnovacka-meer net over de grens in Montenegro, je kunt er 

probleemloos naartoe wandelen en het zicht op de omringende 

bergen is er prachtig. De echt sterke stappers kunnen vanaf hier 

terugkeren over de hoogste top van Bosnië en Herzegovina, zijnde 

de Maglic van 2.386 meter hoog. 

Ook ten noorden van de Sutjeska-rivier die het park doormidden snijdt, 

liggen schitterende wandelmogelijkheden. Hier ligt zelfs de Donje 

Bare-bivakhut (onbemand) waar je met de auto over een grindweg 

heen kunt rijden. Daarna kun je deze gebruiken als uitgangspunt voor 

vele tochten hier in de bergen, waar je zo goed als zeker geen andere 

wandelaars zult tegenkomen. De droomcombinatie van raften op de 

Tara-rivier en wandelen in Sutjeska Nationaal park en Perucica is er 

één om nooit te vergeten.

Verder liggen er net ten zuiden van Sarajevo enkele bergdorpen waar 

het leven precies lijkt stil te staan. Het meest bekende is Lukomir, 

maar het handigste om je te installeren en wandelingen te maken 

in de wijde omgeving, is Umoljani. Een beetje verder, in Bobovica, 

vertrekt een wandeling doorheen een smalle kloof. De natuur is 

hier prachtig, maar helaas liggen er her en der nog mijnenvelden 

uit die verwoestende oorlog van meer dan twintig jaar geleden. 

De locaties zijn bekend, maar toch doe je er beter aan om in deze 

streken met een gids te gaan wandelen. Een reisbureau met een 

uitstekende staat van dienst is 'Green Visions'. Deze eco-touroperator 

uit Sarajevo biedt tochten aan doorheen heel het land en kan indien 

gewenst reisprogramma's op maat voorstellen. Dit alles vanuit een 

ecologisch en sociaal verantwoord perspectief. Meer info vind je op 

www.greenvisions.ba

Ten westen van Sarajevo bevinden zich de Vránica-bergen. De topper 

hier is het Prokoško-meer. Ongeveer 1 uur rijden over een bergweg 

vanuit Fojnica brengt je naar dit prachtige hooggelegen meer, vanwaar 

je zeer veel wandelingen in de omliggende bergen kunt ondernemen. 

Slapen doe je er voornamelijk in Katuni's, oude herdershutten die 

ondertussen omgebouwd zijn tot rustieke gastenverblijven en B&B's. 

Halverwege tussen Fojnica en het meer ligt de Jezernice-berghut. 

Een telefoonnummer of een adres is er niet, maar het is de enige 

lodge op je weg naar boven. Je kunt het niet missen en de locatie is 

subliem. Zoals alle bestemmingen in de Balkan vraagt het een beetje 

durf om er te geraken, maar eens je er bent, wordt je veelvuldig 

terugbetaald in natu(u)r(a). Zowel Locika (2.108 meter) als Vranica 

(2.112 meter) zijn haalbare toppen, vanwaar je een schitterend zicht 

hebt op de rest van het Bosnische (niet zo platte) land.
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SERVIË

Alhoewel Servië overduidelijk een Balkanland is, behoort slechts 

een klein deeltje ervan tot de Dinarische Alpen. Het noorden van 

Servië is zelfs helemaal vlak. Deze geografie verklaart dan ook 

waarom het land, in tegenstelling tot Bosnië en Herzegovina, zoveel 

autosnelwegen heeft. Reizen is hier relatief gemakkelijk en, zoals 

steeds, goedkoop.

Het land is rijk aan culturele steden en is tegelijkertijd gezegend 

met een schitterende natuur. In het noordoosten ligt Derdap 

Nationaal Park, één van de langste en diepste kloven van Europa. 

In het noordwesten liggen de beboste heuvels van Fruska Gora 

Nationaal Park. En in het zuidoosten ligt Kopaonik Nationaal Park. 

Dit hoogplateau is één van de meest biodiverse plaatsen in de hele 

Balkan. Er kan op veel pekken in Servië geskied worden, maar die 

ontwikkeling is hier gelukkig tijdig een halt toe geroepen. Verder 

zijn er nog de beboste duinen van Deliblatska Pešcara, waar nog 

een grote populatie wolven leeft, het Ludaš-meer en Carska Bara, 

Obedska Bara en Zasavica, allemaal beschermde vogelreservaten. 

Voor de ornitholoog is Servië een waar paradijs.

Voor de bergliefhebber is het Tara Nationaal Park in het zuidwesten, 

op de grens met Bosnië en Herzegovina, de enige echt interessante 

regio. Dit gebied van 20.000 hectare ligt grofweg tussen de 250 en 

1.500 hoogtemeter. 

Op verschillende plaatsen in het park zijn wandelroutes aangelegd. 

Zoals steeds zul je de info hierover pas ter plekke kunnen 

raadplegen. Er staan infoborden op de meest logische plaatsen, 

zoals bijvoorbeeld in de toeristische infopunten in de dorpen rondom 

(Bajina Bašta, Mitrovac, Pred Krst en Perucac) of de restaurants en 

hotels in het park zelf, vanwaar vele wandelroutes vertrekken. Toch 

even meegeven dat het voor een Serviër blijkbaar niet veel uitmaakt 

of hij op een smal bospad in de natuur wandelt, of op een asfaltweg 

waar ook auto's mogen rijden. Op het eerste zicht liggen hier zeer 

veel wandelmogelijkheden, maar na een tweede inspectie voldoet de 

helft niet aan wat wij verwachten van een natuurwandeling.

Op de tochten die wel nog overblijven, zul je het bos en de bergen 

waarschijnlijk voor jou alleen hebben. Zoals reeds gezegd blijven 

de meeste wandelaars dicht in de buurt van een grote weg. Na 15 

minuutjes stappen, geniet je hier dus van de heerlijk rustige natuur. De 

paden zijn gemarkeerd, maar er zijn telkens zoveel niet gemarkeerde 

zijwegen dat je goed moet blijven opletten. Het bos is donker en 

dichtbegroeid, de hoogteverschillen groot én hier leven nog beren. 

Je wilt hier niet verdwalen... Maar de uitzichten zijn fantastisch en 

het water dat je kan drinken bij de orthodoxe kloosters die hier en 

daar opduiken, is lekker fris. Alle wandelaars die zich in deze uithoek 

van Servië wagen, zullen niet bedrogen uitkomen.

In het noorden grenst het park aan de machtige Drina-rivier. In Bajina 

Bašta, een klein stadje, ligt in het midden van deze rivier een groot 

rotsblok met daarop een klein huisje gebouwd. Ook al voelt het 

initieel wat kitscherig aan, het resultaat is werkelijk zeer fotogeniek. 

Als je echt geluk hebt, is de eigenaar in de zomermaanden bereid om 

je voor een kleine duit over te zetten. Ten zuiden van het park vind 

je Mokra Gora terug. In dit grensdorp ligt 'Timber Town', een houten 

dorp, nagebouwd zoals het vroeger was. Het deed dienst voor één 

van Emir Kusturica's films en is nu beslist een bezoekje waard. Voor 

treinliefhebbers ligt er de 'Sargan Eight Railway'. Over een afstand 

van 3,5 km worden hier 300 hoogtemeters overbrugd, met behulp 

van 22 tunnels en 10 viaducten. Het hele traject slingert zich in een 

soort achtvorm de berg op en is best spectaculair, zowel voor kinderen 

als volwassenen. De beste uitvalsbasis voor dit alles is Kremna. Een 

klein dorpje met twee campings, één hotel en enkele winkeltjes. De 

zomerdagen zijn er lekker warm en de avonden heerlijk koel. Een 

aanrader is Kamp Viljamovka.



27

© Pixabay

KOSOVO

Het reisadvies voor Kosovo staat door de meeste Ministeries van 

Buitenlandse Zaken nog steeds als 'niet gunstig' aangeduid. En 

dat is jammer, want Kosovo is een prachtige bestemming. Ben je 

wel wat gewoon op vlak van het zelfstandig reizen op avontuurlijke 

bestemmingen, dan moet je je zeker niet laten afschrikken. Zelf trok 

ik er in de zomer van 2019 heen met onze eigen auto vanuit België, 

samen met mijn vrouw en onze twee kindjes van 1,5 en 3,5 jaar oud. 

Doorheen onze twee maanden durende Balkanreis waren de 

Kosovaren het meest vriendelijk, meest behulpzaam en het meest 

oprecht geïnteresseerd. Kosovo krijgt nauwelijks toeristen over de 

vloer, terwijl het zeer veel potentieel heeft. Zowel op vlak van cultuur 

(Prizren, Pejë en Gjakovë zijn alledrie toppers) als op vlak van natuur 

(zowel het Gazivoda-meer en de Mokra Gora-bergen in het noorden 

als de Rugova-vallei in het westen zijn avontuurlijke pareltjes).

Op 17 februari 2008 verklaarde Kosovo zichzelf onafhankelijk 

van Servië. Het 'moederland' aanvaardt deze onafhankelijkheid 

echter niet. Hoewel er ondertussen zo'n 115 landen zijn die Kosovo 

wel als een onafhankelijke natie zien (waaronder ook België en 

Nederland), zijn er toch nog steeds vijf landen uit de EU die dit niet 

doen. Slovakije, Griekenland, Cyprus, Roemenië en Spanje doen dit 

bewust niet uit schrik om een precedent te scheppen voor regio's in 

hun eigen landen die zich (misschien ooit) zouden willen afscheuren. 

In het noorden van Kosovo echter, wonen nog vooral Serviërs. Ze 

spreken Servisch en geen Albanees, ze betalen in Servische dinars 

en niet in (Kosovaarse) euro's en voelen zich allesbehalve Kosovaar. 

Het moet ook raar zijn om van de ene dag op de andere wakker te 

worden in een ander land. Waarschijnlijk zal in de nabije toekomst 

nog wel een oplossing gevonden worden voor de vier 'opstandige' 

gemeenten in het noorden, maar voorlopig blijft de situatie er 

gespannen. Vooral voor de lokale inwoners dan. 

Als toerist merk je enkel dat er veel politie en militairen rondwandelen 

en dat ook de internationale KFOR er nog steeds patrouilleert. Die 

potentiële spanningen echter, keren zich nooit tegen toeristen, dus 

al bij al kun je er met een gerust gemoed op reis gaan.

In het noorden bevindt zich het Gazivoda-stuwmeer. Prachtig groen 

en omgeven door bergen. Bebouwing vind je hier nauwelijks. Hier 

en daar staat er een hotel en aan de zuidoever van het meer bevindt 

zich in de zomer 'Kamp Rezala'. Een lap grond in het bos naast het 

meer waar je heerlijk en spotgoedkoop kunt eten en drinken. In 

tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden is het geen echte 

camping, maar worden er wel eenvoudige blokhutten verhuurd. Om 

er te geraken moet je bijna een uur over een hobbelige grindweg 

rijden (zonder enige pijl ernaartoe, gewoon af en toe eens aan een 

local vragen of je wel op de juiste weg bent). Een andere optie is om 

je per boot te laten overzetten vanaf het hotel aan de overkant. De 

locatie is perfect gelegen om aan allerlei soorten buitensport te doen. 

Kajaks zijn gratis beschikbaar, vissen kan je er in alle rust. Er zijn een 

viertal mountainbikeroutes en zo'n zeven wandelroutes gemarkeerd. 

Verder kan je er paragliden en heeft de lokale buitensportorganisatie 

ook enkele rotsklimroutes geëquipeerd en een lange Via Ferrata 

geïnstalleerd. 

Voor iedereen die op zoek is naar iets anders, contacteer 'Outdoor In' 

via office@ibarski-kolasin.org of op www.ibarski-kolasin.org

Gewoon aan denken om Servisch te praten in plaats van Albanees 

(de taal van de rest van Kosovo) of Engels natuurlijk. De hoogste berg 

hier is de Blerim Peak. Een berg van slechts 2.039 meter hoog, maar 

van een ongelooflijke wildheid en woestheid.

In het meest westelijke puntje van Kosovo vind je de Rugova-

vallei. Een goede, maar zeer spectaculaire weg brengt je vanuit 

het hectische Pejë naar het zeer rustieke Bogë. Er kan overal in de 

vallei gewandeld worden, maar Bogë is toch zowat het epicentrum 

van waaruit de meest spectaculaire wandelingen mogelijk zijn. Het 

is ook de plaats waar je de meeste accommodatiemogelijkheden zult 

vinden en er zijn genoeg restaurantjes en cafés en zelfs twee winkels 

om in je dagelijkse behoeften te voorzien. 

Aan het einde van de vallei, waar het asfalt stopt, is een kleine 

parking met een infobord en enkele pijlen die je de weg kunnen 

wijzen. De eigenaars van het huisje of de bungalow waar je verblijft, 

zullen je ook altijd op weg kunnen helpen. In ons geval ging onze 

gastheer zelfs mee naar de bergpas waar hij al jaren niet meer 

was geweest, terwijl hij ondertussen verhalen vertelde over hoe hij 

medicijnen smokkelde toen hij nog in het Kosovo Liberation Army 

zat. Dit is een streek vol verrassingen. Maar iedereen die de moeite 

neemt om tot hier te komen, zal versteld staan van de gastvrijheid, 

de vriendelijkheid en de gastronomie. Ook de Peaks of the Balkans 

trektocht passeert door deze bergen.
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NOORD-MACEDONIË

Slovenië en Kroatië staan al langer op het toeristische circuit. 

Ook Montenegro wint dankzij zijn spectaculaire kustlijn snel 

aan populariteit. De andere landen uit voormalig Joegoslavië 

liggen allemaal meer landinwaarts en oefenen dus minder 

aantrekkingskracht uit. Aan Servië, Kosovo en Bosnië en Herzegovina 

kleeft nog steeds een negatieve connotatie omwille van de oorlog, 

wat overigens absoluut niet meer nodig is. Albanië wordt in de lage 

landen ook meestal gelinkt aan dubieuze maffiapraktijken, maar 

heeft vooral zijn naam tegen. Eens ter plekke is het net zoals alle 

landen in het zuidoosten van Europa een heerlijke avontuurlijke 

plaats om heen te gaan. 

Wat dus met Macedonië? Een land dat sinds 2019 officieel Noord-

Macedonië heet en daarvoor FYROM (the Former Yugoslav Republic 

of Macedonia). Of ze het nu willen horen of niet, het is een land dat 

verdacht veel wegheeft van Griekenland. Dat zie je aan de vegetatie 

en aan de gastronomie. Ook zijn de wegen hier veel beter dan in het 

omringende Kosovo en Albanië. Niet alleen als wandelaar maar ook 

als fietsreiziger liggen hier fantastische tochten op je te wachten.

De meesten mensen die naar Noord-Macedonië komen, verblijven 

zich in Ohrid of toch ergens aan het Ohrid-meer. De hoofdstad Skopje 

in het noorden wordt ingesloten door bergen en in de zomer is het 

er vaak ellendig warm. Ohrid in het zuiden ligt iets hoger maar ligt 

vooral aan één van de grootste, diepste en oudste meren van Europa. 

Het is er in de zomer vaak iets koeler en op die dagen dat het toch 

te warm is, is het meer altijd vlakbij voor een verfrissende duik. 

Rondomrond liggen meerdere campings en andere overnachtings- 

en eetmogelijkheden. Het centrum van Ohrid is autovrij en er zijn 

veel lokale inwoners die kamers verhuren. Het is een zeer klein en 

gezellig stadje. Een ideale uitvalsbasis voor trips in de streek.

Zo is er het prachtige Sveti Naum-klooster in het zuiden aan de 

grens met Albanië. Het voelt toeristisch aan, en dat is het ook, maar 

dit is tevens de plaats waar de bronnen van het meer uit de grond 

opborrelen. Het water is van het helderste en zuiverste ter wereld. 

Het is afkomstig van het 150 meter hoger gelegen Prespa-meer. Daar 

verdwijnt het water in de grond om dan meerdere kilometers verder, 

gefilterd door de minerale ondergrond, terug boven te komen. Een 

uniek fenomeen. Je geraakt er per boot vanuit Ohrid, maar als je met 

je eigen auto komt, loont het de moeite om nadien niet rechtstreeks 

terug naar Ohrid te rijden, maar een omweg te maken rondom het 

hele meer. De Albanese kant staat vol bunkers en levert je een 

directe inkijk in een andere cultuur op. Of hoe een grens toch meer 

kan zijn dan een fictieve lijn doorheen het landschap.

Langsheen de hele noordkant van het meer vind je de zogenaamde 

grotkerken terug. Kleine orthodoxe kerkjes die hoog in de rotswanden 

gebouwd zijn. Een van de meest spectaculaire is het kerkje in 

Radožda. Voor een kleine bijdrage (of het nuttigen van een drankje 

of maaltijd) is het mogelijk om in restaurant Dva Bisera de sleutel 

te bekomen. Hiermee kun je, na het bestijgen van de trappen, de 

kerkdeur opendoen en treedt je binnen in een kleine, maar unieke 

wereld. Een zeer aparte en dankbare ervaring.

En om te wandelen. Vlakbij lig het Galicica Nationaal Park. Zoals 

gewoonlijk lenen deze bergen zich perfect tot het maken van 

prachtige bergtochten, maar ontbreekt de infrastructuur. Geen 

berghutten, geen bewegwijzering en zelfs geen echte wandelpaden. 

Zij die meerdaagse trektochten willen maken, gaan dus best op zoek 

naar een gids met behulp van een lokale buitensportorganisatie. 

Zij die dagtochten willen doen en genoeg ervaring en durf hebben, 

kunnen op dagen van goed weer wel vaak een eigen tocht boven 

de boomgrens uitstippelen. Als je vanuit Ohrid de bergpas richting 

Prespa oprijdt, kom je op het hoogste punt op een brede col tussen 

twee hoge toppen. Beide kunnen vanaf hier te voet beklommen 

worden. Naar het noorden doe je er ongeveer anderhalf uur over om 

via een oud jeepspoor de Galicica zelf te bereiken. Vanaf hier heb je 

een schitterend zicht op zowel het Ohrid- als het Prespa-meer. Op 

de top bevinden zich enkele verlaten militaire gebouwen en gangen 

die in het gebergte zijn uitgegraven. Oppassen dat je hier niet in een 

verluchtingstunnel verdwijnt...
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Als je vanaf de col naar het zuiden trekt, bereik je na twee uur de 

Magaro-top (2.254 meter). De kans is zeer klein dat je op deze 

laatste tocht andere wandelaars zult tegenkomen. Beide routes staan 

beschreven in de Bradt Guide van Macedonië.

Verder oostwaarts is er nog het Prespa-meer. Op vlak van 

natuurschoon hoeft het absoluut niet onder te doen voor Ohrid. 

Er is alleen veel minder toeristische infrastructuur aanwezig, wat 

ineens ook de grootste troef is. Hier nog eens ten oosten van ligt het 

Pelister Nationaal Park, het eerste van Noord-Macedonië. Het dorp 

Brjacino is het eerste ecotoeristisch dorp van het land. Je geraakt 

er zowel met de auto als het openbaar vervoer en verblijven doe je 

er uitsluitend bij de locals. Alle maaltijden zijn ook zo bio als maar 

zijn kan. Een uitzondering in vergelijking met vele Balkanregio's, 

is het feit dat hier wel duidelijke wandelpaden en markeringen zijn 

aangebracht en dat alles goed onderhouden blijft. Op 5 à 6 uur sta 

je bijvoorbeeld aan de Goleme Ezero-berghut. Vanaf hier is het nog 

eens een drietal uur verder naar de top van Pelister, met 2.601 meter 

de hoogste berg in het park.

Ook het derde Nationaal Park, Mavrovo, is een echte topper en vooral 

bekend voor het winterskiën. In de zomer betekent dit uiteraard dat 

je er naar hartelust kunt wandelen. Helaas zijn niet alle wandelingen 

even goed aangeduid en ontbreekt het aan goede kaarten. Kleinere 

dagtochten behoren zeker tot de mogelijkheid, maar voor langere 

trips contacteer je best de lokale alpenclub die zeer actief is. Gelukkig 

staan er in de Bradt Guide van Macedonië drie wandelroutes in dit 

gebied beschreven. Eentje van 5km vanuit het rustieke Rostuše naar 

de Duf-waterval en weer terug, eentje van 4,5km van Jance naar 

Galicnik, en een derde van 8km, vanuit Tresonce naar de Biljana-

watervallen en de Dolna Alilica Cave. Deze drie wandelingen 

vertrekken vanuit dorpjes die gelegen zijn langs de weg van Mavrovo 

naar Debar en zo verder naar Ohrid. Deze weg is één van de meest 

scenische en fotogenieke van de hele Balkan, en dat wil wat zeggen. 

De dorpjes, de zogenaamde Mijak-dorpen, zijn genaamd naar het 

Mijakvolk dat al eeuwenlang deze bergregio bevolkt, terwijl de 

andere inwoners eerder de vruchtbare valleien en meren opzochten. 

Moest je hier halverwege juli passeren, loont het zeer de moeite om 

naar het trouwfeest in Galicnik te gaan kijken. Tot 40 koppels geven 

elkaar hier tegenwoordig het ja-woord op Sint-Petersdag. Het feest 

duurt dagenlang en er gaan vele festiviteiten aan vooraf, waaronder 

een wedstrijd schapen melken en een wedstrijd worstelen, waarbij 

de mannelijke deelnemers ingesmeerd zijn met zonnebloemolie om 

een en ander te bemoeilijken. Op de trouwdag zelf moet de bruid per 

paard op de bruidegom komen afgestormd. Het moge duidelijk zijn 

dat in deze streken de combinatie natuur en cultuur hand in hand 

gaan.
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ALBANIË

Albanië is een schitterend land voor iedereen die op zoek is naar 

wilde en afgelegen plaatsen. Zowel voor wandelaars als toerskiërs 

en sneeuwschoenwandelaars liggen hier prachtige mogelijkheden. 

Maar, zoals met zovele plaatsen in de Balkan, is er ook hier qua 

infrastructuur bijna niets uitgebouwd.

De enige plek waar dit wel min of meer het geval is, zijn de bergen in 

het noorden. Door deze Bjeshkët e Nemuna (de Vervloekte Bergen) 

of Alpet Shqiptare (Albanese Alpen) lopen zowel het 'Peaks of the 

Balkans' als het 'Via Dinarica' lange afstandswandelpad. Hier liggen 

de hoogste bergen van Albanië en van de hele Balkan. Met 2.694 

meter is de Maja e Jezercës de hoogste top.

In het noordwesten ligt het Nationaal Park Theth en in het noordoosten 

ligt het Nationaal Park Valbonë. Beide grenzen aan elkaar en vormen 

eigenlijk één groot wandelgebied. Wat beide ook gemeen hebben, is 

dat het niet zo gemakkelijk is om er te geraken.

De laatste 17 kilometer om tot in Theth te geraken, verlopen over 

een onverharde weg waar je eigenijk een 4x4 voor nodig hebt. Als 

je er dus met je eigen vervoer wilt geraken heb je een auto met 

vierwielaandrijving nodig. Dit geldt ook zo als je ter plaatse een auto 

wilt huren. In de zomermaanden geraak je er echter ook met het 

openbaar vervoer. Een 4x4 minibusje vertrekt elke ochtend rond 7 

uur in de noordelijke wijken van Shkodër en rijdt elke middag tussen 

12 en 14 uur terug naar de vallei. Het gemakkelijkste is telkens om de 

eigenaar van het huis of ho(s)tel waar je verblijft, te vragen om een 

zitje voor jou te reserveren.

Eens in Theth aangekomen zijn de wandelmogelijkheden eindeloos. 

Bankautomaten zijn er echter niet, dus neem al je cash geld reeds 

mee uit Shkodër. Men betaalt hier in euro's dus je neemt beter teveel 

dan te weinig mee. Je moet je geld nadien toch niet meer wisselen 

en alles is hier naar onze normen zeer goedkoop. Ook winkeltjes 

zijn hier nauwelijks, maar accommodatie- en eetgelegenheden zijn 

er wel genoeg. De populairste wandeltocht hier, is de tocht over de 

bergpas naar Valbonë. Deze is volledig bewegwijzerd en kan zonder 

hulp van een gids gedaan worden. Je doet er ongeveer 4 à 5 uur over 

tot op de 1.800 meter hoge pas en dan nog eens een 2 à 3 uur om af 

te dalen aan de andere kant tot Rragami. De dag nadien doe je dan 

dezelfde tocht in de andere richting. Zowel in Theth als in Valbona 

kunnen eventueel paarden of ezels gehuurd worden om je bagage te 

helpen dragen. In beide dorpen is het mogelijk om lokale gidsen te 

vinden die je naar alpenweides of bergpassen kunnen meenemen, 

waar je anders nooit zou geraken.

Er zijn ter plaatse redelijk goede kaarten te koop. Een gemiddeld 

geoefende wandelaar kan hiermee aan de slag op de wandelroutes 

die boven de boomgrens liggen. De paden die in de bossen liggen 

echter, zijn vaak zo smal en dichtbegroeid, dat je vaak de juiste afslag 

niet vindt. Het feit dat hier in deze bossen ook beren leven, verhoogt 

de stressfactor aanzienlijk. Ook al is de kans zeer klein dat je ze 

effectief zult tegenkomen, het is wel mogelijk om hun uitwerpselen 

op het wandelpad te zien liggen, een pootafdruk in de modder te zien 

staan of hun krab- en schuursporen op enkele bomen te zien. Voor 

alle tochten in de bossen is het dus aan te raden om met een lokale 

gids te gaan.
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Voor meer info over wandelingen in en uit de vallei, kun je je altijd 

tot je lokale gastheer wenden. Zij kennen de streek, verkopen de 

wandelkaarten en kunnen je altijd op weg helpen. Het is zeer moeilijk 

om je reis reeds op voorhand van thuis uit te plannen. Het is en blijft 

hier avontuurlijk en daar hoort het spannende en het onverwachte 

nu eenmaal ook bij.

Valbonë dan. Ook al loopt er een deftige asfaltweg tot helemaal 

boven in deze vallei, toch is dit dorp zo mogelijk nog moeilijker te 

bereiken. Het is zelfs gemakkelijker om er te geraken vanuit buurland 

Kosovo dan vanuit de eigen Albanese hoofdstad. Als Valbonë echt je 

doel is en je wilt er zo snel mogelijk geraken, is het sneller om naar 

Pristina in Kosovo te vliegen en dan met je huurauto naar Valbonë 

te rijden over Bajram Curri. Wil je het toch aandoen als onderdeel 

van een Albanië-reis, dan zijn er twee opties, die allebei even 

spectaculair zijn.

De eerste optie is om met de auto of de bus van Tirana naar Shkodër 

te gaan en dan door naar Koman. Hier begint een gigantisch 

stuwmeer waarover je per boot in een drietal uur naar Fierzë kunt 

gaan. In plaats van een stuwmeer kun je hier beter van een stuwrivier 

spreken. Je vaart immers door een nauwe vallei met steile kliffen die 

aan beide kanten meerdere honderden hoogtemeters omhoog reiken. 

Op zijn smalst is de rivier slechts enkele tientallen meters breed. Het 

is een ongelooflijke ervaring. Zeker als je er met je eigen auto op wilt 

rijden. Er is telkens slechts plaats voor een vijftiental auto's. Ook 

hier geldt in het hoogseizoen dus best dat je op voorhand reserveert. 

Ook dit is iets dat je door de gastheren van je verblijfplaats kunt 

laten doen, hoewel je het tegenwoordig ook zelf online kunt regelen. 

Je moet wel een beetje stressbestendig zijn, want alles verloopt 

nogal chaotisch en ze willen uiteraard zoveel mogelijk auto's per 

keer meekrijgen op de boot. Er wordt dus nogal dicht op elkaar 

geparkeerd. Bovendien moet je achterwaarts de boot oprijden. Da's 

even vloeken als je koffer vol bagage steekt en je dus niets kunt zien, 

maar je wordt goed bijgestaan door de stuurlui van het schip. Eens 

je op je eindbestemming bent toegekomen, ben je uiteraard wel blij 

dat je er niet meer achteruit hoeft uit te rijden. En onderweg is het 

landschap werkelijk fenomenaal. Vanuit Fierzë sta je zo'n anderhalf 

uur later in Valbonë, met je eigen vervoer, per taxi of met de minibus.
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Alternatieven zijn zo mogelijk nog schrikwekkender… Vanuit Kukës 

of Shkodër volg je eerst de SH5. Eén blik op de kaart zegt al genoeg: 

deze weg is bochtig, érg bochtig. Hoe meer naar het midden je gaat, 

hoe minder andere weggebruikers je tegenkomt. Wat best leuk is 

omdat je onderweg kunt genieten van één van de mooiste bergwegen 

van Europa. Vooral het stuk van Kukës naar Kryezi is waanzinnig 

spectaculair. Genieten! Hoewel: soms is het asfalt perfect, dan weer 

zitten er gigantische putten in de weg, een vangrail is hier niet, af 

en toe ligt er eens steenslag naast de weg en werkelijk om de 2 à 3 

kilometer kom je een herdenkingskruis tegen van mensen die hier 

het leven hebben gelaten... Als chauffeur hou je dus best je aandacht 

bij de weg. 

En als het even kan, doet de copiloot dit ook. Ik ben twee keer op 

tijd kunnen stoppen voor een tegenligger in een blinde bocht omdat 

mijn vrouw die reeds in de verte had zien aankomen, terwijl ik vooral 

oog had voor de putten in de weg vlak voor mij. Een gewaarschuwd 

man...

En vanaf Kryezi wordt de weg nóg smaller. Je bevindt je nu op de 

SH22, maar o zo mooi en waanzinnig spectaculair. Halverwege kom 

je hotel Alpin tegen. Een Oostenrijks aandoend hotel/restaurant, 

waar iedereen die hier rijdt even komt onthaasten. Het is zo één van 

die wegen waar je dubbel zo lang over doet als gepland. Maar ook 

één van die wegen waarvan je niet meer had vermoed dat ze nog 

bestaan in Europa. Zo'n heerlijk avontuur waarbij je je even op een 

ander continent waant. En de natuur is er werkelijk adembenemend 

en woest. Je snapt waarom hier nog zoveel beren, wolven en 

lynxen kunnen leven. Mensen zijn hier gewoon niet. Is het er als 

automobilist al spectaculair, als wereldfietser waan je je hier vast in 

de zevende hemel.

Na meerdere uren autorijden, kom je tenslotte ook aan in Fierzë, 

vanwaar het nog een anderhalf uur aangenaam rijden is naar 

Valbonë, waar je eindelijk kunt nagenieten van het avontuur.

Net zoals in Theth, loopt ook de Peaks of the Balkans en de Via 

Dinarica doorheen Valbonë. Ook hier geen bankautomaten of 

winkels, maar wel genoeg accommodatiemogelijkheden en 

restaurantjes. Wij verbleven in Rilindja, dat min of meer beschouwd 

wordt als het centrale infopunt van de vallei. Je kunt er gedetailleerde 

wandelkaarten kopen en veel info krijgen. Ook hier is de favoriete 

tocht de dagetappe over de bergpas in de richting van Theth. 4 à 5 

uur bergop en 2 à 3 uur bergaf. Er valt genoeg te wandelen, maar ook 

hier geldt dat je best ter plekke bekijkt wat de beste mogelijkheden 

zijn.
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De mooiste en avontuurlijkste combinatie, lijkt mij om per minibus 

van Shkodër naar Theth te gaan, daar even te verblijven, dan over de 

bergpas naar Valbonë te stappen, ook daar even te verblijven om dan 

opnieuw per minibus uit de bergen af te dalen naar Fierzë. Hier stap 

je dan op de ferry die je doorheen het zeer spectaculaire landschap 

naar Koman brengt. Van daar kun je dan opnieuw per (mini)bus naar 

Shkodër gaan. Een week Albanië die je nooit meer zult vergeten...

Er zijn uiteraard nog meer wandelmogelijkheden in Albanië, maar 

enkel in het noorden is het wandelen iets of wat uitgebouwd en 

onderhouden. Andere opties zijn het Karaburuni-schiereiland in het 

zuidwesten en de bergen op de grens tussen Albanië en Noord-

Macedonië tussen het Ohridmeer en de grens met Kosovo.

Het Karaburuni-schiereiland kan zowel te voet als per zeekajak 

bereikt worden. De zeekajak biedt je de optie verlaten stranden te 

kunnen bereiken waar je anders nooit zou geraken. Te voet over de 

bergkam, zul je langs honderden fossielen wandelen die gewoon aan 

de oppervlakte liggen en die je zo voor het oprapen hebt. Er is hier 

niets aangeduid en weinig georganiseerd, maar iedereen die er één 

à twee daagjes tussenuit wil en wat avontuurlijk is ingesteld, kan 

hier wel zijn plan trekken. Op de pas zijn enkele restaurantjes en éen 

hotel. Als je het navraagt, kun je meestal gewoon je tent in de tuin 

van een restaurant neerpoten. 

Ter plekke kun je dus zoals gezegd een dagtocht doen op het 

schiereiland waarbij de fossielen voor het oprapen liggen. Echte 

wandelpaden zijn hier niet en in de zomer grazen er schapen die 

beschermd worden door afschrikwekkende herdershonden. Best niet 

te ver afdwalen dus. 

Aan de andere kant van de Llogoraja-bergpas, ligt het gelijknamige 

nationaal park in de Cika-bergen. De uitzichten over de zee zijn hier 

prachtig en de bomen waaronder je staat eeuwenoud en zeer hoog. De 

bossen zitten hier vol wild en meerdere dagtochten zijn er mogelijk. 

Enkele staan kort beschreven in de Bradt Guide van Albanië.

Een andere goede uitvalsbasis is Peshkopi in het oosten. Deze 

gezellige stad grenst aan de bergen die de grens vormen met Noord-

Macedonië. Niet veel mensen geraken tot hier. De familie Kapxhiu 

heeft er een schitterende camping, ver weg van de drukte van de 

stad. Ze verhuren er ook kamers en op aanvraag wordt er voor je 

gekookt. Dit alles tegen zeer schappelijke prijzen. Er is ook een 

Hostel (Peshkopia Hostel) die tochten organiseert naar Lura en 

Mount Korab, met 2.764 meter de hoogste berg hier in de buurt. 

Dit Hostel is een zijtak van Outdoor Albania, de grootste 

outdoororganisatie in Albanië. Ze hebben een zeer duidelijke website 

( www.outdooralbania.com ) en zijn de aangewezen persoon om je te 

helpen je eigen reis doorheen dit fascinerende land te organiseren. 

Heb je bijvoorbeeld zin om de tocht Shkodër-Theth-Valbonë-

Fierzë-Koman-Shkodër te doen, maar kijk je een beetje tegen het 

georganiseer op, dan kunnen zij alles op voorhand voor jou boeken 

en regelen. Tegen betaling uiteraard, maar daar is een beetje 

gemoedsrust niets tegen.

Ik nodig iedereen die twijfelt graag uit om naar Albanië te gaan. Het 

is een werkelijk uniek Europees land waar we nog veel te weinig van 

weten. Go, Explore and Enjoy!
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MONTENEGRO

De meeste reizigers naar Montenegro zullen hoogstwaarschijnlijk 

ergens in de baai van Kotor verblijven. Niet alleen ligt de low 

budget luchthaven van Tivat om de hoek, de locatie is werkelijk 

buitengewoon en de toeristische infrastructuur overweldigend. Het is 

heel verwarrend om hier het water in te duiken en zout op je lippen 

te proeven. 

Bergen van meer dan 1.000 meter hoog, die rondomrond zo uit het 

water oprijzen... Het doet je eerder aan een spectaculair bergmeer 

denken dan aan de Middellandse Zee. Er zijn uiteraard andere 

plaatsen om te verblijven in dit bergachtige kleine landje, maar 

de baai van Kotor gaat toch met de hoofdprijs lopen. Verder is de 

gehele kustlijn waanzinnig spectaculair, maar deze leent zich meer 

tot strandvakanties. Het hinterland wordt nauwelijks benut voor zijn 

wandelmogelijkheden. De enige andere plaats die geroemd is om 

zijn wandel- en andere bergactiviteiten zijn de bergen rond Plav. 

Deze regio in het noordoosten is het Montenegrijnse deel van het 

Peaks of the Balkans wandeltraject.

Maar eerst Kotor dus. Ook al kom je naar hier om van de natuur te 

genieten, een bezoek aan de stad die kan wedijveren met Dubrovnik, 

is onvermijdelijk. Het kan er in de zomer alleen heel druk (en warm!) 

worden, dus je komt best vroeg op de dag. Bovendien meren hier 

dagelijks twee tot drie cruiseschepen aan die telkens meerdere 

honderden, zoniet duizenden mensen de stad in 'dumpen'. Enkel op 

zondag wordt de toch al kleine stad gespaard van dit massatoeristisch 

gebeuren. De ideale dag dus om ze zelf te gaan verkennen. 

Hoewel Kotor zelf uiterst charmant en spectaculair is, is het 

als wandelaar toch vooral de tocht naar het hoogste punt van de 

verstevigingen die je zal interesseren. Ze ommuren en beschermen 

de stad al eeuwenlang. Dankzij 1.350 treden geraak je tot zo'n 260 

meter boven zeeniveau en wordt je getrakteerd op een subliem zicht 

op de oude stad en de baai onder je.

Zij die hier geen acht euro voor willen neerleggen (hoewel het 

zeer de moeite is om het toch te doen), kunnen de zogenaamde 

'ladders van Cattaro' beklimmen. Dit smal wandelpad volgt een oude 

karavaanroute die begint aan de oevers van de Scurda-rivier net 

naast de stad en dan bergopwaarts gaat tot hij uitkomt in het 'Coastal 

Mountain Traversal' - wandelpad.

Dit wandelpad, dat in het Montenegrijns PPT heet (afkorting voor 

Primorska Planinarska Transverzala), is één van de twee lange 

afstandswandelroutes die dit land rijk is. Het is een epische trektocht 

van zo'n 10 dagen lang doorheen het wilde kustgebergte van 

Montenegro. Ondanks wat zijn naam doet vermoeden zul je nooit 

echt op het strand wandelen, maar zie je de zee vooral vanuit de 

bergen. Maar ook dat is zeer spectaculair en voldoening gevend. 

Over een afstand van zo'n 180 kilometer, worden de drie grootste 

bergmassieven met elkaar verbonden: Rumija, Lovcen en Orjen. 

De tocht kan in twee richtingen gelopen worden. Van west naar 

oost krijg je alle markeringen duidelijk te zien, maar gaat je rugzak 

het zwaarste zijn op de moeilijkste stukken. Van oost naar west, 

is het dragen van je rugzak veel gemakkelijker, maar zul je meer 

moeten zoeken naar de juiste markeringen. Hoe dan ook moet je 

zelfvoorzienend zijn. Ook al kan je af en toe eten inslaan, je zult toch 

moeten wildkamperen en je eigen potje koken. Al bij al is het één 

van de wildere en meer uitdagende trektochten die je kunt doen in 

(Zuidoost-) Europa.

Het andere lange afstandswandelpad is de CT1, de Crnogorska 

Transverzala, en duurt een achttal dagen voor zo'n 140 kilometer. Ze 

start in Durmitor Nationaal Park en brengt je naar Kucka Krajina. Ook 

deze tocht is zeer afgelegen en spectaculair en nauwelijks bekend 

in het westen. Ook al is ze gemarkeerd, boeken of kaarten zijn er 

nauwelijks over te vinden. Iedereen met een ruime ervaring in het 

zelfstandige bergwandelen kan hier nog avonturen beleven die in 

West-Europa steeds moeilijker te vinden zijn.
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Om een laatste keer terug te komen op de baai van Kotor. In Lipci 

vind je rotsschilderingen op een overhangende rotswand. Het is best 

even zoeken en zelfs de locals weten niet altijd dat deze tekeningen 

bestaan. Ze staan dan ook verspreid over een oppervlak van zo'n 8 

vierkante meter. Maar waar ter wereld kan je helemaal alleen, zonder 

andere mensen in de buurt, oog in oog staan met tekeningen die 

bijna 3.000 jaar geleden zijn aangebracht...

In Stoliv kun je van aan de waterkant in Donji Stoliv (het lage dorp) 

naar Gornji Stoliv (het hoge dorp) wandelen. Een half uur stappen 

over honderden eeuwenoude trappen, brengen je doorheen een 

prachtig bos naar een verlaten dorp op een sublieme locatie. Vanaf 

hier kun je ook aansluiting vinden op de Vrmac-graat. Deze bergkam 

is de grens tussen de baai van Kotor en die van Tivat. Het zicht op 

de twee baaien, de zee in het zuiden en de bergen in het noorden, 

oosten en westen is schitterend. Over de hele graat doe je zo'n 4 à 

5 uur en onderweg kom je onder andere de restanten van een oud 

Oostenrijk-Hongaars fort tegen. Ook hier blijft geschiedenis nauw 

verbonden met de prachtige natuur.

Zo is er ook de oude weg van Kotor naar Cetinje, de oude hoofdstad. 

Vroeger reed men hier waarschijnlijk met paard en kar, vandaag zijn 

het auto's die de ene haarspeldbocht na de andere nemen. Niet per 

se om Cetinje te bereiken, daar zijn ondertussen snellere en veiligere 

wegen voor aangelegd, maar wel om te genieten van het prachtige 

uitzicht en om het bergdorpje Njeguši te bezoeken, bekend om zijn 

Sir (kaas) en Pršut (gedroogde ham), maar vooral om het Mausoleum 

van Njegoš te bezoeken. Ook al is het een drukbezochte toeristische 

trekpleister, van op de top kun je op heldere dagen zo'n 70% van het 

hele grondgebied van Montenegro aanschouwen. Het complex zelf is 

ook zeer indrukwekkend. Er zijn zelfs fietsers die de meer dan 1.700 

hoogtemeters overbruggen om tot hier te geraken... Bovendien kun 

je dit ook als wandelaar doen. Wie goed te been is en vroeg vertrekt, 

kan op één dag van op zeeniveau vertrekken om dan via de ladders 

van Cattaro en de 'Coastal Mountain Traversal' door te stappen naar 

de eigenlijke top op 1.749 meter hoogte. Een sportieve uitdaging om 

U tegen te zeggen.

Een andrere wandeltrekpleister is onder andere Durmitor Nationaal 

Park in het noorden. Wandelen, raften, skiën (in de winter), canyoning, 

ziplining, rotsklimmen en tochten per 4x4. Dat alles behoort hier tot 

de mogelijkheden. Er zijn verschillende kampeerplaatsen in het park 

en een hostel in Zabljak.

Biogradska Nationaal Park is één van de laatste overgebleven 

oerbossen van Europa. De grootste overlevende oerwouden in Europa 

die nooit zijn aangetast geweest door mensen, vind je in Polen en 

Wit-Rusland. Maar ook in Bosnië en Herzegovina en Montenegro 

zijn kleine restanten bewaard gebleven, die daarom niet minder 

indrukwekkend zijn. Dit is er dus eentje van, met bomen die tot 60 

meter hoog reiken. Voor meer info en accommodatiemogelijkheden, 

dien je je te wenden tot het bureau dat het park beheert. Zie hiervoor 

op www.nparkovi.me

Ook al heeft het weinig met bergwandelen te maken. Er zijn drie 

werkelijk waanzinnig spectaculaire trajecten om met de auto af 

te leggen doorheen dit bergachtige land. De eerste is het reeds 

beschreven traject tussen Kotor en Cetinje doorheen Mt. Lovcen 

Nationaal Park. Goed voor zo'n 17 km en 25 haarspeldbochten 

bergopwaarts. Het tweede is de weg tussen Plužine en Šcepan Polje. 

Zo'n 56 uitgehouwen tunnels en één waanzinnig spectaculaire brug, 

brengen je doorheen deze smalle kloof naar de grens met Bosnië en 

Herzegovina. 

Dat zo'n wegen bestaan in Europa is werkelijk een plezier voor de 

zelfverzekerde chauffeur (maar misschien iets minder voor de andere 

inzittenden). Deze weg doorheen de Piva-canyon is zo mogelijk nog 

wilder dan die door de Tara-canyon, toch de tweede diepste kloof 

ter wereld. Een derde traject is de weg tussen Kolašin en Andrijevica 

doorheen de Moraca-canyon. In tegenstelling tot de Piva-kloof, waar 

je bijna alleen zult zijn, is hier veel meer verkeer. Gelukkig zijn de 

omringende wanden met momenten zo'n 400 meter hoog en doen 

ze je vlug de stress vergeten. Als je je dan toch moet verplaatsen in 

dit land, kun je maar beter voor slow travel kiezen.
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KROATIË

Kroatië is vooral bekend omwille van zijn prachtige kustlijn en de 

vele eilanden die het rijk is. Maar zelfs van aan de Middellandse Zee 

zie je ze al: parallel aan de kust liggen over de gehele lengte van het 

land de kalkstenen toppen van de Dinarische Alpen. Van Slovenië in 

het westen tot Montenegro in het oosten scheiden ze de Adriatische 

kust van het binnenland. Gemiddeld reiken de toppen tot zo'n 1.500 

meter, maar er zijn ook uitschieters tot 1.700 meter. De meeste 

wandelroutes door deze bergen zijn goed begaanbaar en gemarkeerd. 

Tevens is er een mooi aanbod aan berghutten, zowel bemande (Dom) 

als onbemande (Sklonište). Twee gebieden verdienen een aparte 

vermelding: zowel Velebit als Gorski Kotar bieden niet alleen in de 

zomer fantastische wandelmogelijkheden. Ook in de winter kun je er 

terecht voor prachtige sneeuwschoentochten.

Zelfs voor mensen die een citytrip naar de hoofdstad Zagreb plannen, 

zijn er wandelmogelijkheden genoeg. Grenzend aan de buitenwijken 

van de stad ligt in het noorden het Medvednica-natuurpark. Ten 

zuidwesten vind je het Samoborsko Gorje-natuurpark. De meeste 

wandelingen vertrekken vanuit Šestine of Samobor. Beide zijn perfect 

met het openbaar vervoer te bereiken vanuit Zagreb zelf. De heuvels 

halen net de 1.000 meter en zijn een golvende aaneenschakeling 

van groene bossen doorsneden door kilometers aan wandel- en 

mountainbikepaden. 

Gorski Kotar is de meest beboste streek in het verder redelijk dorre 

Kroatië. Het is dan ook de plaats waar de meeste beren leven, 

hoewel de kans zeer klein is dat je er één zult zien. Hetzelfde geldt 

trouwens voor de populatie wolven en lynxen die in de kern van 

dit natuurgebied voorkomen, met name Risnjak Nationaal Park. 

'Ris' betekent trouwens Lynx in het Kroatisch. Ook dit gebied is 

doorsneden door vele wandelroutes, waarvan er vele gecombineerd 

kunnen worden in een cirkelvormige tocht genaamd Goranski 

Planinarski Put (of GPP). Deze lus is ongeveer 90 kilometer lang. 

Delen ervan zijn trouwens opgenomen in de Via Dinarica. Uitvalsbasis 

voor dit gebied is Delnice, dat perfect bereikbaar is per openbaar 

vervoer vanuit Zagreb of Rijeka. Vanaf hier kan er dan per openbaar 

vervoer (of huurauto) verder gereisd worden naar de verschillende 

andere startpunten in dit park, zoals daar zijn Crni Lug, Bela Vodica, 

Skrad, Vrata en Fužine. De Cicerone wandelgids 'Walks and Treks in 

Croatia' is hierbij uitermate behulpzaam. Er worden over dit gebied 

zes dagetappes verslaan (gaande van 4 tot 21 kilometer) alsook een 

uitgebreide beschrijving van een driedaagse en een vierdaagse tocht 

waarbij telkens overnachtingen in (bivak)hutten nodig zijn.

Velebit is de ster van de Kroatische bergen. Hier vind je ook ineens 

Kroatië's langste wandelpad. De VPP of Velebitski Planinarski Put 

traverseert het Velebit gebergte van noord naar zuid. Als je af en 

toe een klein extraatje erbij wilt nemen, zoals het bereiken van een 

panoramische top, een mooi meer of een indrukwekkende grot, doe je 

toch al vlug 10 tot 12 dagen over dit traject. Het meest wilde gedeelte 

van deze route is de 'Premužiceva staza'. Ze duurt 5 à 7 dagen en 

overbrugt zo'n 60 à 75 kilometer (afhankelijk van de gekozen route). 

Ook hier overnacht je hoofdzakelijk in onbemande hutten. Ook al is 

deze tocht bij ons absoluut niet bekend, het kan gerust de mooiste 

en meest spectaculaire tocht van het land genoemd worden. Ook 

deze route staat perfect beschreven in de Cicerone reisgids 'Walks 

and Treks in Croatia'.
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Een andere topper in de Velebit (en bij uitbreiding ook Kroatië) is 

Paklenica Nationaal park. Als uitvalsbasis is Starigrad Paklenica 

uitermate geschikt. Je vindt er genoeg winkels, hotels, B&B's en 

campings.

Meer nog dan wandelaars, zul je hier vooral klimmers treffen. De 

impressionante rotswand van Anica Kuk is zo'n 400 meter hoog en 

trekt al tientallen jaren lang klimmers van over heel Europa aan. Het 

zicht is gelukkig net zo spectaculair van beneden als van boven, dus 

ook als wandelaar is dit een gerechtvaardigd doel om te bezichtigen. 

Met een wandeling van zo'n 3u30 heen en terug, bereik je zelfs de 

eigenlijke top van Anica Kuk op 712 meter. Zo kun je de klimmers 

langs onder én langs boven bewonderen. Een andere route van zo'n 

drie uur brengt je naar Manita Pec, een fascinerende grot in het 

midden van een flank, van waar je een prachtig zicht hebt op de rest 

van het park. Ook een andere lange afstandswandelroute vertrekt 

vanuit Starigrad Paklenica. 

Afhankelijk van de gekozen route doe je zo'n 5 à 6 dagen over deze 

lus. Ook hier zul je hoofdzakelijk in onbemande berghutten moeten 

overnachten, maar het uitzicht over de bergen én de zee is op deze 

route werkelijk ongeëvenaard. Een zeer haalbare en prachtige 

meerdaagse tocht in een gebied waar meerdere buitensporten 

gemakkelijk gecombineerd kunnen worden. Zelfs de zee is niet ver-

af...

Hoewel het niet echt 'bergen-bergen' zijn, verdienen de natuurparken 

van Krka en Plitvice een speciale vermelding. Je kunt werkelijk 

urenlang wandelen doorheen beide parken die een aaneenschakeling 

van meren en watervallen zijn in alle blauw- en groentinten die 

water maar kan aannemen. Beide gebieden bieden ongelooflijk 

spectaculaire wandelingen, maar helaas zijn die in de zomer 

overbevolkt. De truc is om je tickets op voorhand online te bestellen 

en de hele wachtrij aan de inkom van het park te negeren. Dit zijn 

mensen die aanschuiven om nog een ticket te kopen op de dag zelf. 

Als jij er al eentje hebt, mag je ineens doorlopen tot aan de effectieve 

parkingang. Vaak zijn ze open van 8 tot 20 uur. De rustigste uren zijn 

in de namiddag vanaf een uur of drie, vier. Je kunt een plannetje 

kopen aan de ingang waarmee je telkens je eigen wandelroute kunt 

samenstellen in plaats van een voorgestelde en dus drukke route te 

volgen. Maar er is natuurlijk een reden waarom deze parken zo druk 

zijn, ze zijn immers adembenemend mooi...

Na Dubrovnik is Split dé Kroatische stad, hoewel ook Zadar, Sibenik 

en Primosten niet moeten onderdoen qua architecturale schoonheid. 

Alleen heeft Split ook nog het unieke en historische Paleis van 

Diocletianus. Een eeuwenoud paleis dat in de loop der jaren 

langzaam ingenomen is door gewone burgers. Waar vroeger nog 

Romeinen moeten geleefd hebben, wonen nu Kroatische gezinnen. 

Een unieke kruisbestuiving tussen oude en jonge beschavingen. Juist 

achter Split ligt de Mosor-graat, waarover een trektocht van bijna 

30 kilometer loopt, die perfect te verdelen valt in twee stapetappes. 

Zowel begin- als eindpunt zijn te bereiken vanuit Split met het 

openbaar vervoer. Halverwege kun je overnachten in de bemande 

berghut Umberto Girometta.

In Biokovo ligt niet alleen één van de langste klimwanden van 

Kroatië (nog langer dan in Paklenica), maar ook een schitterende 

tweedaagse tocht, de BPS of Biokovska Planinarska Staza. Starten 

doe je in Bast, eindigen in Makarska en overnachten gebeurt in een 

bivakhut. Ook al duurt deze tocht slechts twee dagen, ze loopt wel 

door een ongelooflijk wild, ruig en afgelegen gebied.

En voor iedereen die genoeg heeft van de wilde, woeste, ruige, maar 

prachtige bergen, is er de even fenomenale, zij het iets drukkere, 

Adriatische kustlijn. Kroatië is een land waar je keer op keer naar 

terug kunt blijven komen. Er is altijd wel een excuus voor te vinden.
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SLOVENIË

Slovenië is duidelijk het meest westerse land van de regio. Het voelt 

bij momenten zelfs een beetje aan als het verlengde van Oostenrijk. 

Dat zie je aan de bouwstijl, het landschap en zelfs aan het eten. 

Enkel de taal is anders. En waar men in het merendeel van Europa 

wandelingen aanduidt met streepjes, is het hier, net zoals in de rest 

van voormalig Joegoslavië een witte bol met een rode cirkel rond.

Buiten de Via Alpina en de Alpe Adria die doorheen meerdere 

landen loopt, is er nog een ander lange afstandswandelpad: De 

'Transverzala' of 'Slovenska Planinska Pot'. Deze route van 550 

kilometer lang voert je van Maribor in het noordoosten naar Ankaran 

aan de Adriatische Zee. Ze brengt je doorheen de bossen van 

Pohorje, onderlangs de steile kalkwanden van de Kamnik-Savinja-

Alpen, over vele traditionele alpenweiden en graten vol bloemen in 

de Karawanken om je tenslotte te laten kennismaken met de beboste 

heuvels en olijfboomgaarden op het Karstplateau richting de kust.

Voor meer info kun je best een kijkje nemen in de Cicerone reisgids 

'The Slovene Mountain Trail'.

De hoogste berg van Slovenië is de Triglav (2.864 m.) Zijn noordwand 

is enkel voorbehouden aan ervaren rotsklimmers en is met zijn 1.000 

hoogtemeters zelfs een van de grotere wanden van de Alpen. 

Als wandelaar heb je verschillende opties om deze prachtige top te 

bereiken. Elke route vraagt echter tredzekerheid, een goede conditie 

en geen last van hoogtevrees. Langs gelijk welke kant je de top wilt 

bereiken, op een bepaald punt zul je toch gebruik moeten maken van 

de stalen kabels die er hangen om je voortgang te beveiligen. 

Je kunt zelf kiezen of je hiervoor een klimgordel en een via ferrata 

set meeneemt of niet, idem voor een helm.

· De Tominškova Pot, vanuit het noorden, is één van de zwaardere 

routes. Ook al zou hij op één dag gedaan kunnen worden, toch is het 

interessanter om te overnachten in de Triglavski dom na Kredarici-

berghut. 1.900 hoogtemeters op één dag op en af, is namelijk nogal 

veel. En zo kun je de eigenlijke top in de ochtend beklimmen, heb 

je minder kans op onweer en meer kans op mooie vergezichten. Het 

zicht op de noordwand van de Triglav is hier werkelijk fenomenaal.

De Plemenice- (of Bamberg-) route, wordt beschouwd als de 

moeilijkste wandelroute naar de top en vertrekt in het noordwesten. 

Ook hier dringt zich een overnachting op, maar dan in de Dolic-hut. 

Vanuit de vallei doe je er immers 2.160 hoogtemeters over om tot op 

de top te geraken. De dag van je instijg ben je dus gemakkelijk al acht 

uur bezig om nog maar tot in de hut te geraken. Ook al is Slovenië 

relatief toeristisch uitgebaat, op zijn hoogste berg blijft het avontuur 

en de zelfredzaamheid primeren.

Vanuit het zuiden vertrek je best vanuit Stara Fužina om dan in één 

lange dag door te stoten naar de Planika-hut. De dag nadien ben je 

perfect geplaatst om de top te bereiken. Ook al is de beklimming via 

deze weg langer, ze verloopt wel veel geleidelijker. Onderweg biedt 

ze je een schitterend zicht op het Bohinj-meer.

Het grote voordeel aan Slovenië is dat er hier berghutten zijn. Vanuit 

één locatie kun je dus verschillende dagtochten maken. Ook een 

klassieke huttentocht is hier veel gemakkelijker te ondernemen. 

Naast Sloveens, spreken de meeste mensen hier ook een aardig 

woordje Duits, Italiaans en Engels.
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In de Sloveense Alpen zijn er dus mogelijkheden te over. Wil je toch 

in een dorp in de vallei verblijven, dan zijn Kransjka Gora, Bohinj, 

Bovec, Bled en Kobarid goede opties.

Een andere topper, zei het iets korter en toeristischer, is de wandeling 

doorheen de Vintgar kloof. Vanuit Bled doe je ongeveer 3 à 4 uur 

over een retourtje, waaronder één uur doorheen deze prachtige kloof. 

Al sinds het einde van de 19de eeuw hebben ze hier met behulp 

van houten bruggetjes een wandelpad aangelegd. Het zicht en de 

nabijheid van de rivier, maken het een adembenemende tocht in een  

uitzonderlijke natuurpracht.

Tenslotte ligt er helemaal in het noorden van het land de Logarska 

Dolina-vallei. Als je vanuit Oostenrijk Slovenië binnenrijdt via de 

Pavlic- of Paulitsch-pas, staat je een werkelijk ongewoon panorama 

te wachten. Helaas is ook deze uithoek van Slovenië niet langer 

onbekend, maar dat is dan ook volledig terecht. Je vindt er de hoogste 

waterval van het land en de vallei wordt op het einde zo nauw dat de 

bergen precies tot in de hemel reiken. Ook hier kun je naar hartelust 

dagtochten en zelfs meerdaagse wandelingen ondernemen.

Voor meer info over wandelen in Slovenië zijn er de Cicerone Reis-

gidsen over respectievelijk 'The Julian Alps' en 'The Karawanke'.


