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Roadtrip langs Zwitserse onbekenden
Redacteur Georg Koch trok samen
met fotograaf Martin Soderqvist
en twee vrienden door Zwitserland
op zoek naar ruige pieken, diepe
couloirs en eindeloze poedervelden
in minder bekende skidorpen als
Disentis, Vals, Toggenburg en het
Lötschental.
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Ik sta boven een ijzingwekkend couloir en zie nog net hoe
Martin zijn laatste bochten maakt in de nauwe doorgang
voordat hij zijn ski’s laat lopen in de brede kom, 500
hoogtemeters lager. Een metershoge sneeuwpluim laat
hij achter als bewijs dat er echt vette poeder ligt. We hadden
de laatste sleeplift omhoog en hebben de hike gemaakt
naar Val Stream, een vallei die uitkomt bij Sedrun, kilometers
verwijderd van Disentis. Ik kan mijn geluk niet op. Ik moet
denken aan al die overbevolkte skigebieden in Europa en
heb nu het paradijs aan mijn voeten liggen. Ik wil afzetten,
maar ook weer niet. Het uitzicht is te mooi. De spanning in
mijn lijf neemt toe en dan duw ik met mijn stokken af.
Adrenaline stroomt door mijn lichaam en het stoomt mijn
oren uit wanneer ik me bij mijn vrienden voeg.

Ver in het Rijndal verstopt ligt Disentis, het start- en
eindpunt van onze twee weken durende roadtrip door
de Zwitserse Alpen. Ons doel zijn niet de iconen Davos,
St. Moritz en Verbier en ook niet de freeride-Mekka’s
Andermatt en Engelberg, maar plekken waarvoor zelfs
Zwitsers soms nog een kaart nodig hebben om te weten
waar het ligt.
We passeren in Val Stream watervallen, smalle bruggetjes
en maken lange traversen om zo veel mogelijk uit onze
afdaling te halen. Na een uur doemen de lichtjes van Sedrun
voor ons op. Sedrun heeft een eigen skigebiedje aan de voet
van de Oberalppas. Onze poederrun eindigt grappig genoeg op
een klein geprepareerd kinderskihellinkje. Bij het treinstation
drinken we samen met wat spoorwerkers een bier en
vertrekken we een uur later rollend naar Disentis.
‘Nat’ Valsertal
Je kunt naar Vals gaan voor het water. De vallei is rijkelijk
bedeeld met een mineraalwaterbron. Het Valserwater is
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gezond voor lijf en leden, echter voor skiërs is Vals soms
levensgevaarlijk. Voordat je de lawineberichten bestudeert,
moet je vooral goed opletten wanneer je naar Vals toe rijdt:
met de regelmaat van de klok denderen trucks beladen met
10 ton water de weg af.
Ondanks dat het in de nacht niet heeft gesneeuwd zijn we
vol goede moed. Er blijkt op de noordhellingen nog goede
sneeuw te liggen en de zuidzijde belooft ﬁrn. Een nieuwe
gondel voor acht personen brengt ons snel tot boven de
boomgrens, aan de voet van brede open pistes. Om de top
van het gebied te bereiken, nemen we drie belachelijk lange
sleepliften om aan het begin te staan van 1700 hoogtemeters.
De laatste dropt ons op de col net onder de 3000 meter
hoge Dachberg. De jongen van de lift had ons getipt over de
verschillende mogelijkheden. Net over de rand voor ﬁrn, of
de couloir waar waarschijnlijk nog wel poedersneeuw ligt.
Het kroonjuweel van Vals is echter een hike over de richel.

Het kroonjuweel van Vals is
een hike over de richel
Na een paar stappen sta ik aan het begin van een van de
mooiste afdalingen die ik in vijfentwintig jaar Alpen heb
gezien: een noordelijk gerichte kom van bijna een kilometer
breed, beginnend met een gletsjer die ongeveer 800 meter
naar beneden reikt, gevolgd door allerlei glooiingen. Diep
beneden zie ik de boerderijen en het dorpje Vrin. Triest
genoeg kunnen we hier niet skiën. Ondanks de hemelsbrede afstand van amper 35 km vanaf Disentis, zijn we in
een andere klimaatzone terechtgekomen. De skipatrouille

waarschuwt ons voor enorm lawinegevaar aan de zuidzijde,
omdat de wind daar spelbreker is geweest. Er ligt een zeer
instabiele basis van slechts een meter suikersneeuw. ‘Dit
seizoen zal niemand hier veilig naar Vrin kunnen afdalen,’
is zijn commentaar.
We vergapen ons nog even aan het uitzicht en kiezen dan
eieren voor ons geld. We vermaken ons aan de andere kant
in smalle geulen en bouwen een schans voor de middag,
zodat Martin in elk geval zijn fotomoment heeft.
Hamburger, Cheeseburger, Toggenburger
Deze ouderwetse slogan wordt in Toggenburg echt gebruikt
en is bedacht samen met de locale McDonalds. Het slaat
eigenlijk nergens op want de originele hamburger komt uit
de Duitse stad Hamburg en ik ken ook geen enkele Duitse
plaats met de naam Cheeseburg. Bovendien herken ik geen
junkfood in het woord Toggenburg. Het zal ongetwijfeld alles
van doen hebben met het Zwitserse gevoel voor humor in
deze bergstreek.
Onze rit van Vals naar Toggenburg leidt evenwijdig aan de
Rijn langs Chur. Na steile bergen rijden we op een opvallend
vlak gedeelte tussen boeren bedrijven en verschillende
kleine charmante dorpjes in het zogenaamde Heidiland. We
overnachten in Appenzell.
Toggenburg blijkt een plezierige berg te zijn met goed
geprepareerde pistes en een eenvoudig toegankelijk
freerideterrein. De berg wordt ontsloten vanuit de plaatsjes
Alt St. Johann, Unterwasser en Wildhaus op 900 meter hoogte.
In totaal vind je er 1400 hoogtemeters. Het liftsysteem is wat
complex. Eigenlijk zijn het twee gebieden met ertussenin
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een grote open bowl waar de meeste freeridemogelijkheden
te vinden zijn. De helft van het gebied ligt onder de
boomgrens en hoe we het ook bekijken, Toggenburg kent
niet iets van een achterkant; geen backbowls te bekennen.
In plaats daarvan een 1800 meter steile rotspartij tot aan de
oevers van de Walensee. Het uitzicht is fenomenaal!

Een 1800 meter steile rotspartij
reikt tot aan de Walensee
We vinden al snel twee goede ‘top to bottum’ afdalingen
van de twee pieken Gamserrug en Chässerrugg. Na een
paar runs ontmoeten we een groepje Duitse freeriders die
er aardig de weg blijken te kennen. We mogen met hen
mee en al snel staan we in een wijdopen vallei met wat
papperige voorjaarssneeuw. De route naar beneden is
ontspannen en verre van spannend, maar we genieten
van de omstandigheden en dalen af tot de boomgrens.
Vanaf daar nemen we de pistes richting Alt St. Johann.
Toggenburg zal met zijn hoogste punt van 2300 meter
nooit een die hard freeridebestemming kunnen worden.
Maar het is wel een uitstekend alternatief bij slecht weer.
De vele mogelijkheden onder de boomgrens zijn een

prima uitwijkmogelijkheid voor dagen dat in de hoge
gebieden de beste liften niet draaien door wind, mist of
lawinegevaar. Bovendien ligt Toggenburg mooi op de
route naar de bekende plaatsen in het zuidoosten van
Zwitserland. Daarnaast is de regio zeer betaalbaar. Voor
18 euro heb je een bed in een eenvoudig pension en voor
40 euro slaap je in een keurig hotel. Een liftpas kost circa
30 tot 40 euro en in combinatie met een overnachting
nog minder. Vergelijk dat eens met dure plaatsen als
Zermatt waar je inmiddels zes euro voor een bier betaalt
en allerlei extra’s worden doorbelast zoals parkeren in
Visp, de treinrit en de elektrische taxi’s om je bagage te
kunnen vervoeren.
Lötschental; ‘Je bedoelt Kandersteg?’
Op weg van plaats naar plaats bel ik me suf om alles te
regelen voor de volgende stop. Bij het maken van een
roadtrip is de charme juist dat je niet te veel plant van te
voren. Je wilt tenslotte je trip aanpassen aan de omstandigheden. Nadeel is dus een hoop geregel onderweg. Ga ook
nooit tijdens het hoogseizoen en vermijd dus in elk geval de
schoolvakanties, want je moet op de bonnefooi kunnen
arriveren. Op de parkeerplaats verwisselen we onhandig onze
natte skikleding voor een spijkerbroek en schoon T-shirt,
voordat we vertrekken richting het verstopte Lötschental.
Na een goede skidag tuffen we dus ontspannen verder door
het karakteristieke Zwitserse landschap. Niets vermoedend
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komen we in Kandersteg aan en gaan we daar op zoek naar
ons hotel. Maar helaas, we zitten verkeerd. Na een grondige
inspectie in mijn papieren en het bestuderen van de kaart
blijkt dat het hotel in een compleet ander deel ligt en dat de
weg in Kandersteg ophoudt. De treintunnel biedt uitkomst
en na enkele minuten rijden we de auto op de trein.
Raceski’s
We ontwaken met weer een prachtig zonnige dag en door
de vorst van afgelopen nacht belooft dat veel ﬁrnsneeuw
en dus prachtige voorjaarsafdalingen. We ontmoeten Beat
Dietrich, de baas van een kleine skischool. Het dorpje
Wiler is de basis van de 1600 hoogtemeters tot aan de
Hockenhorngrat. Via een gondellift, een slepertje, een snelle
stoeltjeslift en een nieuw eitje belanden we vlak boven de
kleine gletsjer onder de top. Beat leidt ons een stukje off-piste
over knalhard ijs en brokken ellendige sneeuw. Uiteindelijk
vindt hij de juiste helling waar de zon haar best heeft
gedaan om het opgevroren kristal om te toveren in perfecte
voorjaarssneeuw. Een smalle geul, dan weer brede open
stukken en glooiend landschap levert een prachtige
afdaling op waar we vol van genieten. Beat hangt de
allmountaingod uit op zijn een-meter-zestig-raceski’s, maar
blijft wonderbaarlijk goed in evenwicht. Hij vertelt dat er
niets mooier is dan zo ver mogelijk van de geprepareerde
pistes vandaan te skiën, hoe steiler hoe beter, en dat hij elke
kans pakt die hij krijgt. Vanaf het hoogste punt spreidt het
gebied zich naar twee kanten uit en komt het onderin het
dal weer samen. Slimme freeriders kunnen van de route
afwijken en eindigen in een van de naburige dorpjes. Met
een beetje timing stap je daar precies op tijd weer op de bus.
Geheimen
Tijdens de rugzaklunch, je moet begrijpen dat wij skibums altijd
low budget reizen en ons doorgaans geen luxe maaltijden
kunnen veroorloven in een van de pisterestaurants, vertelt
Beat ons over de mogelijkheden. Er zijn routes naar
Kandersteg door steile couloirs, helaas allemaal voorzien

van opgevroren korstsneeuw en dus levensgevaarlijk
momenteel. Een andere toer is vanaf Leukerbad naar
Kandersteg. Beide gebieden respecteren elkaars liftpas voor
een dag.
Beat raakt niet uitgesproken over de mogelijkheden en is
zelfs bereid een van zijn geheimen prijs te geven. Maar dan
moeten we wel terugkomen als de omstandigheden beter
zijn. Na een goede poederdump zijn we welkom.
We komen zeker terug!
Na de lunch maken we nog een mooie run in de vallei en
eindigen we in het dorpje Ferden met prachtige oude
houten huisjes. We laten 1800 hoogtemeters achter ons en
verlaten een van Zwitserlands grootste off-piste terreinen
met het gevoel dat we ons werk niet hebben kunnen
afmaken... We komen zeker terug en strikken dan Beat als
onze gids!
❄

Zwitserland
Sedrun Disentis Tourismus

Toggenburg Tourismus

Via Alpsu 62

CH-9658 Wildhaus

tel: +41 (0)81 920 40 30

tel: +41 (0)71 999 99 11

fax: +41 (0)81 920 40 39

fax: +41 (0)71 999 29 29

e-mail: info@disentis-sedrun.ch

e-mail: info@toggenburg.org

internet: www.disentis-sedrun.ch

internet: www.toggenburg.ch

Tourismusinformation
Vals

Zwitserland Toerisme

Poststrasse 7132 Vals

1070 AJ Amsterdam

tel: +41 (0)81 920 70 70

tel: 00800 100 200 30 (gratis)

fax: +41 (0)81 920 70 77

e-mail: info.nl@switzerland.com

e-mail: visitvals@vals.ch

internet: www.MySwitzerland.com

Postbus 75387

internet: www.vals.ch
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