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M I N D E R B E K E N D E N E E FJ E D AT N E T O M D E H O E K W O O N T :
R U S T I G , M A A R M E T Z ’ N Z A A K J E S G O E D O P O R D E . WAT D E Z E
T E G E N P O L E N G E M E E N H E B B E N ? J E K U N T E R VA N A L L E S ,
MAAR HÓEFT NIETS. EVEN EEN VERSNELLING LAGER TIJDENS
E E N R E L A X T E W I N T E R VA K A N T I E I N H E T B E R N E R O B E R L A N D .

foto Wallbach Bad in Lenk, Monique geniet van het uitzicht.

02ZM31-Gstaat-Lenk-D01.indd 54

3/8/15 11:43

02ZM31-Gstaat-Lenk-D01.indd 55

3/8/15 11:43

GEEN RIJEN HIER, WÉL VRIENDELIJK
LIFTPERSONEEL, DAT JE
SNOWBOARD OF SKI’S AANPAKT EN
ZE VOOR JE IN HET LIFTBAKJE ZET

H

et besneeuwde wandelpad loopt langzaam via een bocht omlaag. De open
vlaktes en omringende bergtoppen
zijn bedekt met een dikke laag wollige

sneeuw, die afsteekt tegen de azuurblauwe lucht. We

zijn nog geen tien minuten onderweg en de weidsheid
van het panorama en de stilte denderen binnen. Het
is moeilijk te geloven dat er vlakbij een wereld is met
zoevende skiërs, knerpende snowboards en het gebrom
van liftjes. Niet dat we daar niet van houden – sterker
nog – het was wennen om de gondel in te stappen zonder
snowboard of ski’s. En ook bij het uitstappen grepen
we mis. Maar dat wordt helemaal goed gemaakt door
deze nieuwe ervaring. Vanuit gondelstation Leiterli
op de Betelberg bij Lenk, we zijn op ruim 1900 meter,
volgen we de korte Steinstoss-wandelroute van een
kleine anderhalf uur. Monique, mijn reisgenoot voor
deze dagen, en ik krijgen die grijns maar niet van ons
gezicht. Waar dat door komt? Hierboven hoor je alleen
het geknerp van onze voetstappen. En als we stilstaan
helemaal niets. De zuurstof dringt bij elke ademhaling
diep in onze longen, de zon schijnt, het panorama is
oogverblindend. Een mens zou van minder nog intens
gelukkig worden.
E E N G E V O E L VA N V R I J H E I D
Aan de andere kant van het dal ligt het Metsch-skigebied.
De nagelnieuwe StandXpress brengt ons in tien minuten
van Lenk naar Metschstand op 2100 meter. Geen rijen
hier, wél vriendelijk liftpersoneel dat je snowboard of
Het oudste huis van Lenk.

ski’s aanpakt en ze voor je in het liftbakje zet. Verbaasd

56 // ZWITSERLAND MAGAZINE

02ZM31-Gstaat-Lenk-D01.indd 56

3/8/15 11:43

kijken we toe: is dat omdat het rustig is? Nee, het is
standaard service, zo blijkt. De hele ochtend verma-

DE TIJD GA AT LANGZAMER

ken we ons met de voornamelijk blauwe en rode pistes

Terwijl reisgenoot Monique na de sauna afkoelt op

rondom Metschstand, om uiteindelijk neer te strijken

de veranda van het Wallbach Bad, uitkijkend over de

op het terras van restaurant Bühlberg. De keuken staat

besneeuwde toppen aan het einde van het dal, laat

bekend om het gebruik van ingrediënten van boerenbe-

ik in de warme loungeruimte van de spa ons verblijf

drijven uit de directe omgeving. Terwijl we snoepen van

in Lenk nog eens voorbijkomen. Tijdens een ommetje

een Bühlbergplättli, een plankje met lokale charcuterie

door het dorp laat in de middag vertelde ‘local’ Kylian

en kazen, ondervragen we onze gids Sonja Teuscher,

dat Lenk bekend staat als ‘het mooiste einde van een

die een paar dorpen verderop opgroeide. Wat beteke-

vallei in heel Zwitserland’. Maar ik werd afgeleid door

nen de bergen voor haar? Ze glimlacht en zegt: “Als ik

de kerkklok, die zo te zien was blijven hangen op 12 uur.

tot mezelf wil komen, ga ik de bergen in. De bergen

Een wonderlijke symboliek, want zo voelt het voor mij

zijn mijn thuis en geven me een gevoel van vrijheid.”

ook een beetje in Lenk. Niet dat de tijd stil heeft ge-

Buitensporten worden er in dit gebied met de paplepel

staan, want het gebied is van alle moderne gemakken

ingegoten. Kinderen vanaf een jaar of vijf gaan al met

voorzien. Maar het is gewoon alsof de tijd hier net iets

school skiën, hiken, snowboarden en langlaufen. Wat

langzamer gaat. De haast is uit mijn lijf en ik ben echt

zou het gaaf zijn als we dat ook in Nederland hadden: in

geland in Lenk. De prachtige natuur, de fijne, brede

plaats van een uurtje gym in een muf zaaltje op woens-

pistes, de mooie wandelroutes en de hartelijke locals

dagmiddag, lekker een middag actief de natuur in!

hebben me gegrepen.

Monique Kolmeijer
en gids Sonja
Teuscher op
Metschstand.

»
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LUXE IN GSTA AD
Ski’s bungelen aan mijn voeten, naast me in de stoeltjeslift zit Monique met haar snowboard. Klaar voor
weer een mooie dag op de pistes. Op de liftpalen zien

HIER KUNNEN WE
DE HELE MIDDAG WEL
BLIJVEN HANGEN.
OF LATEN WE ONS
VERLEIDEN VOOR
NOG EEN RONDJE OP
DE LATTEN?

we reclames voor sjieke horloges en diamanten oorbellen. Het is meteen duidelijk: we zijn in Gstaad, de
speeltuin voor de jetset. Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Olivia Newton John, Prinses Diana, Prins Albert van
Monaco: allemaal kwamen of komen ze graag in Gstaad.
Ereburger Julie Andrews doneerde een standbeeld aan
het plaatsje als dank voor de gelukkige tijden die ze er
met haar echtgenoot doorbracht. En onze outdoorgids
Fiona Romang zal zich achteloos laten ontvallen dat
Madonna hier vorig jaar nog heeft geskied: “Ik had haar
bijna niet herkend. Het is dat een vriendin me erop attendeerde”. Beroemd of niet: de locals zijn er niet van
onder de indruk. “We zijn het van jongs af aan gewend”,
vervolgt Fiona. “Filmsterren, zangers, zakenmensen
en toeristen, ze komen hier om even zichzelf te zijn en
lekker in de natuur te sporten. Wij zorgen ervoor dat ze
de best mogelijke tijd hebben.”

[1]
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[3]

ADELBODEN-LENK
Hoogte:
1.068 m – 2.362m
Piste:
210 km
Loipe:
24 km
6-daagse liftpas:
• volwassenen
CHF 293
• senioren
CHF 268
• jongeren
CHF 240
• kinderen
CHF 157

[2]
[1] De Zwitserse bergkeuken is hip en gezond.
[2] Monique met gids Fiona Romang in
natuurreservaat Lauenen, bij Gstaad.
[3] Bergrestaurant Standhütte.
[4] Gstaader Rahmli, een witschimmelkaasje van
Molkerij Gstaad.

Afstand vanaf Utrecht

884 km

G S TA A D

ACTIEF DE SNEEUW IN

Hoogte:
940 m – 2.917 m
Piste:
250 km
Loipe:
95 km
6-daagse liftpas:
• volwassenen
CHF 327
• senioren en jongeren CHF 295
• kinderen
CHF 180

Bochtje naar links, bochtje naar rechts. Mijn ski’s glijden

Afstand vanaf Utrecht

[4]

over de goed geprepareerde piste. Achter me hoor ik
het geknerp van Monique’s snowboard. Of je nu in een
vijfsterrenhotel of een familiepension in Gstaad slaapt,
de pistes zijn voor iedereen net zo grandioos. We verkennen het skigebied Saanerslochgrat en de Hornberg,
vlakbij Gstaad. “Zullen we deze nog een keer doen?”,
vragen we meerdere keren aan elkaar aan het einde

883 km

Wil je in Adelboden-Lenk,
Gstaad én Alpes Vaudoises
skiën? Koop dan een SuperPas.
Dichtstbijzijnde treinstations:
Lenk im Simmental, Schönried,
Gstaad.
» gstaad.ch
» adelboden-lenk.ch
» superpass.ch

van een afdaling. Uiteindelijk schuiven we toch - veel
later dan gepland - aan voor de lunch bij de nieuwe
Hamilton Lodge, zusje van het hotel-restaurant met
dezelfde naam op de Belalp. Het etablissement is nu
al populair, vanwege de hippe inrichting, het zonnige
terras en de voor deze contreien eigenzinnige kaart, met
Marokkaanse harissasoep en geitenkaassalade. Mmm…
de zon op ons gezicht. Hier kunnen we de hele middag
wel blijven hangen. Of laten we ons verleiden voor nog
een rondje op de latten?

»
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EEN MAGNIFIEK
UITZICHT OVER
DE OMLIGGENDE
BERGTOPPEN EN
O P G S TA A D Z E L F,
DAT IN DE DIEPTE
VA N H E T DA L L IG T

DINEREN OP GROTE HOOGTE
Ouch. Het lijf protesteert. Na een paar dagen skiën, hiken en sneeuwschoenwandelen komt de spa van hotel
Ermitage in Gstaad als geroepen. In het zoute water
van het zwembad ontspannen de spieren als te strak
aangespannen snaren van een piano: ploink. De sauna’s
en stoombaden lonken, maar de ontspanningsruimte –
met warmtebedden en koptelefoons met muziek naar
keuze – óók. Overigens hoef je niet per se naar de spa
als je een kamer hebt geboekt in dit hotel, één van de
vele vijfsterrenhotels in Gstaad en omgeving. Natuurlijk
kost het wat, maar dan heb je ook een dampf aroma bad
in je badkamer, is het taartjesbuffet om vier uur ’s middags inbegrepen, evenals een compleet gezondheidsen sportteam, dat elke dag zorgt voor een programma
vol activiteiten. Er ligt zelfs een tubetje Arnica in de
badkamer.
De haren zijn nog nat als de taxi voorrijdt om ons naar
Restaurant Sonnenhof te brengen, dat hoog op een berg

[1]
[1] In het Simmental worden
overal lokale producten
verkocht.
[2] Hamilton Lodge in
Zweisimmen, een zusje van
de bekende lodge in Belalp.
[3] Berner Sennenhond Dino
weet als geen ander dat het
goed toeven is op het terras
van restaurant Bühlberg.
[4] De befaamde Bühlbergplättli, met charcuterie en
kazen van boeren uit de
omgeving.

[2]
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[4]

[3]

net buiten Gstaad ligt. Op de weg ernaartoe schakelt
de taxi terug in een lagere versnelling, iets wat ik dagen

3X

geleden al heb gedaan. Daar nodigt de omgeving nu
eenmaal toe uit, in Lenk én in Gstaad. Eenmaal boven
verwelkomen eigenaren Louise en Erich Baumer – zij uit
Stockholm, hij een local – ons hartelijk. Ze runnen het
restaurant sinds 1999 en voeren een verfijnd menu met
veel Franse en Italiaanse invloeden. Met één uitzondering: de lokale ‘Simmertaler biefstuk auf heissem Schiefstein
serviert’. Het eenvoudige, maar smakelijke gerecht staat
al veertig jaar op de kaart. Het is een erfenis van de
vorige eigenaren en een favoriet van veel locals.
Terwijl Louise de laatste hand legt aan de tafels en Erich
weer de keuken induikt, lopen wij het terras op. Sonnenhof heeft een magnifiek uitzicht over de omliggende
bergtoppen en op Gstaad zelf, dat in de diepte van het
dal ligt. De schemering valt en de lichtjes in het plaatsje
floepen één voor één aan. Morgen zullen we ons in de
dorpsstraat vergapen aan de etalages van Louis Vuitton, Hermès en Chopard, en Nusstorte kopen bij Charly’s.
Maar nu ligt Gstaad letterlijk aan onze voeten.•

LUNCHEN OP DE BERG
Bühlberg
Bühlbergstrasse 179, Lenk
Bij restaurant Bühlberg is de kans groot dat je Dino treft,
een Berner Sennenhond van een boer op dezelfde berg.
Dino komt regelmatig langs om met de restaurantgasten
te kroelen en heeft zelfs een eigen kleedje in de hal.
Maar kom hier vooral ook vanwege de keuken (lokale
ingrediënten) en het waanzinnige uitzicht. »buehlberg.ch
Hamilton Lodge
Rinderbergstrasse 26, Zweisimmen
De bekende Hamilton Lodge uit Belalp van de Nederlandse
John & Jacqueline Wegink heeft er een zusje bij in
Zweisimmen. Je skiet er vanuit Gstaad zó naartoe.
De geitenkaassalade is top, maar veel mensen komen
ook voor de hamburgers. »hamiltonlodge.ch
Wallegg-Stube
Rütistrasse 12, Lenk
Een lieflijke berghut is de Wallegg-Stube, met een fijn
terras en een petieterig interieur. Lekkere Käseschnitte
mit Schinken und Ei. »wallegg-stube.ch
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