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Column Royan: Natuurschoon in Albanië 

Het kleine Balkanland Albanië blijft een relatief onbekende bestemming. Gelukkig is het land van de tweekoppige adelaar niet onbemind bij degenen die 
het hebben bezocht. Zowel de natuur als de mensen zijn er betoverend. De natuur dankzij haar ongerepte wildernis en de mensen door hun weergaloze 
gastvrijheid.

Wild paard in Valbonë

In het hoge noorden van het kleine land ligt Bajram Çurri, de hoofdstad van het district Tropoja. Lange tijd, en met name in de wintermaanden, was de 
stad moeilijk te bereiken. De wegen en paden waren gewoonweg levensgevaarlijk: of ze zaten vol met gaten, of ze voerden langs diepe en onbeveiligde 
afgronden. De laatste jaren is het wegennet in het land aanzienlijk verbeterd waardoor je wat eenvoudiger het 8.000 inwoners tellende stadje kunt 
bereiken. Het kent inmiddels meerdere hotels of pensions alsmede lokale restaurants. Het dient vooral als uitvalsbasis om de natuur in te trekken.

Vanuit Bajram Çurri loopt een weg verder naar het noorden. Het is een oude weg zonder veel verkeer, het soort weg waar er nog veel van zijn in het 
landelijke Albanië. Het soort weg waar meer schapen en geiten met hun hoeders over heen lopen dan er auto’s rijden. Op een bochtig stuk langs snel 
stromend water dat diep beneden een spoor vindt tussen het gesteente, staan ineens de Albanese Alpen voor je. De bergen zijn hoog en bedreigend en 
vormen de grens met Montenegro. Ook in de zomer zijn de hoge toppen bedekt met sneeuw. De weg loopt tussen deze bergen door, de vallei in, maar 
het lijkt of die bergen ieder moment naar elkaar toe kunnen schuiven om de vallei af te sluiten. Het niet alledaagse landschap doet denken aan een 
tafereel uit een spannende fantasy-film en je voelt je er klein en onbeduidend. 
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Rivier Valbonë

De weg verandert in een pad zodra de bergen toegang hebben verleend tot het gebied. Een beek, lichtblauw van kleur en her en der kolkend en 
schuimend, baant zich met veel geweld een route door de vallei. Het water is kraakhelder. Wanneer je de auto parkeert en uitstapt, beland je op slechts 
een paar meter van het pad vandaan in een ruwe en onbedorven natuur, even helemaal alleen op de wereld. Dit is Valbonë, het prachtige natuurgebied 
van het noorden. Het blauwe water nodigt uit om urenlang te blijven kijken of om te voet verder te gaan langs de oevers.

Het hoofdpad dat bedekt is met wegrollende steentjes is kilometers lang. Verderop staan een ouderwetse waterpomp en wat oude woningen alsook het 
voormalige staatshotel, dat in de jaren 90 grotendeels verwoest werd tijdens een opstand. Er lopen wilde paarden rond, prachtig van kleur terwijl ze 
afsteken tegen de besneeuwde bergtoppen en de blauwe lucht. Ze kijken je aan met een trotse blik alsof ze je willen vertellen dat de natuur haar rechten 
terug heeft genomen. Wanneer je om je heen kijkt klopt dat ook wel. Er staan nog een paar oude bunkers waar weinig van over is. De toenmalige 
dictator Enver Hoxha had er maar liefst 750.000 laten plaatsen in het volledig afgesloten land, als bescherming tegen alle vijanden uit alle windstreken. Ze 
zijn onbruikbaar geworden sinds de omwenteling aan het begin van de jaren 90, niet eens zo heel lang geleden. Slechts een paar van die betonnen 
constructies nog herinneren aan de communistische tijd. 

Oud staatshotel en bunkertje

De paarden delen het gebied met toeristen die hier komen om te genieten van het uitgestrekte landschap. Het is een waar wandelparadijs en kleine 
hotelletjes bieden prima overnachtingen en lokale maaltijden aan. Op sommige plaatsen wordt er forel gekweekt en vers gevangen teneinde voor de 
gasten een culinair hoogstandje neer te zetten. De beek of de rivier, die ook de naam Valbonë draagt, biedt verkoeling in de zomer. Het water is wel 
ijskoud en nodigt niet uit om er lang in te zwemmen. Daarnaast is de stroming best sterk, maar de schoonheid die je hier aantreft is gewoonweg 
overdonderend.

Overdonderend is het hele land wel. Na een bezoek aan Albanië kun je er alleen maar voor vallen. Het natuurgebied van Valbonë is slechts één van de 
vele fraaie bestemmingen. Met bergen in het oosten en Adriatische stranden in het westen heeft het land qua natuurschoon al heel veel te bieden. En de 
rijke geschiedenis en cultuur tref je overal, van de hoofdstad Tiranë tot in de zuidelijkste delen.
En wanneer je vertrekt heb je misschien geleerd om ‘Eshtë vend i mrekullueshëm’ te zeggen (het is een prachtig land). Dan rest je nog om weer terug te 
komen. 
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Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Albanië Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’, dat zich deels afspeelt in Albanië. 
Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft 
bezocht.
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