
Onontdekt 
wandelmekka

Schoon Slovenië
Uitgestrekte bossen. Meren van het helderste 
blauw, en duizenden kilometers aan  
gemarkeerde wandelroutes. Monique van 
Gaal ontdekt dat Slovenië het wandelmekka 
is voor wie van puur natuur en rust houdt. 
TEKST EN BEELD: MONIQUE VAN GAAL
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In de Tolminska 
Korita bevindt zich 

het laagste punt 
van het Triglav 
Nationaal Park



HHet opzichtige beest heeft een gedrongen 
zwart lijfje met knalgele vlekken. Een vuur
salamander, weet gids Grega. “Giftig? Jazeker. 
De felle kleuren moeten de vijand afschrik
ken.” Een volwassen exemplaar kan het gif 
tot wel een meter ver spuwen. Ik maak me 
echter geen zorgen bij de aanblik van het zich 
traag uit de voeten makende diertje. 
We zijn op weg naar de Mostnica waterval, 
naar het schijnt een van de mooiste wan
delingen in het Triglav Nationaal Park. Zes  
kilometer heen en zes kilometer terug, met  
als prettige bijkomstigheid dat je aan beide  
zijden van de rivier kunt lopen. Startpunt is 
het dorpje Stara Fužina, dat bijna naast het 
blauwe gletsjermeer van Bohinj ligt. 

Duivelsbrug
Op deze zonnige dag ligt er nog altijd veel 
sneeuw op de bergtoppen om ons heen. De 
mist trekt langzaam op. De hoogste berg van 
het land, de Triglav (2864 m), toont zich in al 
haar glorie – het is de berg die elke rechtge
aarde Sloveen tenminste eenmaal in zijn of 

haar leven moet hebben beklommen. Het 
landschap is werkelijk een plaatje. We duiken 
de Mostnica kloof in en zijn al gauw bij de 
zogenaamde Duivelsbrug, gebouwd door de 
devil himself, zo luidt de legende. Een blik in 
de twintig meter diepe, weelderig bemoste  
kloof doet me huiveren. Ver beneden mij 
klotst en dondert het water van de Mostnica 
rivier. Most is het Sloveense woord voor brug. 
De naam Mostnica verraadt het dus al: deze 
kloof herbergt meer van zulke bruggen.

Bergweiden
Op en neer gaat het smalle rotspad, terwijl de 
hoogteverschillen aangenaam laag blijven. 
Soms volgen we de rand van de kloof, dan 
weer lopen we pal langs het turquoise rivier
tje. Het stromende water heeft door de eeu
wen heen veel kuilen en rotsformaties uit het 
kalksteen gesleten. We stoppen bij de meest 
in het oog springende formatie, die de ‘oli
fant’ wordt genoemd vanwege een door de 
natuur gevormde slurf. “Door de krachtige 
werking van het water is het bij de slurf wel 
vijf meter diep,” vertelt Grega. Na een kilome
ter of drie verandert het landschap. De ruige 
kloof maakt plaats voor een lieflijk dal vol 
wilde bergbloemetjes en schijnbaar verlaten 
Alpenhutten. Het Voje dal. Frisgroene weiden 
omringd door reuzen van besneeuwde ber
gen. Aan de voet bevindt zich een café waar 
we worden verwelkomd met zelfgemaakte 
strudel van blauwe bessen. Een lekkernij die 
ons voorziet van de nodige reserves voor de 
laatste korte klim naar de kers op deze wan
deltaart: de Mostnica waterval. Schitterend, 
hoe het water in de vorm van een lange paar
denstaart ruim twintig meter naar beneden 
stort, om in een wolk van druppels neer te 
kletteren in een heldergroene poel. 

Harige beren
Slovenië zou niet misstaan op de lijst van 
synoniemen voor het woord ‘schoon’, bedenk 
ik bij elke stap die ik zet in dit betoverende  

De ruige kloof maakt 
plaats voor een lieflijk dal 
vol wilde bergbloemetjes
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De hoogste berg van  
het land, de Triglav, toont  

zich in al haar glorie

Het kristalheldere Meer van Bohinj wordt omsloten door loodrechte bergwanden



land. Schoon, zowel in de zin van mooi als 
van proper. Prullenbakken vind je hier nau
welijks; een Sloveen aan de wandel neemt 
zijn afval gewoon mee naar huis. Vloekwoor
den zijn de Sloveen ook nagenoeg vreemd. 
“Mocht het toch tegenzitten, dan gebruiken 
we een scheldwoord van de Kroaten, onze 
buren,” lacht Grega. “Maakt iemand het écht 
te bont dan roepen we: wel 300 harige beren.” 
De bijna twee miljoen Slovenen respecteren 
de natuur. Het kleine land – half zo groot als 
Nederland – is nog altijd voor zestig procent 
bedekt met dichte bossen. Zelfs een rit over 
de snelweg voelt als een uitstapje in de 
natuur. Er is ruimte genoeg voor beren en 
wolven die hier volop voor komen. Maar als 
wandelaar zal je deze wilde dieren niet snel 
zien; voor de één jammer, voor de ander een 
geruststelling. Ook de bij kan op de Sloveen 
rekenen; het gerucht gaat dat een op de twee 
Slovenen imker is. Dat is natuurlijk sterk 
overdreven, maar het werkelijke aantal – 1 op 
de 200 – is ook niet mis.

Stevige kost
Tot voor kort lieten vakantiegangers op door
reis naar het populaire Kroatië Slovenië links 
liggen, onwetend over al wat het land te  
bieden heeft. Maar tijden zijn aan het veran
deren. Steeds meer mensen ontdekken de 
duizenden kilometers aan goed gemarkeerde 
wandelpaden. Met name het Triglav Natio
naal Park – dit enige nationale park van het 
land omvat bijna de hele Julische Alpen – is 
op weg een wandelmekka te worden, waarop 
‘rust’ en ‘puur natuur’ van toepassing zijn. 
Rijd even voorbij het Meer van Bled, dat al 
sinds de Habsburgse tijd dé bestemming is 
voor romantici, en ontdek aan het einde van 
de weg het langgerekte Meer van Bohinj. Dit 
koude, kristalheldere meer wordt omsloten 
door loodrechte, tot wel tweeduizend meter 
hoge bergwanden. Start bij het fotogenieke 
kerkje van Ribcev Laz voor de twaalf kilo 
meter lange rondwandeling om het meer. Of 
bezoek in het uiterste westen een imposante 
waterval, de Slap Savica. Voor fanatieke wan
delaars is daar de inspannende, meerdaagse 
klim naar de drie toppen van de Triglav. Hier 
gaat het van berghut naar berghut. Tradi

tionele Sloveense gerechten – stevige kost – 
zorgen ervoor dat je energie op peil blijft.

Smaragdgroen
Groen, blauwgroen, turquoise, azuurblauw; 
er wordt een palet aan kleuren opgesomd om 
de rivieren en meren van Slovenië te beschrij
ven. Smaragdgroen is de woeste, ijskoude  
Soca rivier, en dat blijft zo tot aan de monding 
in de Adriatische Zee. Deze ogenschijnlijk 
gephotoshopte kleur wordt veroorzaakt door
dat de kalkstenen keien op de rivier bodem 
voornamelijk de kleuren groen en blauw uit 
het licht reflecteren. 
Over de hoge bergen, via haarspeldboch
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Blik op de Soca rivier van 
boven op een wiebelende 
hangbrug 

Foto’s links: 
1. vuursalamander 
2. de smaragdgroene Soca 
rivier.
3. Ljubljana.
4. het fotogenieke kerkje 
van Ribcev Laz.
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ten, zijn we van het Meer van Bohinj naar de 
Soca vallei gereden. Van de alpine kant naar 
de mediterrane kant van de bergen; naar daar 
waar de bloemen net een week of twee eerder 
bloeien. Hier in de vallei gaan we de pas 
geopende wandelroute tussen Trnovo en 
Kobarid, de Soška Pot, ‘uitproberen’. Licht 
klimmend en dalend volgen we de oostelijke 
oevers van de rivier. Met onafgebroken dat 
adembenemende zicht op het kolkende water. 
De Soca wringt zich een weg door nauwe  klo
ven, steile bergwanden en reusachtige rots

partijen. Onderweg genieten we van een 
groep kajakkers, een bezigheid die hier net 
als raften vaak voorkomt. Ook doen ze aan 
vliegvissen, dat is zelfs de enige manier van 
vissen die hier is toegestaan. Staand in het 
snelstromende water schijnt het echt op tech
niek aan te komen. “Toeristen proberen het 
weleens op eigen houtje, maar dat valt nog 
niet mee,” legt Grega uit. Een gids inhuren 
dus! Het laatste deel van de route volgt het 
historische pad van Kobarid. Deze plek was 
het strijdtoneel van een aantal veldslagen  
tijdens WOI. Honderdduizenden Oostenrijk
Hongaarse en Italiaanse soldaten sneuvelden 
er. Over glibberige stenen en houten brugge
tjes volgen we een kabbelend stroompje. De 
lucht wordt vochtiger en de temperatuur 
lager. Het gerommel in de verte klinkt steeds 
luider. Dan staan we eindelijk oog in oog met 
de Kozjak, een witte waterval die vijftien 
meter naar beneden dendert. Een grootsere 
afsluiting van de wandeling bestaat niet.

Glashelder 
Indrukwekkende kloven; kan een mens hier 
ooit genoeg van krijgen? Ik in elk geval niet. 
Ten zuiden van Kobarid, bij Tolmin, bevindt 
zich de Tolminska Korita. Van een heel ande
re orde dan de Mostnica kloof, toch valt  
ook hier het uitzicht vanaf een duivelsbrug  
te bewonderen. Zestig meter beneden ons 
stroomt het lichtblauwe water van de Tolmin
ka rivier door de smalle opening in de rotsen. 
Het pad voert naar beneden, en we komen 
aan bij de plek waar de Zadlašcica rivier met 
veel geweld de Tolminka rivier ontmoet. Een 
bijzondere plek, want niet alleen is dit de eni
ge plek in Slovenië waar twee kloven samen
komen, ook is dit – 180 meter boven zeeniveau 
– het allerlaagste punt in het Triglav Natio
naal Park. We volgen een zijpad dat naar de 
Medvedova Glava, de ‘berenkop’, voert. En ja, 
met een beetje fantasie valt in dit bemoste 
rotsblok de kop van een harige beer te bespeu
ren. Een tweede pad loopt dood bij de ther
male bron die uitkomt in de Tolminka rivier. 
Het bronwater is een graad of vijftien warmer 
dan de rivier en glashelder. Elk steentje op de 
bodem is zichtbaar. Maar ik had niet anders 
verwacht van het water in Slovenië. ■ 

NOG EEN AANRADER
Een wandelvakantie in de Sloveense natuur kan heel goed worden afgesloten 
met een citytrip naar een van de mooiste hoofdsteden van Europa; Ljubljana. 
De stad is met ca. 200.000 inwoners het onbetwiste centrum van het land.  
Niet alleen op cultureel gebied, maar ook letterlijk: alle wegen leiden naar deze 
plek in het midden van het land. In Ljubljana vind je talloze barokke gebouwen, 
elegante pleinen, gezellige promenades langs de rivier, prachtige kerken, 
theaters, musea en chique winkels. De markt met de overdekte wandelgang is 
dagelijks open, behalve op zondag. Een must-see zijn de drie bruggen; de 
Tromostovje, die het befaamde Prešerenplein met de oude stad verbinden.  
Het oude centrum van Ljubljana is autovrij en stadsfietsen zijn voor een prikkie 
te huur. Via de kabelspoorweg kun je naar de top van de heuvel die de stad 
domineert. Hier bevindt zich het Ljubljanski Grad, het 15de-eeuwse, gereno-
veerde kasteel van Ljubljana, waar vandaan het uitzicht wonderschoon is.  
Tip: wandel terug naar beneden door de bossen.
Met dank aan: I feel sLOVEnia, Slovenia.info

Aan de voet van  
de berg eten we 
zelfgemaakte  
strudel van  
blauwe bessen
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Ljubljana is werkelijk een juweel

Kers op de wandeltaart: 
de Mostnica waterval


