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De Toggenburger Höhenweg voor
de machtige Säntis, het symbool
van Oost-Zwitserland. Vanaf deze
berg kun je zes landen zien.
© André Meier

Grüezi.
H

et mag dan een cliché zijn, maar het is wel
waar: wij koeien zijn het nationale dier van
Zwitserland. We voelen ons hier immers meer dan
thuis. Prachtige Alpen, een wonderschone natuur
en sappige groene weilanden … wat wil je nog
meer? Des te beter voor ons – en voor de kaas, want
een ontspannen, gelukkige koe geeft de beste melk
voor de beste kaas. En soms, als er iets te vieren
valt, worden we zelfs feestelijk versierd. Zoals vandaag, speciaal voor dit tijdschrift.
Het laat je mijn Zwitserland zien in mijn favoriete
seizoenen, tussen de lente en de herfst – want dan
kan ik bijna aan één stuk buiten blijven. Het tijdschrift is in vier hoofdstukken onderverdeeld, die
samen ons land karakteriseren: enerzijds “bergen”
en “water”, de elementen die zo kenmerkend zijn
voor het Zwitserse landschap, en anderzijds
“huizen” en “mensen”, de levendige tradities van
de mensen die in dit landschap wonen.
Misschien vind je tijdens je bezoek wel het weiland waar de versiering op mijn kop vandaan komt
– neem dan een flinke snuif en neem de geur van
Zwitserland mee naar huis.
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BERGEN
Lange tijd liepen er geen paden naar de bergen.
Men dacht dat het daarboven slechts een steenwoestijn was.
Maar toen werd de schoonheid van de bergen ontdekt
en stap voor stap ontsloten. Nu zijn er 65.000 kilometer aan
wandelroutes door de Zwitserse bergen.

Wandelparadijs

6

Stoos

De wandelpadwerkers

10

Val

d’Hérens

Strijd van de
koninginnen

11

Nendaz & Veysonnaz

Bergkampaden naar
het geluk

13
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BERG
BERGEN

Uitzicht vanaf de
bergkam-wandelroute
op de Chlingenstock
en verder over de
Alpen van Uri.

Wandelparadijs
Wandelen is zo belangrijk voor de Zwitsers dat ze
de wandelroutes in hun grondwet hebben geregeld.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en het
Zwitserse leger alle routeborden liet verwijderen om te voorkomen dat een binnenvallende vijand ze als wegwijzers zou kunnen
gebruiken, was dat een flinke tegenslag voor
de beweging. Maar Zwitserland was toen al
besmet met het wandelvirus en na de oorlog
ging het werk dus meteen weer verder.

Een andere mijlpaal kwam in de jaren zeventig, toen de burgemeester van Zürich naar
Bern liep. Het was hem namelijk opgevallen
dat de gemarkeerde “paden” voor het merendeel geasfalteerd waren. Hij vond het lopen
op zo’n ondergrond niet zo aangenaam voor
de voeten en vermoeiend voor de geest. Om
de situatie te verbeteren stelde hij in 1974
met zijn “Volksinitiatief ter bevordering van
de Zwitserse voet- en wandelpaden” een
grondwetswijziging voor – maar die werd
door de bondsregering verworpen. Het Zwitserse parlement vond het echter wel een goed
idee en nam een tegenvoorstel aan. Als gevolg
hiervan is het thema “wandelroutes” in Zwitserland sinds 1979 op grondwettelijk niveau
geregeld. Vanuit politiek oogpunt is dit een
opmerkelijke Zwitserse eigenschap.
De wandelrouteliefhebbers waren zeer verheugd met dit besluit en vandaag de dag is
het in Zwitserland verboden om voetgangers- en wandelroutes naar believen te asfalteren of met beton te bedekken.
App SwitzerlandMobility
De app van SwitzerlandMobility is de ideale gids voor
iedereen die in Zwitserland
op pad is. Extra waardevol:
gps-tracking en topografische
kaarten van het wandelroutenetwerk, met beschrijvingen,
foto’s en hoogteprofielen.

; switzerlandmobility.ch

Bron: wandern.ch

oen de leraar Jakob Ess op een mooie
zomerdag in de jaren dertig van de vorige eeuw met zijn schoolklas over de Klausenpas wandelde, ratelde de toekomst aan
hen voorbij. In de jaren sinds zijn laatste bezoek was de populariteit van de auto sterk gestegen en nu reed er een gestage stroom
voertuigen voor de lol over de prachtige bergpas in Uri. Dit was voor de klas geen pretje. Ze
hadden last van het stof en de stank van de
brullende voertuigen die vlak langs de wandelgroep voorbij denderden. Zo had de leraar
zich deze wandeling niet voorgesteld. Hij
trok naar Bern en stelde daar voor om een
speciale bewegwijzering te creëren voor
wandelroutes. Hij vond al snel medestrijders
bij Pro Juventute en de jeugdherbergen. In
1934 richtte hij samen met hen de “Wanderweg-Bewegung” op, een nationale vereniging
voor wandelroutes. Uit die tijd dateert het
zwart-gele ontwerp van de routewijzers, dat
ook nu nog wordt gebruikt. Al snel waren er
in alle kantons afdelingen die belast werden
met de planning, de bewegwijzering en het
onderhoud van de wandelpaden.

Wandeltip

BERGEN

T
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Wandelen is een van de favoriete vrijetijdsbestedingen van de
Zwitsers. Rond 80 % van de bevolking zegt af en toe met vrienden,
familie of alleen gebruik te maken van het Zwitserse wandel
routenetwerk. Neem de meneer op de foto: hij loopt in de zomer
bijna dagelijks 1000 meter omhoog op de berg achter zijn huis,
de Grosser Mythen in het kanton Schwyz.
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Routewijzer
A Locatie
Huidige locatie en hoogte.

C Wandeltijd
Wordt exclusief pauzes aangegeven.

B Wandelbestemmingen
Als er in dezelfde richting naar meerdere
bestemmingen kan worden gelopen,
staat de dichtstbijzijnde bovenaan.

D Routecategorie
De moeilijkheidsgraad verwijst zowel naar
de mate van ontwikkeling van de route als
de eisen die er aan de wandelaars worden
gesteld. Via kleuren wordt een onderscheid

gemaakt tussen wandelroutes (geel),
bergwandelroutes (wit-rood-wit) en
alpiene wandelroutes (wit-blauw-wit).
E Verdeelstreep
Als een route zich later splitst,
wordt dit aangegeven met een
verdeelstreep.

Wandelroutes
Wandelroute

Wandelroutes gaan vaak over brede paden,
maar kunnen ook smal en oneffen zijn.
Steile stukken worden met traptreden overwonnen en met relingen beveiligd. Naast de
gebruikelijke voorzichtigheid en oplettendheid stellen wandelroutes geen bijzondere
eisen aan de wandelaars. Het dragen van
stevige schoenen met antislipzool en weerbestendige kleding is aanbevolen.

Bergwandelroute

Bergwandelroutes ontsluiten gedeeltelijk
onbegaanbaar terrein en zijn steil, smal en
af en toe onbeschut. Extra moeilijke stukken
worden met touwen of kettingen beveiligd.
Wandelaars moeten tredzeker zijn en geen
hoogtevrees hebben. Een goede conditie is
eveneens belangrijk. Verder moeten ze de
gevaren in de bergen kennen (vallend
gesteente, slip- en valgevaar, plotselinge
weersveranderingen). Goed schoeisel en
een goede uitrusting zijn een vereiste.

Alpiene wandelroute

Alpiene wandelroutes gaan gedeeltelijk over
sneeuwvelden, gletsjers, puinhellingen of
rotsen. Het kan zijn dat je op bepaalde plekken moet klimmen en soms is er geen pad.
De aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen is niet gegarandeerd. Wandelaars
moeten tredzeker zijn en geen hoogtevrees
hebben. Een goede conditie is eveneens
belangrijk. Verder moeten ze de gevaren in
de bergen kennen. Soms zijn een kompas,
een touw, een houweel en klimijzers nodig.
Te boeken aanbiedingen
Unieke outdooractiviteiten en bergbelevenissen of meerdaagse wandelingen in de
Zwitserse Alpen boeken:
mammutalpineschool.com
eurotrek.ch

F Symbolen
Symbolen verwijzen naar bushaltes,
uitzichtpunten, barbecueplaatsen
of restaurants.
G Richtingwijzer
Routewijzers zonder vermelding van
bestemming of tijd worden daar geplaatst
waar het verloop van de route onduidelijk is.

H Routes van
“Wanderland Schweiz”
Routevelden met een eencijferig nummer
staan voor nationale routes in Zwitserland.
De klassieker onder de Zwitserse langeafstandswandelroutes is de Via Alpina.

MySwitzerland.com/wandelen
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BERGEN

Stoos

E

en spectaculaire bergwandelroute verbindt twee hoge
pieken aan de oever van het Vierwoudstedenmeer. Hoewel dit een
hooggelegen route is, maken ook
gezinnen en ouderen er vaak gebruik van, want dankzij de kabelbaan zijn beide pieken – de
Fronalpstock en de Klingenstock
– zeer goed bereikbaar.
De wandelroute met zijn
fantastische uitzicht op de Alpen
en het meer wordt door toegewijde senioren uit de omgeving
met veel vreugde en plezier on-

derhouden. Hun loon? “De mooiste werkplek ter wereld” en een
dankjewel van de wandelaars.
Sinds 2006 hebben de vrijwilligers al ontelbare werkdagen
geïnvesteerd om van het ooit onbeschutte alpiene pad een goed
onderhouden bergwandelroute
te maken. Met lokale materialen
zoals stenen uit de berg en het
hout van oude elektriciteitsmasten hebben ze duizenden traptreden in het steile terrein gemaakt,
de wandelpaden verbreed en routewijzers geplaatst. Zo is er een

relatief veilige route ontstaan, die
beginners een onvergetelijke
kennismaking met bergwandelen biedt.
Wie zichzelf trakteert op
deze indrukwekkende tocht hoog
in de lucht maakt kans om de
vaardige heren persoonlijk aan
het werk te zien.

Bergwandelen

De wandelpadwerkers

Stoos
4 km
400 m

400 m

2u
Genieters zonder hoogtevrees
Picknick met 360 graden
panoramisch uitzicht
over het Vierwoudstedenmeer

Film: Toekijken hoe
een route tot stand
komt.
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Val

d’Hérens

Strijd van de koninginnen
n het schilderachtige Val
d'Hérens in Wallis leeft een
bijzonder koeienras: de pikzwarte Eringerkoe. Deze 600 kilogram zware dieren bepalen met
indrukwekkende gevechten de
hiërarchie binnen de kudde en
maken daarbij gebruik van kop
en hoorns. Aan het begin van de
zomer, als de koeien net tijdens
de traditionele “Inalpe” naar de
alpenweiden zijn gebracht, is de
sfeer tussen de koeien explosief.

Dan komen de koeien van verschillende boeren voor het eerst
bij elkaar en moeten de machtsverhoudingen zo snel mogelijk
worden vastgelegd. Een fascinerend schouwspel waarbij de
koeien met hun koppen tegen elkaar aan stoten en elkaar proberen weg te duwen. Pas tegen het
einde van het alpenweideseizoen,
wanneer de hiërarchie duidelijk
is, wordt er minder gevochten.
Bijna elke familie in het dal
bezit traditiegetrouw een aantal
van deze koeien. Ze geven niet

veel melk, maar ze zijn de trots
van de regio en spelen de hoofdrol in de traditionele koeiengevechten die in verschillende
Val d’Hérens
arena’s in Wallis worden gehou10,3 km
den. De finale in de arena van
Aproz, waar duizenden toe790 m
790 m
schouwers op afkomen, is een
4u
spektakel waarbij je je in een anAvontuurlijke natuurliefhebbers
dere wereld waant. Bezoekers en
De zwarte Eringerkoeien
locals kijken onder het genot van
op de Alp Mandelon
raclette en wijn toe hoe de strijd
van de koninginnen wordt be- Film: Vechtende koeien
op de alpenweide en
slist.

Koeiensafari

I

in de arena.

Al smoorverliefd
op Zwitserland.

Nog voordat
u aankomt.

swiss.com

Made of Switzerland.
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Nendaz & Veysonnaz

A

ls je van duursporten én van
de bergen houdt, begrijp je
waar Stéphane Aymon het over
heeft. Hij zegt het zo: “Wandelen
gaat mij te langzaam, ik zie dan te
weinig van deze ongelooflijk
veelzijdige landschappen.”
Daarom heeft de gepassioneerde toerskiër het trailrunnen
ontdekt: een soort joggen op
bergwandelpaden. Hij hield nooit
zo van joggen, maar trailrunning
heeft hem meteen gepakt. “Tijdens het hardlopen voel je je licht,
vrij en in harmonie met de natuur. Je leeft in het moment.”

Stéphane woont in Nendaz, een
gemeente die vanuit het op 460
meter diepte liggende Rhônedal
oploopt tot 3336 meter boven de
zeespiegel. Het gebied staat bekend om zijn lichte bossen en
lieflijke suonenroutes: wandelroutes langs oude irrigatiekanalen. Maar Stéphane is vooral dol
op trails boven op de berg: “Er
zijn maar weinig plaatsen waar je
over zulke spectaculaire bergkammen kan lopen.” Voor de atletische inwoner van Wallis is het
de perfecte manier om energie te
tanken.

Hij neemt ook deel aan trail
runningwedstrijden, zoals de
Nendaz Trail vlak voor zijn deur
– een insidertip in hardloperskringen. Deze Grand Parcours is
70 kilometer lang en beslaat een
hoogteverschil van 3590 meter.
Als dat je echt te veel is, kun je
ook op twee kortere routes de
sfeer van zo’n wedstrijd proeven.
En elf andere routes nodigen je
uit om de veelzijdigheid van het
dal te ontdekken.

Trailrunning

Over de bergkam naar het geluk

Nendaz Trail, beginnersroute
16 km
840 m

840 m

Atletische bergliefhebbers
Alp Balavaux met
100 jaar oude lariksen

Film: Misschien wel de
mooiste after-worktrailrunning-ronde.

WAT E R
In bevroren toestand vertelt het als gletsjer over
kwetsbare schoonheid. Het is dan zowel vermanend als
indrukwekkend. Op zijn reis door het landschap creëert
het water als habitat een wonderlijke diversiteit.
Maar soms laat het zich rustig temmen en verandert
het droge weilanden in vruchtbaar land.

G r o t e A l e t s c hg l e t s j e r

Walking on ice
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WATER

In de buik van de
gletsjer openen zich
wonderlijke blauwe
werelden voor avonturiers.

WAT E R

17

Grote
A l e t s c hg l e t s j e r

Walking on ice

D

e Grote Aletschgletsjer slingert tussen steile rotswanden majestueus naar beneden.
Met een lengte van 23 kilometer
is het de indrukwekkendste ijsstroom van de Alpen, die zowel
wetenschappers als avonturiers
aantrekt. De enorme kolos is
900 meter dik en bestaat uit
27 miljard ton ijs.

kabbelt het smeltwater door een
labyrint van geulen. Een begeleide gletsjertocht over deze reus
is een belevenis voor alle zintuigen.
In de laatste 40 jaar is de Grote
Aletschgletsjer 1300 meter gekrompen en 200 meter dunner
geworden. Op hete dagen kan de
gletsjer tot wel 20 centimeter aan
dikte verliezen. Wie hier over het
Daarom voelen gletsjerbezoekers bevroren water loopt, krijgt ontweinig van de zomerhitte in het zag voor de enorme krachten van
Rhônedal: een kille wind waait de natuur.
over het ijs en onder je voeten

WAT E R

“Bezoekers die voor het eerst midden in deze majestueuze
bergwereld staan voelen zich gewoonweg overweldigd.”
Patrick Z’Brun, berggids

Met een ervaren berggids is de
wandeling door het labyrint van
spleten ook voor beginners op
een gletsjer te doen.
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Gletsjertong
Middenmorene
Zijmorene
Eindmorene
Gletsjerbeek
Gletsjermond
Firnveld
Voedingsgebied
Ablatiezone
Fiesch
Fiescheralp
Eggishorn

Gletsjertocht

E

Fiesch
12 km
500 m

1200 m

6 u (2–3 u op de gletsjer)
Sportieve natuurliefhebbers
Uitzicht vanaf het bergstation
Eggishorn op de ijsreus

Film: Een voorproefje
van de gletsjertocht.

A u ss e r b e r g

Gestaag gedruppel
m in Wallis te kunnen boeren, moet het kostbare water
uit de besneeuwde bergen naar de
droge hellingen boven het Rhônedal worden geleid. Daarvoor
hebben de inwoners van Wallis
spectaculaire waterleidingen gebouwd, de zogenaamde suonen of
bisses. Om ervoor te zorgen dat
het water in de kilometers lange
suonen ongehinderd kan stromen, vinden er in het voorjaar
schoonmaakacties plaats. Iedereen die gebruik maakt van het
water uit een suone, verwijdert
dan gezamenlijk zand, stenen en
takken uit de suonen. Ook worden
waar nodig reparaties uitgevoerd.
Daarna wordt er tot in de herfst
dag en nacht geïrrigeerd. Wie er
wanneer en hoe lang recht heeft
op het water is sinds lange tijd
schriftelijk vastgelegd en is afhankelijk van de grootte van de
percelen. Na een bepaald aantal
dagen, of wanneer alle weilanden
die aan een suone liggen geïrrigeerd zijn, begint het proces opnieuw. Dat noemen ze “Wasserkehr”. Bij een middelgrote suone
gebeurt het om de 14 dagen. De
dagen en de tijdstippen worden
duidelijk op de kalender genoteerd, zodat er geen kostbare wateruren worden vergeten. Wanneer het warm is en er veel water
nodig is, worden alle wateruren
volledig benut.

ratie. Het water moet naar de
steile hellingen worden geleid,
anders zou alles opdrogen. Het
wordt dus via een fijn vertakt systeem van greppels naar de weilanden geleid, waarbij je altijd
moet opletten dat het water niet
zijn eigen weg gaat. Wie de waterkanalen en indrukwekkende
landschappen zelf wilt ontdekken kan er gewoon langs wandelen. Er zijn tal van suonen-wandelroutes waaruit je een keuze
kunt maken.
Zo is er bijvoorbeeld een spectaculaire maar uitdagende berg- en
suonenwandeling naar het Baltschiederdal en terug naar Ausserberg. Over suonen gesproken: in
2020 heeft de Zwitserse Stichting
voor Landschapsbescherming de
suonenlandschappen op de Oberwalliser Sonnenberg uitgeroepen
tot Landschap van het Jaar.
Wie het vakmanschap wil bewonderen zonder de deur uit te
gaan, kan de suonen ook op het
huidige Zwitserse briefje van
honderd zien.

Suonen of bisses

O

Ausserberg
15,6 km
4 ¾u
Wie verfrissing zoekt
Rondwandeling in het
Baltschiederdal

Zo’n traditionele irrigatie is
zwaar werk maar noodzakelijk. Film: Hoe de suonen
De kennis wordt mondeling over- vandaag de dag nog
geleverd, van generatie op gene- worden gebruikt.
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WAT E R

St. Petersinsel

H

et dromerige St. Petersinsel
is een langgerekt schiereiland dat tot het midden van het
Meer van Biel reikt en dichters en
romantici al eeuwenlang in de
ban houdt. Toen de beroemde filosoof en schrijver Jean-Jacques
Rousseau in 1765 een aantal
weken op het eiland doorbracht,
schreef hij zijn boek “Flora
Petrinsularis”. Hij gebruikte zulke
mooie woorden om zijn liefde
voor deze magische plek uit te
drukken dat het al snel een hartstochtelijke bestemming werd
voor dichters en keizerinnen.

De rust en de magie van het
St. Petersinsel zijn inderdaad
tijdloos: verstopte strandjes, beschutte bossen, wandelpaden en
een voormalig klooster maken
het tot een waar natuur- en ontspanningsparadijs. En sinds de
verlaging van het waterpeil 150
jaar geleden is het voormalige eiland door een landtong met het
vasteland verbonden. Daar kan
men als het ware over het water
lopen of fietsen. Vandaag de dag
is deze unieke plek in het midden
van het Meer van Biel uitgeroepen tot landschaps- en natuur-

monument. De perfecte plek voor
een ontspannen weekend met z’n
tweetjes. Het oude klooster behoort nu tot de Swiss Historic
Hotels, met een gezellig tuinrestaurant waar veel dagjesmensen
een pauze inlassen. Maar wie het
eiland voor zichzelf wil hebben
boekt een van de 13 kamers – ook
die waarin Rousseau zich zo enthousiast uitliet – en geniet ’s
avonds van de stilte onder de
sterrenhemel.

Kloosterleven

Eilandleven

St. Petersinsel
9 km (retour)
3u
Ontspannen wandelaars
Stilte van de nacht

Film: De magie van het
St. Petersinsel.
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Val Piora & Meer

va n

Cadagno

H

et afgelegen Val Piora op
2000 meter hoogte beschikt over een buitengewoon
grote biodiversiteit die onderzoekers van over de hele wereld aantrekt. Vooral het Meer van Cadagno, waarin tien keer zo veel
vis voorkomt als in vergelijkbare
bergmeren, is een trekpleister.
Deze overvloed aan vis is te danken aan het zeldzame fenomeen
“meromixis”, waarbij het water
uit verschillende lagen bestaat
die zich niet vermengen. De bovenste waterlaag is zeer rijk aan

zuurstof – ideale omstandigheden voor vissen. De onderste laag
wordt door bronnen op de bodem
van het meer gevoed en verrijkt
met zouten uit het Dolomietengesteente. Daardoor is het zwaarder en blijft het zuurstofvrij. Hier
is geen leven mogelijk. Maar de
middelste laag is het interessantst: op een diepte van tussen
de 11 en 13 meter leeft hier een
bijzondere zwavelbacterie. En die
is rozerood – watermonsters uit
deze diepte zijn dus pink! Maar
het Val Piora is niet alleen voor
onderzoekers een bezoek waard.

De meer dan 20 meren die idyllisch in het berglandschap liggen
maken het hooggelegen dal tot
een wandelparadijs. Wie nog
meer wil genieten, last bij de
Cadagno-hut een pauze in en laat
zich hier de bergkaas en prosciutto van de alp om de hoek goed
smaken.

Merenwandeling

Meromixis

Val Piora
8 km
2,5 u
Nieuwsgierige ontdekkers
In de alpenhut Cadagno
kaas en prosciutto crudo van
de Alpe Piora proeven

Film:
In het mysterieuze
meer duiken.

HUIZEN
Kunst brengt kleur: als street art letterlijk in de grijze straten.
Maar ook figuurlijk, als een inspiratie die verrast. Kunst
combineert op speelse wijze klassieke elementen met nieuwe
technologieën en danst daarbij telkens weer met nieuwe
perspectieven.

Lugano

Een museum zet koers
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Het nieuwe kunst
museum van Lugano
verleidt tot ontdekken
en verwonderen.

Lugano

Een museum zet koers
Met het cultuurcentrum LAC in Lugano is er een platform voor
hedendaagse kunst in Zuid-Zwitserland gecreëerd. Maar ook een
architectonische oase, die ontzettend veelzijdig is.
ls een schip dat ligt te wachten op zijn
reis de wijde wereld in ligt het Lugano
Arte e Cultura (LAC) aan de oevers van het
Meer van Lugano. Het donkergroene oppervlak en de ruime raampartijen glinsteren in
het zonlicht, alsof het gebouw om aandacht
moet concurreren. Het werd ontworpen door
de architect Ivano Gianola uit Ticino, die de
opdracht van meer dan 120 concurrenten uit
de hele wereld won. Het idee van Gianola
kenmerkt zich door een sterke band met de
omgeving waarin het cultuurcentrum ligt ingebed. De grenzen tussen de straten van de
stad, het meer en het gebouw lijken hier te
vervagen, evenals de grenzen tussen oude en
moderne architectuur. Het LAC is een plaats
van creatieve ontmoeting, een ruimte voor
kunst geworden.
A De toegangshal
Het hart van het cultuurcentrum is de ruim
650 vierkante meter grote toegangshal. De
grote raampartijen laten een weids uitzicht
zien: naar het nieuwe Piazza Bernardino
Luini, naar het amfitheater en het park, maar
ook naar het bewegende oppervlak van het
meer en de huisbergen San Salvatore en
Monte Brè.

C

A
B

D

Het Museo d’arte della Svizzera
italiana (MASI)
Het MASI is uitgegroeid tot een cultureel
kruispunt tussen het zuiden en het noorden
van de Alpen. Het is verspreid over twee locaties: het LAC en het historische Palazzo
Reali. De ruime zalen bieden onderdak aan
indrukwekkende kunstcollecties uit Lugano
en het kanton Ticino.
B

C De theater- en concertzaal
De volledig met perenhout beklede hal verspreidt een heerlijke geur. Dankzij een geavanceerde akoestische techniek worden de
luisteraars tijdens concerten – van klassieke
muziek tot jazz en van opera tot operette –
ondergedompeld in de vele klanklagen van de
muziek.
D De kerk Santa Maria degli Angioli
Tot het cultuurcentrum behoren ook architectonische juwelen zoals de kerk van Santa
Maria degli Angioli met 16e eeuwse fresco’s
van Bernardino Luini. Met behulp van een
3D-bril wordt hier het verleden in en rond de
kerk tot leven gebracht, bijvoorbeeld de in
1913 stilgelegde kabelspoorweg.

Stadsjuwelen

A

Kunst aan het Meer van Lugano
Mis het uitzicht op de
Monte Brè en de San Salvatore
niet
Een kleine oase midden in
de stad is het Parco Ciani met
zijn weelderige palmbomen.

Film: Kunstruimtes
en zuidelijke flair
in Lugano.
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Rondom het LAC
A

D

Buongiorno!

Artistiek experimenteren

In Hotel Gabbani de
dag heerlijk beginnen

In de Besso-tunnel met
techniek interageren.

In het hartje van de oude binnenstad, in Hotel
Gabbani, worden veel van de levensmiddelen
in eigen huis vervaardigd, en anders zijn ze
afkomstig van producenten uit de regio. Het
ontbijt bestaat uit koffie van de espressomachine, sierlijk geserveerde eiergerechten en
een buffet met knapperige broden, verse jam
en pittige kaassoorten uit Ticino.

Bij het station nodigt digitale kunst uit tot
experimenteren: in de Besso-tunnel interageren techniek en voorbijgangers met elkaar. Onder de naam NeuralRope#1 hebben
kunstenaars en wetenschappers hier een
kunstwerk gemaakt dat wetenschappelijke
inhoud op esthetische wijze weergeeft en je
in het voorbijgaan laat nadenken.

Hotel Gabbani Piazza Cioccaro 1, Lugano

Tunnel Di Besso Via Sorengo, Lugano

B

E

Onder cipressen

Exotische bloemen

Rondom het LAC in de schaduw
van oude bomen flaneren.

In het park van Villa Saroli
bij vogelgezang dagdromen.

Na een bezoek aan het cultuurcentrum LAC
word je buiten meestal warm en vriendelijk
begroet door de zon van Ticino. Tussen het
LAC en het “Palace” is er een steegje naar de
nabijgelegen cipressenhof. Hier wanen de genieters zich in de tuin van een Toscaans landgoed, terwijl ze in de schaduw van de reusachtige bomen en langs de sobere gevel van
het museum slenteren.

In het sprookjesachtige park van Villa Saroli
lijken de drukke straten van Lugano ver weg.
Het is een botanisch juweeltje met de meest
uiteenlopende subtropische vegetatie. Wie
hier van tijd tot tijd naar de grond kijkt, ontdekt veel exotische bloemen. De villa zelf dateert uit de renaissance en is van binnen
prachtig gedecoreerd. In wisselende tentoonstellingen krijgen kunstwerken hier een
prachtig tijdelijk onderkomen, terwijl in de
orangerie aan de noordkant de altijd groene
jasmijn blijft groeien.

Cipressenhof bij het LAC Piazza Bernardino
Luini 6, Lugano
C

Schatten uit de hele wereld
Kunstwerken buiten
in de stad ontdekken.
Steeds weer versiert de stad zich met nieuwe
schatten uit de hele wereld. Het is dus niet
verwonderlijk dat wandelaars buiten kunst
tegenkomen. In 2019 waren het de stalen
sculpturen van de Albanese kunstenaar
Helidon Xhixha die een betoverend lichtspel
creëerden.
Langs de meerpromenade

Villa Saroli Franscini 9, Lugano
F

Waterpret
In het Meer van Lugano
je hoofd afkoelen.
In het Lido San Domenico – vanuit het
centrum van Lugano gemakkelijk bereikbaar
met bus nr. 2 – relaxen de stadsbewoners aan
het water. Als je met een waterfiets het meer
opgaat, ontdek je steeds weer nieuwe uitzichten op de omliggende dorpen. En terwijl
de zon het meer langzaam in het avondlicht
hult, verandert het Lido in een openluchtclub
of -bioscoop. Nog mooier een dag bijna niet
eindigen.
Lido San Domenico Sentiero di Gandria 12,
Castagnola
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Steden als kunstruimtes
A

B

D

E

0

Street art
Als je op zoek bent naar
street art en stedelijke
kunst, is Zwitserland
een echte insidertip.

HUIZEN

4
Museum
architectuur
Zwitserse steden hebben
allerlei architectonische
juweeltjes te bieden, of
het nu in het centrum of
net buiten de stad is.

F

H

x
Kunst in
de openbare
ruimte

Kunst vind je ook
buiten de musea, in de
openbare ruimte, op
pleinen en in straten.

I

C

A Urban Art Tour Basel
Tal van kunstenaars hebben in de
stad Basel al hun kleuren en vormen achtergelaten. Onder hen
is ook de Zwitserse streetartist
Tika met haar “Basilisk” bij de
Heuwaage. Rondleidingen:

artstuebli.ch

reusachtige beer van het duo
Nevercrew uit Ticino.
streetartfestival.ch

C Melody in Zürich
Streetartist Redl uit Zürich had
voor zijn “Melody” een kraan en
ongeveer 90 liter verf nodig. Het
kunstwerk aan de Limmatstrasse
in Zürich is 24 meter hoog en
12 meter breed: een van de grootste muurschilderingen van Zwitserland.

B Street-Art Festival Chur
Twee jaar geleden richtte de kunstenaar Fabian Florin alias Bane
de Association for Urban Culture
Graubünden op, met als doel een
streetartfestival zoals ze wereld- Tussen de tramstations
wijd bestaan naar Zwitserland te Escher-Wyss-Platz en Dammweg
halen. Daarbij ontstond ook de

G

D Landesmuseum
De middeleeuws uitziende burcht
van het Landesmuseum Zürich is
uitgebreid met een gebouw van
sierbeton, ontworpen door de
architecten Christ en Gantenbein
uit Basel.

Museumstrasse 2, Zürich

Fondation Beyeler
Net buiten het centrum van
Basel, in een prachtig park, heeft
de unieke collectie van Hildy en
Ernst Beyeler sinds 1997 een
thuis gevonden in een indrukwekkend gebouw van Renzo
Piano.
E

Baselstrasse 101, Basel

J

H Broken Chair in Genève
Met zijn twaalf meter hoogte kun
je het in Genève nauwelijks over
het hoofd zien. De stoel, een creatie van beeldhouwer Daniel
Berset, herinnert aan het lot van
de slachtoffers van landmijnen en
doet tegelijkertijd een beroep op
de internationale gemeenschap
om het verbod op clusterbommen
te steunen.

F Zentrum Paul Klee
Renzo Piano ontwierp ook het futuristische Zentrum Paul Klee in
Bern. Het biedt voldoende ruimte
voor 4000 werken van Paul Klee.

Monument im Fruchtland 3, Bern

G Plateforme 10
In oktober 2019 werden zowel
het MCBA (Musée cantonal des
Beaux-Arts) als de nieuwe kunstwijk Plateforme 10 bij het station
van Lausanne geopend. Uiterlijk
in 2021 zullen ook het fotomuseum Musée d’Elysée en het designmuseum mudac hier hun
intrek nemen.

Place de la Gare 16, Lausanne

worpen door de kunstenares
Pipilotti Rist en de architect
Carlos Martinez.
Raiffeisenplatz 2, St. Gallen

J Uitzicht op het meer in Zug
Aan de rand van het meer in Zug
staat een mysterieuze deur. Wie
het waagt om naar binnen en
de trap af te gaan, wordt getrakPlace des Nations, Genève
teerd op een ongewone blik midden in het water van het meer. De
I Roter Platz in St. Gallen
stalen sculptuur is het werk van
De eerste openbare huiskamer in de Zwitserse kunstenaar Roman
Zwitserland is in St. Gallen in de Signer.
openlucht te bewonderen. Deze Seepromenade (Rössliwiese), Zug
“stadslounge”, die bedekt is met
rood rubbergranulaat, werd ont-
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Kunst in Luzern, Zürich en Basel
Luzern

Street art
in de
stad Luzern.

Street art verandert het stadsbeeld en voegt kleur toe aan een
anders soms grijze omgeving. In
Luzern komen de muren onder
andere tot leven dankzij het kunstenaarsduo Queenkong. Uitgerust met spuitbussen, kwasten en
verfemmers dwalen ze door de
steegjes en proberen ze met hun
onderwerpen – geheel legaal –
ook als spreekbuis van de stad
op te treden. De omgeving van
Luzern, met het meer, de bergen,
de Kapelbrug en de fauna, doet
daarbij dienst als inspiratiebron.

A 4 Real
Geïnspireerd door de stad:
de jongen met de vuilnisspies
zet de alledaagse helden van de
vuilnisophaaldienst in de schijnwerpers en benadrukt het thema
zwerfafval.

Zürich is een stad waar je design
en architectuur gemakkelijk per
tram kunt ontdekken. De reis begint op het centraal station, met
de iconische stationsklok van
Hans Hilfiker. Deze is wereldwijd
al vele malen gekopieerd en staat
bekend als absolute designklassieker. Vanaf het station rijdt
tram nr. 4 in beide richtingen
naar drie vestigingen van het
Museum für Gestaltung. In het in
1875 opgerichte designmuseum
met zijn twee locaties en het Pavillon Le Corbusier zijn uiteenlopende tentoonstellingen te zien:
van industrieel en productdesign
tot architectuur en scenografie.

C Museum für Gestaltung 1
In de Swiss Design Lounge
de nieuwste Zwitserse meubels
uitproberen.

Bij de haven in het noorden van
Basel, op het drielandenpunt,
komen niet alleen Frankrijk,
Duitsland en Zwitserland samen,
maar ook creatieve koppen die
werken aan nieuwe ideeën en
projecten. De multimediakunstenares Permi Jhooti is er ook
bij. Voor Basel was Londen haar
thuis en voetbal haar passie. De
film “Bend it like Beckham”
maakte haar levensverhaal wereldberoemd. In de stad aan de
Rijn ontdekte ze dankzij ballet
haar liefde voor kunst. Sindsdien
verzamelt ze bewegingen met
haar “kinetic camera” en vormt ze
deze digitale gegevens om tot
kunstwerken.

Permi Jhooti
Actuele projecten zijn
op haar website te zien.

A

Real-Gebäude, Reusseggstrasse 15,
Luzern

B Reusachtige beer
Geïnspireerd door de natuur:
de beer maakt van een onopvallend gebouw een blikvanger.

Bernstrasse 62, Luzern

Film: Waar het
kunstenaarsduo in Luzern
zijn inspiratie haalt.

HUIZEN

Zürich

Design en
architectuur
in de
stad Zürich.

Film: Het belang
van Zürich in de
designgeschiedenis.

Basel

Kunst
ontmoetingen
in de stad Basel.

Film: De kleurrijke kant
van de Zwitserse kunsten cultuurstad.

C

Ausstellungsstrasse 60, Zürich

D Museum für Gestaltung 2
De tentoonstellingen in het
Toni-Areal slaan een brug naar
onderwijs en onderzoek.

Pfingstweidstrasse 96, Zürich

E Pavillon Le Corbusier
Dit architectonische icoon wordt
door het Museum für Gestaltung
in opdracht van de stad Zürich
gerund.

Höschgasse 8, Zürich

F

permijhooti.com

G Werkraum Warteck pp
Kunst, cultuur en culinaire
hoogstandjes samengebracht
onder het dak van een voormalige brouwerij. Er is hier altijd
ruimte voor experimenten.

Burgweg 7–15, Basel

H Rheingasse
Hier kruisen de paden van architecten, kunstenaars, muzikanten
en wetenschappers.

Rheingasse, Basel

F

B

D

E
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Kunstrijk
Art Museums of Switzerland
Het Zwitserse museumlandschap biedt een indrukwekkende verscheidenheid aan kunst,
design en fotografie. Welke tien
musea zich hebben verenigd in
de “Art Museums of Switzerland”, die op een klein oppervlak
een enorm aanbod aan prachtige
kunstwerken tentoonstellen,
kun je op MySwitzerland.com/
AMoS nalezen.
Meer info: Alles
over Zwitserse
kunstmusea.

Kleurrijk
De straatnaamborden van
de oude binnenstad hebben
vijf kleuren: Ooit konden de
Franse bezettingstroepen
zich dankzij die kleuren in
het doolhof van steegjes
oriënteren.

HUIZEN

Tijdreis op het toilet
In Kaffee Montag aan de
Gerechtigkeitsgasse kun je
een kijkje nemen in de middeleeuwen: in het toilet is
door de glazen vloer de vroegere “Ehgraben” zichtbaar.

Bern

“Tijdgetuigen”
Een wandeling door de oude binnenstad van Bern is net een tijdreis naar
de middeleeuwen. En wie na zo’n wandeling in de Aare springt, wordt
door het ontspannen levensgevoel van de inwoners van Bern gepakt.
e grijsgroene kleur van het lokale
zandsteen kenmerkt de oude binnenstad van Bern. In de zomer, als de sterke middagzon tussen de huizenrijen en de geplaveide steegjes schijnt, trekken de inwoners
van Bern zich terug onder de schaduwrijke
arcades. Dat ze zo beschut in de frisse lucht
kunnen slenteren is te danken aan de verfijnde middeleeuwse stadsbouw. Dankzij de
arcades konden de huizen in de oude binnenstad namelijk op de eerste verdieping worden
uitgebreid zonder buiten in de straten en
steegjes veel ruimte te verliezen. Dit is een
mooi voorbeeld van vroege stadsverdichting.
De arcades in de vier hoofdstegen van de
oude binnenstad worden in de volksmond
ook wel “Rohr” (pijp) genoemd, omdat ze
vanaf de Heiliggeistkirche bijna ononderbroken door de hele binnenstad naar de Nydeggbrücke lopen. Beschermd tegen zon of regen
kun je zo in de langste overdekte winkelstraat
van Europa zo’n 6 kilometer langs de winkels
slenteren.
Het was een ramp in het jaar 1405 die de inwoners van Bern dwong om de gebouwen
van de stad, die tot dan toe van hout waren
gemaakt, herop te bouwen: een brand verwoestte toen namelijk bijna de hele oude binnenstad. Uit de daaropvolgende jaren aan het
begin van de 15e eeuw stammen ook het
stadhuis en de munster van Bern.
De beslissing om het stadscentrum van Bern
op het schiereiland in de Aare te herbouwen
zou een goed besluit blijken. De rivier bood

aan drie kanten bescherming. In de 15e eeuw
tegen aanvallers. En later, toen de stad in de
19e eeuw steeds sneller begon te groeien, kon
het vanwege haar ligging alleen aan de overkant van de rivier worden uitgebreid. Met
behulp van meerdere bruggen werden die
wijken met elkaar verbonden. Zo konden de
middeleeuwse gebouwen van de oude binnenstad behouden blijven. De zorgvuldige
bouw heeft zijn vruchten afgeworpen: sinds
1983 staat de oude binnenstad van Bern op
de UNESCO-werelderfgoedlijst.
Vroeger werden er op de Aare goederen
de stad in en uit gebracht, tegenwoordig
maakt de rivier de populairste hobby van de
inwoners van Bern, het Aarezwemmen,
mogelijk. Maar opgelet! Voordat je na een
wandeling in de oude binnenstad een sprong
van de brug waagt: controleer altijd eerst
even of er niemand in het blauwgroene water
langs zwemt!

Stadswandeling

D

Klokkentoren (Zytglogge)
6 km arcadewandeling
Het beste uitzicht op de oude
binnenstad heb je vanuit de
Rosengarten.

Film: Culinaire startup in
de oude UNESCO-binnenstad van Bern.
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Enjoy with moderation

TIES THAT
BIND US,
UNITE US.

www.swisswine.ch
Switzerland. Naturally.

Winterthur

Waar kunst
thuis is

De inspanningen om kunst voor
zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, begonnen in het
jaar 1848. In die tijd werd de
kunstvereniging van de stad opgericht, die zich sindsdien inzet
voor de bloei van de kunst. Kunst
moet geen exclusief elitair evenement voor rijkelui zijn, maar iets
wat overal door iedereen ervaren
en gevoeld kan worden.

1846 Villa Flora

1915 Am Römerholz

Villa Flora werd in 1846
gebouwd en kwam in 1858 in
het bezit van de grootvader
van Hedy Hahnloser-Bühler.
Zij was degene die samen
met haar man Arthur de
eerste steen legde voor het
Ensemble Villa Flora.

In 1924 kocht de kunstverzamelaar Oskar Reinhart de villa
“Am Römerholz” in het hartje
van Winterthur. De architect
Maurice Turettini uit Genève
had het van 1913 tot 1915
voor de industrieel Henri
Sulzer-Ziegler gebouwd .

Zo toont het Kunst Museum
Winterthur vandaag de dag bijvoorbeeld op drie locaties werken
uit verschillende tijdperken.
In het Museum am Stadthaus,
het in 1916 geopende, voormalige Kunstmuseum, is een grote
openbare collectie moderne Zwitserse kunst te bewonderen. Het
Museum Reinhart in de Stadtgarten biedt onderdak aan de collectie van de kunstminnende industrieel Oskar Reinhart.

Na de eeuwwisseling begon hij
naast Zwitserse kunst ook Duitse
en Oostenrijkse kunst te kopen.
De sprookjesachtige Villa Flora,
het woonhuis van het verzamelaarsechtpaar Hahnloser-Bühler,
was lang een populaire ontmoetingsplaats voor kunstenaars en
kunstliefhebbers. Nu biedt het
onderdak aan de Collectie Arthur
en Hedy Hahnloser-Bühler, met
werken van Manet en Van Gogh.

Na een museumrondleiding kun
je in het stadspark onder een van
de indrukwekkende mammoetbomen of in een van de nabijgelegen bossen nadenken over de vele
indrukken.

Verkenningstocht

I

nvloedrijke industriële families drukken vanaf het begin al
hun stempel op het culturele leven van Winterthur. Ook nu nog
heeft de stad een nauwe band met
kunst en bevordert het de ontwikkeling ervan.

Het park Max Bill-Anlage met
zijn Pavillon Skulptur is
weliswaar klein, maar een echt
juweeltje.
Op de industriële fietsroute
van Winterthur kun je de
industriële geschiedenis van
dichtbij beleven.
De spectaculaire Rijnwaterval
is met het openbaar vervoer in
30 minuten te bereiken.

Film: Kunstcollecties met
veel meesterwerken.
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MENSEN
Een stuk brood. Een glas wijn. Dat is weinig – maar ook
zo veel. Met passie, gevoel voor avontuur en handwerk
worden oude graansoorten weer verbouwd, en net zo
wordt een kleine wijngaard zorgvuldig verzorgd.
Oude kennis en innovatie gaan daarbij hand in hand.

Romainmôtier

Flour Power

40

L au sa n n e

J’ai un coup de cœur
pour Lausanne

46

Salgesch

Wijnschapen

50
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MENSEN

Goed brood van het
fantastische graan
van Romainmôtier.

Romainmôtier

Flour Power
T E RUG NA A R D E WO RT E L S

41

Cédric Chezeaux verwelkomt op zijn boerderij sterrenchefs
en onderzoekers uit heel Europa. Want sinds hij de conventionele
landbouw de rug toekeerde om zich volledig te wijden aan de teelt
van bijna vergeten graansoorten, is hij een gewild persoon. a

Wat Cédric van zijn bezoekers wil
Hij wil dat je de granen en het meel
aanraakt en proeft, ze met al je zintuigen ontdekt en ten slotte van zijn
versgebakken brood geniet.

VX TOURING

DOOR ONS GEMAAKT, DOOR JOU GEWAARDEERD
De Vx Touring CitySports Daypack is de perfecte rugzak voor ontdekkingsreizigers en is ideaal voor het bewaren van
alle essentials die je nodig hebt voor je dagelijkse avontuur. Koop onze reisbenodigdheden en andere producten in
onze Zwitserse winkels: Andermatt, Brunnen, Genève, Ibach Outlet, Lausanne, Luzern, Würenlos, Zürich en Zürich
Luchthaven.
FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

De geheimen van de oude graansoorten
van Cédric:

24h
in

o

ma

ie

r

r

inmôt

8:00

Ontbijten
In Boulangerie “Fleur
de farine” in een broodje van
lokaal graan bijten.

9:00

Bronnenpad
Door het Nozon-dal
naar bronnen en watervallen
wandelen.

12:00

A

B

C

D

E

F

Middageten
Jezelf in een restaurant langs
de route versterken met Tête de
Moine of Saucisson.

14:00

A Eenkoorn
Een oeroude tarwesoort met
hoge weerstand tegen schadelijke organismen en een bijzonder
hoog gehalte aan carotenoïden,
met hun antioxidante eigenschappen.

B Spelt
Een tarwesoort die door veel
mensen met allergieën of die
willen afvallen wordt gewaardeerd. Ook zou het de “vrolijkheid” verhogen.

C Boekweit
Boekweit is geen gras, maar
behoort tot de duizendknoopfamilie. Volledig glutenvrij en op
het bord bekend als pizzoccheri,
pannenkoeken, crêpes of soba.

D Emmer
In de Romeinse tijd was emmer
het “tarwe van Rome”. Het
wordt 1,5 meter hoog en het
brood heeft een ietwat nootachtige smaak.

E Rogge
Een gras waar mensen met
allergieën voor op de vlucht
slaan. Het is ook geschikt
als prostaatremedie en tegen
buikkrampen.

F Koolzaad
Belangrijk voor de vruchtwisseling met granen. Dankzij het
hoge oliegehalte een goed
gewas voor kook- en lampoliën.

Voorraad aanvullen
In de boerderijwinkel van Cédric
Chezeaux oude granen kopen.

16:00

Tijdreis
De 1000-jarige abdijkerk
bewonderen of er zelfs genieten
van een orgelconcert.

19:00

Avondeten
In de Brasserie Au Gaulois van
een vuurwerk voor de zintuigen
genieten.

22:00

Natuurpark Jura Vaudois
De boerderij van Cédric ligt in het Natuurpark
Jura Vaudois, dat zich uitstrekt van het noorden
van het Meer van Genève, de flanken van de Jura
op, tot aan de grens met Frankrijk. Het park met
zijn wandelroutes door bossen, weilanden en
historische dorpen en het uitzicht op het Meer
van Genève en de Alpen trekt veel bezoekers.

Van het veld op de tafel
Met veel passie, én met ingrediënten van
Cédric creëert de Brasserie Au Gaulois
zowel ambachtelijke als verfijnde culinaire
menu’s. Met 14 GaultMillau-punten is de
brasserie een van de beste in de regio.

Slapen
In het romantische pension
Junod ontspannen.

Film: Bezoek aan
de bijzondere
boerderij.
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a
ZUURDESEMBROOD
met oergranen

Zuurdesemstarter (voordeeg)
120 g biomeel
80 ml water

MENSEN

Brooddeeg (hoofddeeg)
450 ml water
15 g fijn gemalen zeezout
700 g biomeel

1 De zuurdesemstarter
Vier dagen voor het eigenlijke
broodbakken wordt de zuurdesemstarter gemengd: 60 g biomeel en 40 ml water in een glazen kom doen en met je vingers
mengen tot er een homogeen
deeg ontstaat waarvan de consistentie aan muesli met melk doet
denken. Het deeg afdekken zodat
er nog wat lucht bij kan komen en
bij zo’n 23 °C 48 uur laten rusten.
Nog eens 60 g meel en 40 ml water toevoegen en opnieuw 48 uur
afdekken. Vanaf de derde dag kan
het deeg geproefd worden – het
moet heel zacht zijn en een beetje
zuur smaken.
2 Het brooddeeg
Op de vierde dag kan het brooddeeg worden gemaakt. Meng
450 ml water en 15 g fijngemalen
zeezout in een glazen kom en
voeg er 700 g meel aan toe. Alles
goed mengen, maar zonder het
deeg te kneden. Het gaat er eerder om dat het meel bevochtigd
wordt. Het deeg met huishoudfolie afdekken en ongeveer zes
uur laten rusten.
3 Het deeg en de starter
Het deeg met de hand platdrukken totdat het ongeveer 2 cm dik
is. 10 g starter met een beetje water over het hele deegoppervlak
verdelen en alles zorgvuldig tot
een bal vormen. Het deeg opnieuw laten rusten – er moet
weer wat lucht bij kunnen komen
– en laten rijzen totdat het twee
keer zo groot is.

4 Tijd en lucht en nog meer tijd
Het deeg opnieuw met de hand
platdrukken tot het ongeveer
2 cm dik is. De randen van het
deeg naar binnen vouwen zodat
er luchtbellen kunnen ontstaan.
Daarna acht tot tien uur afgedekt
laten rusten en dan opnieuw
luchtbellen erin vouwen. Nu
wordt het brood gevormd, met
meel bestrooid, in een linnen
doek gewikkeld en vervolgens in
een mandje gelegd. Nog een keer
twee uur bij ongeveer 24 °C laten
rijzen. De oppervlakte van het
brood inkerven en met een beetje
meel bestrooien.
5 De finale: bakken
Verwarm de oven op 230 °C voor
en plaats er een klein bakje met
water in. Na 20 minuten de temperatuur tot 200 °C verlagen en
het bakje water verwijderen. Na
35 minuten de ovendeur een
beet-je openzetten en het brood
nog 5 tot 10 minuten in de oven
laten. Dan eruit nemen en laten
afkoelen.
Zuurdesemstarters voeden
De zuurdesemstarter voelt zich
het lekkerst in het onderste deel
van de koelkast bij 4 °C. Eén keer
per week moet hij gevoed worden. Hiervoor wordt het oorspronkelijke volume verdubbeld
met meel en water. Voordat het
weer in de koelkast gaat, moet je
het met meel een beetje harder
maken. Dat komt de conservering
ten goede.
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L au sa n n e

J’ai un coup de cœur
pour Lausanne

MENSEN

LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT

Geboren in Bern, opgegroeid in Italië en thuis in Lausanne.
Gepland was dat niet, maar de stad aan het Meer van Genève
was voor Joséphine Zahnd liefde op het eerste gezicht.
Het is bijna alsof je je persoonlijke centrum van de wereld hebt
ontdekt – met het meer, de bergen, de oude binnenstad.
Alles dichtbij en tegelijk internationaal. 8
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Lievelingsplekken
van Joséphine
J E Z E L F I N L AU S A N N E O N D E R D O M P E L E N

Stadswijken

Lausanne heeft vele gezichten.
Wie van de ene wijk naar de andere
gaat, komt steeds weer een eigen
persoonlijkheid met eigen verhalen

Dit is savoir-vivre:

In de zomer verleidt het

tegen. Drie wijken zijn voor

schitterende Meer van

Joséphine bijzonder dierbaar

Genève met zowel ont-

geworden:
A Oude binnenstad
De Cité, de oude binnenstadswijk, is een
van de favoriete plekken van Joséphine.
Rondom de gotische kathedraal is het uitzicht prachtig en is het ontspannend rustig.

Place de la Cathédrale

MENSEN

Talrijke trappen verbinden de
verschillende wijken van
Lausanne met elkaar. De overdekte
houten trap is bijzonder mooi:

Belevenissen
op en in
het water

Escaliers
du Marché
Wie het liever wat rustiger aandoet
kan de hoogteverschillen gemakkelijk met de metro overbruggen.

B Ouchy
Aan de oever van het Meer van Genève laat
je de dag in het gouden avondlicht aflopen,
bijvoorbeeld na een bezoek aan het Olympisch Museum of na een duik in het water.

Quartier du Flon

je ook zin in hebt.

1

Bij de “Jetée de la Compagnie”
een snack halen, op het houten
rooster aan het water gaan
liggen en relaxen!
2

In Vidy een SUP-board huren of
je op een opblaasbaar toestel over
het meer laten trekken.

Quai d’Ouchy 1

C Flon
De voormalige industrie- en pakhuiswijk
is nu de uitgaanswijk bij uitstek, met trendy
bars en hippe clubs. Ook overdag is er hier
altijd wel iets te beleven dankzij kunstgalerijen, boetiekjes, restaurants en nog
veel meer.

spanning als actie – waar

Museum

Beeldende kunst, fotografie,
design, textielkunst – drie grote
musea en veel cultuur zijn binnenkort in Plateforme 10 onder
één dak te zien!

3

Op de culinaire rondvaart van
het meer en het eten genieten
terwijl je je door de belle-époquestoomboot terug in de tijd
laat voeren.

ZWITSERSE “APÉRO-CULTUUR”
“Apéro” roepen wij Zwitsers vrolijk, wanneer we er maar zin in hebben. Of je
nu afscheid neemt van een collega, er iemand een verjaardag viert of gewoon
omdat het maandagavond is – de apéro is een start, een afsluiting of beide
tegelijk. Tussen het dagelijkse leven en het einde van de werkdag, tussen het
zakelijke leven en het privéleven, tussen het binnendruppelen van de gasten
en het diner gebeurt het. Er worden witte wijn, bier, luchtgedroogd vlees,
kaas, druiven en noten bij geserveerd. Iedereen proost met elkaar en wel zo
vaak mogelijk. En opeens wordt het tussendoortje een vol avondprogramma,
want: als je feest moet je het goed doen.

8

3 bars
The Great Escape

A

Een bar met een park midden
in de stad.

la

MAD

Rooftop bar met uitzicht over
stad en meer.

e

Ça Passe Crème
Omdat perfectionisten de
beste barista’s zijn.

The Lacustre

Deze bar is de werkplek
van Joséphine. Het ligt aan het
meer met uitzicht op de bergen.

10:00

Ouchy

C

n $

Kathedraal Notre-Dame
Geschiedenis beleven
in de Cité.

12:00

Where to sleep

Caffè Bellini
Lunch op het
gezellige terras.

Agora Swiss Night
by Fassbind

14:00

Designthema Zwitserland,
modern geïnterpreteerd. Ontbijt
onder de glazen koepel.

Jetée de la Compagnie
Chillen aan en in het water.

Avenue du Rond-Point 9

17:00

Moxy Lausanne City

The Lacustre
Apéro aan de goudkleurige
oever van het meer.

Gelegen midden in Flon en
zo hip als de wijk zelf.
Rue de la Vigie 3

20:00

Château d’Ouchy
Place du Port

usann

9:00

Quartier du Flon

Gedegen en direct aan het meer.
Voor een koninklijk ontwaken.

24h
in

Rue Madeleine 18

MAD in Flon
Dansend de nacht in.

B

24:00

Goedenacht!
Luisteren naar de nachtwaker
in de toren … en dan
in de veren vallen.

Nachtwachters
in de
kathedraal
De kathedraal Notre-Dame is
niet alleen overdag een bezoek
waard. ’s Nachts, tussen 22.00 en
2.00 uur, roept de nachtwaker
van de toren hoe laat het is.

Film: Barhoppen met
Joséphine.
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Salgesch

Wijnschapen
D E F I L O S O F I E VA N E E N V O O R D E
KLEINKINDEREN GESCHIKTE LANDBOUW

51

Wallis staat bekend om zijn vele zonuren en zijn
kwaliteitswijnen. In het wijndorp Salgesch midden in het
Natuurpark Pfyn-Finges produceert Luc Mounir samen
met zijn familie wijnen van topklasse. Ze werken voornamelijk met
traditionele druivensoorten en in harmonie met de natuur –
iets wat hun nakomelingen, de wijnliefhebbers en de bezoekers
van het natuurpark bijzonder waarderen. G

ALLEMAAL ZWITSERSE KAAS
Superkwaliteit

Het AOP-keurmerk (Appellation
dʼOrigine Protégéé) staat voor
de beschermde oorsprongsbenaming en garandeert dat een
bepaalde kaassoort in het gebied
van herkomst geproduceerd,
verwerkt en gerijpt is.

Lievelingskaas

Extra harde kaas
Sbrinz AOP

Harde kaas
Le Gruyère AOP

Pikant geheim

Het pikantste geheim van
Zwitserland komt uit het
Appenzell. De behandeling van
het kaaswiel met de geheime
kruidenpekel geeft de
Appenzeller® zijn
onmiskenbare smaak.

De Zwitsers geven aan Le
Gruyère AOP de voorkeur.
De pikantheid zit hem in de
rijpheid; hij heeft tenminste vijf
maanden nodig om zijn smaak
te ontplooien.

Halfharde kaas
Appenzeller ®
Harde korst,
zachte kern
Dat zegt men zowel van de
Zwitsers als van hun kaas.

Kaas als
betaalmiddel

Zachte kaas
Tomme Vaudoise

Al in 1192 werden de monniken van
het klooster van Bellelay voor het
eerst in verband met kaas genoemd.
Destijds betaalden ze de jaarlijkse rente
op grond met kazen die in het klooster
werden geproduceerd. Tegenwoordig zijn die kazen bekend als
Tête de Moine AOP.

Roomkaas
Mozzarella

Vanwaar die gaten?

De propionzuurbacteriën die
typisch zijn voor Emmentaler
AOP zijn verantwoordelijk voor
de grote gaten, maar ook voor
de unieke smaak.

Oneindig veelzijdig

Er zijn wel 700 kaassoorten
in Zwitserland!

Smeer- en
smeltkaas
Kaasfondue

Kaas bevat waardevolle melkeiwitten, licht verteerbaar melkvet, vitamines A, B2, B12 en D
en calcium. Ongeveer 600 Zwitserse dorpskaasmakerijen produceren dagelijks een grote
verscheidenheid aan kaasspecialiteiten, waaronder de bekende Zwitserse kaasmerken.
Van mild en romig tot pikant en intens, er is voor elke smaak wat wils. De kazen worden
gemaakt volgens oude tradities, met lokale melk en veel vakmanschap.

In gesprek
met Luc
Je noemt je landbouw “voor de kleinkinderen
geschikt”. Wat betekent dat?
Luc Mounir: Dat is onze filosofie van het verantwoord
omgaan met natuurlijke hulpmiddelen. Onder onze wijnstokken groeit er gras en we werken met biologische
bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten. Bovendien
dekt ons zonne-energiesysteem de energiebehoeften van
de wijnmakerij en produceert onze wormengrondinstallatie compost. Duurzaamheid heeft bij ons met de hele
operatie te maken: van de wijnstokken tot aan de kelder.
Horen de schapen die tussen je
wijnstokken rondhuppelen daar ook bij?
Ja, onze Franse Ouessantschapen zijn goed voor de wijnstokken. Omdat ze zo klein zijn, kunnen ze heel mooi
onder de wijnstokken door lopen. Daar eten ze het gras
en bemesten ze de bodem. Ze leveren ook wol waarvan
ik speciale wijnkoelers maak.
Zijn de druiven voor de schapen veilig?
Zeker niet. Daarom mogen de schapen zich pas na de
oogst en tot aan het uitbotten tussen de lagere wijnstokken bewegen. Alleen tussen de hoogstam-wijnstokken
grazen ze het hele jaar door.
Wat zijn de voordelen van een duurzame wijnbouw?
Aan de ene kant kun je zo iets teruggeven aan de natuur
en aan de andere kant kunnen de klanten met een zuiver
geweten onze wijn drinken.
En daarbij hebben ze keuze te over.
Echt waar. We produceren in totaal 30 verschillende
wijnen. Vier daarvan zijn met het officiële productlabel
van de Zwitserse parken bekroond.
Maar de biologische wijnbouw kost veel inzet,
is dat wel de moeite waard?
We produceren al drie generaties lang wijn
en wonnen in 1972 met onze Pinot noir “Perle du
Rhodan” de wereldkampioenstitel. Sindsdien hebben we
meer dan 200 nationale en internationale prijzen gewonnen. Dat op zich al zegt veel. Maar de beloning voor het
harde werk is vooral de geweldige feedback van onze
klanten. Ze motiveren ons en laten ons zien dat we op de
goede weg zitten. G

Wijntoerisme
in Zwitserland
Zwitserse wijnen zijn een goed
bewaard gebleven schat en zijn
uitgegroeid tot een insidertip in
de internationale wijnwereld. Het
kleine Zwitserland overtuigt met
een grote verscheidenheid aan
terroirs en meer dan 252 druivensoorten. Op veel plaatsen zijn
de wijnstokken ingebed in een
adembenemende omgeving die
op veel verschillende manieren
ontdekt kan worden. Als wijnliefhebber of gewoon als genieter –
het wijnland Zwitserland wacht
erop ontdekt te worden. i

148 miljoen

In 2018 werden ongeveer
148 miljoen 7,5 dl-flessen
Zwitserse wijn geproduceerd.

38 flessen

Per hoofd van de bevolking drinken de Zwitsers 38 7,5 dl-flessen
wijn per jaar. Hiervan komen
14 flessen uit Zwitserland.

1,0 %

van de Zwitserse
wijn wordt geëxporteerd. Wij Zwitsers houden zoveel van onze wijn
en drinken zoveel dat er bijna geen wijn overblijft voor de
export. Conclusie: van Zwitserse
wijn kun je het beste in Zwitserland zelf genieten.

1,6 m2

De kleinste wijngaard ter
wereld bestaat uit slechts drie
wijnstokken. Hij bevindt zich in
Saillon, is 1,6 vierkante meter
groot en is sinds 1999
eigendom van de Dalai Lama.

1100 m hoogte

De hoogste wijngaard van
Europa bevindt zich in Visperterminen, op een hoogte van
650 tot 1150 meter boven zeeniveau. Hier wordt de populaire
Heida geproduceerd, evenals
een speciale gletsjerwijn.
Proeverijen
Ontdek het wijnland
Zwitserland:
MySwitzerland.com/
wijntoerisme

Salgesch, Natuurpark Pfyn-Finges, Wallis
De familie Mounir en 80 andere wijnboeren produceren hun wijn in het Natuurpark Pfyn-Finges. Deze
strekt zich uit van Gampel tot Sierre en van de wijnterrassen bij Salgesch tot de Bishorn. Geen ander
Zwitsers natuurpark beschikt over zoveel wijnstokken en wijnproducenten.
Franse
Ouessantschapen

Film: Ontdek het
natuurpark met wijn
en schapen.
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CONCIËRGE

De conciërge staat
discreet voor je klaar.
Met veel informatie
en tips vervult hij
al je wensen.

Mobiliteit

Gezin

Hotel

In Zwitserland staan treinen, bussen en boten klaar om je stipt en comfortabel naar je bestemming te brengen.
Want op het dichtste vervoersnetwerk ter wereld pendelen de treinen regelmatig: altijd op dezelfde minuut, om
het uur of om het half uur, op alle trajecten. Wie met het openbaar vervoer door Zwitserland reist, leert de ziel van
het land kennen.

Een spoorwegwonderland
beleven

O

K L I M A AT V R I E N D E L I J K D O O R
S P E C TA C U L A I R E N AT U U R

G

eniet van een trendy ontbijt in een oud stadscafé, stop voor de
lunch in een berghut en dans ’s avonds in een hippe bar op het
ritme van de stad. Wat in het buitenland onvoorstelbaar is, is in Zwitserland deel van het dagelijkse leven. De Zwitserse pieken zijn voor
bezoekers eenvoudig en comfortabel te bereiken. Want de afstanden
zijn niet groot en het openbaar vervoer is goed ontwikkeld. Vanuit
Bern ben je bijvoorbeeld in drie uur al op de Gornergrat – met uitzicht
op de Matterhorn en de Gornergletsjer: Hoe hoog en vanuit welke
stad naar welke piek – dat mag de bezoeker zelf bepalen.

CONCIËRGE

ntspannen achterover leunen, je ogen uitkijken en genieten van
de mooiste natuurbioscoop: de spoorlijn door het Albuladal en
over de Berninapas in Graubünden behoort tot de spectaculairste
spoorlijnen ter wereld. Elegant slingert de Rhätische Bahn over gewaagde viaducten en langs de gletsjers van het Berninamassief omlaag naar de palmbomen van het Val Poschiavo. Deze spoorweg is een
meesterstuk van de ingenieurskunst en maakt deel uit van het
UNESCO-werelderfgoed. De spoorweg ligt harmonieus ingebed in
een prachtige wilde natuur. Wie Zwitserland per trein ontdekt, helpt
het te behouden.

VA N D E S TA D N A A R D E
B E RG E N E N T E RUG

Grand Train Tour of Switzerland
De Grand Train Tour of Switzerland
combineert alle panoramatrajecten in
één adembenemende route.

» 1280 kilometer
» Het hele jaar door te doen
» UNESCO-werelderfgoedlocaties

Het Zwitserse vervoersnet beslaat ongeveer 73.000 kilometer aan wegen: ze leiden over woeste rivieren, kronkelen door dalen, voeren over hoge bergen en gaan er soms zelfs dwars doorheen. De Grand Tour of Switzerland
brengt je over de meest spectaculaire routes naar de highlights van het land.

La Sauge

Sugiez

Mont Vully
Van meer tot meer

De Kelten – waartoe de Helve
tiërs behoorden – waardeerden
het milde klimaat en de bijzondere charme van dit gebied al.
Zij hebben hier belangrijke
archeologische sporen achtergelaten. Vandaag de dag domineren
zo’n 150 hectare aan wijngaarden het landschap op de zuidelijke helling van de Mont Vully, die
tussen de meren van Neuchâtel
en Murten de hoogte insteekt.

Thusis

Splügen

Viamala

Door de wilde kloof

St. Gallen

Werdenberg

Säntis

De berg op zweven

Van de zielenapotheek – zoals
de wereldberoemde abdijbibliotheek in St. Gallen ook wel wordt
genoemd – tot de kleinste stad
van Europa, loopt deze route
door drie kantons en langs de
Säntis. Na een comfortabele
kabelbaanrit naar de top wacht
je een spectaculair uitzicht op
de buurlanden.

Genève

Levendig rond Genève

E E N H I G H L I G H T VA N D E G R A N D T O U R

G

elegen tussen Alpentoppen, de heuvels van de Jura en het
grootste meer van West-Europa, combineert Genève Zwitserse
cultuur met humanitaire traditie. De “kleinste metropool ter wereld”
is het perfecte uitgangspunt voor een levendige roadtrip op de
Grand Tour, die verder langs weelderige wijngaarden en gezellige
wijndorpjes gaat.

Grand Tour of Switzerland
De roadtrip door heel Zwitserland staat goed
aangegeven en kan helemaal met een elektrisch
voertuig worden gedaan.

»
»
»
»

1600 kilometer
22 meren
5 Alpenpassen
12 UNESCO-werelderfgoedlocaties
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Spoor en weg

De “slechte weg” is tegenwoordig
geen afschrikking voor reizigers
meer, maar een fascinerende
rotsformatie die de Hinterrhein
in de loop der eeuwen in het
gesteente heeft uitgeslepen. De
rit langs de Viamala gaat over
bruggen, door galerijen en tunnels en bij Zillis weer de zon in
en de bergpas op.

More than 80 shops
and restaurants
at the Airside Center

zurich-airport.com

Mobiliteit

Gezin

Hotel

Zwitserland is een fietsparadijs. Op de Alpenpassen gaan zelfs getrainde “berggeiten” zweten. Spectaculaire trails
met op de achtergrond prachtige berglandschappen bieden mountainbikers puur fietsplezier. En de meer dan
12.000 kilometer aan bewegwijzerde fietsroutes voeren door de mooiste landschappen.

Trun Davos
Lenzerheide Trun

Bodenmeer

Stijging vermijden

Mountainbike

LANGS HET BODENMEER

D

e Bodensee-Radweg loopt langs het op twee na grootste
binnenmeer van Europa. Met een lekker gangetje rijd je over
pittoreske oeverwegen langs kleurrijke tuintjes en uitnodigende
visrestaurantjes. Dankzij kleine wifi-hotspotapparaten genieten
fietsers sinds kort ook van gratis internet. De apparaten zijn bij bepaalde bedrijven beschikbaar en kunnen op je bestemming worden
geretourneerd.

Etappe 1: Romanshorn
50 km

Stein am Rhein â Oeverfietsroute

Graubünden Bike

Deze alpiene tocht biedt je over in
totaal elf etappes vergezichten en
trailplezier van het hoogste
niveau. Een highlight voor ervaren
fietsers.

Andermatt

Andermatt

Racefiets
Gotthard-Challenge

De koninginnenrit voor amateurwielrenners loopt van Andermatt
via drie legendarische bergpassen
– Furka, Nufenen en Gotthard,
met 3100 meter hoogteverschil –
bergop en bergaf. Een klassieker in
de Alpen.

Rorschach
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Lausanne

Langzaam
fietsen
SWISS BIKE
HOTELS

A

Singletrails, bikewerkplaats of
eigen bikeverhuur. Swiss Bike
Hotels stillen de adrenalinehonger van iedere waaghals.

Landgasthof
Kemmeriboden-Bad A
Schangnau
MySwitzerland.com/bikehotels
Fietsevenementen
Toekijken, deelnemen of er gewoon bij zijn? Topevenementen voor fans van de wielersport vinden in heel
Zwitserland plaats: van door Zwitserland lopende
Tour-de-France-etappes, de Tour de Suisse en allerlei

In 13 etappes van het Bodenmeer
over glooiende heuvels naar het
Meer van Genève: de Herzroute
loopt door de mooiste gebieden
van de Zwitserse Voor-Alpen.
Tip: e-bike huren.

Ride
the Alps
Voor fans van
haarspeldbochten

Bepaalde Zwitserse Alpenpassen
zijn een dag lang alleen voor
fietsers geopend. Locaties en data:
MySwitzerland.com/ridethealps
wereldkampioenschappen tot de SlowUp en Solothurn
Bike Days. Voor elk wielerhart is er wel wat wils.
MySwitzerland.com/bikeevents

Tweewieler

Herzroute

Mobiliteit

Gezin

Hotel

Gezinsvriendelijkheid is de belangrijkste reden waarom bezoekers met kinderen Zwitserland als vakantiebestemming
kiezen. Gezinnen waarderen de veelzijdige bergwereld en de nabijheid van de natuur die Zwitserland jong en oud biedt.

CONCIËRGE

A

FAMILY
HOTELS &
LODGINGS

kunnen zich hier uitleven en veel
leren over de 500 verschillende
plantensoorten. Hoofdtuinier
Martin Russenberger gaat vaak en
graag met jong en oud op ontdekkingstocht door het sprookjespark.

Dagopvang, sprookjesuur, kinderspa, bioscoopzaal of een
avontuurlijke speeltuin. In de
Family Hotels & Lodgings staan
de behoeften van de kleintjes
altijd voorop. Zo ook in het
Parkhotel Brenscino in Brissago,
Parkhotel Brenscino A
waar de tuin van 38.000 vierBrissago
kante meter helemaal van de
MySwitzerland.com/familyhotels
hotelgasten is. Vooral kinderen

Family Destination
Vakantieoorden en -bestemmingen die hun aanbod specifiek
afstemmen op de behoeften en
wensen van kinderen en hun
begeleiders worden bekroond
met het Family Destinationkwaliteitslabel.
De mooiste
gezinsaanbiedingen
ontdekken.
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Murten

A a rgau

Boottocht

Tijdreis

M E T K A P I T E I N C O R I N N E S TA U F F E R
O P H E T M E E R VA N M U R T E N
urten: in 1476 zegevierde
het eedgenootschap over
Karel de Stoute en zijn leger. De
inwoners van Murten hebben dit
niet in de laatste plaats te danken
aan hun ringmuur met twaalf
vestingtorens, waar je nu nog
steeds over kunt lopen. Het levendige stadje Murten heeft niet
alleen geschiedenis, gezellige
wandelingen door de oude stad
en spectaculaire zonsondergangen te bieden, maar ook heerlijke
boottochten. Gezinnen met kinderen kunnen hier samen met
Corinne Stauffer, de eerste vrouwelijke kapitein van een rondvaartboot, van genieten. Sinds

2018 is de aan het meer opgegroeide pionier in het bezit van
het hoogste vaarbewijs voor de
Zwitserse wateren. Corinnes tip
na de boottocht: een stuk Nidelkuchen voor de kleintjes en een
glas streekwijn voor de ouders.

Beleven

M

Murten
Nieuwsgierige waterratten
Nidelkuchen en
zonsondergang

Film: Ontdek alle
insidertips van de
kapitein.

I N H E T S P O O R VA N D E H A B S B U R G E R S

D

e geschiedenis van de
Habsburgers begint in
Schloss Habsburg – net als je
roadtrip voor het gezin door
Aargau. Verder ga je naar het
klooster in Muri, dat aan het
hartverscheurende
liefdesverhaal van de laatste Habsburgse
keizerin herinnert: keizer Karl en
zijn vrouw Zita werden in 1918
na de val van de monarchie uit
Oostenrijk verdreven. Toen de
34-jarige keizer vier jaar later aan
een longontsteking stierf, droeg
keizerin Zita tijdens haar vlucht
het geconserveerde hart van haar
man in een hoedendoos door half
Europa. Vandaag de dag liggen

beide harten verenigd in de
keizerlijke grafkelder van het
klooster in Muri.

Aargau

Gezin

va n

Beleven

Meer

Keizerinnen en
burchtheren
Duik in de
Hallwilersee

Film: Op
historische
routes.

Mobiliteit

Gezin

Hotel

SWISS
HISTORIC
HOTELS

A

MySwitzerland.com/historic
Of je nu een groots hotel uit de
belle époque kiest of een barok
pensionnetje: in de Swiss Historic Hotels slapen gasten achter
door geschiedenis doordrenkte
muren en genieten ze van de
sfeer van vervlogen tijden en een
gastvrijheid die in de loop van
de generaties is gegroeid.
Grand Hotel Les Trois Rois
Basel
Romantikhotel Bären
Dürrenroth

E

G

DESIGN &
LIFESTYLE
HOTELS

CONCIËRGE

MySwitzerland.com/
designlifestyle

Hoge ontwerpeisen, een duidelijke vormtaal en zorgvuldig geselecteerde materialen: met hun
inspirerende architectuur wordt
een verblijf in de Design & Lifestyle Hotels voor gasten met stijl
een lifestyle-belevenis.
The Chedi Andermatt
Andermatt

25hours Hotel Langstrasse
Zürich

G r au b ü n d e n

Tees met uitzicht
Golfen midden in het bergpanorama

ls je je handicap op de green
in Samedan wilt verbeteren,
zie je met een beetje geluk niet
alleen een hert voorbij schieten,
maar ook Caroline en Eugenio.
Caroline Rominger, de 35-jarige
“amazone” van de Zwitserse
golfscene en Eugenio Rüegger, de
80-jarige golfpionier, brengen
hun vrije tijd het liefst op de golfbanen van Graubünden door.
Hier genieten ze niet alleen van
de rust en de kracht van de natuur, maar profiteren ze ook van
de dunnere berglucht die hun
golfballen verder laat vliegen.
Of het nu in Samedan is, op de

oudste golfbaan van Zwitserland,
of in Arosa met de hoogste tee
van de Alpen.
Badrutt’s Palace Hotel
St. Moritz

Beleven

A

A

13 golfbanen in Graubünden
1893 oprichting
golfbaan Samedan
Op 1900 meter hoogte
liggende tee in Arosa

Film:
Beste golfslagen van
Caroline en Eugenio.

B

F

SWISS
DELUXE
HOTELS

MySwitzerland.com/deluxe
Elegante architectuur, hedendaagse inrichting en service
van het hoogste niveau: Swiss
Deluxe Hotels bieden verrassende extra’s zoals eigen wintersportscholen of ski-butlers.
Particuliere kabelbanen ronden
de beleving van luxe af.
The Dolder Grand
Zürich

C

Tschuggen Grand Hotel
Arosa

D

F

D
G

Hotel & Golf

B
E

C
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TYPICALLY
SWISS
HOTELS

A

MySwitzerland.com/typically
Regionale bouwstijl, traditionele
inrichting of Zwitserse specialiteiten op het menu: Typically Swiss
Hotels – zowel de stadspaleizen
als de landelijke hotels – laten het
hart van elke Zwitserland-liefhebber sneller kloppen.
Rinderberg Swiss
Alpine Lodge B
Zweisimmen
Maiensässhotel Guarda Val
Lenzerheide/Lai

G

INSPIRING
MEETING
HOTELS

MySwitzerland.com/inspiratie

CONCIËRGE

Vergaderen met uitzicht op een
prachtig bergpanorama, in een
voormalig klooster of in een luxe
hightech tent: Inspiring Meeting
Hotels zorgen met hun bijzondere
locatie en een uitzonderlijk
ondersteunend programma voor
geslaagde vergaderingen.
Jugendstil-Hotel
Paxmontana C
Flüeli-Ranft

De kracht van water
Zwitserse Spa & Vitality

Z

witserland dankt zijn leidende rol op het gebied
van gezondheidsbevordering en
schoonheidsbehandeling
ook
aan zijn natuur: op zijn lange reis
door de rotsen verzamelt het
gletsjerwater allerlei werkzame
bestanddelen waarvan de verfrissende en helende werking
visionairs zoals Paracelsus verbaasd deed staan en waar
massa’s mensen sindsdien enthousiast over zijn. Of het nu
gaat om natuurlijk zout of warm
bronwater of zwavel: vloeibare
energie is een vast onderdeel van
Zwitserse wellness.

Dit kun je het beste ervaren in
de elf wellnessbestemmingen,
want daar wordt een holistische
aanpak geboden. Ver weg van de
stress van het dagelijks leven
vertrouwen ze hier op een
samenspel van uitzonderlijke
baden, evenwichtige gezondheidsconcepten en actieve onthaasting.

Waldhaus Flims
Flims

A

MySwitzerland.com/spa

Grimsel Hospiz
Grimselpas

F

SPA &
VITALITY
HOTELS

MySwitzerland.ch/spa

Sauna, medische behandeling of
buitenzwembad: de gasten van
Spa & Vitality Hotels genieten
van uitstekende en goed verzorgde
Wellness Hotels midden in
de mooiste Zwitserse natuur.
Precies wat gezondheidsbewuste
mensen waarderen.
Kurhaus Cademario
Cademario

D

Grand Resort Bad Ragaz
Bad Ragaz

E

F

D
G

Hotel & Wellness

B
E

C
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MySwitzerland.com/food

Duitstalig Zwitserland

Rösti

GOED OM TE

Het karakter van Zwitserland
ontdek je het beste via je
gehemelte: van melk tot fondue,
van toen tot nu, komen alle facetten
van de natuur op tafel.

WETEN

Melk in cijfers
700.000

koeien
zijn er in Zwitserland

Geraspte aardappelen, goudkleurig en knapperig gebakken.

80 kg

groenvoeder
eet een koe per dag

Ticino

Polenta

4.110.000.000

Een stevige brij van maïsgriesmeel, zachtjes gekookt boven een
houtvuur.

liter melk
melken de boeren
per jaar. ⅘ daarvan
wordt verwerkt tot kaas,
boter, room, yoghurt
of melkpoeder.

Romandië

Saucisson

52,5

Lekkere, kruidige
worst van varkensvlees.

liter melk
drinkt een Zwitser
per jaar

Graubünden

Capuns

In snijbietbladeren gewikkeld
spätzli-deeg en salsiz-worst dat
in room wordt gekookt.

Zwitserse

fijnproevers
gastronomie
VEELZIJDIGHEID
De culinaire wereld van Zwitserland weerspiegelt de veelzijdigheid van zijn regio’s en culturen
– van het Middellandse Zeegebied
tot de Alpen.
GESCHIEDENIS
De oorspronkelijke alpiene keuken
werd gekenmerkt door innovatie,
knowhow en hoge kwaliteits
normen.
TO P K L A S S E
Met 122 door Guide Michelin
bekroonde restaurants biedt Zwitserland de hoogste dichtheid aan
gastronomische chef-koks per
inwoner.
MySwitzerland.com/gourmet

Bergkeuken
Hoog boven het Meer van Uri,
in het rotsachtige berglandschap voor de Lidernenhütte,
ruikt het naar vers gras, koele
aarde, pikante kruiden en
sappige bloesems. Allemaal
ingrediënten die in de keuken
van de alpenhut worden verwerkt tot typische Fine Food
uit de bergen.
Lidernen-hut SAC

1700 m
boven zeeniveau

“Pas toen ik weg was uit Zwitserland
besefte ik wat voor geweldige producten
we hier voor de deur hebben.”
Sven Wassmer, chef-kok
“Memories”, 2 Michelin-sterren

Oorsprong

Drinkwater
40 % G RO N DWAT E R
40 % B RO N WAT E R
20 % M E E RWAT E R

Forel

De gevoelige forellen dienen
in waterzuiveringsinstallaties als indicator voor schoon
water.

Fondue

Culinair festival
Op het Food Zurich
ontmoeten vertrouwd en
experimenteel eten elkaar
en dansen traditionele
gerechten met futuristische.

Het mag wel een beetje stinken,
fondue is immers meer dan
“slechts” gesmolten kaas en
maakt al eeuwenlang deel uit
van de Zwitserse keuken. Het
oudste fonduerecept wordt in
de Centrale Bibliotheek van
Zürich bewaard. Het dateert uit
1699 en is geschreven door een
vrouw uit Zürich.

Biopionier
Valposchiavo

Op bijna 90% van het land
bouwareaal van Valposchiavo
wordt er door gecertificeerde
biologische landbouwbedrijven
geboerd. Zo’n hoog percentage
biologische producten is
wereldwijd uniek.

Zwitserland
in cijfers

Openbaar
vervoer

MySwitzerland.com/SwissTravelSystem

U

Oppervlakte:

S E I ZO E N E N
beleven

j

VOORJAAR
Maart–mei
Alles bloeit en zingt.
Vooral mooi
voor stedentrips.

k

ZOMER
Juni–augustus
Verfrissing en afkoeling
in meren en berggebieden.

l

m

WINTER
December–februari
Pret in de sneeuw en ontspannen bij de openhaard.

Zakmes

Advies op:
00800 100 200 30

O

ê
Openingstijden
De winkelopeningstijden zijn
op kantonnaal niveau geregeld en kunnen aanzienlijk
uiteenlopen. Als vuistregel
geldt dat de winkels van
maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 en 18.30 uur
geopend zijn. Op zaterdag
sluiten ze iets eerder en op
zondag blijven de meeste
winkels gesloten.
Zwitserse

inventieve
geest
Birchermüesli
Ritssluiting
Fietsketting
Suikerklontjes

Topevenementen
Er is veel aan de hand in het
kleine Zwitserland. Op de
evenementenkalender
vind je vast wel iets passends.
Zoals bijvoorbeeld:

Cervelaat barbecueën
of hutten bouwen:
de iconische alleskunner
van Victorinox is een
trouwe reisgenoot.

Wij helpen je graag
om je vakantie in Zwitserland
zo goed mogelijk te plannen.

Sport: Weltklasse Zürich
Kunst: Art Basel
Muziek: Montreux
Jazz Festival
Film: Locarno Film Festival
Meer inspiratie op:
MySwitzerland.com/
topagenda

Autoverhuur

4 talen

Reis comfortabel en individueel door Zwitserland:
Hertz en Europcar bieden in
heel Zwitserland voor elke
behoefte een grote selectie
aan huurauto’s.

Er zijn vier officiële
landstalen.
Duits (63,5 %)
Frans (22,5 %)
Italiaans (8,1 %)
Reto-Romaans (0,5 %)

Luchthaven Zürich

Of het nu gaat om vakanties
of zakenreizen – Luchthaven
Zürich is de toegangspoort
tot Zwitserland én biedt je een
exclusieve winkelervaring.

Het geven van een fooi is
vrijwillig. Bij goede bediening
betalen Zwitsers zo’n 10%.

In het hart
van Europa

S

HERFST
September–november
Wandel tussen de kleurrijke
bomen door en geniet van de
oogst van de zomer.

Advies en
reservering

J

4

P

Hoofdstad: Bern
Kantons: 26
Inwoners: 8.500.000

Het openbaar vervoer
brengt passagiers stipt, comfortabel en met hoge snelheid naar
elk afgelegen dal. Met de Swiss
Travel Pass kunnen buiten
landse bezoekers bijna 24 uur
per dag onbeperkt met het
Zwitserse openbaar vervoer
reizen.

F

41.284 km2

Meer inspiratie op:
MySwitzerland.com

B

K

A

Vliegtijd naar Zürich:
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Amsterdam 85’
Frankfurt 60’
Wenen 85’
Rome 95’
Barcelona 110’
Parijs 80’
Londen 100’
Osaka 13 u
São Paulo 12 u
Washington 9 u

10

1

7

8

2
6

5

3

4

9

Swiss International Air Lines (SWISS) is de luchtvaartmaatschappij van
Zwitserland. Ze bedient vanaf Zürich en Genève wereldwijd meer dan
100 bestemmingen in 44 landen. Met een vloot van zo’n 90 vliegtuigen
vervoert SWISS per jaar bijna 18 miljoen passagiers.

swiss.com
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serlan
in Zwit

OP ZOEK NAAR EEN ZWITSERS CHALET?
Droomt u ook van al het moois wat Zwitserland heeft te bieden. Interhome
biedt een grote selectie van vakantiehuizen in heel Zwitserland. Of het nu
gaat om gezellige berghutten of luxe appartementen en resorts, bij Interhome
vindt u gegarandeerd de perfecte vakantiewoning. Wij kijken er naar uit om
u binnenkort te mogen verwelkomen in Zwitserland.

ü Vakantiehuizen

specialist sinds 1965

ü Persoonlijke service
ter plaatse

Voor meer inspiratie bezoek onze website:
www.interhome.nl of www.interhome.be

ü 24/7 telefonisch
bereikbaar

