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5X DE MOOISTE
WANDELROUTES IN
EUROPA

Wandelen
verrijkt,
verfrist ,
verbindt

Ga zoveel mogelijk
naar buiten! Dat is de
levensles die journalist
Louël de Jong (1969)
graag met ons deelt.
Wandel in het bos om
de hoek, door drassige
weilanden, over
Europese kustpaden, in de bergen.
Met vriendinnen, je hond, je kinderen.
Wandelen verrijkt, kalmeert. En vaak
poppen ook nog de beste ideeën op.
T EK S T EN BEEL D: LOUËL DE JONG
Uitzicht op vierduizenders tussen
de Gornergrat en Riffelberg, Zwitserland
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Keet & Louël

GE ZOND!
Wandelen is goed voor
de mentale gezondheid,
dat is duidelijk. Maar het
brengt ook veel fysieke
gezondheidsvoordelen.
Wandelen versterkt de
spieren en botten en
vermindert daardoor de
kans op osteoporose.
Het is ook goed voor het
kraakbeen, het elastische
weefsel tussen de botten.
Minstens een half uur
wandelen per dag verlaagt
de bloeddruk en het
cholesterolgehalte. Ook
verbetert het de conditie
van hart en bloedvaten.
Wie veel wandelt,
vergroot het vermogen van
de longen om zuurstof op
te nemen.
Dagelijks wandelen
verlaagt het risico op
diabetes type 2 met 58
procent.
Wandelen stimuleert
de stofwisseling en is goed
tegen verstopping.

e dag dat ik naar een buitensportzaak ging om wandelschoenen te
kopen, weet ik nog goed. Dat was
wel een dingetje. Noem het ijdel,
maar voordien liep ik op stoere laarzen of sneakers. “Graag de minst lelijke die je
hebt,” zei ik tegen de jongen, waarop hij
linea recta naar een paar bruinleren Meindls
in het wandrek liep en glunderend terugkwam: “Deze verkoop ik altijd aan dames die
met die opdracht komen. Elegante schoen en
heel degelijk.” Ik stak mijn voeten erin en
wilde ze eigenlijk niet meer uitdoen, wat een
weldaad! Ik moest ze hebben vanwege een
vrij serieuze bergwandeltocht die ik zou
gaan lopen, maar al snel trok ik ze ook aan
tijdens boswandelingen met de hond.

Knoop in maag
Sinds 2013 is wandelen een dagelijkse bezigheid dankzij de komst van hond Keet – type
jachthond waarmee gewándeld moet en een
blokje om niet volstaat. Goed voor haar,
maar ook voor mij, dat gebanjer door plassen, die wind langs de oren, gebladerte zien
komen en gaan en sluiproutes kiezen tussen
dennenbomen en bosbessenstruiken. Veel
mensen ontdekten dit tijdens de coronalockdown, ik had die levensles al gehad. Zo
wil ik het best noemen: een levensles. Want
al dat gewandel heeft me verrijkt. Het is
louterend en verfrist letterlijk en figuurlijk je
hoofd. ‘Ga zoveel mogelijk naar buiten’ zou
ik dan ook willen toevoegen aan rijtjes
waarin ook ‘angst is een illusie’, ‘vriendschap kost onderhoud’ en ‘alles gaat voorbij’
staan. Ga ik het bos in met een knoop in m’n
maag of te hoge ademhaling, na een klein
uur kom ik terug met een lichter gevoel. Niet
dat die prangende deadline verdwenen is of
dat dilemma helemaal opgelost, maar ik heb
afstand kunnen nemen. Onbewust trouwens.
Gewoon door te lopen, het seizoen te ruiken
en wolkenluchten te zien openbreken. Het
maaldenken ebt langzaam en onopvallend
weg. Naast dat dit rustgevend is, poppen in
die stilte vaak als bonus ook nog ideeën op.

Het w-woord
Tegelijk ga ik ook weleens aan de wandel om
juist met iemand te praten. Dat gaat gemakkelijk als je naast elkaar loopt, in eenzelfde
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Uitrusten aan de voet van Moiry
Glacier, Val d’Anniviers, Zwitserland

cadans, omringd door ruimte en groen. Zo
wandel ik met vriendin Nicole geregeld een
Klompenpad en liep ik met mijn ‘Spanje
clubje’ een prachtig stuk op de Camino de
Ronda langs de Costa Brava-kust. Extra
onbetaalbaar: tijdens het uitlaten van
Keet heb ik de beste gesprekken met mijn
kinderen (21 en 17 jaar). Tumult met vrienden, verliefdheden en hun complexiteiten,
schoolkeuzes, onzekerheden, grappige voorvallen, plannen, alles komt voorbij. Thuis
hebben we ons eigen programma, hier niet.
We wonen om de hoek bij bossen en zand
verstuivingen, maar we gaan ook verder van
huis. ‘Noem bij kinderen vooral niet het
w-woord!’ kreeg ik ooit als dringend advies.
Niet zeggen dat je gaat wandelen, maar:
“Verderop schijnt een heel mooie baai te zijn
om te zwemmen.” Met die missie maakten we
met het gezin een prachtige rondwandeling
op schiereiland Saint-Jean-Cap-Ferrat, aan
de Côte d’Azur. Op een lome namiddag
liepen we over een goudgeel kustpad langs
grillige rotsen, imposante villa’s, bougainville en já daar was de beloofde baai voor

DE MOOISTE
5X
WANDELROUTES IN EUROPA
(ook gedeeltelijk te lopen)

❶ De West Highland Way (Schotland)
Een echte klassieker, deze tocht van Glasgow
naar Fort William aan de voet van de hoogste
berg van Schotland. Je krijgt een perfecte
dwarsdoorsnede van het land: lochs en lakes,
eindeloze Highlands, herten en schapen,
kasteelruïnes en sfeervolle bed & breakfasts.
Lengte: 152 km. Westhighlandway.org

❷ Percurso dos Sete Vales Suspensos
(Seven Hanging Valleys Trail)
(Portugal) Wandeltocht langs de rotsige kust
en goudgele stranden van de Algarve. Kliffen,
grotten, rotspartijen en idyllische baaitjes met
blauw water. Startpunt is Praia da Marinha, een
van de mooiste stranden van Europa.
Lengte: 12 km. Walkalgarve.com

❸ Tour du Mont Blanc (Frankrijk,
Zwitserland en Italië) De Mont Blanc ligt in

Keet is van het
type jachthond
waarmee
gewándeld moet

een prachtig berggebied dat drie landen
beslaat. In tien dagen loop je rond de hoogste
berg van de Alpen (4809 meter). Je kunt de TMB
op meerdere plaatsen beginnen. Wel pittig!
Lengte: 170 km. Autourdumontblanc.com

❹ Laugavegur (IJsland) De Laugagevur
een duik in de Middellandse Zee. En zo lokte
ik vanuit het Zwitserse Zermatt de kinderen
mee een alm op om schattige Walliser
zwartneusschapen te aaien op een schaapherdersfeest. Soms waren er geen lokmid
delen nodig. Tijdens een Engelse vakantie
wekte de naam van het plaatsje Lulworth bij
de kinderen al voldoende nieuwsgierigheid
om de benen te strekken. Een schitterende
wandeling over hoge kliffen en overal bloeiend koolzaad. Over de picknick met verse vis
uit het winkeltje aan zee hebben mijn man
en ik het nu nog. Sowieso kwamen die herinneringen weer boven toen ik Het zoutpad las
(over de rijkdom van wandelen gesproken),
waarin Raynor en Moth op het South West
Coast Path langs Lulworth komen.

(‘de weg van de warme bronnen’) is een 4-daagse trektocht en volgens National Geographic
één van de mooiste wandelroutes ter wereld.
Houd rekening met zon maar ook met kou en
mist. Verder gletsjers, sneeuwvlakten, vulkanen
en borrelende warmtebronnen… Er is geen land
zoals IJsland. Lengte: 55 km. IJsland-info.nl

Louël met haar moeder
in de Franse Alpen

Landgoed Den TreekHenschoten (vlakbij huis)

❺ Drei Zinnen (Italië) De iconische Drei
Zinnen zijn drie indrukwekkende rotspieken in
de Dolomieten. Je kunt kiezen voor lichte
wandelingen en moeilijke tochten met overnachtingen in berghutten rond deze bergen.
Avontuurlijk en adembenemend mooi.
Lengte: van 3 km tot meerdaagse tochten.
Drei-zinnen.info
Wandelparadijs Zermatt

Lulworth Cove aan de Zuid-Engelse Jurassic Coast

Wandelen is ook
prettig om nieuwe mensen
te leren kennen
Camino de Ronda, wandelpad
langs de Costa Brava-kust

Voor de 13 km lange
Gorner gletsjer, in de Alpen

Verse vis te koop, bij Lulworth
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Mijn ouders deden vroeger hetzelfde. Zij verleidden mijn zus en mij ook met twee weken
Gardameer na eerst twee weken Alpen. Nu
heb ik heerlijke herinneringen aan die
wandeltochten: met de gondel omhoog en
vervolgens te voet voorbij de boomgrens.
Langs grazende koeien, over stromende
beekjes. Mijn vader die waarschuwde kalmer
te lopen naarmate we hoger kwamen en de
lucht ijler werd, mijn moeder die een vest om
mijn schouders sloeg in de eeuwige sneeuw,
mijn oma die het lopen aangenaam maakte
met haar geestige verhalen.

Liefdesverdriet
Hoewel het mij dus met de paplepel is ingegoten, heb ik jarenlang niet gewandeld. Er
werd gestudeerd, gewerkt, uitgegaan, vakanties geboekt, vrienden ontmoet, maar wandelen deed ik niet meer. Tot ikzelf kinderen
kreeg en later met de komst van de hond.
Aan de kapstok hangt inmiddels kleding
voor elk weertype, voor een drup regen ben
ik niet meer bang. Tijdens de bergwandeling
waarvoor ik de bruinleren schoenen kocht,
ontdekte ik nog iets: wandelen is ook prettig
om nieuwe mensen te leren kennen. Van het
internationale reisgezelschap waarmee ik
was, kende ik niemand. Maar al wandelend
rond het turquoise stuwmeer Lac de Moiry
gingen de gesprekken echt ergens over.
Was dat ook zo geweest als we samen een
museum of wijngaard hadden bezocht? Mijn
Belgische reisgenoot en ik puften samen uit
op een bankje aan de voet van de gletsjer
alsof we al jaren vriendinnen waren, de
Zwitserse gids had onderweg verteld over het
jonge vaderschap en de ommekeer in zijn
leven waardoor hij gids was geworden.
Wandelen zorgt voor verbinding. Met jezelf,
met de ander, met de natuur. Ik weet nu hoe
bepaalde vogels fluiten, dat sommige mossen
van dichtbij net tropische eilandjes zijn, hoe
een veld met hoog gras in de ochtenddauw
verandert in een zee van diamanten. Dat lijkt
niks, tegelijk is het alles. Het zet dingen in
perspectief. In de natuur gaat alles door, óók
als je liefdesverdriet hebt of een misser hebt
begaan. Binnenkort heb ik zicht op de Mont
Blanc. Ik sta te popelen om een besneeuwde
bergtop te zien. Toch weet ik dat wandelen
overal kan, het liefst op goede schoenen.

5x DÉ WANDELBOEKEN VAN NU
❶ In the Dutch
Mountains
Voor een stevige
klimpartij kunt
u ook gewoon
in Nederland
terecht. De Seven
Summits zijn de
zeven steilste bergtoppen van ZuidLimburg. De Dutch Mountain Trail (100
km lang!) verbindt alle toppen met
elkaar. Spannende, ruige wandeltocht
met veel bergbeleving. Alpenweides,
klaterende beken, rotswanden en
spectaculaire vergezichten: u komt
het allemaal tegen. Toon Hezemans:
Dutch Mountain Trail (Stg. Moving
Mountains, € 19,95)

❷ Europese
hikes
Een feestje, dit
boek. Ook voor
een druilerige
dag op de bank,
om u te vergapen
aan de adembenemende foto’s. Van spectaculair
IJsland, door uitgestrekt Zweden en
de unieke Baltische Staten tot de
pareltjes van Georgië, Roemenië en
Italië. Wanderlust Europa voert u
langs de mooiste en meest legenda
rische hikes en wandelroutes van
Europa. Voor geoefende én beginnende wandelaars, met duidelijke
kaarten. Gestalten: Wanderlust Europa
(Kosmos, € 39,99)

❸ Wijn, kust
of pelgrimage
Van Andalusië tot
de poolcirkel: in
dit boek komen
50 spectaculaire
wandelroutes
en maar liefst

150 alternatieve varianten voorbij. De
trektochten variëren van stedelijke
omzwervingen tot heuse bergbeklimmingen met daartussen: wijnroutes,
kustwandelingen, meerdaagse
pelgrimstochten, culturele uitstapjes
en jawel: sneeuwschoenwandelingen.
Net waar u zin in heeft. Het is tijd om
plannen te maken en u te verheugen!
Lonely Planet: Mythische trektochten in
Europa (Lannoo, € 27,99)

❹ Hollands
avontuur
Voor de ware avonturier die graag in
eigen land blijft:
Back to nature. Het
boek biedt behalve
de mooiste wandelingen ook talloze activiteiten voor
onderweg en zelfs wat persoonlijke
ontwikkeling. Pluk uw eigen rucola
of duindoornbessen, ga winterkamperen of duik in de koude zee! Eva en
Nicola organiseren ook wandelingen,
retreats en events. Hun missie: wandelen hip maken. Eva Spigt & Nicola
Dow: Back to nature (Spectrum, € 20,99)

❺ Hop, aan
de wandel
Speciaalbier
is populairder
dan ooit. Wist
u dat ons land
meer dan 1000
brouwerijen van
speciaalbier kent? Na Duitsland het
grootste aantal van Europa! Neem dit
boek in de hand en kies een van de
30 wandelroutes van 5 tot 15 km. Ze
eindigen allemaal bij een gezellig café
waar u lokaal of regionaal speciaal
bier kunt proeven. Welverdiend!
Guido Derksen: Het grote Nederlandse
Bierwandelboek (ANWB, € 24,99)
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tekst boeken: Daniëlle Bronsgeest

Avondwandeling met zoon Viggo
langs de Eem bij Baarn

