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Zin in een actieve vakantie, waarin je zon, zee en strand
kunt combineren met natuurschoon, rust en oude stadjes?
Ga dan fietsen in Kroatië.

Weer

Fotogalerij: Fietsen in Kroatië
Kroatië is misschien niet de eerste bestemming waar je aan
denkt voor een fietsvakantie. Maar het land heeft een moderne
infrastructuur, goede wegen, veel natuurschoon, een
aangenaam klimaat en kent tal van bezienswaardigheden. In
alle delen van Istrië, het noordelijk deel van Kroatië, zijn
fietsroutes uitgezet. De routes variëren in moeilijkheidsgraad,
hoogteverschillen en lengte, maar ook in de rest van Kroatië
kun je heel wat kilometers op de fiets afleggen, zowel op het
vasteland als op de eilanden.
Varen en fietsen
Je kunt ook kiezen voor gecombineerde vaar- en fietstochten,
die worden aangeboden door touroperator ID-Riva. Je kunt dan
eilandhoppen op in klassieke stijl gebouwde motorzeiljachten
en fietsen in de Kvarner Baai (in het noorden vanaf Rijeka) en
op de eilanden Brac (tegenover Split), Hvar, Vis, Korcula,
Pelješac en SŠolta. Als de zee te ruw is, wordt het programma
omgegooid en wordt Vis verruild voor Mljet, een eiland dat voor
het grootste deel is uitgeroepen tot natuurpark.
Klik op een plaatje voor een vergroting
Foto's Planet Internet/Nico van Dijk Foto-galerij
Bergop
"Elk eiland heeft wel iets wat heel
mooi of heel bijzonder is en wat je
nergens anders aantreft", aldus
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Ana Matkovic, een van de gidsen
die voor ID-Riva de fietstochten
begeleiden. Behalve dat ze je de
mooie plekjes laten zien, tillen de
begeleiders de fietsen aan en van
boord (en dat gaat soms over drie
schepen als de boten rijen dik in
de haven liggen) en helpen ze je
bij bandenpech en ander malheur.
Maar ze zijn ook niet te beroerd
zijn om je een duwtje in de rug te
geven als het bergop gaat.
En dat laatste gaat het regelmatig.
Op het eiland Vis bijvoorbeeld
begint de fietstocht meteen met
een klimmetje van zes procent
vanuit Vis-stad. Daarna gaat het
redelijk vlak richting Komiža, maar
het laatste stuk gaat weer tien
procent naar beneden.
Hvar
Ook op veel van de andere
eilanden moeten de fietsers direct
na vertrek stevig op de pedalen
staan. Wie vanuit Hvar-stad
vertrekt, krijgt meteen een helling
van tien procent voor de kiezen.
Fietsgids Ana had vooraf gezegd
dat de route grotendeels vlak zou
zijn. Maar de Kroatische betekenis
van het begrip "vlak" is heeeel
anders dan de Nederlandse
betekenis, zo ontdekken we al
snel. De klim is adembenemend,
net als het uitzicht dat je boven
wacht. Als kralen aan een ketting
ligt een hele rits eilandjes voor
Hvar-stad die de havenkom tegen
de golven van de open zee
beschermen.
Solta
Ook op Šolta wacht de fietsers
een pittig klimmetje. Vanuit het
plaatsje Stomorska, dat aan een
werkelijk schilderachtig baaitje ligt,
moet je eerst vier kilometer lang
klimmen. De eerste kilometer telt
zelfs een hellingspercentage van
tien procent, geen sinecure voor
de gemiddelde Nederlandse
kantoorjockey, die met kloppende
slapen en zwetend als een otter
boven komt. De rest van de circa
twintig kilometer lange route is
daarna een peulenschil. We
hebben alle tijd om van het
glooiende landschap te genieten
waar de lente ons haar
voorjaarspracht toont. De bermen
en velden staan half mei vol met
bloeiende malva"s, vogelwikken,
euforbia, wilde rozen en bloeiende
distels. Op het autoverkeer
http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=479316/ (2 of 4)19-10-2007 15:46:46

Planet - Actief op vakantie: Fietsen in Kroatië

hoeven we eigenlijk niet te letten,
dat is er amper.
Korcula
Het eiland Korcula ziet er weer
heel anders uit. Op het klimmetje
van acht procent direct na Korcula
-stad na, kun je het grootste deel
van de kustweg tamelijk relaxed
fietsend afleggen. Soms zijn er slechts een paar centimeter die
de weg scheiden van de zee. Elders fiets je tussen de
ommuurde wijngaarden en groentetuinen van de lokale
bevolking of door bossen, waar nog wilde zwijnen voorkomen
die naar verluidt van het vasteland zijn overgezommen. Neem
ook regelmatig even de tijd om van een van de prachtige
vergezichten te genieten.
Mljet
Ook op Mljet kun je van veel natuurschoon genieten. Het
grootste deel van het eiland is uitgeroepen tot natuurpark. Een
absolute 'must' is een bezoek aan het Maria-eiland dat in een
meer middenop het eiland ligt. Een eilandje op een eiland dus.
De benaming 'meer' is eigenlijk een tikje misleidend, omdat het
zoutwatermeer via twee smalle kanalen met de open zee in
verbinding staat. Een bootje vaart regelmatig heen en weer
naar het eilandje, zodat je het Maria-klooster kunt bezoeken.
Het complex was lange tijd in gebuik als hotel, maar wordt
momenteel gerestaureerd en moet weer als klooster dienst
gaan doen.
Praktische informatie
De fietstochten worden verreden op mountainbikes of op
hybride-fietsen met een geveerde voorvork, 21 versnellingen,
lichte bagagedrager en bidonhouder. In juli en augustus biedt
ID-Riva geen fietstochten aan, omdat het dan doorgaans te
warm is. Maar je kunt natuurlijk altijd op eigen houtje een
fietsvakantie regelen.
De fietsroutes in Kroatië variëren in lengte van pakweg tien tot
zestig kilometer lengte. Op de eilanden zijn de routes
doorgaans tot dertig kilometer lang. Je hoeft over het algemeen
geen getraind wielrenner te zijn. Een normale conditie volstaat,
al kan het natuurlijk geen kwaad om tevoren al wat kilometers
in de benen te hebben. Zeker op het vasteland zijn de bergen
voor ons laaglandbewoners soms best pittig.
Links:
Kroatisch Verkeersbureau. Bijzonder veel nuttige informatie
over een vakantie in Kroatië en een Engelstalige pagina
speciaal voor fietsliefhebbers, inclusief uitgebreide
routebeschrijvingen.
● ID-Riva
● Croatia Airlines. Nationale vliegmaatschappij
● Planet-special: Kroatië Met veel praktische informatie, fotooverzichten en links naar handige sites.
● Meer links in de webgids Kroatië
●

Nico van Dijk
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Webgids: Oude stadjes in Istrië
Tour de Hollande: webgids fietsroutesites
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