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Unesco’s BrentaVERSCHOLEN VALLEIEN IN ONGEREPT ITALIË

Dolomieten

Val Rendena

Pinzolo

Als een eiland liggen de Brenta-Dolomieten geheel geïsoleerd
van de rest van de Italiaanse bergketen. Achter de spectaculaire,
kalkstenen bergtoppen schuilen groene valleien, talloze appelgaarden en kolkende rivieren. Een route voor auto én fiets.
TEKST VICKY DE LA COTERA MANRIQUE FOTOGRAFIE
MARTIJN SENDERS MET DANK AAN VISIT TRENTINO
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Val di Sole

Val di Sole is de noordelijke
vallei van de Brenta. Het landschap kenmerkt zich door gletsjers, bossen, beekjes, bergweiden en alpenboerderijen.
Een groot deel staat onder
bescherming van twee natuurparken. Water is het dominerende element. Nergens anders
kun je beter raften en kanoën.

Madonna di Campiglio

Lago Nambino
Val di Sole
Cascate Nardis
Malè

A

Zonsondergang op de spectaculaire
bergtoppen van de Brenta-Dolomieten
Lago di Nambino en het bijbehorende
restaurant
Een familie bij Lago di Tenno
Hondje op de camping

Val di Giudicarie

Val Giudicarie is de zuidelijke
vallei van de Brenta, die grenst
aan het Gardameer. Hier eindigt het Adamello-park en
beginnen de rest van de Dolomieten. Dankzij de uitgeruste
rotswanden kun je hier goed
bergbeklimmen en de beekjes
en meren zijn favoriet bij de
lokale vissers.
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an de overkant van de vallei laat de
zon zich al volop zien, maar op
Camping Val Rendena is het nog
donker. Het is acht uur in de ochtend en
de geur van verse broodjes leidt ons naar
de campingwinkel, waar Alessia Azzalini
al klaarstaat om ons te helpen. Terwijl
moeder Carolina huisgemaakte taarten
serveert in het café en vader Agostino
praatjes maakt met de campinggasten, is
het Alessia die hier samen met haar broer
Alessandro de scepter zwaait. “Bongiorno! Let maar niet op de kou”, zegt ze terwijl ze knikt naar de mist die in het dal
hangt. “Binnen een paar uur is het
gewoon weer hoogzomer.”
SPITSE BERGTOPPEN

Ze heeft gelijk: tegen een uur of elf is de
temperatuur bijna met tien graden gestegen. Niet gek, want de gletsjertoppen en
diepe valleien die zo kenmerkend zijn
voor deze regio zorgen nu eenmaal voor
wat extremere temperatuurwisselingen.
De Val Rendena is één van de vier grote
valleien in de Brenta, een berggroep in
het westen van de Italiaanse Dolomieten.
Het gebied is geliefd bij skiërs, bergbeklimmers en wandelaars en sinds 2009
maken de Brenta ook deel uit van de

Cles

Het levendige dorpje Malè

Werelderfgoedlijst van Unesco. We snappen meteen waarom: de spitse, wit-roze
bergtoppen hebben echt iets unieks.
VIJFTIG TINTEN GROEN

Het spectaculaire landschap vliegt aan
ons voorbij wanneer we in de auto op
weg naar het noorden rijden. De bossen
en de vele appelgaarden kleuren vijftig
tinten groen en door de typische houten
Alpenhutjes langs de weg lijken we ons
eerder in Oostenrijk dan in Italië te
bevinden. We stoppen voor een espresso
in Pinzolo, op twaalf kilometer van de
camping. Het authentieke, Italiaanse
bergdorpje ligt aan de rand van de Val di
Sole en is direct verbonden met
Madonna di Campiglio, het beroemde
wintersportgebied van de Brenta. Maar
ook ’s zomers is het hier heerlijk vertoeven, met uitgestrekt grasvelden met picknicktafels en diepblauwe meren die
verkoeling bieden.
HOGE PLATEAUS

Gesterkt door de espresso besluiten we
de auto te parkeren in Madonna di Campiglio en te hiken naar het bergmeer
Lago Nambino, op 1.768 meter hoogte.
De wandeling voert ons door prachtige

Val Rendena

Nergens anders heb je mooiere
vergezichten over de spitse
bergtoppen van de BrentaDolomieten dan vanaf de Val
Rendena, de westelijke vallei.
De Val Rendena is omgeven
door het Parco Naturale Adamello, waar je 150 kilometer
aan pistes vindt, met Madonna
di Campiglio als epicentrum.
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De appelgaarden van de Val di Non
Waterval Cascate di Nardis

Info
TRENTINO

De Brenta maken deel uit van
de provincie Trentino, met
Trento als culturele hoofdstad. Helderblauwe meren als
Garda en Molveno vormen
een uniek decor voor een
heerlijke vakantie aan het
water. Met 400 kilometer aan
fietspaden biedt de regio veel
mogelijkheden tot fietsen, de
prachtige rotsformaties zijn
ideaal voor bergbeklimmers.
www.visittrentino.it/nl
AFSTAND

Utrecht – Trentino: 1.067
kilometer

Lago di Tenno
Campings

Località Rango
Val di Non

Midden tussen de appelbomen,
kastelen en berglandschappen
ligt de Val di Non. Deze vallei
ligt in het oostelijke deel van de
Brenta en staat bekend om
haar glooiende hellingen
bedekt met appelgaarden, die
een heerlijke geur afgeven in de
lente. Maar de Val di Non staat
ook bekend om haar diepe
canyons, uitgeslepen door de
rivier Noce, en de prachtige kastelen en kerkjes in het groen en
paleizen met fresco’s in de
omgeving. Wandelaars komen
aan hun trekken op de berg Peller. Voor fietsers is er de route
Dolomiti di Brenta Bike en
waterliefhebbers maken een
excursie in een kano op het turkooizen meer van Santa Giustina. Houd je van golfen? De
Dolomiti Golf Club wordt met
zijn achttien holes als één van
de mooiste in het hele alpengebied beschouwd.
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Camping Val Rendena

1 Vlak bij de rivier de Sarca

Trento
dennenbossen, langs kabbelende beekjes
en watervalletjes en over hoog gelegen
plateaus met prachtige vergezichten. Op
het laatste steile stuk rotspad komen we
andere wandelaars tegen, die ons gelukkig vertellen dat we er bijna zijn. Na
ongeveer een kilometer horen we het
gejoel en gespetter van spelende kinderen en nemen we het spectaculaire uitzicht in ons op, voor we ons tegoed doen
aan het menu di giorni in het bijbehorende restaurant.
RAZENDSNELLE FIETS

Niet alleen is de Brenta een favoriete
vakantiebestemming voor skiërs en bergbeklimmers, ook fietsliefhebbers komen
graag naar dit deel van de Dolomieten.
Het bijzondere aan de Val Rendena is dat
dit de enige vallei is waar de fietspaden
vlak zijn. Wie echter het hele gebied wil
ontdekken doet er goed aan om een
e-bike te huren en onze camping is één
van de nieuwe E-VVAI points die deze
snelle fietsen in het rek heeft staan. We
fietsen in razend tempo langs de kolkende rivier Sarco richting de bekendste
waterval van de regio: Cascate di Nardis.

BETOVERENDE WATERVAL

Val di Genova staat ook wel bekend als de
vallei van de watervallen en wordt gekenmerkt door terrassen en vlakten die door
het water en de ijsvorming ontstaan zijn.
Het water van Cascate di Nardis klettert
vanaf 921 meter hoogte meer dan
130 meter naar beneden – een waanzinnig en welverdiend schouwspel na een
tocht van ruim twintig kilometer. Terwijl
we bijkomen op één van de picknickbankjes bij berghut Nardis da Carisolo,
zien we het langzaam drukker worden bij
de waterval. Al gauw wordt duidelijk
waarom: de verstuiving van het water op
de rotsen in combinatie met de gloed van
het licht bij zonsondergang is werkelijk
betoverend.
Warme, zomerse temperaturen kenmerken onze laatste dag in de Brenta en we
maken onze triathlon compleet door te
gaan zwemmen in Lago di Tenno, in het
zuidelijke Val di Giudicarie. Drie dagen
was niet genoeg voor dit spectaculaire
stukje Dolomieten, maar één ding staat
vast: we komen zeker nog eens terug. •

en de fietspaden van de Val
Rendena, omgeven door het beschermde natuurpark AdamelloBrenta. De camping wordt al
jaren gerund door de familie
Azzalini. De camping beschikt
over 96 afgebakende staanplaatsen aan straatjes met twee
toiletgebouwen en een aantal
appartementen en mobilhomes
voorzien van eigen sanitair.
adres Via Civico 117
IT-38080 Darè
t (0039) 465 801 669
i boek deze camping bij
www.anwbcamping.nl/46049
gps 46.073105, 10.720496
open het hele jaar
terrein 2 ha, 67 toeristische,
28 vaste staanplaatsen
Camping Val di Sole

2 Prachtige, kleine camping
midden in het beschermde
natuurpark Stelvio, met panoramisch uitzicht over de groene

vallei en de Brenta-Dolomieten.
Terrassencamping met afbakening en schaduw voor tenten en
caravans. 15 houten bungalows
beschikbaar. Eén sanitairgebouw,
bar-restaurant aan de voorzijde,
supermarkt, tafeltennis, speeltuin
en openbaar gebruik van barbecues. Ook honden zijn welkom.
adres Via Dossi di Cavia
IT-38024 Peio
t (0039) 463 753 177
i www.anwbcamping.nl/45929
gps 46.358708, 10.682051
open het hele jaar
terrein 2,3 ha, 83 toeristische,
77 vaste staanplaatsen
kampeerkorting BestDeal
Dolomiti Camping

3 Village

Grote viersterren-camping op
een hoogte van 800 meter in het
dorp Dimaro in Val di Sole. Veel
mogelijkheden om te genieten
van een actieve vakantie, in de
zomer en winter. Ruime, afgebakende staanplaatsen voor tent

en caravan, rijk aan schaduw.
Inclusief camperresort voor
12 campers, een rafting- en
kajakcentrum, wellness-centrum
met sauna, sportvelden, barbecue-zone, pizzeria, twee zwembaden en speeltuin.
adres Via Gole 105
IT-38025 Dimaro
t (0039) 463 974 332
i boek deze camping bij
www.anwbcamping.nl/45953
gps 46.325236, 10.863983
open het hele jaar
terrein 4 ha, 181 toeristische,
40 vaste staanplaatsen
kampeerkorting ANWB Camping Key Europe, BestDeal

3x stoppen langs
de route

1. Het beste panoramische uitzicht over de provincie Trentino heb je vanuit de kabelbaan in Pinzolo. Voor € 10
neemt de skilift je mee naar
het eerste uitzichtpunt, € 3
extra je je gaat helemaal
naar boven.
2. De Brenta-Dolomieten zijn
gezegend met heel veel
gehuchtjes, waaronder Località Rango. Rango is naar
eigen zeggen het ‘mooiste
dorpje van heel Italië’ en
bestaat uit een handvol
oude huizen die samen
ineengedoken en verbonden
zijn door portieken, gangen
en binnenplaatsjes.
3. Tussen natuurparken Stelvio
en Adamello-Brenta ligt
Malè, de toegangspoort tot
de Val di Sole. Ambacht,
handel, landbouw en veeteelt omlijsten het toerisme
in dit levendige dorpje, dat
inmiddels beroemd is om
haar vele wellness-centra.
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