
De kust, de eilanden, de meren: die kennen we wel van Kroatië. Maar ook het 
groene binnenland is een ontdekkingsreisje waard. Want daar houden zich de 
mooiste natuurparken, stadjes en wijngaarden schuil.
TEKST RESI LANKESTER FOTOGRAFIE RUBEN DRENTH 

Het groene hart van Kroatië
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Watermolenstadje Rastoke
kent vele meren omgeven 
door groen. Typerend voor
het binnenland van
Kroatië

Dat Zagreb het
Wenen is van de
Balkan is goed
te zien in de vele
gebouwen in
neoclassisistische
stijl, zoals
het Kunstpaviljoen

Onze vrolijke en praatgrage gids Martina rolt met 
haar ogen. We staan op het plein voor het trein-
station van Zagreb, met uitzicht op een van de maar 
liefst acht stadsparken. Klaar voor een citytour. 
Lachend zegt Martina: “Er zíjn mensen die denken dat 
Dubrovnik de hoofdstad van Kroatië is!” We lachen 
mee maar maken stiekem een mental note: uiteráárd, 
Zagreb is de hoofdstad van Kroatië. 
De komende dagen is Camp Zagreb onze uitvalsbasis 
voor het verkennen van de omgeving. Deze klein-
schalige, rustige camping ligt aan een prachtig meer 
en is nog geen vijftien kilometer van de hoofdstad 
verwijderd. Zagreb heeft qua architectuur wel wat 
weg van Wenen en Boedapest en is wat ons betreft 
alleen al de moeite waard vanwege Dolac, de grote 
boerenmarkt die vooral op zaterdag een belevenis is. 
Niet omdat de koopwaar zo spectaculair is of omdat 
de locals er een showtje van maken. Integendeel: juist 
omdat je hier als toerist rustig kunt ronddwalen, een 
gezellig handen- en voetenpraatje maakt met de ver-
koopsters van de zelfgeroosterde-hazelnoten-kraam 
of met het boertje dat vijgen, appels en druiven ver-
koopt. En erna op het zonnige marktterras voor een 
euro lekker sterke zwarte koffie drinken. In de avond 
is ‘catwalkstraat’ Tkalčićeva (of ‘Tkalça’) fijn: drankjes 
bestellen, mensen kijken, niks meer aan doen. De 
must sees pak je ook mee, waaronder het ontroerend 
mooie Stone Gate: een soort mini-kerkje in de open-
lucht. En ‘het plein’ van de stad dat door de Kroaten 
‘het plein’ wordt genoemd: hier kijk je vanaf het ter-
ras van het leuk-tuttige Johann Franck café naar het 
beeld van onafhankelijkheidsstrijder en nationale 
held Josip Jelačić (1801-1859) én naar de tieners, scho-
lieren en studenten die hier afspreken. Elke leeftijds-
categorie heeft een eigen hang out op het plein, 
vertelt Martina ons. 

Natuurpark Medvednica
Maar, genoeg stad voor nu. We willen groen, natuur, 
weidsheid en dus gaan we richting natuurpark 
Medvednica; nog geen halfuurtje rijden van Zagreb. 
Het park is eigenlijk een bergmassief dat bedekt is 
met een dicht bos van beuken, eiken, sparren en kas-
tanjebomen. Je kunt er lekker wandelen, maar ook 
klimmetjes maken, bijvoorbeeld naar bergtop Sljeme. 
En dan is er ook nog een middeleeuwse burcht: 
Medvedgrad. Kortom: alles waar een mens na een 
drukke werkweek en een intens citytripje behoefte 
aan heeft.
Maar dan, als we de vermoedelijke ingang naderen, 
worden we tot stilstand gemaand. Verderop lijkt er 
aan de weg te worden gewerkt. Er komt een manne-
tje met een handgeschreven briefje op ons af. ‘3’ 
staat erop. We kijken op de klok. Het is half 11 ’s och-
tends. “Drie?”, vragen we enigszins onnozel terwijl we 
op de klok wijzen. De man knikt. We draaien om. Op 
zoek naar een natuurpark dat niet pas om drie uur 
opengaat. Gelukkig struikel je er in deze regio over. 
We besluiten verder af te dalen richting een camping 
die ons is aangeraden: camping Slapic. Onderweg 
komen we langs park Zumberak: mooi − gaan we 
daarheen. Om niet weer verrast te worden door aan-
gepaste openingstijden, bellen we vooraf en boeken 
meteen een rondleiding én een e-bike. Een e-bike om 

door een park te fietsen lijkt een beetje overdreven, 
maar dit terrein telt zo’n 340 vierkante kilometer en 
kent flinke hoogteverschillen. Het is dat we het 
bezoekerscentrum Budinjak als eindbestemming heb-
ben ingevoerd, anders was het lang zoeken geweest: 
dit park blijkt 77 ingangen te hebben, en een toe-
gangskaartje is niet nodig. Eenmaal gearriveerd, na 
een prachtige rit bergopwaarts door een dichtbe-
groeid bos, besluit de gids met ons fietsroute ‘Trail of 
the princess’ te doen. Onderweg leren we over de 
geschiedenis van dit gebied – duizenden jaren gele-
den woonden hier al mensen, waar onder meer  
prehistorische opgravingen en een klein kerkje van 
getuigen. Met de e-bike sjezen we heuvel op en af − 
dit is wel even wat anders dan een wandeling door 
het Vondelpark. Ook onze gids wordt er vrolijk van, 
horen we als ze voorbij stuift op haar fiets: “I love this 
smell of wood, grass and nature!” 

Wijn proeven
Die middag worden we uitgenodigd voor een lunch 
op de wijnboerderij van Robert en Sandra Braje, te 
midden van de Plešivica-Okić-wijngaarden. En lun-
chen, dat doe je hier niet met een broodje kaas. We 
krijgen voorafjes, soep, stoofvlees en taart vers uit 
de oven, alles natuurlijk voorzien van home made 
wijn. Pas tijdens het dessert komt wijnboer Robert 

Camp Zagreb, 
hier wil je staan

Het standbeeld
van Tomislav, de
eerste koning van
Kroatië, op een
niet te missen
plek voor het sta-
tion van Zagreb
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0p zoek naar souvenirs 
en zonnige terrasjes 

in Samobor

Torenhoge tompouce
Op de terugweg naar Zagreb maken we een koffie-
stop in Samobor. Dit stadje is opvallend westers en 
toeristisch: hier kun je naar hartenlust souvenirs 
kopen, fietstochten boeken en op zonnige terrasjes 
taartjes eten. We proberen de kremsnita, een soort 
tompouce, maar dan zo hoog dat het wel een klein 
appartementencomplex lijkt. We hebben de laatste 
hap nog niet op, of we worden door onze gids naar 
het lokale museum (sinds 1949) gedirigeerd: een echte 
must see! Eenmaal binnen halen we opgelucht adem: 
zo westers en toeristisch is Samobor nou ook weer 
niet. Want wat we hier zien, is een onnavolgbare ver-
zameling ‘zings from the zity’, legt de suppoost uit. 
We knikken: ja, waarom ook niet. En zo blijven we bij 
onze eerste indruk, dat dit groene binnenland van 
Kroatië een verrassend pure, ongepolijste tegenhan-
ger vormt van de bekende kuststreek en de overbe-
kende Plitvice-meren. Hier is het − behalve een stuk 
groener − ook rauwer, onverwachter, puurder. Een 
trip in deze streek leidt tot net wat meer verrassin-
gen (zou het park Medvednica al open zijn...?) en kan 
daardoor wat meer tijd kosten. Maar die tijd hebben 
we – het is tenslotte vakantie. •

In Kroatië houden  
ze wel van allerlei 
lekkernijen bij de 
koffie of de lunch

aan tafel, eindelijk klaar na een dag oogsten. Hij klokt 
een half glas Riesling weg en begint te vertellen; hoe 
ze als vijfde generatie wijnboeren nog steeds volop in 
bedrijf zijn en exact zo groot − of klein − zijn geble-
ven als hun voorouders: zes hectare. Kwaliteit boven 
kwantiteit, lijkt zijn boodschap. 
Als we vertrekken − met onder elke arm een fles rode 
‘champagne’, Petnat − vragen we hoe we deze fijne 
plek kunnen aanraden aan vrienden: is de lunch 
online te boeken? Ze verwijzen naar hun site, maar 
die informatie is in het Kroatisch. “Bel maar gewoon 
als je wilt komen hoor!”, drukken ze ons op het hart. 
Ja, dat kan natuurlijk ook. 
Onze gids loodst ons vervolgens naar het nabij gele-
gen Erdödy-park in de stad Jastrebarsko. “Er staat 
ook een kasteel!”, zegt ze opgetogen, en daar zeggen 
we natuurlijk geen nee tegen. Het 15de-eeuwse kas-
teel staat er inderdaad, zien we even later. Maar daar 
is alles mee gezegd. Het is volledig vervallen, de 
ramen zijn stuk en de toegang is afgesloten. Deze 
ruïne-look heeft wel iets, maar wie zich heeft ver-
heugd op een statig paleisje komt bedrogen uit. Ove-
rigens zijn er wel renovatieplannen om dit cultureel 
erfgoed en symbool van de stad te herstellen. 

Bewoners van  
het Zumberak 
Nationaal Park 

Precies hoe een wijngebied hoort te zijn:
glooiend met eindeloze heuvels
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B O S N I Ë  E N  
H E R Z E G O V I N A

S L O V E N I Ë

1 Camp Zagreb
Rustige camping aan een 

mooi meer. Eten en borrelen 
kan aan het water, op fijne 
loungeplekken. Ook mogelijk 
om een bootje te huren of 
een massage te boeken in het 
‘camp wellness’ met uitzicht 
op het meer. Geen zwembad. 
Op een kwartiertje rijden 
(trein of Uber kan ook) vanaf 
Zabreb.
adres Jezerska 6  
HR-10437 Rakitje 
open hele jaar
wifi gratis
terrein klein, 50 camper-
plaatsen, tentenveld
i anwbcamping.nl/97455

2 Kamp Slapic 
De charmante eigenaar 

Ivan Matakovic doet er alles 
aan om zijn (veelal Neder-
landse) gasten in de watten 
te leggen op deze groene 
familiecamping. John (54) en 
Renée (55) uit Hengelo zijn 
ook enthousiast. De groene 
omgeving hier doet hun aan 
Oostenrijk en Duitsland 
denken. “Alleen de fietspaden 
zijn soms wennen: wel iets 
hobbeliger dan thuis!” 
Gelegen aan de Mreznica 

rivier. Restaurant en speel-
tuin.
adres Mreznicki Brig bb 
HR-47250 Duga Resa
open hele jaar
wifi ja 
terrein middelgroot, 
100 camper- en tentplaatsen
i anwbcamping.nl/37874 

3Kamp Terme Jezercica
Op deze camping in de 

stad Donja Stubica vind je 
naast een hotel ook een ther-
maal complex met prachtige 
baden. Er is ook een groot 
buitenbad. Ideaal voor 
gezinnen. Natuurpark 
Medvednica en het Neander-
thal-museum in Krapina zijn 
vlakbij.
adres Toplicka 80  
HR-49240 Donja Stubica
open hele jaar
wifi gratis
terrein klein, 38 camper-  
en tentplaatsen
i anwbcamping.nl/203912

Afstand vanaf Utrecht 
1.290 kilometer 

Informatie 
i  croatia.hr/nl-NL/ 

belevenissen/natuur 
i  parkovihrvatske.hr/nature-

park-medvednica
i  park-zumberak.hr
i  vinabraje.com
i  samobor.hr
i  visitzagreb.hr

Info

Campings

5x groen doen
1  De Green Horseshoe: parken- en pleinentour in Zagreb.
 i visitzagreb.hr/theme/lenuci-horseshoe
2  Rondtoeren door de ‘Groene Ring’ rondom Zagreb.
 i visitzagrebcounty.hr
3  Watervallen zien in watermolenstadje Rastoke en 

 lunchen met verse forel bij restaurant Konoba.
 i rastoke-croatia.com/tavern 
4 Raften (of zwemmen) in de rivier Mreznica.
 i plitviceoutdoor.com
5  Picknicken aan de oevers of op de dam van de Korana   
  rivier in het stadje Karlovac. 
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