REIZEN SERVIË

Even alleen
op de wereld

De Trešnjica kloof, het Povlen-berggebied… het westen van Servië
is groots in zijn ruigheid en ongereptheid. Met natuurgebieden
waarin je eindeloos kunt wandelen. Restaurantjes zijn er niet
onderweg, eten doe je gewoon bij de boer. Waar je wordt
verwelkomd met zelfgebakken brood en een fles rakija.
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wild zwijn het rijk alleen. Ranko stelt me gerust. “Ondanks de
aanzienlijke populatie beren, kom ik ze maar zelden tegen.”
Ook de wolf blijkt van het schuwe type. Ik verwonder me over
de adembenemende schoonheid van dit bosrijke gebied.
Hoger en hoger klimmen we, over groene weilanden en door
dichte dennenbossen. Het vochtige klimaat heeft zijn sporen
nagelaten: het weelderige landschap bevat alle gradaties groen
en lentebloemen staan volop in bloei. Ook de Servische spar
– bij ons beter bekend als de kerstboom – komt hier voor, en
dan met name langs de Drina, die de grens tussen Servië en
Bosnië vormt.

Rotswanden van een kilometer

H

et is eindelijk gestopt met regenen
en toch hoor ik nog steeds dat fijne
geluid van stromend water. Tijd om op
onderzoek uit te gaan. Vlak achter mijn
hotel vind ik de bron van mijn gelukzalige
gemoedstoestand. Hier klettert de Vrelo,
een van de kortste rivieren ter wereld,
met sierlijke wendingen zo’n tien meter
naar beneden, om zijn weg verder te vervolgen als verwaarloosbaar deel van de
veel machtigere rivier de Drina. Godina
– wat ‘jaar’ betekent – wordt dit riviertje
ook wel genoemd, vanwege de totale
lengte van slechts 365 meter. De Vrelo,
het Servische woord voor bron, ontspringt in het Tara-gebergte. Het gebergte
en nationale park waarin ik mijn voetstappen zal gaan zetten.

Het rijk alleen
Wandelen in het Tara Nationaal Park is
een genot. Gids Ranko neemt mij mee
naar de meest afgelegen plek van het
natuurgebied, de Zvijezda-bergen. Hier
hebben de bruine beer, de wolf en het
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Wanneer ik neerzijg op een rotsblok, waarschuwt Ranko me.
“Kijk uit waar je gaat zitten. Adders, die zich graag ophouden
onder een steen, zijn in het voorjaar bijzonder actief.” Andersoortige slangetjes zien we volop, ze glibberen weg voor je er
erg in hebt. En daar zien we opeens tussen de takken een
groene hagedis met een felblauwe kop.
Nog maar een klein stukje zwoegen, en dan opent zich daar het
overdonderende uitzicht op de nauwe en diepe Drina-kloof. In
de uiterste westpunt van het nationale park maakt de Drina, die
in Montenegro ontstaat, een scherpe draai naar het oosten.
Beboste rotswanden tot wel duizend meter hoog flankeren de
snelstromende blauwgroene rivier. Het zijn de enorme hoogteverschillen die maken dat het gebied veel hoger oogt en je dat
eindeloos ruimtelijke gevoel geven. Toch meet de hoogste top
niet meer dan 1591 meter.

Aanschuiven bij de boer
In dit schaarsbevolkte gebied, met slechts een handvol landweggetjes, eet de hongerige wandelaar gewoon bij de boer. Wij
dus ook. Het felgele huisje in de verte, op de tegenoverliggende
berghelling, vormt ons doel voor de late lunch. Na heel wat
klimmen en afdalen komen we aan in het oude bergdorp
Jagoštica. Voordat het eten op tafel komt, wordt eerst de fles
rakija buitgemaakt. Dit populaire, van gedistilleerde vruchten
gebrouwen aperitief, lijkt een beetje op cognac. “Vooruit, neem
er nog maar één!” roept de boer vrolijk terwijl hij zijn glas heft.
Maar met nog een flinke wandeling voor de boeg doe ik er goed >
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De fabelachtige vergezichten
geven je een eindeloos 		
ruimtelijk gevoel
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We ontmoeten een oude
herderin die, al sokken
breiend, haar schapen
vooruit drijft

Reiswijzer

Tara Nationaal Park

Tara Nationaal Park, meet 192 km2 en ligt op de grens met
Bosnië-Herzegovina. Het park bestaat uit dicht beboste
bergen, rivierkloven en meren. De hoogste bergtop is de
Kozji Rid (1591 m). Het is moeilijk kiezen uit de vele spectaculaire uitzichtpunten, maar die bij Banjska Stena – met
zicht op het blauwe meer van Perućac – behoort tot de
mooiste. nptara.rs (Er is een Engelse versie)

Wandelen

> aan enigszins nuchter te blijven. Vers zelfgebakken brood en

overheerlijke kajmak, romige ongerijpte kaas, staan ook al op
tafel. Aardappelen, bonen, vlees en salades van rijpe tomaten en
komkommers uit eigen tuin volgen. Het zoete toetje vormt de
kers op de taart.

Huisje bouwen in de rivier
Midden in de Drina staat een klein huisje, boven op een rots. Dit
beeld heeft ooit als ‘foto van de dag’ in het tijdschrift National
Geographic gestaan, en oefent sindsdien een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit op mensen die dit wonderlijke schouwspel eens met eigen ogen willen zien. Het huisje is gebouwd in
1969 door een groep jongens die hier graag kwamen zonnebaden. De rots was hen toch iets te grillig, dus kwamen zij aangezet
met planken. Van het een kwam het ander, met als resultaat dat
hier nu een heus één-kamer-huisje staat. Het onderkomen lijkt
vervaarlijk op de punt van de rots te balanceren, maar heeft
door de jaren heen weer en wind weten te doorstaan.

Lopen door de kloof
We gaan op weg naar de Trešnjica-kloof. Hoger en hoger klimt
de weg, om te eindigen bij een bergdorp waar het eerst weer
genieten is van een boerenmaaltijd. Gastvrij worden we verwelkomd door de hele familie, van jong tot oud. Dan volgt het lange
pad door de imponerende kloof, gevormd door de 23 kilometer
lange Trešnjica, de rivier die in het Povlen-gebergte ontspringt
en uiteindelijk uitmondt in de Drina. Hoewel er ditmaal niet veel
geklommen hoeft te worden, is het steile, neergaande pad
geenszins kinderspel. De vergezichten onderweg zijn fenomenaal. Hier en daar een fraai doorkijkje, waar de pracht van de
kloof in volle glorie te bewonderen valt. Plots verspert een kudde
schapen het smalle pad. Ondertussen wollen sokken breiend
leidt de oude herderin haar dieren vakkundig de bossen in,
zodat wij kunnen passeren.
Halverwege de afdaling stuiten we op het heldere, snelstromende
water van de Trešnjica, die ons voor de rest van de wandeling zal
vergezellen. “Nu en dan even stilstaan en om je heen te kijken”,
zegt Ranko. “Anders mis je te veel.” En inderdaad, je komt ogen
te kort in dit nog ongerepte deel van Servië.
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In het park zijn 25 gemarkeerde wandelroutes (met een
totale lengte van 220 kilometer) uitgezet. Je vindt ze op
nptara.rs. Kijk onder For Visitors and dan Hiking Trails. Vijf
van de wandelroutes hebben een educatief karakter,
met informatieborden en bankjes langs de route. In dit
ongerepte natuurgebied leven vele soorten zoogdieren,
vogels, vlinders en vissen, maar ook wolven en zo’n 50
bruine beren. Wel een kwestie van opletten dus. Wandelen in de Trešnjica-kloof doe je het beste met een gids,
te regelen via wildserbia.com.

Verblijf

Het toerisme staat in Servië nog prettig in de kinderschoenen. Faciliteiten zijn dan ook vooralsnog minimaal,
wat de authenticiteit van het gebied ten goede komt.
Twee leuke overnachtingsadressen:
• V ila Drina is een comfortabel hotel in Perućac, aantrekkelijk gelegen op de plek waar de Vrelo in de Drina uitmondt, en dicht bij het meer van Perućac, dat is ontstaan door de stuwdam in de Drina. het heeft een
eigen restaurant met heerlijke Servische specialiteiten.
zepterhoteldrina.com/o-vili-drina/
• V lak bij de Trešnjica-kloof en pal aan de Drina bevindt
zich de accommodatie Etno Village Vrhpolje, waar je
n houten huisjes slaapt die herinneren aan Servische
tijden van weleer. Heel eenvoudig, maar authentiek.
Er is een gezellig restaurant met terras aan de rivier.
Te reserveren via booking.com

Zo kom je er

Air Serbia (airserbia.com) vliegt in ruim twee uur van
Schiphol naar Belgrado. Het park is met de auto eenvoudig te bereiken, maar ook met de
bus van Belgrado naar Bajina Bašta,
kun je er goed komen, een rit van
ruim vier uur. Vanaf Bajina Bašta
gaan er weer bussen naar het park.
Tara Nationaal Park
In Bajina Bašta is een bezoekerscentrum waar je informatie en
SERVIË
kaarten kunt krijgen. nptara.rs
(Er is een Engelse versie)
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