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Het Zwitserse Wallis heeft het hoog in de bol. In het zuidelijk 
gelegen kanton vind je de langste gletsjers, de grootste meren, 
de oudste bergbeklimmers en natuurlijk de hoogste bergen. 
Een gebied om bij thuiskomst flink indruk mee te maken.
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Bergen doen iets met je, 
geven een soort rust

Onze gids David, tevens 
rapper, raakt er niet over uitgepraat: de 
Zwitserse bergen. Na vele reizen, door 
onder meer Australië, kwam hij terug in 
eigen land. Toen besefte hij pas hoe 
uniek het landschap van zijn geboorte-
grond is. Bergen, overal waar je kijkt. “Er 
zijn mensen die het benauwend vinden, 
overal die statige reuzen die je aan alle 
kanten omringen. Je kunt nooit echt ver 
kijken. Maar ik vind het uniek. Bergen 
hebben een bepaalde energie.”
Zo is het. Bergen doen iets met je. Ze 
staan daar maar, stil, statig, ijzig, en 
stralen daardoor een soort rust uit. Het 
helderwitte laagje verse sneeuw waarmee 
ze vrijwel altijd getooid zijn, geeft nog 
een extra dimensie. Zeker omdat het in 
Wallis, waar wij zijn, juist vaak zo wárm 
is. Dat komt omdat het én in een dal ligt 
(de Romeinen noemden dit gebied niet 
voor niks ‘Vallis’ – dal) én ten zuiden van 
de Alpen ligt. Zuid-Europese temperatu-
ren van boven de dertig graden zijn niet 
uitzonderlijk. 

Van plus 30 naar min 5

Het stadje Visp (651 meter), vooral leuk 
vanwege het oude centrum, is de perfecte 

beklommen, van slechts 3.883 meter. Om 
zijn prestatie te vieren stak hij een sigaret 
op. “Na een trekje deed ik ‘m meteen uit. 
Ik viel bijna flauw. Je longen kunnen dat 
gewoon niet aan op die hoogte.” 
Ook de familie Veldman uit Harderberg 
weet erover mee te praten. We komen 
vader Klaas, moeder Mariëlle en kinde-
ren Annika, Stefan, Kirsten en Jochem 
tegen op de Visper camping. Of liever: 
we worden zo geïntrigeerd door de grote 
hoeveelheid Zwitserse vlaggen die 
rondom de tent zijn gespannen, dat we 
een praatje gaan maken. Ze blijken opge-
hangen omdat dochter Annika vandaag 
achttien is geworden. Een paar dagen 
geleden waren ze aan de wandel in 
Hohsaas, op 3.101 meter hoogte. “We 
stonden tot onze middel in de sneeuw, 
fantastisch!”, straalt Jochem van elf. “En 
we hebben over gletsjers gelopen. Hoe 
spannender het is, hoe beter, vind ik.” 
De keuze voor de camping in het laagge-
legen Visp is voortgekomen uit de 
behoefte aan zon, tussen al die ijzige uit-
stapjes door, vertelt Mariëlle. “We zaten 
eerst in La Fouly, maar daar sneeuwde 
het. Hier is het heerlijk warm. En er is 
een zwembad, dat gaf de doorslag.” Voor 

basis om de omgeving te verkennen. 
In Visp is het nog een heerlijke 30 graden 
als we met de trein naar het charmante, 
toeristische Zermatt (1.620 meter, 20 gra-
den) reizen. Vanuit daar gaan we met de 
ondergrondse kabeltrein naar Sunnega, 
op 2.288 meter (10 graden). We laten ons 
verder naar boven leiden met de kabel-
baan en belanden in Rothorn 
(3.103 meter hoogte, -5 graden). Vanuit 
hier heb je het mooiste uitzicht op de 
beroemde Matterhorn. Als het tenminste 
niet, zoals in ons geval, zo zwaar mist, 
waait en sneeuwt dat er nog geen con-
tourlijn van de beroemde berg is te spot-
ten. En zo kan het gebeuren dat je 
’s ochtends nog in korte broek koffie 
drinkt op het terras in de gemoedelijke 
Bahnhoffstrasse in Visp en ‘s middags 
bibberend tot aan je knieën in de verse 
sneeuw staat (gelukkig wegens vooruit-
ziende blik wel met lange broek). 

Wandeltoppers

De combinatie wandelen en sneeuw 
zorgt in het gunstigste geval voor de 
mooiste uitzichten én de beste sterke 
verhalen. Gids Dennis vertelt hoe trots 
hij was dat hij de ‘kleine’ Matterhorn had 

6 highlights op een rij

De hoogste berg van Zwitserland 
is … Nee, fout! Niet de Matterhorn. 
Het is de Dufourspitze, 4.634 meter 
hoog.

De beroemdste berg in Zwitser-
land … Ja, dát is de Matterhorn 
(4.478 meter). Ook al is ‘ie niet de 
hoogste. Wat maakt ‘m zo uniek? 
De vorm? Zijn eenzame positie te 
midden van al die andere rotstop-
pen? Of het legendarische verhaal 
over de beklimming met de noodlot-
tige afloop in 1865? Hoe dan ook, 
onze gids beaamt de magie rondom 
de berg: “Zelfs wij Zwitsers moeten 
élke dag even naar de Matterhorn 
kijken.” 

De oudste bedwinger van de Mat-
terhorn … is Zwitser Ulrich Inderbi-
nen. Hij beklom ‘m 371 keer, de 
laatste keer op 90-jarige leeftijd. 
De Dufourspitze, de hoogste berg in 
Zwitserland, beklom hij 81 keer. 

De langste gletsjer in de Alpen ...
is de wonderschone, surrealistische, 
23 kilometer lange Aletschsgletsjer. 
Wil je vrienden worden met de 
Aletschgletsjer, dan kan dat gewoon, 
op Facebook: Aletscharena

Eén van de mooiste uitzichten op 
de Matterhorn … krijg je wanneer je 
je opgeeft voor de Sunrise Rothorn 
Paradise. Op 3.103 meter zie je de 
zon opkomen, daarna is het gezellig 
napraten tijdens het bij de excursie 
inbegrepen ontbijt in restaurant 
Rothorn. Boeken via Restaurant 
Rothorn (0041) 27 967 26 75.

Europa’s hoogste wijngaard ...
Visper Terminen (“Nee, niet ther-
men”, zucht onze gids. Handdoek en 
badslippers mogen dus thuis blijven) 
op 1.150 meter. Bekijk ‘m vanaf cam-
ping Visp. Of bezoek ‘m, via het 
Reblehrpfad. 
i www.weinwanderungen.ch
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Campings

Info

www.myswitzerland.com

www.valais.ch
www.vispinfo.ch
www.zermatt.ch
www.aletscharena.ch
www.alpevents.ch

Met dank aan Zwitserland Toerisme 
i www.myswitzerland.com

Camping mühleye
Sonnenstrasse

Ch-3930 Visp
t (0041) 27 946 20 84
i www.camping-visp.ch
gps 46.29192, 7.88338
open 18 april t/m 2 november
terrein 3,6 ha, 300 toeristische 
staanplaatsen
Een grote, gezellige familiecam-
ping met een ongedwongen 
sfeer. In 2012 is de camping 
volledig gerenoveerd. Er worden 
wandelingen georganiseerd en er 
is een zwembad voor camping- en 
dorpsgasten. Terrasje, restaurant. 
Wifi, internetpunt. 
Kampeerkorting: ACSI.

Camping attermenzen
Ch-3928 randa-zermatt 
t (0041)27 967 25 55

i www.camping-randa.ch
gps 46.0986, 7.78035
open hele jaar
terrein 2,4 ha, 150 toeristische 
staanplaatsen
Vanaf de camping pendelt een 
busje naar Zermatt. Treintje vanaf 
Täsch, kan ook. De camping ligt 
tegen een berghelling, op 
1.400 meter hoogte en bergtop-
pers van 4.000 meter sieren de 
omgeving. Staanplaatsen bieden 
weinig beschutting. Bar en restau-
rant op de camping, golfbaan 
(9 holes) vlakbij. De aanrijroute 
naar Randa heeft een stukje weg 
van 12% helling. 

thermal-Camping 
BrigerBad

Ch-3900 Brig
t (0041) 27 948 48 37
i www.thermalbad-wallis.ch
gps 46.30168, 7.93079
open 1 mei t/m 31 oktober 
(middagsluiting: 12.00 tot 13.00)
terrein 6 ha, 200 toeristische 
staanplaatsen, 200 vaste en 10 
camperplaatsen
Veel bomen, camping ligt naast 
de Thermaalbaden, waar je met 
korting gebruik van kunt maken. 
Er is geen scheiding tussen de 
vaste en de toeristische staan-
plaatsen. Op de camping veel 
sport- en speelvelden. Uitzicht op 
de 200 meter lange glijbaan van 
het openluchtzwembad, dat is 
uitgehouwen in de rotsen. Wifi op 
sommige plaatsen.

opa Bennie en oma Annie uit Drenthe 
was Annika’s verjaardag de reden om als 
verrassing ook een paar dagen naar Zwit-
serland af te reizen. Jammer genoeg laat 
hun gezondheid het klimmen en klaute-
ren over spannende bergpaden en glet-
sjers niet meer toe. Gelukkig zijn er ook 
makkelijke routes. “We hebben vandaag 
bij Kreuzboden een wandeling gemaakt. 
De wellnessroute noem ik dat, omdat je 
bijna niet hoeft te lopen,” vertelt Annika 
lachend. “Wel zo handig met twee bejaar-
den”, vult oma Annie aan. Ze vervolgt: 
“Tja, Frankrijk had wat beter bij ons 
gepast. Maar het is uniek om Annika’s 
verjaardag hier samen te vieren.” Voor je 
kleinkind moet je wat over hebben. 

rustgeVende herrie

Ook familie Huizinga is in Wallis neerge-
streken met als voornaamste doel: wan-
delen. We treffen ze als ze na een lange 
dag relaxen onder de luifel van de tent, 
die strategisch in de schaduw van wat 
naaldbomen is opgezet.
Jan en Petra zijn met kinderen Wietske 
en Auke op de bonnefooi vanuit Neder-
land vertrokken in hun Saab, met hun De 
Waard-tent achterin. Ze belandden hier, 
op camping Brigerbad in het gelijkna-
mige dorp (655 meter) nadat het geplande 
bezoek aan kantonhoofdstad Sion tegen-
viel. Vooral de ruime plekken en het 
zwembad trok ze aan. Over de waterval 
achter de tent, hadden ze eerst hun twij-
fels. Jan: “We dachten meteen: wat een 
herrie.” Petra: “Maar dat gekabbel blijkt 
juist heerlijk rustgevend.”
Het gebied en de camping zijn een schot 
in de roos. Jan: “De temperaturen hier in 
Brigerbad zijn subtropisch. Het zwembad 
is hierachter, dus we nemen elke dag een 
duik. En het is niet zo toeristisch. Ik let er 
natuurlijk wel even op, dat het niet vol-
staat met Nederlanders”, voegt hij er met 
een grijns aan toe. 
Op dag twee, toen iedereen een beetje 
was bijgekomen van de lange autotocht 
vanuit Heerenveen, zijn er na gemeen-
schappelijk beraad zestien leuke dingen 
bedacht. Jan: “Maar we hebben maar 
twaalf dagen. En om de dag houden we 
een tentdag. Dus dat wordt nog moeilijk 
kiezen.”• 

Wandelen Voor …

… beginners

Zermatt: een charmant, auto-
vrij dorp. Mensen kijken op de 
Kirch Platz. Gezinnen, snow-
boarders, profi-wandelaars, 
mountainbikers en slenteraars 
op slippers. Vanaf de Kirch 
Brücke laat je je vereeuwigen 
met de Matterhorn op de ach-
tergrond.

… semi-geVorderen 

Bettmeralp: Zwitserland zoals je 
verwacht dat het is. Knalgroen 
gras, weidse uitzichten over 
besneeuwde bergtoppen, grote, 
grazende koeien met enorme 
bellen om en kaasfondue en 
raclette op elke hoek. En 
natuurlijk kabelbaantjes die je 
verder omhoog brengen, naar 
de Bettmerhorn. Vanuit hier 
kun je een heel stuk langs de 
Aletschgletsjer wandelen. 

… geVorderden

Volgens onze gids is de Brei-
thorn (4.164 meter)  
de ‘makkelijkst te beklimmen 
vierduizender’. 
We geloven hem meteen.

’s Ochtends in korte broek,
’s middags met min 5 in de sneeuw

de redactie selecteert nog twee andere campings:

Thermal-Camping Brigerbad

ZWitserse rap

Benieuwd hoe Zwitserse rap 
klinkt? Onze gids David Wyssen 
is in Zwitserland redelijk bekend 
als de rapper B-Zar. Beluister ‘m 
op i www.bzar.ch.


