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TERUG
NAAR
DE natuur
Vogels, geitenbellen en indrukwekkende
vergezichten in plaats van ringtones,
pushberichten en beeldschermen.
We reizen af naar het Zwitserse Ticino
en Entlebuch om ons lichaam te zuiveren
met stilte en schone lucht en ons te laten
inspireren door pioniers die bewust voor
een leven back to nature in de Alpen
hebben gekozen.
SCHRIJVER YVONNE DUDOCK FOTOGRAAF NICOLE FRANKEN
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G

ranieten rotsen, weelderige alpenweides en een stralende lucht
met een paar wolkjes, de kleuren om me heen zijn slechts grijs,
groen, blauw en wit. Hoog in de lucht zweeft een roofvogel in
de thermiek en dichterbij grazen koeien in een weide. Op het
geklingel van hun koeienbellen na is het doodstil. Het uitzicht, een tot
leven gekomen ansichtkaart, is net als de rust overweldigend. En daar ben
ik aan toe. Ik wil niet meer van deadline naar deadline rennen en mijn
leven laten bepalen door mijn smartphone en andere beeldschermen.
Nee, ik wil rust. En zo beland ik op aanraden van een vriend op een paar
‘geheime’ plekken in Zwitserland, in het inspirerende gezelschap van
mensen die de bewuste keuze hebben gemaakt om het roer om te gooien
en hun leven in het teken van de natuur te stellen.

Ontmoet de paardenfluisteraar

Je lokale gids
Paardenfluisteraar Hans
Stücki neemt reizigers
mee op paardentocht naar
onder andere Unescobiosfeerreservaat Entlebuch.
Vorige pagina’s

Puur natuur
Het landschap van Unescobioreservaat Entlebuch
wordt vanwege zijn bijzonder
ongerepte natuur, met
grillige karstformaties en
wilde bergstromen, ook wel
het Wilde Westen genoemd.

Een van die mensen is de 73-jarige Hans Stücki − doorgroefd gezicht,
baardje, cowboyhoed. Met zijn paarden trekt hij veelvuldig de bergen in,
soms alleen, maar vaak met gasten. ‘Van kinds af aan heb ik al een liefde
voor paarden. Ik heb ze zelf ook altijd gehad, alleen had ik nooit veel tijd
om tochten te maken. Ik was eigenaar van drie grote restaurants en was
het hele jaar door 24/7 aan het werk. Als ik met pensioen ga, zei ik altijd,
dan maak ik mijn droom waar, dan creëer ik mijn eigen Wilde Westen.’
En zo kocht hij acht jaar geleden zes paarden, onder andere afgedankte
renpaarden. ‘Wist je dat die dieren nog nooit vrij rond hadden gelopen, dat
ik ze moest laten wennen aan de natuur en aan vers gras eten? Ze kenden
alleen de stal, de renbaan en hooi. Ik ben blij dat ik ze, net als mezelf, een
tweede kans kan geven.’
Vandaag neemt Hans me mee door het Unesco-biosfeerreservaat
Entlebuch, dat door zijn ligging in het westen van het kanton Luzern en het
unieke karstlandschap ook letterlijk het Wilde Westen van Zwitserland
wordt genoemd. Speciaal voor mij − ik kan eigenlijk helemaal niet goed
paardrijden − heeft hij een rustige merrie gezadeld. Zora heet ze. Voor we
op pad gaan, krijg ik nog een paar noodzakelijke instructies: ‘huu’ is lopen,
‘stop’ is stoppen, teugels naar links is linksaf, teugels naar rechts is
rechtsom.
We beginnen stapvoets over een kiezelpad dat langzaam verandert
in een karrenspoor dat dwars door de alpenweides en langs een paar
boerderijen loopt. Veel hoef ik vooralsnog niet te doen, Zora volgt
eenvoudigweg Hans en zijn paard Quinn, en dat geeft mij alle gelegenheid
van de omgeving te genieten. Links van mij torent de Brienzer Rothorn
hoog boven me uit, een landschap met steile, grijze rotsen dat langzaam
overgaat in frisgroene, glooiende weiden vol paarse, gele en witte bloemen.
Voor ons ligt de ‘kalkstenenwoestijn’ van de Schrattenfluh.
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‘Ik ben de hele dag buiten, met mijn paarden.

Wat wil een mens nog meer?’
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‘Het belangrijkste is dat de stress weg is.

‘ik hoef de hectiek van de wereld niet meer.

Ik volg nu het ritme van de natuur’

geiten verzorgen is mijn leven’

‘Ooit was deze berg een weelderige alpenweide waar koeien graasden,’
vertelt Hans. ‘Maar volgens de overlevering waren de eigenaren van de
alpenweide zo hebberig dat de duivel besloot ze te straffen. Met zijn
klauwen trok hij de vruchtbare weiden van de rotsachtige ondergrond en
ontstond deze kilometerslange bergrichel vol scheuren, gaten en kieren.’
Hoe hoger we komen, hoe meer het grasland plaatsmaakt voor bossen
en rotsen. De sterke, heerlijke geur van dennenbomen dringt mijn neus
binnen, het gezang van vogels vult de lucht. Het pad slingert door het bos,
dat langzaam overgaat in lage struiken hoe hoger we de Schrattenfluh op
lopen. Ineens stopt Zora en ik schrik op uit mijn gemijmer. ‘Vanaf hier
kunnen we niet verder,’ zegt Hans. ‘De rotsen zijn te scherp en al die gaten
en kieren zijn gevaarlijk voor de paarden. Maar het is een prachtige plek
voor de lunch.’
Ik stijg af en ga zitten op een rots. Terwijl Hans bezig is een vuur te
maken, geniet ik van het grandioze uitzicht over het dal met achter de
Brienzer Rothorn het Berner hooggebergte met de pieken van de Eiger en
Jungfraujoch. ‘Hier in de bergen vind ik rust, in mijn hoofd en in mijn lijf,’
begint Hans. ‘Ik ben de hele dag buiten, met mijn paarden. Wat wil een
mens nog meer? Ik heb maar van één ding spijt, spijt dat ik dit niet veel
eerder heb gedaan.’ Ik knik, ik snap hem helemaal.

Vooruit met de geit
Het leven van Pietro Zanoli
leest als een jongensboek:
van beurshandelaar tot
geitenboer op de afgelegen
alpenweide Alpe Nimi.
Links

Lama gaan
Marisa Bäschlin verhuisde
tien jaar geleden naar het
dorpje Monte Comino.

Ontmoet de Lama Lady
In Centovalli, op een halfuur rijden van het zuidelijk gelegen plaatsje
Locarno, kronkelt de weg langs de bergwand van de steeds smaller
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Ze vond er een nieuw
levensritme
en ... lama’s.

wordende vallei. Bergdorpjes lijken vastgeplakt te liggen tegen de steile
hellingen waar het donkergroen van de bossen slechts af en toe wordt
onderbroken door een paar in terrasvorm aangelegde groene weides.
Veel van die dorpjes zijn slechts te voet bereikbaar, ze liggen vaak een paar
honderd meter omhoog of omlaag van de weg. Zo ook het plaatsje Monte
Comino waar Marisa Bäschlin (62) en haar man Jean-Pierre sinds tien jaar
wonen. Ook zij gingen, met een reden, terug naar de natuur.
‘Naast het opvoeden van onze eigen vijf kinderen waren we vele jaren
pleegouder en hebben we voor meer dan dertig kinderen gezorgd,’ legt
Marisa uit. ‘Maar na ruim vijftien jaar waren we alle bureaucratie zat en
werden ook de intense problemen van de pleegkinderen ons te veel.
Het waren soms zulke acute en schrijnende gevallen.’ Zowel Marisa als
haar man kregen een burn-out. ‘Dat was het moment van bezinning, het
was tijd om het roer om te gooien.’
Toen ze nog in Locarno woonden, trokken ze er vaak op uit in Centovalli. ‘We houden van de rust in de diepe dalen, ruige bergtoppen en
eindeloze kastanjebossen. Daarnaast zochten we een manier om bij te
dragen aan het behoud van deze natuur en om mensen kennis te laten
maken met de natuurlijke bezienswaardigheden van de vallei.’ Overtuigd
van de noodzaak van verandering kochten ze een boerderij met een paar
hectare grond en besloten lama’s te houden. ‘Deze dieren horen in de
bergen, ze loeien of mekkeren niet en ze stinken niet. Bovendien zijn het
sociale, intelligente wezens, heel geschikt om mee te wandelen.’
Ik neem de proef op de som en ga ’s ochtends vroeg met Marisa en een
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Je hoort ons
niet mekkeren
Bovenop de alpenweide
Alpe Nimi deel je het uitzicht
op het Lago Maggiore, een
meer in het grensgebied van
Italië en Zwitserland, slechts
met een stel geiten van je
gastheer annex geitenboer
Pietro Zanoli.
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Hoge pieken zijn mijn horizon.
Hier geen telefoon, werk of andere afleiding.

Alleen ik en de bergen

paar van haar lama’s op pad. Aan slechts een touw loopt lama Vanir
naast me, zijn kop op gelijke hoogte met mijn hoofd. Nieuwsgierig kijkt
hij mij steeds aan, alsof hij een gesprek wil beginnen. Het is ook net alsof
je met iemand aan het wandelen bent, mijn lama is prettig gezelschap.
En misschien gek, maar af en toe praat ik tegen hem, als hij op een smal
stuk achter me moet lopen en zijn kop bijna op mijn schouder legt of
als hij met een poot bijna wegglijdt over een losse steen. Lama’s lopen
trouwens geruisloos, ze hebben geen hoeven, maar zachte kussentjes
onder hun poten.
Na een uurtje wandelen door het beukenbos, over een pad van rotsen
en een tapijt van bladeren, staan we op de top van Monte Aula. ‘Zeg nou
zelf,’ zegt Marisa, ‘van dit uitzicht krijg je toch nooit genoeg?’ Heel in de
verte glinstert het Lago Maggiore in de zon, daar omheen niets anders
dan bergen en valleien, met her en der sluiers nevel die langzaam van
vorm veranderen. En dan die stilte. Hier kan ik wel uren blijven zitten,
ver weg van deadlines en eindeloze mailtjes. ‘De natuur verveelt nooit,’
zegt Marisa, alsof ze mijn gedachten kan lezen. ‘Sinds ik op de boerderij
woon, word ik niet meer geleefd en overspoeld door de continue geluiden
en prikkels van de stad. Natuurlijk is het op de boerderij hard werken,
vooral in het voorjaar en de zomer. Dan komen de toeristen, moeten we
hooi opslaan voor de winter, noem maar op. Maar het belangrijkste is dat
de stress weg is. Ik volg nu het ritme van de natuur.’

Ontmoet Geissenpeter

It’s lonely at the top
Een highlight van het
Unesco-bioreservaat
Entlebuch is het karstmassief
Schrattenfluh. De hoogste
piek, de toepasselijk
genaamde Hengst, priemt
2092 meter de lucht in.
De karstformaties van het
Schrattenfluh, in feite door
erosie aangetast kalksteen,
leveren vele spectaculaire
kloven, kuilen en grotten op.

De berg Madone ligt als een bijna onneembare vesting voor me. Ik kijk
omhoog en zie hoe het pad, dat eigenlijk meer bestaat uit een lange trap
over stenen en rotsen, bijna loodrecht omhoogloopt. Vol goede moed
ben ik vanochtend vanaf Cardada, het eindpunt van de kabelbaan die
vanaf Locarno vertrekt, aan de pittige hike naar de berghut annex
geitenboerderij op Alpe Nimi begonnen, een tocht van zo’n elf kilometer
en meer dan 1300 hoogtemeters. Het monotone ritme van de ene voet
voor de andere zetten, is verrassend rustgevend. Hoge pieken zijn mijn
horizon, zo ver ik kijken kan. Ook hier geen telefoon, werk of andere
afleiding. Alleen ik en de bergen.
Na de top van de Madone gaat de rood-wit gemarkeerde route
deels over rotsen, sommige stukken met een ketting om je aan vast te
houden, en is deels een smal pad waar je soms nauwelijks twee voeten
naast elkaar kunt zetten. Hoewel de lucht boven mij strakblauw is,
pakken bijna gitzwarte wolken zich boven de bergen aan de overkant
van het dal zich samen. Een halfuur later komt de regen met bakken
naar beneden, in de verte klinkt een donderslag. Ik tel de seconden
tussen de bliksem en de donder. Een, twee, drie, vier, vijf. Weer een
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D u u r z a me
Zwitsers
Duurzaamheid (Nachhaltigkeit in het Duits)
staat bij de Zwitsers hoog in het vaandel.
Zo zijn ze wereldkampioen recyclen: 94 procent
gebruikt glas en 81 procent PET gaan naar
speciale inzamelpunten. Daarnaast stimuleert
het landelijke initiatief SchweizMobil onder
andere wandelen, mountainbiken en kanovaren
als vrijetijdsbesteding, voor Zwitsers én
toeristen. Het SchweizMobil-netwerk aan
routes beslaat meer dan 20.000 kilometer en is
perfect geïntegreerd met het openbaar vervoer.
Ook dat openbaar vervoer is tot in de puntjes
geregeld: een auto heb je eigenlijk niet nodig
want met de trein en de gele postbus kom je
werkelijk overal, zelfs buiten de gebaande
paden. Tot slot hebben de Zwitsers via een
referendum in 2017 massaal ingestemd met het
verduurzamen van energie, dus van zon, wind
en water. Dat zie ook terug bij veel (eco-)
accommodaties, die bovendien in de keuken
vaak alleen lokale producten gebruiken.

flits. Een, twee, drie, vier. Er is werkelijk nergens iets om te schuilen,
maar even snel als het slechte weer begon, is het gelukkig ook weer
voorbij en schijnt de zon weer.
Na 7,5 uur bereik ik eindelijk Alpe Nimi, een grote groene alpenweide
met een paar grijze stenen huisjes. Pietro Zanoli (52) staat me al op te
wachten, hij is blij dat ik het noodweer tijdens mijn tocht heb doorstaan.
‘De andere gasten zitten net aan de apéro. Wil je witte wijn of rosé?’
vraagt hij terwijl hij naar de enorme granieten tafel loopt, die vol staat
met geitenkaas, salametti, olijven, cornichons, prosciutto en vers
gebakken brood.
Het leven van Pietro leest als een jongensboek: van beurshandelaar
tot geitenboer. Dat vraag om uitleg. ‘Elke dag verhandelde ik miljoenen,
onder andere voor de Sultan van Brunei,’ begint hij. ‘Dat ging me meer
en meer tegen staan. Niet alleen de sleur en onderlinge competitie, ik
wilde niet langer deel uitmaken van het kapitalistische systeem waar
alleen de rijken beter van worden.’ Dus zegde hij zijn baan op, reisde de
wereld rond en was een tijdje ski-instructeur en campingbaas. ‘Ik kwam
als kind al vaak op Alpe Nimi. Mijn oom had de vervallen boerderij in
1968 gekocht en maakte er een bloeiend bedrijf van. Ik was gefascineerd
door zijn werk, de omgeving, hemzelf.’ Als Pietro een rustico in Gordevio
begint, in het dal onder aan Alpe Nimi, helpt hij zijn oom veel. ‘Op een
dag vertelde hij me dat hij ging stoppen, hij was 78, en ineens realiseerde
ik me dat wat hij in al die jaren had opgebouwd, dan verloren zou gaan.
Dat kon ik niet laten gebeuren, ik móést deze alp redden.’
De zon begint al langzaam te zakken als Pietro, bijnaam Geissenpeter
(geitenhoeder), mij de boerderij laat zien. Een paar geiten begroeten hem
met gemekker. ‘Dit zijn Pipistrella, Mango, Aline, Arabella en dit is
Pappigalli, mijn favoriet,’ zegt hij lachend. Hoewel veel van zijn dagen
hetzelfde lijken, is er van sleur geen sprake, vertelt Pietro. ‘Elke ochtend
roep ik mijn meiden en komen ze vrolijk de berg afgerend. Het is dan tijd
om ze te melken, met de hand. Daarna begin ik met kaas maken, voer ik
reparaties uit, doe een dutje en aan het einde van de dag ben ik klaar
om de vermoeide wandelaars te ontvangen.’ Ondanks zijn drukke dagprogramma straalt Pietro een enorme rust uit. ‘Weet je, ik hoef de
hectiek van de wereld niet meer. Alpe Nimi en het verzorgen van de
geiten is mijn levensdoel. En met alle verschillende reizigers en hun
verscheidenheid aan verhalen, komt de wereld nu naar mij toe.’
Zittend op een stenen muurtje staar ik voor me uit. Hans, Marisa en
Pietro hebben gelijk, de natuur doet je lichaam en geest goed. Niet dat ik
het roer nu meteen om ga gooien, maar de eerste stap is gezet. Back to
nature, dat ga ik vaker doen!

085

VOORPRET | TICINO & ENTLEBUCH - ZWITSERLAND

ECOPIONIEREN IN DE ALPEN
-TREK EEN WEEKLANG OP MET DUURZAME REISHELDEN IN ZWITSERLANDvolgende bestemming is het zuidelijke kanton Ticino, waar je met de
lama’s van Marisa Bäschlin gaat wandelen. Je ziet hoe ze met haar
lamaboerderij bijdraagt aan het behoud van het typisch Zwitserse
alpenweidelandschap; door begrazing wordt het grasland niet
overwoekerd door het bos. Tot slot trek je de wandelschoenen
aan en geniet je van de biologische geitenkaas van Pietro Zanoli.
Ook hier is duurzaamheid doorgedrongen. Op een schuurdak bij
zijn berghut op Alpe Nimi, hoog boven de Maggiavallei, wekken
zonnepanelen stroom op, die vervolgens in een enorme accu wordt
opgeslagen, zodat je na die lange hike heerlijk warm kunt douchen!
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VERKEN DE NATUUR TE PAARD

Wel ontspanning, maar even iets minder
inspanning? In de Biosphäre Entlebuch,
een Unesco-Werelderfgoed in omgeving
Sörenberg, kun je de natuur te paard
verkennen. Paardenliefhebber Hans Stucki
biedt verschillende trekkings aan waarbij je
door de alpenweiden rijdt, langs bergketens
en over oude paden door de bossen met
klaterende beekjes, en steeds prachtige
vergezichten hebt. Je kunt kiezen voor een
trekking van een dag of meerdere dagen
waarbij je in de natuur kampeert. Rijervaring is niet noodzakelijk, Hans zoekt
afhankelijk van je ervaring een geschikt
paard voor je uit. € 165 voor een dag, € 504
voor twee dagen, stuckitrekking.ch

3

4

GA TERUG NAAR DE NATUUR À LA 1900

Rond 1900 ‘ontdekte’ men al de heilzame
werking van de natuur van Zwitserland.
Op Monte Verità, een vredige heuvel net
buiten het populaire Ascona, vestigde zich
de upper class uit onder andere Duitsland.
Het waren kunstenaars, filosofen en
wereldverbeteraars die zich afzetten
tegen de industrialisering, kapitalisme,
verstedelijking. Ze gingen back to nature
om te leven als de boeren in de omringende
valleien. Met dat verschil dat zij rijkeluiskinderen waren die met geld van pa en ma
hier vertoefden, terwijl de boeren arm
waren, geen vlees aten omdat ze het niet
konden betalen en werkelijk van en met de
natuur leefden. Vanaf de kade van het
mondaine Ascona, aan het Lago Maggiore,
loop je in een halfuur naar Monte Verità.
Hier vind je trouwens ook een Japanse
theetuin met theehuis.
5

DAAL AF IN EEN GROT

Aan de oostkant van de Schrattenfluh,
bij de alpenweide Silwängen, ligt een
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GA WANDELEN MET LAMA’S

Wandelen met lama’s, in Zwitserland? Ja, dat
kan, én het is verrassend ontspannend. In de
Centovalli, ook in het kanton Ticino, runnen
Jean-Pierre en Marisa Bäschlin een boerderij
met lama’s. Hier kun je een halve, hele dag of
meerdere dagen met deze dieren op pad in
de ruige natuur rond Monte Comino. Omdat
lama’s een zachtaardig karakter hebben, is
zo’n trekking voor jong en oud geschikt. Bij
langere tochten dragen de lama’s je bagage.
Kosten: € 37 voor 1,5-2 uur, € 55 voor
een halve dag en € 82 voor een dag.
Kinderen zijn goedkoper uit, vanaf € 18
(tot 6 jaar) en € 28 (10-16 jaar),
lamatrekkingticino.ch
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ONTSTRESS OP EEN ALPENWEIDE

Op Alpe Nimi, hoog boven de Maggiavallei,
ligt de geitenboerderij van Pietro Zanoli.
Hoewel het mondaine Ascona hemelsbreed
nog geen tien kilometer verderop ligt, waan
je je hier ver van de bewoonde wereld.
Bereik met je mobiel heb je hier niet en druk
zal het er ook nooit zijn — je kunt er alleen
maar te voet komen via zware trails vanaf
Gordevio, Maggia of de eerste etappe van
de Via Alta Vallemagia (Cardade-Alpe Nimi).
Behalve geitenboer is Pietro ook gastheer
van de berghut en verwelkomt hij einde
middag zijn gasten met een apéro, een
borrel op z’n Ticino’s met onder andere zijn
zelfgemaakte geitenkaas. Het uitzicht vanaf
de alp is trouwens fenomenaal. E-mail Pietro
via alpenimi@bluewin.ch
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Terug naar de natuur, waar kun je dat beter doen dan in Zwitser
land? De met eeuwige sneeuw bedekte bergtoppen, de kristal
heldere meren en beekjes, de bosrijke dalen, de bruisende water
vallen en niet te vergeten de spectaculaire panorama’s maken het
tot de ideale bestemming om even aan de alledaagse hectiek te
ontsnappen. In de omgeving van Sörenberg, in het kanton Luzern,
neemt Hans Stücki je te paard mee door het biosfeerreservaat
Entlebuch. In het gebied staat de samenwerking tussen mens
en n
 atuur centraal, zoals het behoud van biodiversiteit, de
ontwikkeling van duurzame landbouw, bosbouw en ecotoerisme. Je

W
IMING • KORTE

kalkstenen druipsteengrot die bij toeval
door de lokale bewoners werd ontdekt.
Een bezoek aan de grot is de moeite waard:
niet alleen vanwege het bijzondere
spektakel aan stalactieten, ook de pittige
wandeltocht ernaartoe, die deels over het
puntige karstgesteente gaat, is mooi (het
startpunt is in Sörenberg). Om in de grot te
komen daal je eerst af in een acht meter
lange verticale schacht, vervolgens loop je
door de 120 meter lange grot vol
stalactieten in de bijzonderdste vormen.
Sörenberg Flühli Tourismus organiseert
regelmatig de ‘Karst & Höhlen’ excursie.
Excursieduur: 6 uur. Kosten: € 32
volwassenen, € 20 kinderen t/m 16 jaar.
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BESTE REISTIJD
De beste maanden om naar Zwitserland te gaan zijn mei, juni, juli,
augustus en september. De gemiddelde temperatuur schommelt in die
periode tussen de 20 en 28 graden. Hoog in de bergen is het koeler,
vooral ’s nachts. In juli en augustus heb je de grootste kans op zon.
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VOOR MIJN PLANNING

Reizen naar Zwitserland
Onder andere Swiss en KLM vliegen recht
streeks van Schiphol naar Zürich.
Reizen binnen Zwitserland
Een auto huren is eigenlijk niet nodig,
binnen Zwitserland reis je makkelijk en
snel met het openbaar vervoer. Dankzij
het uitgebreide en stipte netwerk van trein
en gele postbussen kom je in de kleinste
dorpjes. Met de Swiss Travel Pass reis je
onbeperkt op het netwerk van het Swiss
Travel System (trein en bus). De Swiss Travel
Pass is verkrijgbaar voor 3, 4, 8 of 15 dagen
en biedt daarnaast ook gratis toegang aan

HIER SLIEPEN WIJ
VALLEMAGGIA | Capanna Alpe Nimi Wil je
helemaal back to nature dan is slapen in
een berghut een must. Capanna Alpe Nimi
is een oude, gerenoveerde geitenboerderij
gelegen op zo’n 1700 meter hoogte.
De meerdere gebouwtjes zijn van grijze
natuursteen en bevatten onder andere drie
slaapzalen en een tweepersoonskamer
(bridal suite), in totaal zijn er 32 bedden.
’s Avonds kookt gastheer Pietro en eet je
met z’n allen aan een grote tafel. Na afloop
trakteert hij je op één (of twee) glaasje(s)

NOG MEER TIPS OP
COLUMBUSTRAVEL.NL/
ZWITSERLAND

neerslag (mm per maand)

eten Zeg Zwitserland en je zegt kaas.
Lokale boeren maken ambachtelijke
kaas van de melk van koeien of geiten
die op de hooggelegen alpenweiden
grazen. Kleine producties in allerlei
smaken, van pittig tot zacht en van
groot tot klein. Het kanton Ticino kent
door de lange ‘overheersing’ door Italië
veel Italiaanse invloeden, onder andere
op het gebied van eten en drinken,
taal en gewoontes. Ook de apéro is
overgenomen, een borrel met kleine
hapjes als (geiten)kaas, olijven,
salametti, ingelegde pepertjes,

MUNTEENHEID ZWITSERSE FRANK (CHF) • TAAL
DUITS, FRANS, ITALIAANS, RETO-ROMAANS • AANTAL
INWONERS 8,42 MILJOEN • LANDCODE TELEFOON +41
• EET (GEITEN)KAAS • DRINK MERLOTWIJN, WITTE OF
ROSÉ, UIT TICINO • SURF COLUMBUSTRAVEL.NL/
ZWITSERLAND
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nocino, de lokale walnotenlikeur. Vanaf € 18
p.p.p.n. voor alleen overnachten tot € 64
voor halfpension, tel. +41 79 230 48 79,
alpenimi@bluewin.ch, facebook.com/
capannaAlpeNimi/
7

MONTE COMINO | Alla Capanna Deze
gerenoveerde rustico uit 1647 is nu een
duurzaam berghotel. Om in energie te
voorzien hebben ze zonnepanelen, een
zonnecollector voor warm water, en wordt
het afvalwater gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het ligt midden in de
wilde en romantische Centovalli, op slechts
30 minuten van Locarno. Vanaf het zonne
terras heb je een adembenemend uitzicht
over de omringende bergen, terwijl je van
culinaire gerechten uit het kanton Ticino
geniet. Er is een slaapzaal voor twaalf
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personen, een familiekamer (vier personen)
en twee tweepersoonskamers. Gedeelde
wasruimte met aparte toiletten en douches.
Vanaf € 79 p.p.p.n. inclusief driegangendiner
en ontbijt, montecomino.ch
8

FLÜHLI | Hotel GO-IN Op de grens van het
stadje Sörenberg en het platteland ligt het
sporthotel GO-IN. Zet je raam open en je
hoort het zachte geklingel van de koeienbellen. Ze organiseren diverse activiteiten
zoals boogschieten, mountainbiken en
geocachen. In de keuken worden alleen
verse, lokale producten gebruikt, vooral
het ontbijt is zeer uitgebreid. Diverse
tweepersoonskamers, een appartement
voor vijf personen en een slaapzaal voor
acht personen. Vanaf € 41 p.p.p.n. inclusief
ontbijt, go-in-soerenberg.ch

meer dan 500 musea en tentoonstellingen.
MySwitzerland.com/treinreizen. Wil je toch
een auto huren, dat kan bijvoorbeeld via
Sunny Cars. Columbus-abonnees krijgen
hier € 25 korting per boeking,
columbustravel.nl/abovoordeel
BETALEN Bij een berghut kun je vaak niet
pinnen. Zorg dat je voldoende contant geld
bij je hebt.
BELLEN EN INTERNET In Zwitserland is je
bel- en internetbundel te gebruiken.
De meeste accommodaties beschikken
ook over wifi. Op bepaalde plekken in
de bergen kan je geen bereik hebben.
SURFEN myswitzerland.com,
ascona-locarno.com, biosphaere.ch

prosciutto en zelfgebakken brood.
Heerlijk met een koud biertje of een
glas lokale wijn zoals een witte of
rosé Merlot.
Kleding Draag in de bergen goede
wandelschoenen en neem zonnebrand
crème mee. Omdat het weer soms snel
kan omslaan is ook regenkleding aan te
raden. En zorg dat je altijd voldoende
water bij hebt.
Kinderen mee? Zwitserland is zeer
kindvriendelijk, er zijn veel activiteiten
voor kinderen, zoals de lamatrekking
en het paardrijden. Hikes hoger in de
bergen zijn vaak langer en zwaar en
dus minder geschikt om met kinderen
te doen.
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COLUMBUS-REPORTERS YVONNE EN
NICOLE RAKEN IN ZWITSERLAND
BUITEN ADEM OM OP ADEM TE KOMEN.

Hoe lang nog?!
‘We zijn best sportief, al zeggen we het
zelf — we mountainbiken, lopen hard,
hockeyen, tennissen, suppen, wake
boarden, p
 ilatessen — dus de hike naar
Alpe Nimi moest geen probleem zijn.
Maar het was die dag warm, 33 graden,
en sommige stukken zo steil of m
 oeilijk
begaanbaar dat we af en toe even op
adem m
 oesten komen. Terwijl wij met
rood hoofd en bezweet shirtje daar dan
stonden, w
 erden we ingehaald door
mensen met lichtgewicht en inklapbare
wandelstokken, half-rennend en vooral:
fris ruikend. En dan de bewegwijzering,
die geeft aan hoeveel uur het nog is naar
je bestemming. Nu staan de Zwitsers
bekend om hun precisieuurwerken, maar
wij vermoeden dat die toch wel iets lang
zamer lopen dan de onze. Want steeds
als we bij zo’n gele wegwijzer kwamen
en keken hoe lang het nog was, zonk de
moed ons soms in de schoenen. Maar hé,
we hebben het uiteindelijk wel gehaald, de
twee meiden uit het vlakke Nederland!’

