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INLEIDING
Piemonte is de op twee na grootste regio van 
Italië. Piemonte betekent letterlijk ‘aan de 
voet van de berg’. Dit verwijst naar de Alpen 
aan de westkant, die (bij helder weer) overal 
in het uitzicht aanwezig zijn. Het hof van 
Savoye heeft een duidelijke stempel op de 
regio gedrukt. De tijd lijkt in dit landschap 
met kastelen en middeleeuwse dorpjes stil 
te staan. Niets is minder waar in deze econo-
misch welvarende regio. Trefwoorden zijn er 
goede wijn en lekker eten, de zogenoemde 
‘enogastronomia’. Piemonte is ook een regio 
om te wandelen en te fietsen; zowel in de 
heuvels als in het hooggebergte. Turijn is de 
regio hoofdstad; een stad waar de geschiede-
nis van Piemonte – van de Romeinen tot aan 
nu – mooi in elkaar overgaat. De langste rivier 
van Italië, de Po, ontspringt onder de Monviso.

Vroeger werden oorlogen tussen bijvoor-
beeld Oostenrijk en Frankrijk en/of Spanje in 
de laagvlakten van Piemonte (en Lombardije) 
beslecht. De eenwording van Italië begon in 
Piemonte en de machthebber, het hof van 
Savoye, leverde de eerste koning. De eerste 
minister van het verenigd Italië, Camillo 
Benso Cavour, was een belangrijk figuur voor 
het Piemonte van de 19de eeuw; zowel voor de 
landbouw als het eenwordingsproces, het Ri-
sorgimento. Sporen hiervan kom je op veel 
plekken tegen.

Dit boek geeft in een combinatie van tekst 
en foto’s een beeld van de regio. Piemonte is 
groot en divers. Bij het samenstellen van deze 
gids is ervoor gekozen deze diversiteit zicht-
baar te maken. Voor wie meer informatie 
wil, zijn er waar mogelijk websites vermeld. 
Vooral ook van belang voor openingstijden. 
Hieraan merk je dat Piemonte nog niet overal 
is ingespeeld op toerisme; wat ook weer zo 
zijn charme heeft.

De indeling van deze gids gaat langs een geo-
grafische lijn. Te beginnen in het noorden en 
via Turijn naar de zuidelijke Piemonte. Het Al-
penmassief in het westen op de grens met 
Frankrijk wordt in een apart hoofdstuk be-
schreven. Wat ‘enogastronomia’ in Piemonte 
inhoudt, staat in een apart hoofdstuk. De reis-
gids wordt afgesloten met praktische infor-
matie. Bij de beschrijving van het noorden van 
Piemonte wordt Lago d’Orta kort genoemd, 
want over Lago Maggiore en Lago d’ Orta is bij 
Edicola een aparte reisgids verschenen.

GESCHIEDENIS IN 
HET KORT

De geschiedenis van Piemonte is er een vol 
onzekerheden. Een van oorlogen, verander-
lijke internationale akkoorden, van zware en 
krijgshaftige verdediging, van veranderende 
grenzen en het opbouwen van een staat door 
hertog Emanuele Filiberto di Savoia medio 
16de eeuw. Toen was de politieke situatie van 
wat nu Piemonte is aardig complex. Vooral 
het gebied aan de voet van de bergen en de 
Monferrato (een markiezaat) waren ‘dicht’ 
bewoond. De Savoye dynastie, Savoia in het 
Italiaans, probeerde de macht te behouden 
en te vergroten door de lokale adel aan zich te 
binden en handig te manoeuvreren tussen de 
andere grootmachten. Met Frankrijk omdat 
het een gemeenschappelijke grens had in 
het noorden en in de westelijke Alpen. Met 
Spanje, omdat dit land het voor het zeggen 

had in het hertogdom Milaan. De Monferrato 
viel voor een groot deel onder het hertogdom 
van Mantua, wat veranderde na de dood van 
de laatste Gonzaga en het beleg en de plun-
dering van Mantua in 1628 tijdens een oorlog 
tussen de Fransen en het Huis Habsburg. Al 
in de eeuwen daarvoor was het laagland van 
Piemonte vaak de plek waar anderen, zoals 
in 1544 Frans I van Frankrijk en keizer Karel 
V, hun geschillen probeerden te slechten. De 
lokale bevolking ondervond er veel hinder 
van. Turijn was een verstevigde stad met een 
(al in de oudheid opgezet) rechthoekig stra-
tenplan van waaruit vanaf 1563 de Savoye dus 
hun machtsgebied vergrootten en bestuur-
den. Later, medio 19de eeuw, werd Turijn de 
plek waar het proces van de eenwording van 
Italië begon, het ‘Risorgimento’ genoemd.

In de eeuwen voordat naburige grootmach-
ten hun conflicten in Piemonte uitvochten, 
waren het vooral Arabieren, Saracenen ge-
noemd, die de regio binnenvielen via de kust 
van Ligurië of vanuit Zuid-Frankrijk over de 

San Giorgio ScarampiGrinzane Cavour

Turijn

Riale



6 7

P I E M O N T E N O O R D - P I E M O N T E

Alpen. Om er geld en goederen, maar vooral 
ook blanke vrouwen te roven. De vele torens 
en versterkte huizen en kastelen in het zuide-
lijke deel van Piemonte herinneren nog aan 
deze ruwe tijd. Al in de vroege Middeleeuwen 
vestigden monniken van diverse orden zich in 
dit gebied en hielden zich onder andere bezig 
met landbouw, wijnbouw en het droogleg-
gen van laagland. Daarmee werd de lokale en 
vaak zeer arme bevolking onderricht en on-
dersteund. Het verbreiden van het christelij-
ke geloof was de onderliggende agenda. Veel 
vooral romaanse kerkjes en kloosters met 
soms prachtige fresco’s zijn er de stille getui-
gen van. Zij domineren, vaak op mooie en af-
gelegen plekken, het landschap. De zoge-
noemde Sacri Monti kwamen er vanaf eind 
15de eeuw om tegenwicht te bieden aan de 
Reformatie, die vanuit Noord-Europa lang-
zaam naar de zuidelijke kant van de Alpen 
dreigde af te zakken. Zo kwamen in de 13de 
eeuw al gereformeerde Walser gemeen-
schappen vanuit Frankrijk via Zwitserland in 
Noord-Piemonte terecht om te ontkomen aan 
de inquisitie. 

Met de oprichting van FIAT eind 19de eeuw 
werd Turijn een industrieel centrum en trok-
ken velen vanaf het platteland naar deze 
stad. Naast de auto-industrie richt Turijn zich 
nu ook op de luchtvaartsector, innovatieve 
technologieën en koffie (waaronder Lavaz-
za). Dat het platteland niet is leeggelopen is 
te danken aan de landbouw (wijn, rijst, graan, 
groenten en fruit) en veeteelt (vlees, kaas). 
In het noorden van Piemonte wordt ener-
gie via waterkrachtcentrales opgewekt. Ook 
de chocolade industrie is een belangrijke met 
als meest bekende merken Caffarel en Fer-
rero (Nutella). De Slow Food organisatie is in 
1986 opgericht in het op de grens van Roero 
en Langhe gelegen stadje Bra. De wijngaar-
den van onder andere Barolo en Barbaresco in 
de Langhe en van de Monferrato staan sinds 
2014 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
Op deze lijst staan ook de vele paleizen, die 
de Savoye in en rondom Turijn bouwden.

NOORD-
PIEMONTE 
Het hooggebergte is in de 
noorden alom tegenwoordig. In 
veel producten staan traditie, 
kleinschaligheid en het culinaire 
centraal. Noord-Piemonte wordt 
ook wel een ‘isole germaniche’ 
genoemd. Daarmee doelt men 
op de Walser gemeenschappen 
rond het Monte Rosa-bergmassief. 
Door Noord-Piemonte ‘reist’ u van 
noord naar zuid en van west naar 
oost.

1. Turijn
2. Monte Rosa massief
3. Parco regionale Alpe Veglia 
e Alpe Devero
4. Parco nazionale della 
Val Grande
5. Parco naturale dell’Alta 
Valle Antrona
6. Parco dell’Alta Valsesia e 
dell’Alta Val Strona
7. Parco nazionale Gran 
Paradiso
8. Riale
9. La Frua
10. Crodo
11. Premia
12. Baceno
13. Alpe Dévero
14. Croveo
15. Santa Maria Maggiore
16. Domodossola
17. Valle Anzasca
18. Borca
19. Macugagna
20. Staffa
21. Omegna
22. Quarna
23. Pella
24. Alagna
25. Riva Valdobbia
26. Val Vogna
27. Rassa
28. Balmuccia
29. Varallo
30. Fobello
31. Gattinara
32. Ghemme
33. Boca
34. Romagnano Sésia
35. Arborio
36. San Nazzaro Sésia
37. Vicolungo
38. Biella
39. Candelo
40. Ivrea
41. Settimo Vittone
42. Chivasso
43. Novara
44. Vercelli
45. Castello di Agliè
46. Reggia di Veneria Reale
47. La Mandria
48. Castello di Rivoli
49. Palazzina di Caccia di 
Stupinigi
50. Castello di Moncalieri
51. Castelo Reale Racconigi
52. Casale Monferrato
2
53. Susa

TURIJN TURIJN
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MONTE ROSA BERGMASSIEF

De westzijde van Noord-Piemonte wordt 
gedomineerd door het Monte Rosa-berg-
massief. Rosa betekent gletsjer in het Ar-
pitaans dialect. Het bergmassief ligt in de 
Walser Alpen op de grens tussen Zwitser-
land, Aosta en Piemonte. Het is na het Mont 
Blanc-massief de hoogste groep bergen in 
de Alpen. Het Monte Rosa-massief telt tien 
bergtoppen. De hoogste is de Dufourspit-
ze, 4.634 meter, genoemd naar een Zwitser-
se generaal/cartograaf. De Walser gemeen-
schap beschouwt het massief als ‘hun’ 

berg. Het gebied is nog vrij plattelands met 
rustige Walser dorpen. Het Monte Rosa-ski-
gebied (visitmonterosa.it) strekt zich uit over 
drie valleien: Champoluc in de Valle d’Ayas, 
Gressoney in de Val de Gressoney en Alagna 
Valsesia in Valsesia. Het skiën zelf kan er vrij 
dynamisch zijn: met goede off-piste en he-
li-ski mogelijkheden, vooral in de Valsesia. In 
de sneeuwvrije periode is het een uitgelezen 
wandelplek, zowel voor de recreatieve als de 
meer geoefende bergwandelaar/-klimmer. 
Ook dan kunnen skiliften je tot hoog in de 
bergen brengen.

NATIONALE PARKEN
Noord-Piemonte kent veel nationale parken 
met een adembenemende natuur. Parco Re-
gionale Alpe Veglia e Alpe Devero ligt in de 
noordwestelijke vallei Ossola en heeft een 
van de meest spectaculaire uitzichten in dit 
deel van Piemonte. Het is rijk aan waterval-
len, die vooral in het voorjaar aan alle kanten 
naar beneden denderen. In de winter is het 
een geliefde plek voor sneeuwwandelaars 
(‘ciaspole’, latracciabianca.it). De hoogste top 
is 3.553 meter. Je komt er wanneer je in het 
dorp Baceno de weg naar de Valle di Devero 
neemt. Iets ten noorden van het Lago Mag-
giore aan de oostzijde in dit deel van Pie-

monte ligt Parco Nazionale della Val Grande; 
15.000 hectare stille natuur. Het gebied is 
weinig bekend, ruw en zeer regenrijk. Al het 
water komt samen in de rivier San Bernardi-
no, die dan ook enorm kan aanzwellen. De 
dalen zijn dicht bebost. Vanwege de spaarza-
me bewoning gedijen wilde dieren er goed. 
Je treft er een grote variëteit (parcovalgrande.
it). Parco Naturale dell’Alta Valle Antrona ligt 
ten zuiden van Domodossola tegen de grens 
met Zwitserland aan. Net als het Parco Val 
Grande ligt het in de provincie Verbano-Cu-
sio-Ossola. De Walser cultuur is nog zichtbaar 
aanwezig. Ook hier is het stil, ruw en puur. 

Het Monte Rosa-bergmassief staat er als ge-
punte ‘tanden’ omheen (parcovalleantrona.
it). Op de derde zondag van juli vindt al 400 
jaar de ‘autani’ plaats; processies van 20 kilo-
meter over wandelpaden van de Monte An-
trona. Er wordt een boetepsalm gezongen en 
een priester zegent ondertussen de grond om 
epidemieën en voedselschaarste te bezwe-
ren. De grootste processie is in Montesche-
no (‘di set frei’). De andere twee zijn die van 
Seppiana (di San Jacam) en van Alpe Cavallo. 
Parco dell’Alta Valsesia e dell’Alta Val Strona 
beslaat 6.511 hectaren op een hoogte van 900 
tot 4.559 meter en is daarmee het hoogste 
park van Europa. Het ligt langs de rivier Sésia, 
de bergstroom Sermenza en de vallei Mas-
tellone. Op de bergtop Punta Gnifetti van de 
Monta Rossa op 4.554 meter hoogte tref je 
de meest tot de verbeelding sprekende berg-
hut, de Rifugio Capanna Regina Margheri-
ta; de hoogste van Europa (areeprotteteval-
lesesia.it). Parco Nazionale Gran Paradiso ligt 
ten noordwesten van Turijn en loopt door in 
de regio Aosta (pngp.it). Het park ontstond 
uit een schenking van koning-jager Vitto-
rio Emanuele III en werd daarmee in 1922 
het eerste nationale park van Italië. Nu bevat 
het park 70.000 hectare beschermd natuur-
gebied met eindeloze lariks- en sparrenbos-
sen, uitgestrekte alpenweiden, imposante 
rots massieven, gletsjers en een rijke en ge-
varieerde flora en fauna. Het is een populai-
re sportieve vakantiebestemming; zomer en 
winter. De Valle Orco en Valle Soana met de 
dorpen Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ri-
bordone, Ronco Canavese, Valprato Soana 
en Piamprato Soana liggen in het Piemonte-
se deel van het park (pngp.it). De oude taal 
‘Langue d’Oc’ (ook wel Occitaans of Frans Pro-
vençaals genoemd) kan je er nog horen spre-
ken. Elk jaar vinden er religieuze processies 
plaats naar het mooie Sant’Anna in Frazione 
Meinardi di Locana (eerste weekend van au-
gustus) en naar Santuario di Prascondù in Ri-
bodrone (laatste weekend van augustus) en 
is er la Festa di San Besso (10 augustus). San-
tuario di San Besso is wat atypisch. Gelegen 
op 2.019 meter hoogte ‘onder’ een rotspunt is 

het alleen te voet na een wandeling van circa 
tweeëneenhalf uur te bereiken. De auto par-
keren kan in Campiglia. Voor alle bergtochten 
geldt, dat je je goed voorbereidt (bergkaarten, 
kleding, water en voeding). Bergen zijn fas-
cinerend en mooi, maar zodra het weer om-
slaat kan het gevaarlijk zijn (parks.it). Op circa 
2.500 meter hoogte in het Gran Paradiso niet 
ver van de grens met Frankrijk ligt boven Ce-
resole Reale wat sommigen het mooiste Al-
penmeer noemen, Lago di Serrù. De meest 
populaire plek is er Piano del Nivolet: zes ki-
lometer op 2.500 meter hoogte langs spie-
gelende meertjes, waaronder Lago di Serrù. 
In de zomer ook per auto te bereiken via een 
smalle en steile weg (niet voor als je hoogte-
vrees hebt).

La Transumanza in La Valsesia

Hoog in de Alpen van Parco Nazionale Gran Paradiso

Chiesa di San Gaudenzio in Baceno

Bergstroom in Val Devero
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VANAF HET NOORDELIJKSTE PUNTJE IN 
PIEMONTE

Het meest noordelijke puntje van Piemonte 
grenst aan het Zwitserse Wallis en Ticino. De 
grens wordt er bepaald door het ruwe hoog-
gebergte, bossen en meren. Het meest noor-
delijke gehucht heet Riale en wordt omge-
ven door een bergwand. De atmosfeer maakt 
dat het hoger aanvoelt dan de feitelijke 1.800 
meter. De flora en fauna is anders (nauwelijks 
begroeiing) dan op dezelfde hoogte elders in 
Val Formazza. In het volledig gerestaureerde 
en gastvrije Walser Schtuba (locandawalser.
it) kan je het hele jaar door overnachten en 
heerlijk eten. De familie heeft voor gezinnen 
en groepen aan de andere kant van de hoog-
vlakte hotel-restaurant Aalts Dorf (aaltsdorf.
it). Ze verhuren mountainbikes en langlauf 
skies. Van oktober tot in mei ligt er sneeuw en 
in februari komt men er voor helikopter skiën. 
We bevinden ons in de provincie Verbano-Cu-
sio-Ossola. De meest spectaculaire waterval 
van Italië en een van de hoogste van Europa 
ligt iets zuidelijker. Op een hoogte van 1.675 
meter overbrugt La Frua, Cascate del Toce, 
143 meter. Spectaculair, als het water loopt. 
Alleen op bepaalde dagen van juni tot sep-
tember en dan nog tussen bepaalde uren van 

de dag is de waterval groots ‘in werking’. De 
rest van het jaar stroomt het water tussen 
10 en 17.00 uur wat rustiger. Het water komt 
uit het hoger gelegen meer Morasco (boven 
Riale); een stuwmeer. Bovenaan de water-
val is een overhangende houten brug, van-
waar je een mooi uitzicht hebt (valformaz-
za.it/it/la-cascata-del-toce-della-frua). Het 
in 1863 gebouwde hotel boven de waterval is 
nog steeds in gebruik. Vanuit het zuiden rich-
ting de waterval kom je langs het dorp Crodo 
(503 m.) met de mooie romaanse Chiesa di 
Santo Stefano. In het gehucht Cravegna staat 
het Casa del Papa uit 1576. Waarschijnlijk het 
huis van de Romeinse priester Innocentius 
IX, wiens familie uit dit gebied kwam. Crodo 
is verder bekend om het minerale water en 
het non-alcoholische aperitivo drankje Crodi-
no (sinds 1964). Aan de doorgaande weg (Via 
Maglioggio) is banketbakker-gelateria Forno 
Ossolano, delicatessenwinkel La Terra Anti-
coriano en Latteria Antigoriana met regiona-
le producten. In Premia (810 m.) is een groot 
complex met thermale baden (premiater-
me.com). Pietro Portaluppi bouwde er tussen 
1910 en 1935 twee waterkrachtcentrales, Ver-
ampio en Cadarese, en kasteel Crego in Art 
Nouveau-stijl. In Baceno is het de moeite 
waard de Chiesa di San Gaudenzio (Via Mar-
coni 51) te bezoeken. De kerk is van binnen 
prachtig beschilderd met laat 15de-eeuw-
se fresco’s. Heel indrukwekkend, vooral wan-
neer het licht aangaat door een muntje in het 
apparaat te doen. Wanneer je westwaarts 
de Val di Dévero inslaat, bereik je via een 
smalle weg en tunnel het boven Goglio gele-
gen Alpe Dévero (1.631 m.). Het wordt een van 
de mooiste valleien in dit deel van Piemon-
te genoemd. Alleen te voet of per fiets ver-
plaatsen is mogelijk. Er is nog een zeer oud 
met keien geplaveid ezelpad. In de 16de en 17de 
eeuw vonden in het lagergelegen Croveo veel 
processen tegen vermeende heksen plaats. 
Een parcours leid je langs de verhalen van de 
waarzegsters. Het eindigt bij een steile af-
grond en waterval; een plek die wordt gezien 
als het werk van de duivel (streghedicroveo.
com). Een typische kaas van hier is Bettel-

matt; in juli en augustus gemaakt van melk 
van de alpenweiden in de Alta Ossola (dicro-
do.it). Vanuit Zwitserland kan je per auto Pie-
monte alleen via de Simplonpas of via Lo-
carno binnenrijden. Beide routes zijn mooi. 
Wanneer je de smalle weg van de Simplonpas 
te eng vindt, is de autotrein van Brig in Zwit-
serland naar Iselle in Italië een optie.

De Italiaanse schoorsteenvegers, die elders 
in Europa dit gevaarlijke werk deden, schij-
nen uit de Val Vigezzo te komen en heten 
dan ook ‘vigezzi’. De zeer arme valleibe-
woners duwden vroeger hun jonge kinde-
ren in dit vak in de hoop daarmee uit de 
misère te komen. In Santa Maria Maggio-
re (1.256 m.), ten oosten van Domodosso-
la, is in het park van de 18de-eeuwse Villa An-
tonia een museum aan hen gewijd, Museo 
dello Spazzacamino (museospazzacamino.
it). De vele mooie 19de-eeuwse paleizen en 
huizen zouden de vrucht van hun arbeid zijn. 
Het erboven gelegen Craveggia heeft aparte 
schoorstenen op de daken van de huizen. De 
vallei heeft veel religieuze plekken, die als 
tochten per auto beschreven zijn op de web-
site circuitodeisanti.it. Van Santa Maria Mag-
giore gaat een leuk treintje in ruim een uur 
naar Locarno. In deze ‘Vigezzina’ geniet je al 
rijdend van het uitzicht op de bergen (vigezzi-
na.com). Je komt langs het indrukwekkende 
Santuario di Re, gewijd aan de Madonna del 
Sangue; gebouwd na een wonder dat plaats-
vond in 1494.
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