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In je eentje door het ongerepte en dunbevolkte Rodopigebergte trekken en 
dan een bruine beer tegen het lijf lopen? Journalist Monique van Gaal spot 
er graag eentje maar liever niet alleen. Ze kiest voor een groepswandelreis: 
wel zo relaxed en ook nog eens ‘beregezellig’.
T E K S T  &  B E E L D :  M O N I Q U E  V A N  G A A L

Wandelen 
 in berenland

H E T  B U L G A A R S E  R O D O P I G E B E R G T E
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 W e zijn nog maar net met de wandeling 
gestart of we stuiten al op een paar 

verse berenpootafdrukken in het modderige 
pad. Ik kijk om me heen. Schuilt de beer 
 misschien in de dichte naaldbossen langs 
het pad? Worden wij in de gaten gehouden? 
Gauw doe ik wat grote stappen vooruit; 
 achterop raken van de groep lijkt mij geen 
goed plan. Gestaag lopen we omhoog. Bij een 
brug houden we halt, nemen een tussendoor
tje en maken ons op voor een steile klim.  
Na tweeënhalf uur ontvouwt zich een uitge
strekte, bloemrijke weide voor ons. Wat een 
uitzicht! We worden omringd door de hoog
ste toppen van het berggebied. In de verte, 
boven de volgende bergtop, hangen pik
zwarte wolken en het bliksemt er heftig. Er 
was inderdaad onweer voorspeld en we  
hadden ons daar ook op voorbereid. Maar  
als een wonder blijkt het onweer plaatselijk, 
onze weide baadt in het zonlicht. We zakken 
neer in het groene gras voor een welverdien
de lunch.

De keel van de duivel
Dan steken we het plateau over. Onder een 
dreigende lucht, en vooruit, toch nog wat 
beloofde spetters, dalen we af naar de 
Trigrad kloof. Vanaf hier maken we met onze  
bus een korte ritje naar de Dyavolsko Garlo, 
oftewel de Duivelskeelgrot. Het gebrul van 
het 42 meter in de diepte stortende water van 
de Trigradrivier is oorverdovend en  
doet de grot op zijn grondvesten schudden. 
“Het kan nog dramatischer,” vertelt gids Nell 
ons, “na wat flinke regenbuien vult de hele 
grot zich met water en is dan niet meer te 
betreden.” Vol verwondering zie ik ver bene
den mij het donderende water wegrazen. 

Waar al dat water precies naartoe gaat, is 
één groot mysterie. Niets dat door deze 
 duivelskeel gaat, komt ook weer naar buiten. 
Experimenten met stukken hout of verf 
 hebben geen uitsluitsel gebracht: alles ver
dwijnt als sneeuw voor de zon. Ja, zelfs de 
twee professionele duikers die op onderzoek 
uitgingen, zijn nooit meer teruggevonden.  
Het stelsel van ondergrondse stromen is tot 
nu toe ondoorgrondelijk gebleken en heeft 
mythische vormen aangenomen. Zo zou de 
Griekse held Orpheus hier de onderwereld 
hebben verlaten na de mislukte poging om 
zijn vrouw Eurydice te redden.

Oud bergmassief
Grotten en kloven, het Rodopigebergte is 
ermee bezaaid. Gistermiddag waren we het 
dunbevolkte karstgebied binnengereden. 
Vanuit de bus had ik de helderblauwe 
 stuwmeren bewonderd voordat we via de 
imposante, smalle Buinovokloof het kleine 
bergdorp Yagodina bereikten. Ons ‘thuis’ 
voor de komende vier dagen, op slechts 
 dertig kilometer afstand van de Griekse 
grens. Middelpunt van het dorp is de 
 moskee. Moslims – Bulgaren die zich tot  
de islam bekeerden tijdens de Ottomaanse 
heerschappij van de 14de tot 19de eeuw –  
en christenen leven hier vredig naast elkaar. 
Toch nog altijd ‘een moeilijk thema’, laat  
Nell doorschemeren. Ooit was het vrij o ntoe
gankelijke gebergte het toevluchtsoord voor 
de christelijke Slavische bevolking. Net als 
eeuwen daarvoor voor de Thraciërs, die 
 wilden ontkomen aan de expansiedrift van 
de Romeinen. 
Het met oeroude naaldbossen bedekte berg
massief is door de tijden heen geërodeerd tot 
een plateau, doorsneden met rivieren die 
 diepe kloven hebben gevormd. Het neemt 
bijna het hele zuidwesten van Bulgarije in 
beslag. Slechts een klein deel van het 
Rodopi gebergte ligt in Griekenland. Hoe 
meer westwaarts je reist, hoe hoger de 
 toppen; sommige reiken tot iets meer dan 
2000 meter.
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Trigrad-rivier is oorverdovend

 Op de bergkam Sveti Iliya
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 Weelderige weide vol met wilde bloemen

 Bergdorp Yagodina  Kaba Sharif,  het middelpunt van Yagodina

 Trigrad vallei



 Melnik

 Eén van de herders van Melnik

 Geelbuikvuurpad  Bulgaarse gids Nell   Kovachevitsa

E t e n  &  d r i n k e n
In de dorpen van het 
Rodopigebergte geniet je 
vooral van lokale producten 
en huisgemaakte lekker
nijen. Zoals katmi (gevulde 
pannenkoeken), patatnik 
(aardappelschotel) of smily-
anski fasul (bonenstoofpot). 
Mijn vegetarische moussaka 
werd geserveerd met een 
heerlijk frisse, zure yoghurt. 
Alles is hier vers: tomaten, 
paprika’s, perziken, vijgen, 
meloenen... Tijdens het wan
delen smulden we dikwijls 
van gele pruimpjes die boven 
het pad bungelden.
Bulgarije is een van de  
oudste (rode) wijnlanden. De 
Melnik is een laat rijpende 
druivensoort die alleen in  
het zuidwesten van Bulgarije 
groeit. Deze druif is ver
noemd naar het stadje 
Melnik, waar je ook een  
wijnmuseum vindt.
In Yagodina is het fijn eten  
in Hotel Yagodina, terwijl in 
Melnik een handjevol restau
rantjes uitnodigen aller hande 
gerechten te proeven. 
Uitpakken? Restaurant 
Shtastliveca (wat ‘De geluk
kige’ betekent) is misschien 
wel het beste  restaurant in 
Sofia! Shtastliveca.com 

Vrije beren
De directe omgeving van Yagodina is ideaal 
om prachtige bergwandelingen te maken;  
er is dan ook een flink aantal routes uit
gestippeld. Deze worden alleen niet altijd 
goed aangegeven, en als je geen ervaren 
wandelaar bent, is het aan te raden om in 
een kleine groep met een gids te lopen. 
‘Onze’ Bulgaarse Nell kent het gebied op 
haar duimpje, trok er geregeld in haar eentje 
opuit en begeleidt al 25 jaar lang reizen door 
de overweldigende natuur. Bijkomend voor
deel van wandelen in een groep is dat het net 
wat zorgelozer stapt in een omgeving waar 
bruine beren leven. Vooral vandaag, tijdens 
de wandeling rondom de Durdaga: een karst
berg vol gaten en grotten waarin beren zich 
graag schuilhouden. Beren zijn de trots van 
Bulgarije, maar gelukkig niet meer zoals tot 
in de jaren 90 het geval was: toen menig 
muzikant met een ‘dansende’ beer – geke
tend, gemuilkorfd en met een ring door de 
neus – door de straten ging.
Vanuit het dorp lopen we omhoog door de 
bossen. Op deze zonnige zomerdag is het 
heerlijk lunchen op weer zo’n weelderige 
weide vol wilde bloemen. Sluipsgewijs 
 proberen we de vele verschillende soorten 
vlinders op de foto te krijgen, net als de 
sprinkhanen. Dan gaat het weer bergaf
waarts over een oude Thracische weg. 
Voorzichtig turen we de diepte van de 
Trigradkloof in, eten bij een wit kapelletje 
nog wat lekkers van de lunch, en mogen dan 
met achttien kilometer op de teller best een 
beetje trots zijn op onszelf.

Vogelvlucht
Ik had het platform Eagle’s Eye al zien lig
gen, daar boven op een bergtop. Vandaag 

klimmen we erheen – ploeteren is misschien 
een beter woord – over een smal stenen pad 
dat zigzaggend naar boven voert. We 
bedwingen een hoogteverschil van 500 
meter terwijl de zon fel schijnt en schaduw 
ver te zoeken is. Maar de voldoening is groot, 
zeker wanneer we zien dat de Bulgaren er 
zelf voor kiezen om in oude, zwarte rook 
 spuwende jeeps naar boven te rijden over 
een niet bestaande weg. “Tja, Bulgaren zijn 
niet zo dol op wandelen,” zegt Nell.  
Vanaf het platform, en ook vanaf bergkam 
Sveti Iliya die we volgen tot aan de volgende 
bergtop, hebben we een geweldig uitzicht: 
vanuit het perspectief van een arend. Dan 
volgt de lange afdaling door een knalgroen 
bos. Regelmatig vullen we onze waterflessen 
bij een van de vele bronnen die we onderweg 
tegenkomen. Eén zo’n bron herbergt de geel
buikvuurpad, weet Nell nog van eerdere 
bezoeken: een gedrongen kikker met een 
afgeplat lichaam en een felgele tot oranje 
buik. Ja hoor, na wat woelen in de drinkbak 
haalt ze opgetogen een fraai exemplaar 
tevoorschijn. Als afsluiting van de dag 
bezoeken we de imposante stalactieten en 
stalagmieten in de grot van Yagodina. We 
trekken wat extra laagjes kleding aan, want 
het is permanent zes graden in de grot, een 
enorm verschil met buiten.

Filmlocatie
Na vier nachten Yagodina is het tijd om de 
koffers te pakken. Door het uitgestrekte groe
ner dan groene berggebied rijden we in een 
paar uur naar onze volgende overnachtings
plek: Melnik. Wandelen doen we natuurlijk 
alsnog; we maken een tussenstop bij de 
Kaninakloof. Een tijdlang volgen we de rand 
van de kloof, de diepe afgrond naast ons is 

We wandelen een betoverend  
landschap binnen van fabelachtige  
zandstenen bergtoppen
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O p  g r o e p s w a n d e l r e i s
Monique ging op reis 
met Sawadee, een 
 organisatie die behalve 
 rondreizen ook geheel 
verzorgde en enthou

siast begeleide groepswandelreizen door 
afwisselende natuurgebieden en langs 
 imposante kusten aanbiedt. Zoek op 
 bestemmingen, vertrekdata, reisduur en 
zwaarte/comfort van de reis via:  
Sawadee.nl/wandelvakanties/reis-overzicht/ 

S l a p e n
■ Hotel Yagodina Gezellig en 
gastvrij 3sterrenfamiliehotel 
met eenvoudige kamers in 
het bergdorp Yagodina.  
Tel: +359 88 796 9236
■ Hotel Melnik Comfortabel 
3sterrenhotel pal in het 
 centrum. Met ongeëvenaarde 
uitzichten op het stadje en 
de zandstenen kloof. 
Hotelmelnik.com/en 
■ Boutique Hotel Crystal 
Palace (Sofia) Elegant 
4 sterrenwellnesshotel in 
downtown Sofia, gelegen 
aan een stadspark. Met een 
stijlvolle inrichting, populair 
bij de upper class.  
Crystalpalace-sofia.com

verborgen achter dichte bebossing en prik-
kelstruikjes. Dan gaat het zigzaggend naar 
beneden over een goed bewaarde Romeinse 
route en komen we uit bij de brug over de 
Kanina-rivier. Van de wiebelige hangbrug is 
niet veel meer over; een voor een trotseren 
we de her en der losliggende planken. Onder 
de brug vinden we de ideale picknickplek, in 
de koele schaduw naast het heldere stromen-
de water. Persoonlijke verhalen gaan over en 
weer. Dat is het leuke van zo’n groepswande-
ling: wandelen verbindt en inspireert waar-
door je vanzelf levensverhalen met elkaar 
gaat delen. Nog een laatste klimpartij en dan 
lopen we het op ruim duizend meter hoogte 
gelegen dorp Kovachevitsa binnen. Een van 
de meest fotogenieke bergdorpen van het 
land, met schitterende traditionele huizen en 
smalle geplaveide straatjes. Het ‘Hollywood 
van Bulgarije’: het dorp is een geliefde  
opnamelocatie voor Bulgaarse films en veel  
huizen zijn dan ook chic gerenoveerd.

Zandstenen toppen
Ik open de gordijnen en kan mijn ogen nau-
welijks van het verbluffende uitzicht houden. 
Onder mijn hotelraam ligt het kleinste, en 
misschien wel mooiste stadje van het land. 

Melnik ligt verstopt in een imposante zand-
stenen kloof; okergele rotsen torenen hoog 
boven de huizen uit. Vanuit het hotel wande-
len we zo een betoverend landschap binnen, 
vol fabelachtige, door weer en wind gebeeld-
houwde zandstenen bergtoppen. We volgen 
twee herders met hun kudde schapen door 
een brede vallei en bezoeken de kerk waar de 
Bulgaarse profeet Stoyna het leven leidde van 
een kluizenaar tot aan haar dood in 1933. 
Haar goed bewaard gebleven kamertje wordt 
nog altijd druk bezocht door volgelingen. 
Over een schaduwloze landweg – best even 
puffen bij 34 graden – lopen we verder naar 
het middeleeuwse Rozhenklooster.

Op naar Sofia
We genieten nog wat langer van de Bulgaarse 
cultuur. Op weg naar Sofia, de Bulgaarse 
hoofdstad, bezoeken we het wereldberoemde, 
op 1147 meter hoogte gelegen, Rilaklooster 
(sinds 1983 Unesco wereld erfgoed). We 
bewonderen de kleurrijke fresco’s in de  
koepelkerk, en de om de grote binnenplaats 
gebouwde dagverblijven van de monniken 
met hun sierlijke houten balustrades. Naast 
de kerk staat de toren van Khrelio te pronken. 
Ook het pretentieloze Sofia maakt diepe 
indruk met gebouwen waarvan we dachten 
dat ze alleen in sprookjesboeken zijn terug te 
vinden. ■ 
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kleurrijke fresco’s  
in de koepelkerk  
en de sierlijke  
houten balustrades
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