PUGLIA
OP TWEE WIELEN
OP TWEE WIELEN
TEKST EN FOTOGRAFIE GERRIT OP DE BEECK

Met het icoon van de scooterindustrie als een
bij door Puglia zoemen: een droog gebied vol
boomgaarden die de beste olijfolie produceren,
dat is het doel van deze reis.
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HET SUCCES VAN DE VESPA-TOURS IN ITALIË
DRIJFT DE ORGANISATOREN TOT
PERMANENTE UITBREIDING. EEN VIERDAAGSE
PUGLIA IS DE LAATSTE PAREL AAN DE KROON.
De trulli - trullo in het enkelvoud
(van het Griekse tholos, dat koepel
betekent) - werden oorspronkelijk
zonder mortel gebouwd.
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L A D O L C E V E S PA
Zeventig jaar na zijn introductie blijft de Vespa de Piaggio een legende, een mythe die vandaag levendiger
dan ooit standhoudt. De uniciteit is niet zozeer technisch (in de afgelopen decennia zijn veel veranderingen en
vernieuwingen doorgevoerd, maar het basisconcept is onveranderd gebleven. Nee, de ware kracht van een
Vespa schuilt in het sociale, de onversneden flair en sfeer. De Vespa is technisch gezien een industrieel product,
maar in de diepere zin is hij de etalering van een levensstijl. Deze scooter verpersoonlijkt dromen. Voor vele
Italianen maakte hij de weg vrij om zich – betaalbaar - bij een modernere wereld te voegen. Bovendien is de
betrouwbaarheid van een Vespa groot.

Locorotondo dankt zijn naam
aan het feit dat het is gebouwd
op een heuvel waar de straatjes
Sneeuw
zat, en
dat in liggen.
juni!
concentrisch
omheen
Reizigers: vergeet de fleece niet.
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Puglia toont een opmerkelijk
andere flora dan pakweg Noord-Italië.

JE

kunt deze reis niet beter beginnen dan
met een overnachting in de sfeer waar
deze streek voor bekend is: de punthuisjes
of trulli, witgekalkte miniwoningen die
teruggaan tot de vijftiende eeuw. Hotel il Palento, net
buiten het charmante Locorotondo, is zo’n juweel. Terwijl
buiten bij valavond de thermometer nog 25 graden
aangeeft, omarmen we de verrassende koelte binnenin.
Deze blijft geconserveerd door de grijze kalksteen en de
typische dakpannenstructuur. Het interieur is klassiek
charmant, letterlijk het gevoel van een grotwoning. We
zetten de bagage in een hoekje, nemen de sleutels van
de Vespa’s in ontvangst en snorren meteen naar het
stadscentrum. Bij sommige bestemmingen weet je het na
vijf kilometer: dit kan niet fout gaan. Puglia is zo’n tour:
meteen raak, bij de keel gegrepen vanaf de eerste rit. Wat
een verrassend mooi landschap, dit diepe zuiden van Italië.
Terra dei trulli, het land van de trulli.

Dag 1: Trulli Tour (87 km)

Gids Alexandro neemt met zijn vintage
Fiat-busje 850 T de reizigers mee naar een
oude boerderij waar enkele moeders zich
ontfermen over kookcursussen.
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Gisteravond hebben we in hartje Locorotondo gegeten. Dat
dorpje, hoog boven de olijfboomgaarden, liet zo’n indruk
achter dat we het bij ochtendlicht opnieuw bezoeken.
De nederzetting dankt haar naam aan het feit dat ze
gebouwd is op een heuvel waar de straatjes concentrisch

Authentiek aardewerk: geen
souvenir maar gebruiksvoorwerp.

omheen liggen. Locorotondo betekent dan ook letterlijk
‘ronde plaats’. Mooi! Dan rijden we binnendoor langs
achterafweggetjes door de Valle d’Itria tot Martina Franca,
waar we verwacht worden in het wijnhuis Ionis, een jong
familiebedrijf (tweede generatie) dat eerlijke lokale wijnen
produceert. De broers Sergio en Mauro hopen dit jaar een
half miljoen flessen op kurk te trekken, vooral dan verdeca
(de plaatselijke witte druif) en negramaro, de rode koning.
Wij zijn vooral onder de indruk van de signatuurfles ATER,
een 100 procent primitivo met zware tranenrand. Maar we
moeten streng zijn en beperken het bezoek tot proeven.
Het roadbook neemt ons weer op sleeptouw en voert
richting Ceglie Messapica, een historisch dorp op een heuvel
met een doolhofachtige stratenstructuur. We strijken
neer in Ristorante Cibus, waar we ons de dikke spaghetti
met tomatencoulis, oude ricotta en gemalen korstjes laten
aanraden, rijkelijk overgoten met fijne olijfolie. Een flesje
witte wijn verschijnt in de ijsemmer. Heerlijk. Wanneer de
klok 15 uur slaat, kiezen we opnieuw voor het asfalt. De
volgende halte is Grottaglie, een gehucht waar de keramiek
niet herleid werd tot een toeristenaccessoire, maar nog
volop als broodwinning gepraktiseerd wordt. Een van de
betere adresjes is Cinzia Fasano. Drie jaar nu heeft deze
27-jarige ambachtsdame haar atelier, maar de familie is al
meer dan vierhonderd jaar actief in de business. “Twintig
>
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Anna en Maria wijden de
bezoekers met engelengeduld
in in de geheimen van zucchini
gevuld met munt en kaas.

AL 10 JAAR DÉ SPECIALIST
In de zomer van 2003 lanceerden Oostendenaar Jean Devos
en zijn Italiaanse liefde Roberta een uniek product in de regio
Piemonte: de Vespa-tochten. Het idee was om drie grote lussen
te rijden die telkens een volle dag in beslag namen. Elke dag
gebeurden het vertrek en de aankomst in een charmant hotel dat
de thuisbasis vormde. Zo hoefde er niet met bagage gesleurd
te worden. De tochten waren zeer gedetailleerd uitgestippeld:
zo was het roadbook niet alleen via eenvoudige plannetjes
uitgetekend, maar bulkte het ook van de tips voor musea,
wijnhuizen en restaurants. Het aantal te rijden kilometers was
beperkt, zodat er tijd en ruimte was om rustig te tafelen en de
dorpjes te bezoeken. “Het laatste wat we beoogden, was er
een wedstrijd van te maken”, zegt Jean Devos. “Integendeel,
het gaat er net om traag te reizen en intensief te genieten.
Slow travel op twee wielen.” De formule werd een gigantisch
succes. In 2005 werd Toscane gelanceerd, in 2008 volgde
Le Marche. In 2009 vervoegde Umbrië de reeks, in 2010
Garda & Verona. 2012 was het jaar van de lancering van de
noordelijke Garda-tour en dit jaar wordt Puglia gelanceerd.
Ondertussen kregen ook heel wat tours een opfrissing en werd
Toscane ontdubbeld, speciaal voor de weerkerende gasten.

De parcours zijn schematisch
uitgewerkt in een handig pocketboekje.
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generaties al signore”, verduidelijkt haar vader, die het
gesprek van op afstand volgt. Ja, je leert de finesse van
vader op dochter. Maar het dorp (goed voor 30 winkels
en 100 artiesten) heeft zijn verleden zo serieus genomen
dat er wél een hogeschool voor keramiek bestaat. In de
late namiddag starten we de Ferrarirode Vespa’s voor de
laatste rit. Een lange tocht nog, maar alweer een genot
in landschappelijke afwisseling met de zon diep in de
rug, de lucht staalblauw en de trulli als kersen op de
taart. Dames en heren, er schuilt een Italiaan in elk van
ons. Deze voormiddag hielden we het nog rustig. Maar
sinds de dolci freschi met cappuccino - powered by illy onderweg gaan we met meer souplesse door de bochten,
dringen we ons meer op in het verkeer en sturen we de
125cc Vespa vooral met meer sexappeal door heuvel en
dal. Come stai? “Molto bene!”

Dag 2: Ostuni Tour (95 km)
“Wat wil je meer bij de ochtendkoffie”, vraagt
mijn wingmate zich luidop af. We staan bovenaan
de trappen van de oude trulliwijk in Alberobello.
Witte puntdakjes maken het decor. Volgens het
infobordje zijn het er 1.400, sinds 1996 door de Unesco
geklasseerd als werelderfgoed. Deze oude stad strekt
zich uit over twee heuveltjes die uitkomen op de
hoofdstraat. De Rioni Monti is de bekendste hoek,
het postkaartgedeelte. Maar loop een straatje links of
rechts in en je wandelt alleen. We springen terug op
de Vespa en bollen noordelijk, de heuvels af richting
Adriatische kust. Hoofdschotel van de dag is Ostuni,
een wat hoger gelegen stad met een oude stadskern
in witte steegjes omgeven door Aragonese wallen.
Vijftig kilometer, zegt het roadbook, maar dik twee
uur rijden door de slingerweggetjes en de fotostops.
Ostuni is een klassieker. De duomo ligt aan een gezellig
klein aflopend pleintje en bezit zowel romaanse als
gotische stijlkenmerken. Net op de valreep - het is al
vroege namiddag - mogen (!) we nog lunchen in Osteria
Monacelle, een geheime tip waarheen geen bordjes
leiden. En gelukkig maar. Hier zwaaien Carlucci en
Carmela de plak, het in spierwit gestoken vrouwenduo
dat vanuit hun minikeukentje de amper twintig
zitplaatsen van lekkers voorziet. De prijzen zijn om te
lachen, de wijnkaart is beperkt maar klassevol en de
pasta is dagvers. Op aanraden van de dames drinken
we nog een laatmiddagkoffie bij Bianco Fiore en starten
dan de Vespa’s voor de laatste rit, alweer een topper
langs ontelbare sprookjesschoorstenen, olijfbomen
en ruw geploegde velden. Uiteraard: Italië is een land
dat motorgezoem bewondert, voor hen is het hemelse
muziek. Dat helpt. Rijden om te rijden, omdat snorren
met een Vespa een vorm van intens geluk is. Zo voelen
we ons ook ‘s avonds wanneer we, fris gedoucht en
in pure sixtiesstijl, met de scooters uit eten gaan. Het
meisje achterop, haar handen rond het buikje van de
>

Ceglie Messapica, een historisch
dorp op een heuvel met een
doolhofachtige stratenstructuur.
Cinzia Fasano in Grottaglie.

Het nieuwe stadsdeel van
Ceglie Messapica: spierwit!
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bestuurder, het hoofd uit de wind. Het
is de romantiek van de jaren 1950, toen
motoren vrouwen aan het zwijmelen
konden brengen. Gelukkig hebben we
de goede raad van onze hotelober niet
in de wind geslagen en maakten we een
reservatie voor Quanto Basta Pizzeria in
Locorotondo. Je zou het niet verwachten
op een weekdag, maar er staat toch zo’n
vijftien man te wachten tot er een tafeltje
vrijkomt.

Dag 3: Grotte Tour (80 km)

Droge chili’s als decoratie
in Ristorante Cibus.

Gefrituurde mozzarella,
een heerlijke delicatesse.

Dikke spaghetti met tomatencoulis, oude
ricotta en gemalen korstjes in Cibus.

Het ultieme aperohapje:
prosciutto.

Niet-kunnen-kiezen maakt dat we onze
dag gesplitst hebben. Eerst gaan we nog
wat kilometers vreten op de Burrata
Tour, die ons in twee weidse bogen van
Alberobello tot Gióia del Colle brengt.
We vertrekken vroeg en dat bekopen
we. Ondanks het schitterende zomerweer
zijn fleece en sjaaltje geen overbodige
luxe. Het is fris met het hoofd in de wind!
Boven de 60 kilometer per uur begint de
wind immers stevig te snijden. Het is een
cliché dat motorrijden je gezichtsveld
verruimt, maar wel eentje dat klopt. Je
schuift door de wereld, je ziet alles in de
breedte. Want je rijdt ‘in’ het landschap,
niet ‘erdoor’. En je ruikt ook alles.
Kortom, je beleeft alles veel intenser dan
in een wagen. Vespa-rijden is emotie (je
stuurt met je achterwerk), het gevoel
midden in een groot fotoboek te leven. Het overvalt ons weer als we de heuvels
richting Noci opscheuren. Prachtig toch.
’s Namiddags gaan we op stap met gids Alexandro, die met zijn vintage Fiatbusje 850 T de reizigers meeneemt naar een oude boerderij waar enkele moeders
zich ontfermen over kookcursussen. “Een cooking class is de nieuwe seks”, lacht
Alexandro. “Zowat iedereen wil zich verdiepen in de geheimen van de Italiaanse
keuken. Omdat grote groepen alleen maar hinderlijk zijn, heb ik me toegelegd op
privébezoekjes, thuis bij la mamma.” In ons geval zijn dat Anna en Maria, die ons
met engelengeduld inwijden in de geheimen van zucchini gevuld met munt en kaas.
De formule werkt. Terwijl de gasten zich oefenen in de basisgerechten, maken de
dames verse mozzarella, bakken ze taarten en knijpen ze de ontelbare gevulde
pastaatjes dicht. Kortom, ze staan niet op je vingers te kijken en toch houden ze
discreet een oogje in het zeil.
De schaduwen zijn lang wanneer we na een retrorit met het Fiat-busje en
aansluitende kilometers met de Vespa de parking van Il Palmento oprijden. Honger
hebben we niet echt, maar wel zin in een stevig glas wijn. “Wat denk je van een
Passo del Cardinale, primitivo di Manduria”, roept mijn buddy. Tja, als het voor de
kardinaal goed is, dan…

Osteria Monacelle in
Ostuni: hier zwaaien
Carlucci en Carmela
de plak.

(Tour 4 is de 100 kilometer lange Gravine Tour die, toen wij deze reportage inblikten in
september 2013, nog niet uitgetekend was. Nu wel.)
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De oude trulliwijk in Alberobello.
De kegelvormige daken zijn bedekt
met chiancarelle, dakpannen uit de
plaatselijke grijze kalksteen.

PUGLIA
PRAKTISCH

Semplice come bere! Het is een fluitje van een cent, Vespa-rijden
kan iedereen! Zelfs een tachtigjarige opoe. Eén minuut technische
uitleg en weg ben je. Onze tip voor wie geen ervaring heeft: huur
een Vespa per reiziger! Duorijden is immers vermoeiender; wie achterop zit, ziet minder en het vergt veel meer rijervaring.
VESPA TOURS
De instapprijs ‘Puglia’ bedraagt 530 euro per persoon op basis van
twee samenreizende personen, vijf nachten, vier rijdagen en één
Vespa per duo. Er zijn ook combinaties met één Vespa per persoon
en met eenpersoonskamers. Steeds inbegrepen bij de pakketprijs:
het roadbook, de huur van de helm en een BA-verzekering inclusief diefstaldekking. De minimumleeftijd is 18 jaar en een Belgisch
rijbewijs (maar geen motorrijbewijs) is natuurlijk verplicht. Benzine
dien je extra te betalen. Wie op zeker wil spelen, sluit ter plaatse
een extra all-inomniumverzekering af.
Info en reserveren: rechtstreeks via www.kalitumbatravel.com of
via de reisagent, waar de touroperators Thomas Cook- en Transeurope-pakketten met alternatieve hotels aanbieden. Enige studie is
aangewezen!

Het wijnhuis Ionis, een jong
familiebedrijf (tweede generatie)
dat eerlijke lokale wijnen
produceert. De broers Sergio en
Mauro hopen dit jaar een half
miljoen flessen op kurk te trekken.

BESTE REISTIJD
Je kunt de hele zomerperiode (van begin april tot eind oktober)
met vrije vertrek- en aankomstdagen reizen. Zonmaanden juni, juli,
augustus zijn de topmaanden. Vroeg reserveren is de boodschap.
OVERNACHTEN
GRANDE opteerde voor het huispakket van de organisator Kalitumba Travel, waarbij je logeert in het mooie Il Palmento Hotel, een
uitgestrekt resort met buitenzwembad waar alle kamers ondergebracht zijn in trulli’s. Er is een ruime privéparking, het ontbijt mag
er zijn en de landelijke ligging maakt het uitermate rustig. Perfect
adresje voor Vespisten die sowieso buitenshuis lunchen en dineren,
maar wel een comfortabele én stijlvolle thuishaven op prijs stellen.
ERHEEN
Wie rechtstreeks wil reizen, kan vanaf 24 juni 2014 met Brussels
Airlines non-stop naar Bari, Er zijn drie vluchten per week (dinsdag,
donderdag en zaterdag) en de instapprijs bedraagt 119 euro, alle
taksen, 20 kg bagage, 6 kg handbagage en frequent flyer miles
inbegrepen. Alle info op www.brusselsairlines.com.
AUTOHUUR
Sunny Cars biedt all-inhuurwagens tegen onklopbare prijzen. Een
categorie AB (Fiat Punto) kan vanaf 24 euro per dag, taksen en verzekering inbegrepen. De tarieven zijn volledig all-inclusive, zonder
eigen risico. Zorgeloze autohuur dus. Reservatie bij de reisagent of
www.sunnycars.be.
AANBEVOLEN ADRESJES
• Ristorante Cibus, Via Chianche di Scarano 7, Ceglie Messapica.
www.ristorantecibus.it
• Quantobastapizzeria, Via Morelli 12, Locorotondo.
• Osteria Monacelle, Via Pietro Vincenti 4, Ostuni.
• Il Guercio di Puglia, Largo Martellotta 12, Alberobello.
• Kookcursus via www.charmingtours.it.
+ Keramiek: www.ceramichecinziafasano.com.
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