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B E R G Ü N

Je hoeft echt niet altijd honderden kilometers piste tot je beschikking 

te hebben voor een topvakantie. Nu de ‘tiny house movement’ – een 

simpeler en overzichtelijker leven in een kleiner huis – helemaal in is, 

verlangen we ook af en toe naar een ‘petit village’. Terug naar de basis 

in een charmant Zwitsers bergdorp, met een klein maar fijn skigebied. 

TEKST & BEELD LINDA VAN DE PAVOORDT

Foto Koeien in het dorp, met op de achtergrond skiërs op de oefenpistes.





E
ven zijn we omringd door 

wel zeven andere skiërs. 

Het volgende moment 

zijn ze, na een vrolijke 

zwaai, weer verdwenen en keert de 

stilte terug. Zo gaat het vaak, weet 

Christian, een gepensioneerde wald 

engineer. “De pistes bij Bergün zijn 

zelden druk en als je andere mensen 

ziet, zijn het vaak groepen vrienden 

of bevriende families die samen skiën. 

Zijn ze weg, dan heb je het rijk weer 

alleen.” Twee stoeltjesliften en een 

sleeplift brengen ons naar een hoogte 

van bijna 2.600 meter. Voor een gondel 

is het gebiedje, met niet meer dan 25 

kilometer aan piste, veel te klein. Maar 

dat maakt het niet minder leuk. We 

zijn boven de boomgrens en hebben 

een waanzinnig uitzicht over de ons 

omringende, grillige bergtoppen. De 

piste die voor ons ligt, ziet er goddelijk 

uit. Er is net nieuwe sneeuw gevallen 

en als we onze sporen zetten, blijkt het 

net zo fijn als het eruitziet. We doen 

hem meteen drie keer. Wat maak het 

uit, we hebben geen haast. Sterker nog, 

we willen Bergün zo langzaam mogelijk 

ontdekken.

J Ä G E R T E E  E N 

A P F E L S C H N A P S

Christian duikt de tiefschnee in en 

wenkt me. Nu ben ik geen off-piste 

tijger, maar hij weet me gerust te stel-

len. Je kunt bijna overal weer de piste 

op. En dan zie ik het inderdaad: ben 

je een off-piste novice, dan ben je hier 

op de juiste plek. Overal zijn glooiende 

of steilere stukken net naast de piste. 

Een jongen doet een heel aardige po-

ging, tot hij zijn ski verliest onder de 

dikke laag sneeuw. Zijn vrienden lig-

gen dubbel van het lachen. Christian 

skiet via een prachtige route voor naar 

Snowhill, niet meer dan een hutje met 

een openluchtbar. Local Gaby zwaait 

hier de scepter en vraagt wat ik wil 

drinken. Ze geeft meteen aan wat ze 

heeft: warme Apfelschnaps of Jägertee. 

Aan keuzestress zul je hier niet snel 

ten onder gaan. Terwijl ze een dam-

pende Apfelschnaps op de bar zet, ver-

telt ze: “Jaar na jaar zie ik dezelfde 

families. Als de jongere generaties 

zelf gezinnen starten, komen zij weer 

met hún kinderen. Jongeren kunnen 

hier al snel zelfstandig met vriendjes 

skiën. Verdwalen doe je hier niet. Het 

is zo klein, ze duiken altijd wel weer 

ergens op.”

 

V L O E K  O F  Z E G E N

Bergün ligt in Graubünden, in het oos-

ten van Zwitserland en aan de voet van 

de Albulapas, de ingang naar het Enga-

din. De Engadiner huizen in Bergün, 

mooi beschilderd met fresco’s, zijn 

drie- tot vierhonderd jaar oud. Voor 

de meeste staat een bankje, het sociale 

smeermiddel van een dorp. Als je erop 

zit, sta je open voor een praatje én kun 

J O N G E R E N  K U N N E N  H I E R 

A L  S N E L  Z E L F S T A N D I G 

M E T  V R I E N D J E S  S K I Ë N



FOTO Rust en ruimte. »
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B E R G Ü N  

Hoogte:  1.388 - 2.552 m 
Pistes:  25 km

Loipen:
Bergün:  7 km 
Filisur - Alvaneu Bad:  14 km

6-daagse liftpas Darlux:
Volwassenen:  CHF 201
Jeugd (16-18 jaar):  CHF 168
Kinderen (6-15 jaar):  CHF 117

Familieweekkaart:  CHF 666
(2 volwassenen plus kinderen) 

Afstand vanaf Utrecht:  929 km

Dichtstbijzijnde 
treinstation: Bergün 

Info:
»graubuenden.ch/en
»MySwitzerland.com
»Swiss.com
»SwissTravelSystem.com



 

FOTO'S [1] Billboards in Bergün. [2] Sleeën 
op de zes kilometer lange baan. [3]  Geen 

fiets maar een slee voor de deur. [4] Zwitserse 
konditorei. [5] Doorkijkje in Latsch.  

[6] Jatzhütte in Davos op de Jakobshorn.

I K  H O O R  K E R K K L O K K E N  E N  H E T  G E L U I D 

V A N  S C H U I F E L E N D E  K O E I E N  I N  D E 

W A R M E  S T A L L E N  T U S S E N  D E  H U I Z E N

[1]. [2]. 

[3]. 

[4]. 

[5]. [6]. 



je in de gaten houden wat er allemaal 

in het dorp gebeurt. Aan de huizen is 

van alles af te lezen. Er zijn tekenen 

om het boze oog te weren en om geluk 

af te dwingen. Een lelie op de gevel 

betekent dat de vroegere eigenaar in 

dienst was van de Franse koning. Dat 

leer ik allemaal van Fredo, die gek is 

op geschiedenis en elke week een rond-

leiding geeft door het dorp. Bergün was 

lang de plek waar handelaren, toeris-

ten en andere reizigers stopten voordat 

ze de Albulapas over gingen, vertelt hij. 

Hier werden voorraden ingeslagen en 

paarden gewisseld. De huizen hebben 

grote deuren, waar je zo met paard en 

wagen naar binnenreed. Een bruisend 

dorp was het. Tot de spoorlijn werd 

doorgetrokken in 1903. Een zegen voor 

reizigers, die nu snel en comfortabel 

de pas over konden reizen, maar een 

vloek voor Bergün. Daar gingen ze, al 

die reizigers met hun volle portemon-

nees, in één keer zo door naar hun 

eindbestemming. 

Maar wat een vloek is en wat een ze-

gen, blijkt vaak pas veel later. Want in 

een tijd van sloopdrift en vernieuwings-

drang had Bergün geen geld om te re-

noveren of nieuw te bouwen, waardoor 

de originele architectuur van het dorp 

grotendeels bewaard bleef. Nu zorgt 

dit juist voor een toeloop van reizigers, 

die terugverlangend naar de vakanties 

uit hun jeugd het authentieke dorpje in 

hun hart sluiten. 

O V E R  H E I D I  E N  N O S TA L G I E

Heidi! Dat is toch wel het ultieme Zwit-

serse ‘terug naar toen het leven nog 

puur en overzichtelijk was-verhaal’. 

Want Heidi, die bij haar opa in de ber-

gen woonde, bracht haar dagen door 

met dartelen door de alpenweiden. 

Daar beleefde ze kinderlijke avonturen 

met haar vriendje, geitenhoeder Peter. 

En laat de eerste Heidi-film nu in 1952 

opgenomen zijn in het nabijgelegen 

gehucht Latsch. Ik besluit ernaartoe 

te lopen vanuit Bergün en neem de 

lange route via Stugl, voor het mooiste 

uitzicht. 

Vroeg opstaan zorgt ervoor dat je het 

zonlicht langzaam over de bergtop-

pen het dal in ziet glijden, waarbij be-

sneeuwd Bergün beetje bij beetje wordt 

overspoeld met goudgeel licht. In het 

dal slingert ook de spoorlijn als een 

slang. Vaak kun je een van de karakte-

ristieke rode treinen uit de spoortunnel 

zien komen, onderweg naar Chur of St. 

Moritz. Verderop hoor en zie ik – na 

even zoeken – tweemaal een specht. 

Dat is dubbel zoveel als het aantal men-

sen dat ik tegenkom (één schooljongen 

die me netjes groet). Latsch heeft 45 

inwoners, heb ik gehoord. Dat kan wel 

zijn, maar ook in het dorp zie ik ze niet. 

Wel hoor ik kerkklokken en het geluid 

van schuifelende koeien in de stallen 

tussen de huizen. Het enige restaurant-

je is tijdelijk gesloten, dat had ik al in 

Bergün gehoord via de dorps-tamtam: »

• Met de trein naar Preda, 
om daar de sleeafdaling van 
zes kilometer te maken. 

• Biologische producten 
kopen in de verbouwde 
treinwagon op het pleintje 
bij de lokale boerenfamilies 
Schmidt & Amstad.

• Theedrinken en interieurspul-
letjes kijken bij winkel en 
theesalon Buteca Allegra 
van Susanne Rösli.

• Eten in het Kurhaus uit 1907. 
Het hotel in jugendstil werd 
opgeleverd vlak voordat de 
spoorlijn werd doorgetrok-
ken. Heel optimistisch werd 
gedacht dat de trein nóg meer 
gasten zou brengen. Dit bleek 
niet zo te zijn. Vanwege geld-
gebrek werd er heel lang niet 
gerenoveerd, daardoor zijn er 
veel originele details bewaard 
gebleven. In de keuken zwaait 
de Nederlandse chef-kok 
Paul Verhoeven de scepter.

• De andere spil in het dorp is 
Weisses Kreuz, familiehotel en 
populaire lunchplek. Probeer 
hier Capuns, een lokaal ge-
recht van snijbiet gevuld met 
deeg, uien, groenten en spek.

• Voor treinliefhebbers: een 
bezoek aan het Albula-
spoorwegmuseum, op het 
station van Bergün.

Doen en zien 
in Bergün

6keer
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eigenaresse Frau Schmid heeft haar 

been gebroken. Overal zijn doorkijkjes 

naar het omringende berglandschap en 

het dorpje zelf is über-idyllisch. Je ver-

wacht elke moment dat Peter de hoek 

om komt met een kudde geiten. 

D I E  A N D E R E  W I N T E R S P O R T

Allekneiters, wat gaat dit hard. De hak-

ken van mijn sneeuwschoenen stuiteren 

over de ijzige sledepiste. Ik heb er hele-

maal niet aan gedacht om mijn skibril 

mee te nemen, sneeuw en ijs spatten in 

mijn gezicht. Bergün is bij veel Zwitsers 

bekend vanwege de twee schlittelbahnen 

(waarvan één maar liefst zes kilometer 

lang is) en blijkbaar heb ik deze tak van 

sport een beetje onderschat. 

De familie Baumann praat me snel bij. 

Trots laten ze hun van hout, staal en die-

renvellen gemaakte sledes zien. Ze zijn 

met de hand en veel liefde gefabriceerd 

door de pater familias, opa Baumann, 

die tot hij zelf dik over de tachtig jaar 

was, nog meeging. “Sleeën is onze fa-

miliesport”, vertelt Christine Baumann. 

“Nu gaat al de derde generatie mee.” Is 

er iets veranderd in Bergün in al die 

tijd? Na diep nadenken en overleg met 

de ouderen in de familie: “Er zijn een 

paar huizen bij gekomen. En je kunt nu 

ook ’s avonds sleetje rijden, omdat er 

verlichting op de sleepiste is, dat was 

vroeger niet zo. Maar verder?” Ze halen 

hun schouders op: “Verder is er eigenlijk 

niet zoveel veranderd.” 

E L K E  M A A N D  V I N D E N  E R 

V O L L E M A A N S P A R T Y ’ S  P L A A T S

 

FOTO'S [1] Ideaal oefenterrein voor de eerste bochtjes.  
[2] De openluchtbar Snowhill van local Gaby. [3] Het Trein-
tje van de Rhätische Bahn kronkelt door het landschap.

[1]. 

[2]. 

[3]. 



D E C A D E N T  D AV O S

Dankzij de spoorlijn ligt de buitenwe-

reld vanuit Bergün binnen handbereik. 

Je kunt makkelijk een keer gaan skiën 

in St. Moritz of Lenzerheide. Of in 

Davos Klosters, dankzij het rode trein-

tje van de Rhätische Bahn binnen 45 

minuten te bereiken. Alleen de prachti-

ge uitzichten zijn de treinreis al waard. 

In de Jatzhütte op de Jakobshorn zit 

Natalie samen met vriendin Jenny aan 

de bar te kaarten. Blijkbaar is dat een 

ding hier, want aan elke tafel trekt 

er wel iemand een pak speelkaarten 

uit zijn of haar rugzak. “Ah, je zit in 

Bergün!” De ogen van Natalie worden 

zacht. “Met verse sneeuw is het een té 

schattig dorpje. Het is er bijna altijd 

rustig op de pistes. Buiten de school-

vakanties dan, want het is een populair 

dorp voor de Sportferien. We gaan er 

nog steeds weleens met vrienden naar-

toe. Als het net gesneeuwd heeft, is de 

off-piste te gek.” 

De Jatzhütte is hip and happening. De 

houten banken zijn bedekt met scha-

penvellen, op een plank staan meta-

len melkbussen en op de kaart vind je 

lamskoteletjes, Kaffi Sex (koffie met 

een shotje alcohol) en meringue. Elke 

maand vinden er vollemaanparty’s 

plaats, waarbij de gasten na sluitings-

tijd bij maanlicht naar het dal skiën. 

Ik maak de dalafdaling aan het einde 

van de middag bij zonlicht – en dan is-

ie al mooi. Lekker lang en het laatste 

stuk gaat tussen de besneeuwde bomen 

door, dat levert prachtige plaatjes op.  

Mooier dan dit worden de Alpen niet.

T H U I S K O M E N

Ik kijk uit naar het moment dat de 

trein vaart mindert en we het station 

van Bergün inboemelen. Hoe leuk 

Davos ook is – zo kun je bij de Jatz-

hütte bubbelen in een hottub in de 

sneeuw – Bergün voelt als thuiskomen. 

Of als een warm bad, zo je wilt. In het 

dorp kruis ik het pad van sleetjesfami-

lie Baumann, die vragen of ik een leuke 

dag heb gehad. Tijdens een laatste ron-

de door het dorp maak ik een praatje 

met Frau Romy Schmidt, terwijl ze de 

houten kar voor het familiehuis ordent 

waar ze overdag heisse Schokolade en 

punch verkopen. Zo staat alles weer 

klaar voor morgen, als de eerste skiërs 

en sleetjesrijders terugkomen. 

Eenmaal in mijn hotel kijk ik nog even 

op het prikbord. Wat is er morgen te 

doen in Bergün? Geen après-skiparty’s 

en geen Nederlandse zangers of be-

roemde dj’s, zie ik. Curling auf dem Na-

tureis, Lottoabend en een rondleiding in 

het dorp door Fredo (‘kinderen gratis’). 

Lekker simpel en overzichtelijk. Ik ga 

skiën en sluit de dag af met een heisse 

Schoggi op het bankje bij Frau Schmidt. 

Op de berg stop ik misschien nog even 

voor Apfelschnaps en een praatje bij 

Gaby van Snowhill. Wordt wederom 

een topdag! •
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