Slovenië in cijfers

37

% van het land valt onder natuurbescherming – in Nederland
komen we nog niet aan 15 %.

46,6

km telt de kustlijn – dat is helaas
alles.

222

m lang is de spoorbrug van
Salcano op het traject van Bohinj
naar het Sočadal – daarmee is hij
de langste spoorbrug ter wereld.

260

watervallen telt dit land – en
meer dan 10.000 grotten.

57,8

330

% van de Slovenen is katholiek.

km is de lengte van de grens
tussen Oostenrijk en Slovenië.

62,3

362

% van het land is met bos
bedekt; alleen in Zweden en Finland is dat percentage hoger.

99

treden moet je beklimmen om
de kerk op het eiland in het
meer van Bled te bereiken – daar
kun je dan de wensklok luiden.

8

m hoog is de schoorsteen van de
thermische centrale in Trbovlje
– een poging om minder vervuiling in de lagere luchtlagen te
brengen.

+386

is het landnummer van Slovenië.

400

ton olijfolie produceert het land
jaarlijks.

500

bruine beren zwerven er door
Slovenië – intussen misschien al
een paar minder …

2104

biologisch werkende landbouwbedrijven telt het land,
een derde daarvan biedt tevens
onderdak aan gasten.

2864

7000

km aan bergpaden ontsluiten de
bergen – met 165 berghutten en
schuilhutten.

20.273

km2 meet Slovenië – dat is iets
minder dan de helft van Nederland.

1.000.000
bomen worden er jaarlijks
geplant.

2.078.891

inwoners telt het land op 1 mei
2020.

m hoog is de Triglav, de hoogste
berg van Slovenië.

3000

kerken, kapellen en kruisbeelden staan er langs de weg –
alleen Polen heeft er meer per
inwoner.
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Het kompas van Slovenië

15 manieren om je onder te dompelen in Slovenië
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Hier zat Hemingway –
van Kobarid naar
de Kozjakgrot

Een prachtig
rondje – langs de
Mostnica

Een waterval aan het
einde – de Vintgarkloof bij Bled

Palazzi en piazza’s –
Venetiaans erfgoed
in Piran
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#6
Schoonheid van de
symmetrie – de zout
pannen van Sečovlje

#7
Mekka voor paarden
liefhebbers – de
lippizanerstoeterij

#8
Onderaards – de
spectaculaire grotten
van Škocjan

#9
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Zeldzame vondsten –
Nationaal Museum
Ljubljana
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Kloosters, kastelen
en een waterburcht –
aan de Krka
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Cafés en kunstenaars
– cultuurstad
Maribor
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Geesten en griezelige
figuren – in het
kasteel van Ptuj
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Druiven en dromerige
dorpjes – tussen
Drava en Mur
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Door een woeste
kloof – dramatiek
in het Sočadal
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Baden
in rots
poelen
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# 10

Alpenparadijzen –
bovenloop van de
Savinja en Logar

Biologisch, kruiden
en design – shoppen
in Ljubljana
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Dramatiek in het Sočadal

Door een woeste kloof
– dramatiek in het
Sočadal

Een spectaculaire bergweg voert door een van
de mooiste, door alpenreuzen geflankeerde
dalen van het land. Het dal is vernoemd naar
de Soča, een rivier die in een rotsspleet onder
de Vršičpas ontspringt. Je kunt op verschillende
plekken langs de weg stoppen en vanaf smalle
hangbruggen naar het turkooizen water van de
rivier kijken.

Naar de Vršičpas

Alleen al de rit omhoog naar de 1611 m hoge
Vršičpas is een belevenis! Vanuit Kranjska Gora 1
kronkelt de omstreeks 1916 aangelegde alpenweg in 25 haarspeldbochten (stijgingspercentage
14 %!) naar de pas, daarna gaat het langs even

zo veel bochten weer naar beneden richting het
dal.
Onderweg kom je langs verschillende mooie
plekjes die de moeite waard zijn om even te stoppen, de eerste al na 2 km: bij de toegang tot het
Pivnicadal ligt tussen gneis en graniet het Jasnameer 2 (Jezero Jasna) met zijn blauwe, kristalheldere water. Op de oever staat een bronzen beeld
van Zlatorog, de mythische steenbok met zijn
markante gouden hoorns. Vanuit een restaurant
kun je het alpenlandschap op je laten inwerken.
Na nog eens 4 km zie je tussen de bomen
rechts van de weg de Russische Kapel 3 (Ruska
Kapelica). Voor de kleine houten kerk met het
orthodoxe kruis ligt het ‘graf van de onbekende
soldaat’. Het herinnert aan de meer dan duizend
Russische krijgsgevangenen die in 1917 tijdens
de aanleg van de weg voor het keizerlijke Oostenrijk stierven – velen door lawines.
Hierna begint de weg flink te stijgen en bereik
je na 12 km de Vršičpas 4 (1611 m), de waterscheiding tussen de Sava en Soča. In het westen
verheft zich de 2366 m hoge Mojstrovka, in het
oosten de Triglav, met 2864 m de hoogste berg
van Slovenië. In de Tičarjev Dom, een berghut
aan de linkerkant, is er gelegenheid om op krachten komen. Voor wandelaars en klimmers zijn er
schuilhutten.

Naar beneden het Sočadal in

Een wereld van gneis en graniet – wandelen bij de Vršičpas.
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Meer dan 9 km lang gaat het nu via smalle haarspeldbochten naar beneden. Bij de 48e bocht
(gemarkeerd) kun je voor het op een richel gelegen Julius-Kugymonument 5 even pauzeren.
Wie zin heeft in een beetje avontuur, gaat bij
de volgende bocht, de 49e, naar rechts en volgt
de 1,3 km lange zijweg naar een hut (Koča pri
izviru Soče). Hier moet de auto worden geparkeerd. Over een steil, gemarkeerd bospad klim
je naar een plateau en dan gaat het verder langs
een met staalkabels beveiligde rots. Na 15 minuten sta je plotseling voor de Sočabron 6 (Izvir Soče): krachtig komt de beek uit een smalle
rotsspleet tevoorschijn om zich vervolgens als
een waterval met oorverdovend geraas in een
met kristalhelder water gevuld bekken te storten!

#1

Zlatorog – ‘Goudhoorn’
aan het Jasnameer.
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Tip voor wandelaars:
vlak bij de Sočabron 6
begint de gemarkeerde,
aantrekkelijke Sočaroute
(Soča pot). Soms gaat
het links, soms gaat
het rechts van de rivier,
die verscheidene malen
via hangbruggen wordt
overgestoken. Hij kronkelt 20 km naar Bovec.
Je kunt op verschillende
plaatsen beginnen.
Zeer fraai is het deel
van de trogkloof Velika
Korita 0 tot Bovec w.
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In EU-organen en de
Wereldhandelsorganisatie WTO ruziet men over
de vraag wie aanspraak
kan maken op het
handelsmerk: Slovenië
of Oostenrijk? Hebben
de kenmerken van de
lippizaners iets met de
geografische herkomst
van doen? Anders gezegd: hebben dieren een
nationaliteit?

De lippizanerstoeterij

Mekka voor paarden
liefhebbers – de
lippizanerstoeterij

Sinds 1580 worden er in de omgeving van Lipica sneeuwwitte raspaarden gefokt: ooit voor de
Spaanse Rijschool in Wenen, tegenwoordig voor
rijke liefhebbers. Bij een bezoek aan de gerenommeerde stoeterij kom je van alles te weten
over de dans- en springkunst van de paarden.
Wie zin heeft, kan ook een koetstochtje maken.

Een nationaal icoon

Lanen met knoestige, eeuwenoude lindebomen
leiden naar deze romantische plek aan de Golf van
Triëst. Hier zie je de paradepaardjes van Slovenië
– een schitterend gezicht! De nationale dichter
Eduard Kocbek heeft er een loflied over gemaakt:
‘anderen vereerden heilige koeien en draken, duizendjarige schildpadden en gevleugelde leeuwen,
… maar wij hebben het mooiste dier uitgezocht:
het heeft zich bewezen in het veld en in het circus,
droeg koninginnen en de gouden monstrans.’
Het lippizaner ras is in 1580 ontstaan door
Andalusische hengsten te kruisen met inheemse merries. Het resulteerde in een gehoorzaam,
robuust, intelligent en elegant paardenras. Hun
naam danken de lippizaners aan de plaats waar
ze ter wereld kwamen – Lipica (‘kleine linde’).

Het lippizaner ras

Tot 1918 waren ze de trots van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk en vestigden ze de reputatie

Zoals alle schimmels
worden lippizaners
donker geboren en
worden ze in de loop
van hun leven wit.
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van de Spaanse Rijschool en de School van Jerez.
Sinds de ondergang van de Habsburgse monarchie voorziet niet langer Lipica, maar het Stiermarkse Piber de Oostenrijkse hoofdstad van paarden. Italië zette de fokkerij in 1919 nog voort,
maar in 1943, toen Duitse troepen het land bezetten, werden alle paarden naar het grondgebied van het huidige Tsjechië gebracht. Slechts elf
kwamen er terug, nog steeds genoeg om – onder
Joegoslavische vlag – de fokkerij en dressuur te
hervatten. Tegenwoordig bezit de stoeterij meer
dan tweehonderd raszuivere lippizaners. Dit is
werkelijk een mekka voor paardenliefhebbers.

Hogeschool

De lippizaners komen donker ter wereld, maar
worden in de loop van de tijd sneeuwwit. Na
jaren van training kunnen ze pirouettes draaien,
elegant steigeren en walsen op muziek. Schijnbaar gewichtloos maken ze de mooiste capriolen,
waarbij zelfs met alle vier de benen in de lucht
wordt gesprongen. Tijdens een demonstratie van
de klassieke rijschool kun je van hun kunsten genieten. Je kunt ze ook van dichterbij zien bij een
stoeterijbezichtiging: de dieren staan in piekfijn
verzorgde boxen, zijn geborsteld en kijken bezoekers met hun expressieve ogen nieuwsgierig aan.
Het bij de entreeprijs inbegrepen Museum Lipikum
is wat droog en geeft vooral informatie over de
ontwikkeling van de stoeterij en de lippizaners.

Men zegt wel dat wie
een lippizaner diep in
de ogen kijkt voor altijd
door hem betoverd is …

INFO EN OPENINGSTIJDEN

OVERNACHTEN

TIC: Kobilarna Lipica, Lipica 5, tel. 05
739 16 96, lipica.org.
Bezoek incl. koetsmuseum en
stoeterijbezichtiging: apr.‑okt. elk
uur 10‑17 uur, nov.‑mrt. 10, 11, 13, 14
en 15 uur, € 16, korting voor kinderen,
scholieren en studenten.
Voorstellingen van de klassieke
rijschool, inclusief bezichtiging van
de stoeterij: mei‑sept. di., vr. en zo. 15,
apr. en okt. alleen zo. 15 uur, € 21/23,
korting voor kinderen, scholieren en
studenten.

Hotel Maestoso biedt viersterren
comfort. Het overdekte zwembad, de
spa en een bezichtiging van de stoeterij
zijn bij de prijs inbegrepen (tel. 05 739
15 80, lipica.org, 59 kamers | €€ ).
ETEN EN DRINKEN

In het hotelrestaurant kun je karst
specialiteiten proberen, zoals pršut
(rauwe ham) met ingelegde olijven en
filet in teranwijn (€€ ).

Uitneembare kaart: B 6 | Ligging: 22 km ten zuiden van Štanjel
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