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Zuid-Tirol heeft het allemaal. Brede dalen vol appelbomen,
waar het uitstekend fietsen is tegen een decor van torenhoge bergen.
Steden als Merano en Bolzano, waar de palmbomen je in mediterrane
sferen brengen. Of stap in een tijdmachine en dompel je onder in
de middeleeuwse taferelen van Glurns. Een prachtig stukje Italië,
op smaak gebracht met een vleugje Oostenrijk.

B

ij het horen van de naam Südtirol denk
je wellicht meteen aan Oostenrijk, maar
het is de noordelijkste provincie van
Italië. Toch heeft de streek ook een
onvervalst Oostenrijks karakter. Het
zuidelijke deel van Tirol behoorde
immers tot vlak na de Eerste Wereldoorlog toe aan de noorderburen.
Toen dictator Benito Mussolini in 1924 officieel aan de macht
kwam, verbood hij het Duits en moesten alle plaatsen en
straten Italiaanse namen krijgen. Zo werd Südtirol Alto Adige.
Pas na de Tweede Wereldoorlog mocht men weer zelf kiezen
welke taal men sprak. Zo komt het dat vandaag de dag maar liefst
twee derde van de Zuid-Tirolers Duits spreekt, een derde
Italiaans en slechts een klein deel Ladinisch (een Reto-Romaanse

taal). Deze unieke mix van culturen wordt nu beschouwd als
een enorme rijkdom, een aangename combinatie van Oostenrijkse gründlichkeit en Italiaanse opgetogenheid. En waar beter
dan in Zuid-Tirol kun je kiezen tussen overheerlijke zelfgemaakte pasta en apfelstrudel? Of de typisch Tiroolse ravioli,
gevuld met spinazie en kaas: schlutzkrapfen...

Kleinste stadje van Italië
Glurns, het allerkleinste stadje van heel Italië. Vanuit mijn
hotelkamerraam is het uitzicht op het middeleeuwse plein
fenomenaal. Vroeg in de ochtend zijn er nog maar weinig
mensen op de been. De obers van het tegenovergelegen
restaurant zetten de ontbijttafels klaar, wachtend op toeristen
en locals die dringend een eerste shot koffie nodig hebben.
Ook ik zorg ervoor dat mijn maag goed gevuld is, en sta op tijd

Waar beter dan in Zuid-Tirol kun je kiezen tussen
overheerlijke zelfgemaakte pasta en apfelstrudel?
klaar voor de rondwandeling door de stad. Het is hartje zomer,
maar de temperatuur is aangenaam mild, want Glurns ligt op
ruim negenhonderd meter en het is bewolkt.
Het stadje ligt diep verscholen in de Val Venosta (Vinschgau in
het Duits), een langgerekte vallei die ooit deel uitmaakte van
de Romeinse Via Claudia Augusta. De vallei wordt aan alle
kanten omgeven door torenhoge bergen, waarvan de Ortler
met maar liefst 3905 meter de allerhoogste is. In de tijd van de
Romeinen was de Via Claudia Augusta een van de belang
rijkste handelsroutes. Hij liep vanaf de Adriatische kust via de
Povlakte en de Alpen naar het noorden en doorkruiste Glurns.
Wandelend door dit fotogenieke, petieterige stadje kun je je
nauwelijks nog een voorstelling maken van de vroegere
rijkdom van de oude handelsstad. Tegenwoordig is Glurns niet
meer dan een slaperig plaatsje. Maar mooi!
Door de smalle straatjes met robuuste witgekalkte huizen loop ik
naar de volledig geconserveerde, tien meter hoge stadsmuur.
Vanaf de top van een van de drie schilderachtige poorttorens zie
je goed hoe klein en compact het stadje eigenlijk is. De minder
dan negenhonderd inwoners leven allemaal binnen de dikke
16de-eeuwse stadsmuren. Op geen enkel moment heeft de stad
de neiging gehad om uit te dijen. Bijna iedereen spreekt hier
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Duits. Met een accent, dat wel. Vandaar dat ik ervoor kies de
oude naam, Glurns, te gebruiken. De Italiaanse naam Glorenza
uit de tijd van Mussolini klinkt lang niet slecht, maar het in ere
houden van de oorspronkelijke naam heeft ook zo zijn charme.

Op de fiets door de Val Venosta
De allermooiste manier om van Glurns naar Merano te reizen,
is ongetwijfeld met de fiets en de trein. Er is namelijk een
tachtig kilometer lang fietspad aangelegd dat heel nauwgezet
de loop van de rivier de Adige (Duits: Etsch) volgt. En ook de
trein volgt min of meer deze route. Hoe handig is het dat je
simpelweg een fiets kunt huren op het ene treinstation en hem
weer kunt afleveren op het volgende. Ook mag je je fiets
meenemen in de trein. Heel praktisch als je, net als ik, het liefst
lekker bergafwaarts wilt fietsen. De Etschtalradweg begint
>

Openingspagina’s: bontgekleurde gebouwen rondom Piazza Walther in
Bolzano. Linkerpagina, met de klok mee: uitzicht vanaf de stadsmuur
van Glurns; het eten in Bio Hotel Panorama is niet te versmaden;
Glurns is nauwelijks veranderd sinds de middeleeuwen; Zuid-Tirol is
het grootste appelteeltgebied van Europa. Deze pagina: de hoge bergen
aan de noordkant van Merano houden de kou tegen.
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voor Merano braken gouden tijden aan toen doktoren in 1836
de heilzame werking van het bronwater in de omgeving
ontdekten. Bronwater is hier regenwater dat is verrijkt met
metalen en mineralen uit de granieten rotsen diep in de
bergen. Bovendien bevalen artsen een verblijf in de stad aan
vanwege het milde klimaat en de zuivere lucht. Een weldaad
voor de gezondheid, met name in de wintermaanden. De meer
dan drieduizend meter hoge bergen aan de noordkant van de
stad houden immers alle kou en regen vanuit het noorden
tegen, terwijl de zon vanuit het vlakke zuiden ongeremd kracht
kan tonen. Een kuuroord van wereldklasse was geboren, en wie
het zich kon veroorloven spoedde zich naar Merano.

Struinen als Sissi
Er verrezen luxehotels, elegante villa’s en prachtige promenades
langs de rivier de Passirio. Voor de aristocraten die al dat
gezond en verantwoord wandelen langs de rivier begon te
vervelen, kwam er een heus Kurhaus, waar ook nu nog van
alles te beleven is, van concerten tot dansfeesten. Maar het was
uiteindelijk de Oostenrijkse keizerin Elisabeth, beter bekend als
Sissi, die het tij voorgoed wist te keren voor Merano.

Zogenaamd in het diepste geheim – het viel vast niemand op,
een hofhouding van 102 personen – kwam Sissi in de herfst
van 1870 voor het eerst naar Merano. Vanwege de longaandoening van haar tweejarige dochtertje Marie Valerie had Sissi het
advies gekregen om de schone berglucht op te zoeken. Acht
maanden lang verbleef zij op het kasteel Trauttmansdorff, aan
de rand van de stad. Net als Sissi indertijd veelvuldig deed,
struin ik op mijn gemak door de prachtige kasteeltuinen. Naar
verluidt zijn dit de allermooiste tuinen van heel Italië. Ik geniet
intens van alle planten en bloemen in de tachtig verschillende
tuinlandschappen die je hier vindt, en vanaf de steile hellingen
heb ik een geweldig uitzicht op de omringende bergen en het
dal. In 1889 kwam Sissi een tweede maal naar dit kasteel.
Ontroostbaar was zij toentertijd, vanwege de dood van haar
zoon Rudolf. Hier hoopte zij de mooie tijden van weleer te
kunnen herbeleven. Maar het mocht niet baten. Mooie tuinen
of niet, Sissi – nu gestoken in zwarte rouwkleding – kon er niet
meer van genieten.
Ik passeer de moderne Terme Merano, ontworpen door de
Zuid-Tiroolse architect Matteo Thun, die als een grote, glazen
kubus aan de zuidkant van de rivier staat. Hier is het heerlijk >

De bergen houden alle kou en regen tegen, terwijl de
zon vanuit het vlakke zuiden ongeremd kan schijnen
op de grens van het Oostenrijkse Noord-Tirol en het Italiaanse
Zuid-Tirol op een hoogte van vijftienhonderd meter en eindigt
in Merano op ongeveer driehonderd meter hoogte. Een verval
van maar liefst twaalfhonderd meter dus.
Zo bont wil ik het echter niet maken: mijn startplaats wordt het
treinstation van Mals (Malles), een dorp dat op steenworp
afstand van Glurns ligt. Hier stap ik op mijn comfortabele
huurfiets met een x-aantal versnellingen en volg de duidelijk
aangegeven fietsroute door de nauwe dorpsstraatjes. Al gauw
bevind ik mij midden in de natuur, met het witte, gestaag
stromende water van de Adige links van mij en groene bergtoppen aan weerskanten. Groepjes mountainbikers racen me
voorbij, terwijl fietsende families het wat rustiger aan doen.
Een enkele keer passeert er een tractor, of ik kom een
wandelaar tegen. Ik fiets door het befaamde marmerdorp
Laas (Lasa), waaromheen in de bergen al sinds jaar en dag
het puurste marmer van de wereld wordt gewonnen.
Lasa-marmer staat zelfs zo goed bekend dat het ook bij de
bouw van metrostation Ground Zero in New York werd
gebruikt. Ik stap even van mijn fiets om de oude Marmorbahn te bewonderen. Ook tegenwoordig worden er over deze
steile, roestige spoorbaan reusachtige marmerblokken vervoerd, al is dat nu niet te zien.
Verder gaat het vlakke, soms hellende fietspad door een
prachtig landschap vol appelboomgaarden. Zuid-Tirol is het
grootste appelteeltgebied van Europa. Zover het oog reikt zie
je appels in allerlei kleuren, van rood tot groen en geelgroen.

72

M éditerranée

Na 22 kilometer fiets ik het dorp Schlanders binnen. Hier lever
ik mijn fiets weer in en stap op de bontgekleurde trein van de
Vinschger Bahn voor het allerlaatste stukje naar Merano.

Kuuroord van wereldklasse
Het lijkt wel of ik mij met een tijdmachine heb verplaatst, zo
anders is het mondaine Merano. Zeker, ook hier is het geschiedenis troef, maar van later datum en heel anders dan in
Glurns. Al bij binnenkomst in deze stad verbaas ik me over de
grandeur, de pracht en praal en de zonnige, puur mediterrane
sfeer. En al die palmbomen! Italië op zijn best, dus wat mij
betreft verdient deze stad de naam Merano en in mindere mate
het Duitse Meran. Toch moet ik het feit dat Merano eigenlijk
op en top Oostenrijks is niet verwaarlozen. De stad was in de
middeleeuwen zelfs een tijdlang de hoofdstad van heel Tirol.
Maar nu spreekt nog maar de helft van de inwoners Duits,
want ook hier hebben de aanhangers van Mussolini flink hun
best gedaan. Merano beleefde een glorietijd in de middel
eeuwen, maar begon toen aan een winterslaap. Innsbruck en
Bolzano golden toen als belangrijkste centra in Tirol. Maar >

Deze pagina: de prachtige tuinen van Sissi’s kasteel Trauttmansdorff.
Rechterpagina, met de klok mee: uitzicht vanaf het dakterras van Hotel
Terme Merano; slenteren langs de Passirio in Merano; in het Kurhaus
van Merano valt van alles te beleven; de in frisse kleuren gestoken
wandelarcade van Merano.
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zwemmen in een van de talrijke binnen- en buitenbaden, met
steeds dat overweldigende uitzicht op de hoge bergen. Dan
volg ik het geluid van het snelstromende water van de Passirio.
Het is nog vroeg in de ochtend en ik heb de sierlijke Wandelhalle, die het begin van de winterpromenade markeert, helemaal voor mij alleen. Een prachtig staaltje jugendstil, deze in
frisse kleuren gestoken, overdekte wandelarcade met mooie
schilderijen waarop Tiroolse landschappen te bewonderen zijn.
Ik kan me voorstellen dat het hier in de winter heerlijk zitten
is op een van de witte bankjes, in de zon en uit de wind, met
zicht op de sneeuw in de bergen. De schilderachtige 17deeeuwse Ponte Romano vormt de verbinding met de zomer
promenade aan de overkant van de rivier, waar op hete
zomerdagen wordt gewandeld over een koel pad in de
schaduw van de bomen. Vanaf de brug is te zien hoe het wilde
water van de rivier zich door een nauwe kloof wringt.
Via de Tappeinerweg, een pad met schitterende vergezichten,
gaat het vervolgens bergopwaarts. Vanaf de Pulverturm (de
buskruittoren) heb ik een zo mogelijk nóg mooier uitzicht
over de stad, de wijngaarden op de steile hellingen en de altijd

in het oog springende toren van de Sint Nicolaas kerk.
Het verschil tussen Merano en Bolzano (Duits: Bozen) is
aanzienlijk. Vond ik Merano nog een lieflijk mediterraan stadje,
Bolzano is een echte stad. Hier wordt gewoond en gewerkt,
gaat men uit eten in een van de vele restaurants en drinkt men
op een van de zonnige terrasjes een verfrissende Hugo – een
typisch Zuid-Tirools drankje van prosecco, bruiswater,
vlierbloesemsiroop en muntblaadjes. De stedelingen doen hun
inkopen op de befaamde fruitmarkt van de Piazza dell’ Erbe en
het is er gezellig druk in de smalle straatjes vol trendy winkels.
Niet voor niets is Bolzano de provinciehoofdstad van Zuid-Tirol.

Shoppingwalhalla
Op het centrale plein, het Piazza Walther, valt behalve de
gekleurde gebouwen, direct het beeld van Walther van der
Vogelweide op, een roemruchte Duitse dichter uit de middeleeuwen. De zuidwestkant van het plein wordt volledig inge
nomen door de domkerk met zijn 62 meter hoge toren. Ook
het dak van de kerk is bijzonder, ingelegd met groen, geel en
zwart gekleurde tegels. Van het plein loop ik zo het oude

Vanaf het centrale plein loop ik zo het oude centrum in
en raak verstrikt in een kluwen van smalle straatjes

centrum in en raak vervolgens verstrikt in een kluwen van
smalle straatjes. Zelfs de allerbekendste straat van Bolzano, de
Via dei Portici (Laubengasse), blijkt verrassend smal. Dit is
dus dé straat waar het allemaal begon, toen hier in de 12de
eeuw een handelspost werd opgezet. Nu is deze driehonderd
meter lange straat, met aan weerszijden prachtige arcadebogen
– de Lauben – een waar shoppingwalhalla. Ik kijk mijn ogen
uit, maar dan vooral naar boven, waar ik sierlijke erkers en
balkonnetjes ontwaar, in de pastelkleurige façaden van de
smalle, maar diepe panden.

Overwinningsmonument
Groot is het contrast met de wijk aan de overkant van de rivier
de Talvera. Het witte, in 1928 gebouwde Monumento alla
Vittoria (overwinningsmonument) markeert het begin van het
stadsdeel dat in opdracht van Mussolini is gebouwd in de
typisch fascistische stijl: strak en sober. Een Italiaanse wijk, pal
naast het oude Oostenrijkse centrum. Uiteraard kwam er
protest tegen het monument vanuit de Duitssprekende bevolking, maar menig poging van separatistische bewegingen om
het monument op te blazen faalde. In 2014 werd de vrede
getekend en nu kun je je hier gratis verdiepen in een expositie
>
over de bouw en geschiedenis van het monument. •

Linkerpagina, met de klok mee: de befaamde fruitmarkt van de Piazza
dell’Erbe in Bolzano; de Tappeinerweg in Merano gaat bergopwaarts;
het in 1928 gebouwde Monumento alla Vittoria in Bolzano;
het mondaine Merano. Deze pagina: zonnige terrasjes aan Piazza
Walther, Bolzano; de domkerk aan het centrale plein van Bolzano.
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tips & adressen
KLIMAAT
Zuid-Tirol wordt door de Alpen
afgeschermd van de koude wind
uit het noorden. Het is er dan ook
warmer en zonniger dan in menig
ander Midden-Europees land.
ETEN & SLAPEN
• Boutique Hotel Belvenu is
direct aan het centrale plein
gelegen. Het interieur van dit
historisch belangwekkende
gebouw, waar men al sinds
1880 gasten ontvangt, is
verrassend modern.
Stadtplatz, I-39020 Glurns,
belvenu.com.
• Bio Hotel Panorama is het
eerste biologische hotel van
Zuid-Tirol. De stijlvol ingerichte
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kamers bieden een prachtig
uitzicht op de bergen vanuit een
comfortabele hangmat.
Hoteleigenaar Friedrich Steiner
heeft hier zijn eigen distilleerderij
en maakt van zijn zelf verbouwde
appels en peren de heerlijkste
likeuren. Ook het eten, bereid met
louter biologische producten, is
niet te versmaden.
Staatsstrasse 5, I-39024 Mals,
biohotel-panorama.it.

De spa is gratis toegankelijk voor
hotelgasten.
Thermenplatz 1, I-39012
Merano, hoteltermemerano.it.

• Hotel Terme Merano is een
luxueus wellnesshotel. Geweldig
uitzicht op de bergen vanaf het
riante dakterras met zwembad
en jacuzzi’s. Gelegen pal
tegenover de Terme Merano Spa:
een complex van maar liefst
25 binnen- en buitenbaden.

• Het is heerlijk tafelen in het
traditionele Restaurant Vögele.
Vögele is een begrip in Bolzano;
tijdens de Tweede Wereldoorlog
vonden hier – toen het nog Rote
Adler heette – zelfs geheime
ontmoetingen plaats, en het
wachtwoord was… Vögele!

• Hotel Greif. Honderden jaren
geleden ontving het toenmalige
Gasthof zum ‘Schwarzen Greifen’
al gasten; thans een hypermodern
ingericht hotel.
Waltherplatz, I-39100 Bolzano,
greif.it.

Goethestrasse 3, I-39100
Bolzano, voegele.it.
VERVOER
Ik vloog met Transavia naar
Verona (transavia.com).
Daarvandaan is het slechts een
uurtje of twee rijden naar Merano,
per trein, bus of huurauto. Ook
kan op Innsbruck of Venetië
worden gevlogen, de reistijd
over land is dan wel iets langer.
Met de Bikemobil Card kun je
gebruik maken van het openbaar
vervoer van Zuid-Tirol en tevens
een fiets huren.
HANDIGE WEBSITES
• suedtirol.info/nl
• suedtirol-rad.com (informatie
over fietsverhuur in Zuid-Tirol)

