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De magie van Puglia
Stel je een magische
wereld voor. Glooiende,
groene heuvels wisselen
af met vlakke stukken
rode aarde. Hierin groeien
olijfbomen, wijnranken
en vijgencactussen.
Puntdaken, versierd met
mythische tekens, steken
boven de heuvels uit.
De dorpjes zijn lieflijk
en wit. De wijn is goed
en het eten puur.
Welkom in trulliland.

Trulli in Valle d' Itria
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Een oud torentje in Martina Franca

Niemand weet waarom wat de symbolen op de daken geschilderd
zijn, maar dat is misschien wel juist de magie van de trulli

Belastingvrij wonen
De regio Puglia ligt in de hak van de Italiaanse
laars en is een van de meest onbekende delen
van Italië. Zonde, want Puglia is absoluut een
bezoek waard. Hier vind je namelijk iets wat
je nergens anders ter wereld vindt: trulli. Een
trullo is een rond huisje, gemaakt van kalksteen, met kegelvormig dak. De vorm van het
dak, dat vaak versierd is met symbolen zoals
een maan, ster of hart, dient als schoorsteen.
Trulli zijn in de vijftiende eeuw ontstaan als
een manier om belasting te ontduiken. De
pugliesi, inwoners van Puglia, betaalden namelijk belasting over elk woonhuis. De landheer
van de nederzetting Alberobello bedacht een
manier om hieraan te ontkomen: door trulli
te bouwen zonder cement, die snel konden
worden afgebroken. Op die manier troffen de
belastingcontroleurs steeds geen woningen,
maar stukken puin aan. En daarover konden
ze onmogelijk belasting heffen. Dit lijkt slim,
maar of het ook fijn was om steeds je huis
opnieuw op te moeten bouwen... In elk geval
zijn we er nu blij mee, want dankzij deze sluwe
actie is Italië een stukje werelderfgoed rijker.

De magie van de trulli

Een gezellig pleintje in Ostuni
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Alberobello, de plek waar de eerste trulli
ontstonden, is nog steeds de hoofdstad van
de trulli. Je vindt er hier maar liefst vijftienhonderd! Maar ook buiten Alberobello zijn
genoeg trulli te vinden. De zogenoemde

trullivallei bevindt zich tussen de dorpjes
Alberobello, Locorotondo, Cisternino en
Martina Franca.
Onze reis begint vlak bij Martina Franca.
En hoe! We logeren deze eerste nacht in een
vierhonderd jaar oude trullo. De Italiaanse
Pino en Angela kochten deze hem enkele jaren
geleden en maakten er een B&B van. Als we
ons ronde huis met puntdak binnenstappen,
moeten we direct denken aan de knusse hobbithuisjes in de wereld van Tolkien. Er is een
open haard, een klein keukentje en twee slaapkamers met ronde boogvormige plafonds. De
warmte (buiten is het ruim 35 graden) wordt
buiten gehouden door de dikke, witte muren.
Na een goede nachtrust beginnen we de dag
met een duik in het zwembad, om vervolgens
een cappuccino te bestellen bij Angela. Ze vertelt ons over de symbolen van haar trulli: de
zon en de maan. Niemand weet exact waarom
deze op de daken werden geschilderd, maar
Angela denkt dat ze vroeger een belangrijke
betekenis hadden. Tijdens de restauratie
vond ze ook een zon en een maan op een oud
toegangshek. Het lijkt er dus op dat de symbolen niet alleen op daken werden afgebeeld,
maar ook op voorwerpen. Misschien als een
heidense manier om de goden of de natuur te
eren of boze geesten tegen te houden. Of was
het, heel simpel, een soort huisnummer? Een
familiewapen misschien? Of zat er helemaal
geen betekenis achter en vonden de mensen

de symbolen gewoon mooi? Niemand die het
weet. En misschien is dat wel juist de magie
van de trulli.

Martina Franca
We rijden dwars door de trullivallei naar de
stad Martina Franca. De rit hiernaartoe is al
een feest op zich. Het landschap is prachtig,
vol olijfbomen, cactussen en natuurlijk de trulli.
Het zijn er ontzettend veel en toch is elke
trullo anders. Sommige zijn grijs en vervallen,
andere weer spierwit. We zien vier trulli die
samen een grote villa vormen en zelfs een die
is omgebouwd tot tankstation. We kijken onze
ogen uit. In Martina Franca zelf staan overigens geen trulli. Deze barokstad kenmerkt
zich door paleisachtige woningen, prachtige
kerken en smalle straatjes die bestaan uit
marmeren tegels. Het is een stad waar je je
prima een paar uur kunt vermaken, want
leuke winkels zijn er genoeg. Zo is er Nella
Acquaviva. Deze dame op leeftijd runt een
klein winkeltje van waaruit ze kanten kleedjes
en oorbellen verkoopt. Oubollig? Zeker niet.
De oorbellen zijn zo ragfijn gekantklost dat ze
net van echt zilver lijken. Fotografe Chantal
was zelfs zo enthousiast dat ze meteen twee
paar kocht! En dan is er ook nog de lederwerkplaats van Annamaria Calabretti: A fior
di pelle. Hier vind je prachtige handgemaakte
tassen, riemen en portemonnees. Bijzonder is
dat je ook een tas op maat kunt laten maken.
47

De baaitjes ten zuiden van Monopoli
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Slenteren door Ostuni
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Masseria Don Luigi

Locorontondo

Masseria Torre Maizza met Isabelle Ideler

Masseria Don Luigi

Puglia heeft veel te bieden: het klimaat is fijn, het eten lekker,
de stadjes zijn leuk en de stranden fantastisch

Al moet je dan wel twee weken de tijd hebben,
want Annamaria maakt er geen haastklus van.
Wil je meteen een mooi souvenir meenemen?
Dan is de tas met patchwork van stukjes leer
in de vorm van een trullo erg leuk.
Lekker eten kan in Martina Franca ook erg
goed. Wij lunchten bij Agroalimentare Pace.
Al het eten wordt hier bereid met biologische
producten uit de streek. De kazen worden
door de kok zelf gemaakt, dus verser krijg
je het niet. Het eten in Puglia is sowieso erg
goed. Typerend zijn de halfronde, hartige
koekjes die je altijd vooraf krijgt. Ze heten
taralli en zijn gemaakt van bloem, olijfolie,
wijn en zout. Heel simpel en heel lekker. En
dat geldt ook voor de rest van de Pugliëse
keuken. Vis, kaas en verse seizoensproducten
domineren de menukaart in de hak van de
laars. Uiteraard heeft Puglia ook haar eigen
wijnen. De bekendste is de primitivo, een
kruidige, volle wijn die ook in Nederland aan
populariteit wint.

Onbetwiste trullihoofdstad

Orecchini van Nella Acquaviva
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Masseria Don Luigi

Later die middag brengen we een bezoek aan
Alberobello. De stad is prachtig, een must-see,
maar wel enorm toeristisch vergeleken met
Martina Franca. Waren de trullotassen in
Martina Franca nog smaakvol, de meeste souvenirs in Alberobello zijn op het kitscherige af.
En waar menukaarten in Martina Franca enkel in het Italiaans geschreven zijn, bevatten ze

hier soms zelfs een Chinese vertaling. Kun je
daar doorheen kijken? Dan is Alberobello een
sprookje. Smalle straatjes met aan weerszijden
lieflijke, goed opgeknapte trulli, roze bloemen
langs de gevels en een silhouet van puntdaken.
De wijk Rione Monti is het meest toeristische
deel van Alberobello. Leuk zijn de trullobarretjes waar je lokale wijnen kunt proeven. Ook
is er een trullokerk, de Chiesa di Sant’Antonio.
Deze stamt uit de twintigste eeuw, dus heel authentiek is ze niet, maar bijzonder is ze zeker.
In de wijk Aia Piccola zie je goed hoe het echte
leven in Alberobello eraan toegaat. Hier zijn
nauwelijks toeristen en de meeste trulli zijn
woonhuizen in plaats van souvenirwinkels.

Schuilen bij piratengevaar
’s Avonds spreken we af met de Nederlandse
Isabel Ideler. Isabel woont al acht jaar in Puglia
en kent de streek inmiddels op haar duimpje.
We ontmoeten haar op het dakterras van
de prachtige Masseria Torre Maiza, waar zij
werkt als receptioniste. Isabel is getrouwd met
een Italiaan en geniet volop van het Pugliëse
leven. ‘Ik zou echt niet meer terug willen naar
Nederland’, vertelt ze. ‘Puglia heeft zoveel
moois te bieden. Het klimaat is fijn, het eten is
lekker, de stadjes zijn leuk en de stranden zijn
fantastisch. Eigenlijk is het gek dat Puglia nog
zo onbekend is bij Nederlanders, want je hebt
hier alle ingrediënten voor een heerlijke vakantie.’ Isabel ziet het toerisme wel toenemen

de laatste jaren. ‘Acht jaar geleden kocht je hier
een trullo voor een prikkie. Maar nadat steeds
meer Engelsen ze kochten en ombouwden tot
hotels, zijn de prijzen enorm omhoog gegaan.
En hoewel er nog steeds relatief weinig Nederlanders komen, is Puglia erg populair bij
Engelse, Amerikaanse, maar vooral Italiaanse
toeristen.’ Samen met Isabel kijken we hoe
de zon achter de heuvels zakt en de masseria
roodgoud kleurt. ‘Wat is eigenlijk een masseria?’ vragen we. Een belangrijke vraag, want
naast trulli barst het hier van de masserie.
Volgens Isabel is een masseria van oorsprong
een verdedigingsbouwwerk. Hier konden de
mensen van een stad of vestiging terecht om
handel te drijven, maar ook om te schuilen als
er plunderaars of piraten in aantocht waren.
Elke masseria heeft een uitkijktoren met gaten
van waaruit hete olie op vijanden gegoten kon
worden. In combinatie met de wachttorens
aan zee vormden ze de ultieme verdediging
tegen piraten en andere vijanden. De wachttorens lieten rooksignalen zien om de mensen
verderop te waarschuwen voor mogelijke
aanvallen, zodat de mensen op tijd hun intrek
konden nemen in de masseria. Later werden
de gebouwen vooral gebruikt als wijn- of
olijfolieboerderijen en nu doen ze vaak dienst
als luxe hotel.

Een goed begin
We besluiten te overnachten in zo´n luxe
51

Kenmerkend aan Ostuni zijn de witte, met kalk geverfde huizen.
Daarom wordt de stad ook wel Città Bianca genoemd

hotel: de gerenoveerde Masseria Don Luigi.
Het is leuk om te weten dat deze plek al
eeuwenlang een veilige haven is. Veel van de
historie vind je hier niet terug, maar relaxen
kun je hier erg goed. We drinken een wijntje
op ons terras vol citroenbomen. In de takken
hangen kleine lantaarns, die voor een sprookjesachtig licht zorgen. En terwijl de krekels een
nachtelijk concert verzorgen, vallen wij in een
diepe slaap. Wakker worden op Masseria Don
Luigi is een feest. Allereerst vanwege het heerlijke ontbijt dat bestaat uit cappuccino, thee,
vers sap, fruit, brioche en allerlei kleine zoetigheden. Ten tweede is er het zwembad dat ons
hart sneller doet kloppen. Het water loopt zo
geleidelijk af, dat het is alsof je de zee in loopt
en het bassin eindigt in een bubbelbad. We
zouden hier wel uren kunnen blijven, maar we
willen ook nog wat van de omgeving zien en
dus gaan we op pad. Bestemming: Ostuni.

Witte stad
Ostuni is na Alberobello de populairste stad
in de trullivallei. Kenmerkend aan Ostuni zijn
de witte, met kalk geverfde huizen. Ostuni
wordt daarom ook wel Città Bianca, witte stad,
genoemd. Je kunt er heerlijk slenteren. Steeds
als je een hoek omgaat, wacht een nieuwe
verrassing: uitzicht op zee of op de trullivallei,
een lieflijk straatje of een vriendelijke Italiaan
die een praatje wil maken. Doordat Ostuni op
een heuvel ligt, klimmen we wat af. Goed voor
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de conditie, maar we zijn blij als we even kunnen zitten. Op aanraden van Isabel eten we bij
Taverna della Gelosia. Vanaf het hoger gelegen
terras hebben we een mooi uitzicht en het eten
is heerlijk. Op de kaart staan typische streekgerechten zoals zwarte risotto met garnalen
en kalkoen met dadels, vijgen en kaneel. Onze
volgende stop is het dorpje Locorotondo, een
dorp dat rust uitstraalt in de meest positieve
zin. Weer zien we witte huizen en mooie
pleinen, maar Locorotondo is redelijk vrij van
toerisme, waardoor je hier het echte ZuidItaliaanse leven voelt. Alles gaat iets gemoedelijker en langzamer. In het centrum zien we
een ouderwets borduurwinkeltje met de naam
‘Il tempo ritrovato’, wat zoiets betekent als ‘de
herontdekte tijd’. Helaas kunnen we de winkel
niet van binnen zien, want het is vier uur ’s
middags en dat betekent siësta. We besluiten
ons aan te passen aan het Italiaanse ritme en
nemen plaats op een bankje in het stadspark.
Even helemaal niets anders doen dan mensen
kijken en luisteren naar de geluiden om je
heen. Il dolce far niente, we beginnen het te
begrijpen.

Geheim bewaren
Op onze laatste dag in Puglia rijden we nog
een keer door de trullivallei. We rijden expres
om, zodat we kunnen tanken bij het trullotankstation en stoppen om de vijf minuten om
iets moois te fotograferen. Favoriete objecten

zijn natuurlijk de trulli, maar ook de cactussen zijn bijzonder fotogeniek. Onze autoruit
is inmiddels roodbruin van alle zanderige
achterafwegen die we zijn ingeslagen. Onze
voeten trouwens ook, maar dat geeft niet,
want op onze laatste bestemming kunnen
we ze schoonwassen. We gaan namelijk naar
zee. Puglia beschikt over geweldige stranden
en omdat we hebben gehoord dat de mooiste
onder de stad Monopoli liggen, rijden we
daar naartoe. Vanaf Savelletri volgen we de
kustweg. Rechts van ons zien we voortdurend
afslagen richting mooie baaitjes. Tussen Capitolo en Monopoli vinden we een baai die ons
het meest bevalt. ‘Bevalt’ is eigenlijk nog zwak
uitgedrukt. Het is hier paradijselijk mooi.
De kleur van het water is helder turkoois en
rotsen fungeren als natuurlijke golfbrekers.
Strandstoelen en beachclubs ontbreken,
waardoor de schoonheid van dit stukje natuur
perfect behouden blijft. Al dobberend vragen
we ons af waarom Nederlanders Puglia nog
niet ontdekt hebben. Aan de stranden, de
natuur en de cultuur kan het niet liggen. En
aan het eten, de vriendelijke mensen en het
klimaat ook niet. Ach, misschien is het ook
wel goed dat niet iedereen massaal naar Puglia
komt. Nu is het nog een onontdekte parel waar
het leven puur en lieflijk is. Dus ga hier vooral
een keer naartoe, maar ssst, niet aan iedereen
doorvertellen!

La città bianca: Ostuni
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Gids

Eten

U Curdunn
Het leukste en lekkerste restaurant van Locorotondo is volgens ons zeker U Curdunn. Je
herkent het aan de gedroogde cactussen en
pepers die aan de muur hangen. Via Dura 19,
Locorotondo

Kantkloskunsten
In een piepklein winkeltje in Martina Franca
verkoopt (en maakt) Nella Acquaviva haar
kantklosproducten. De oorbellen zijn werkelijk
prachtig en worden gedragen door jong en
oud! Piazza Roma 17, Martina Franca

Masseria Don Luigi
Masseria Don Luigi biedt rust en ruimte. De
suites zijn elegant en mooi ingericht, de tuin is
weelderig en het zwembad enorm.
C.da Coccaro, s.n., Savelletri di Fasano | Vanaf
€ 130,- p.n. (2p) | www.masseriadonluigi.it

Arte Fredda
Voor het beste ijs ga je naar Arte Fredda in Alberobello. Wij kozen hier een typische Pugliese
smaak: vijgencactus. Lekker! Largo martellotta
47, Alberobello www.artefredda.com

Leren tassen
A fior di pelle is een paradijs voor leerliefhebbers. Je kunt een van de geëtaleerde tassen of
riemen kopen, of zelf een tas samenstellen en
laten maken. Ze hebben ook trullotassen.
Via Vittorio Emanuele 9, Martina Franca
www.afiordipelle.eu

B&B Trulli Valle d’Itria
Slapen in een echte trullo? Het kan bij Bed &
Breakfast Trulli Valle d’Itria. Er zijn twee trulli,
een voor maximaal vijf en een voor maximaal
zes personen. Strada Monache zona L, 74015,
Martina Franca | Vanaf € 45,- p.n. (1p)
www.trullivalleditria.it

Streekproducten
Ook zo’n fan van de smaak van Puglia? Bij
Antica Masseria Caroli in Martina Franca vind
je alle typische streekproducten: taralli, olijfolie,
wijn en kaas. C.da Trazzonara, 526 Martina
Franca www.puglialimentare.it

Reizen

Agroalimentare Pace
Pecorino met perenjam, bruschetta met
mozzarella en tomaat, ansjovis in gesmolten
kaas... alles bij Agroalimentare Pace smaakt
verrukkelijk. Via Cirillo 22-23, Martina Franca

Winkelen

Magische sieraden
Op zoek naar een bijzonder sieraad? Bij
Natycrea in Ostuni vind je kettingen en oorbellen geïnspireerd op de magische tekens op
de trulli. Ze worden met de hand gemaakt van
natuurlijke materialen, zoals koper en edelstenen. Via Cattedrale 44, Ostuni
www.natycrea.com
Hippe kleding
Benetton, Replay, Adidas... alle hippe merken
vind je onder één dak bij Lab Store in Martina
Franca. Bijzonder zijn ook de handgemaakte,
beschilderde tassen van kokos. Corso Messapia
25, Martina Franca www.labstore.it

Slapen

Masseria Salinola
In deze rustieke, zestiende-eeuwse masseria
kun je een kamer of een appartement huren.
De masseria wordt omhelst door een landgoed
van zeven hectare, waarop onder andere olijven
worden verbouwd. Wie geïnteresseerd is, mag
meehelpen met de olijvenpluk. In het restaurant worden traditioneel Pugliëse gerechten
geserveerd, gemaakt van verse producten uit
eigen ʽtuinʼ.
Contrada Salinola, 72017 Ostuni | Vanaf € 50,p.n. (2p) | www.masseriasalinola.it

Martina Franca – Puglia
Afstand vanaf Utrecht:
ca. 2.000 kilometer
Martina Franca ligt tussen Bari en Brindisi in,
twee steden in Puglia met een eigen luchthaven. Ryanair vliegt vanaf Eindhoven naar Bari
en KLM vliegt vanaf Amsterdam naar zowel
Bari als Brindisi. Wil je de regio Puglia verkennen, dan is een huurauto onmisbaar.

MO NO P O LI

CAP I T O LO

ALBER O BELLO
LO CO R O T O NDO
CI ST ER NI NO

O ST UNI

MART I NA
FR ANCA
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