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a een lange

route van
kronkelende
bergweggetjes en

ontelbare tunnels
worden we vreedzaam
en bescheiden verwelkomd door het Lago
d'Idro. Een meer van Íust en stilte,
ingekapseld door een hoge bergketen.
Het

lijkt hier

alsof de rivier de Chiese

even de ruimte heeft genomen om zich

in al haar pracht aan

ons te tonen.

De Nederlandse nummerplaten die we
tegenkomen wijzen ons erop dat meer
mensen hun toevlucht zoeken in deze

van rust. Toch is het gebied in
vergelijking met andere Italiaanse meren
nog ongerept. Hier geen massatoerisme,
maar kleinschalige gastenverblijven en
hier en daar een camping. Tegelijk maakt
de combinatie van water en bergen bij
oase

veel bezoekers ook een bepaalde onrust
los: het Lago d'ldro is een uitstekencle

plek om te sporten.

Hercules en de hydra
Onze eigen onrust leidt ons, vergezeld

door onze gidsen Andrea en Marcello,

naar een boot. Het blijkt een van de
weinige boten te zijn met wat zwaardere
motoraandrijving; omwille van de rust

I
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rondom het meer zit er voor de meeste
boten een limiet op het vermogen van
de motor. De boot vaart weg van de
aanlegsteiger en glijdt als een slee over
het meer. Vanaf het water lijken de
omringende bergen des te indrukwekkender. Vrij geïsoleerd op een van de
toppen zien we een bijzonder bouwsel
staan. Trots en onverschrokken steekt
het zijn kop in de wolken, alsof het
hen uitdaagt tot een gevecht. Het is de
Rocca d'Anfo, zo blijkt bij nawaag. 'Een
verdedigingswerk uit de napoleontische
tijd', legt Marcello uit. 'Maar een paar
weken geleden zijn er wat stenen naar
beneden gekomen, dus het is nu gesloten.'
Of het op korte termijn weer te bezoeken
is durft hij niet te zeggen.
Al varend hebben we goed zicht op de
zeven dorpjes die samen de gemeente
Idro vormen. Niet voor niets is het
symbool ervan een hydra: een zevenkoppig, slangachtig monster uit de mythe
van Hercules. Hij zou het hiergedood
hebben en de plek er vervolgens naar
vernoemd hebben; een legende die goed
past bij zo'n mythische plek. Andere
vertellingen verwijzen naar het Keltische

volk dat hier vroeger woonde en het
meer'snelle rivier' doopten:'Eridio'.
De Kelten waren niet de enigen die
het meer wisten te vinden. Een tijdlang was het gebied in handen van de
Venetianen, maar ook de Oostenrijkers
wisten het tijdelijk bij hun land te
voegen. Toen het gebied weer in Italiaanse
handen kwam, werd het al snel een
smoklelroute voor zout, tabak en suiler
vanaf het nabijgelegen Oostenrijt. Ile
brug bij Ponte Caffaro 1135 i:-Be djd
>
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de grens tussen de wee landen. Tegenwoordig vormt de brug de grens met de
regio TrentinoAlto Ailige.

Stevige bergkeuken

we de volgende dqg wel nodig, want we
gaan de hoogte in. Opnieuw kronkelende
bergpaden en weiden vol met koeien

Hongerig geworden door de boottocht

die zo lijken te zijn weggelopen uit een

in

chocolade- of kaasreclame. 0p flinke
hoogte treffen we Gianzeno, die ons
meeneemt in zijn jeep voor een tochtje

de

buitenlucht leggen we weer aan

wqt naar het dorpje
Lemprato. Bij ristorunte Mistica suijken
we neer en komen we eerst even bij met
en vewolgen onze
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De keuken van deze streek is er een van
stevige, energierijke kost. En die hebben

door de bergen, bergen die wandelaars

een verfrissende Spritz. de welbekende

's zomers met bloed, zweet en

Venetiaanse cocktail van Aperol, prosecco
en spuitwater. Daarnayolgt een feestmaal van langzaam gqgeerd kalfwlees,
vergezeld door aerdeppeltjes en polenta,
de klassieker die via 1&netië in de regio

bedwingen en die in de winter veel
skiplezier bieden.
De jeep blijkt geen overbodige luxe: de
weg wordt snel steiler en rotsachtiger.
Zelfs de vierwielaandrijving lijkt het af

werd geïntroduceer,rl.

en toe zwaar te hebben. Gienzeno

tranen

tuft

onverstoorbaar door en wijst ons zo nu en
dan op de bloemenpracht om ons heen.
Rododendrons en gentiaan tieren hier
welig. Even verderop zien we een steile
berghelling en Gianzeno stopt even. 'Zie
je die rots daar?'waagt hij met een
serieuze

blik. 'In

winter ga ik daar

de

naartoe om te skiën, Een enorm snelle
afdaling, maar zeer de moeite waard.'
Gianzeno is een extreme spoÍter pur sang.
Zo extreem, dat het hem meerdere keren
een tochtje ziekenhuis opleverde. Maar de
adrenaline wint het van de risico's.
Gianzeno venrolgtzijn weg omhoog, tot
we bij een huis aankomen dat zo het

decor had kunnen vormen voor de film
Heidi. Het is het zomenrerblijf van een

van de lokale kaasboeren; zodra de temperaturen het toelaten, zoeken de boeren
het hogerop voor een betere kwaliteit gras
en dus melk. Binnen staat een jongeman
te roeren in een enorme ketel. De steeds
dikker wordende massa moet uiteindelijk
kaas worden. Een sterke, ietrrvat broeie-

rige geur dringt onze neus binnen. 'Dat is
saffraan', vertelt Gianzeno. Nog zo'n

product dat dankzij de Venetianen tot
het gebied is doorgedrongen. Nu wordt
het vent'erkt in de lokale bagàss.

0m ons echt goed kennis te laten maken
met die kaas, neemt Gianzeno ons mee
teruS naar beneden, waar hij samen met

zijn wouw en familie een gastenverblijf
runt. Hij laat ons zien datje de kaas op
ontelbare manieren kunt eten: rauw in
blokjes, maar ook met paddenstoelen
verpakt in bladerdeeg of met een beetje
room als pastasaus. Bagèss is duidelijk de
trots van de regio. Omdat het alleen in
het gebied rondom Bagolino gemaakt mag
wotden, zijn de geproduceerde hoeveelheden klein en is de prijs dus hoog. Zo
hoog dat je er bij luxewarenhuis Harrods

in Londen gemakkelijk tachtig euro per
kilo voor betaalt. Hier ligt de prijs zo

Linkerpogino; zícht op het meer.
Deze pogíno: klimmers kunnen hun

hort opholen rondom het Idromeer

rond de dertig euro.

en ín Porco delle Fucine.

Water- en bergsport
's Middags dalen we nog verder af en we
stoppen in Ponte Caffaro. Hier eindigt
het meer en begint een Sroene, vlakke

vallei.

De overSang

van water

naar

>
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land is een geliefde plek bij kitesurfers.
In de feile middagzon toont een jongen

zijn beste moves. Hij springt meerdere
keren omhoog, waarna hij zijn board
soepeltjes weer op het water neerzet. De
jongen blijkt Stefano te heten, ontdekken
we als we hem even later de hand schudden. Meervoudig kampioen freestyle,
maar nu vooral docent vanwege het
vele letsel dat

hij

opdeed tijdens het

beoefenen van zijn lievelingssport.
Stefano kitesurft graaS op het meer. 'Hier
heb je tenminste no8 plek', legt

hij uit.

'De omstandigheden zijn vergelijkbaar

met die in een lagune en er zijn geen
boten die je in de weg zitten.' 0m die
redenen begonnen hij en zijn broer juist
hier een kitesurfschool. De rust en
gunstige omstandiSheden maken het
een prima spot voor wie voor het eerst
op een board stapt.
Ondanks de boottocht en de tocht door
de bergen is onze onrust nog steeds niet
verdwenen. Het is tijd voor wat echte
actie. Het nabijgelegen Parco delle Fucine
is daar de uitgelezen plek voor. Een
groepje lokale jeugd in kleurige gele
T-shirtjes staat ons op te wachten, onder

leiding van berggids Roberto. De jongeren
zijn vrijwilligers van de Gruppo Ferrate
di Casto en springen hier in de weekends
en vakanties bij in het begeleiden van
bergsporters. Marta, net afgestudeerd aan
een talenopleiding, begint in haar beste
Engels tegen ons te praten. Wanneer
we antwoord geven in het Italiaans verschijnt er een glimlach op haar gezicht.
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'Kom', zegt ze. 'Dan gaan we op pad.'
0p onze eenvoudige gympen volgen we de
groep. Even is er twijfel of ons schoeisel
rrel voidoet, maar de hoogteverschillen
i'allen mee. We wandelen langs kabbelenie beekjes en torenhoge rotsen. Het
su:e:heidere water zoekt zijn weg door
het a.ien:'benemende landschap en wij
gaan e: achteraan. Bij een puntige, steile
:ois i..';ien rre even stil. 'Daarboven
idt-::- i-i:

r:n ti!dje geleden

nog', vertelt

R.oir=:::. '-i: ben toen van dertig meter
naa: ir::.;:e:: gevallen. Alle mogelijke
bor:e:- ::: -ij; Iichaam waren gebroken.
He: :s .t:- .,.,'.'::ier dat ze me weet
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hebben weten op te lappen.' Toch twijtelde
Roberto teen moment om zijn hobby

weer op te pakken. Nu hii met pensioen
is vult hï1 zï1n

tïjd met vrïjwï\erswetk,

onder meer bij de Gruppo Ferrate. Sinds
zoo6 timmert de club in het gebied aan
de weg om het geschikt te maken voor
zowel families als gevorderde klimmers.

Adrenaline
delle Fucine een speeltuin
voor sportievelingen kunnen noemen,
inclusief ziplines en via /errata, ook wel Klettersteig: een met staalkabels uitgezet parcours op een bergwand. 'Nu gaat het echte
avontuur beginnen', glimlacht Matta,
terwijl ze ons met rwee zekeringen
vastklikt aan de via ferrata. Het is even
slikken bij de aanblik van de canyon,
maar de klim valt mee. En omdat we met
kabels vastzitten aan de muur, kunnen
we hoogstens een nat pak halen
Je zou Parco
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in het beekje dat onder onze voeten
stroomt. 'Dit is pas adrenaline', lacht
Roberto. Ook al zitten we dan op anderhalve meter hoogte.
No

een dog sporten

is het primo on[sponnen

oon het water of in

een

von de vele restouronts.

Na de via ferrata is het

tijd voor

een

laatste adrenalinekick: de zipline.
Bungelend aan een metalen draad zoef
je over het water en de rotsen. Roberto
zekert ons, waarna we de sprong wagen.
Een zacht zoevend geluid klinkt wanneer
we als vogels door de lucht bewegen.

Bijna gewichtsloos zweven we, totdat
we aan de overkant bruut tot stilstand
komen. We kijken no8 eens achterom,
naar het water en de bergen die door
hun alliantie zo aantrekkelijk zijn voor
bezoekers van het gebied. Je zou er
een vergelijking van kunnen maken:
zoals Hercules de hydrabedwong, zo
bedwingen de bezoekers tegenwoordig
het water en de bergen. Eigenlijk is er
dus weinig veranderd. +

TIPS &ADRESSEN
ALGEMEEN

bereid, zoals de stinco di vítello:

Voor meer informatie over het
Lago d'ldro en omgeving, zie

zacht gegaard kalfsvlees uit de
kolenoven. Ook de polenta is de

www.b re scí otou ri sm.i

t.

moeite waard.
Vio Vittorio 31, Lenproto,

LOGEREN
B&B Re'Perone
B&B met uitzicht op het meer
in het rustig gelegen plaatsje
Anfo. ledere kamer heeft zijn
eigen stijl, zo is er een kamer in

rozenstijl, maar ook eentje in de
stijl van Marilyn Monroe. Prijzen

tel. +39 0365 83208.

el

Pogg;ioV-s-r{e

Hotel met een uitstekende
keuken. De chef-kok maakt
ware kunstwerkjes van zijn
gerechten, die een mix zijn van
de lokale keuken met andeÍe
mediterrane invloeden.

vanaf ê74 per kamer per nacht.
Vio 5. Ántonio 48, Stotole del

Vio Nozionole, Borghe,

Cofforo, Loc. Reperone, Anfo,

tel. +39 0365 824591,

tel. +39 3392 185361,

w w w. ol p ogg,i ov e r d e.it.

Restouront À'lístico stoor bekend on zrjn

l(itefld-en-

www,tePerone.com.

Perlonc

De Maselli Kite School geeft

in de bergen,

Hotel llilono

Een herberg hoog

grote hotels
in het gebied, volledig gebouwd
in Libertystijl. Prijzenvanaf €27

waar tastvrouw Noemi haar

ook al het benodigde materiaal.

gasten hartelijk onwangt en
huisgemaakte salami voor-

Locolità Porto, Ponte Cofforo,

tel. +39 347 0306312,

per kamer per nacht.

schotelt. Ook de zelfgemaakte

www.mks-kite.com.

VioTrento 35, ldro,

droplikeur is een aanrader.

tel. +39 0365 823391,

Vio Perlonc 7, Treviso Bresciono,

5vrÍen

tel. +30 0365 8233E7,

'Gewoon' windsurfen kan ook

Een van de weinige

www.hotel milono.

bs.

ít.

lessen kitesurfen en verhuurt

www.perlonc.ristoro ntilogo-

op het ldromeer. ln Vantone

Blumon Ereok
Dit berghotel ligt op r5oo

didro.con.

en Anfo zitten surfpoints die

meter hoogte, op de vlakte van
Gaver. Zowel geschikt voor wie

0pgqsr

tel. +39 339 2275994 of

Op diverse plaatsen in de buurt

+39 339 4669945,

van Bagolino wordt de bagóss-

www.surfpoint,it.

's zomers

ttinco di vitello'.

wil wandelen als voor

materialen verhuren.

wintersporters.

kaas geproduceerd. De lokale

Locolità Gover, Ereno,

boeren zijn te bezoeken en de

tel. +39 0365 904972.

kaas is
w w w.b

ter plekke te koop.
ogos sb

o golí n o.it

Agrjgufigo Lg Cole.
Kleinschalige agriturismo in

de bergen bij Casto. Proef hier
geweckte bergradicchio of

Piono del Gover
De vlakte van Gaver is een

prima plek om te wandelen,

DOE N

al is het voor beginnende
wandelaars misschien niet echt

Boottocht

aan te raden.

truffelrisotto.

ln de zomerperiode vaart
een publieke boot twee keer

Porco delle Fucine

focolità Auro, Costo,

per dag langs verschillende

ln

tel. +39 0365 88778.

plekken op het meer. ln een

het goed wandelen en sportievelingen kunnen het

ETEN €T DRINKEN
Mistico
Traditionele gerechten worden
hier op geheel eigen wijze

uur en drie kwartier vaart de
boort helemaal rond, voor €7

Parco delle Fucine is

avontuur van de vio ferroto

kunt u mee.

en de zipline aangaan.

Vio Porto Comorelle, Bondone,

tel +39 392 8385677,

w

ww.tr

osp

ortibrescio.it.

wwwJerrotecosto.it.
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