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Aan de zuidkant van de Italiaanse regio Piëmont liggen de heuvels  
van de Langhe Roero. De hellingen zijn er bedekt met wijngaarden, 
hazelnootbomen en eikenbossen. Dit is de streek van de beroemde 
Nebbiolo-druif en van de witte truffel. En: van wandelingen en proeverijen.
Tekst en foto’s  Bartho Hendriksen

Heuvelland om van te snoepen

Langhe Roero
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langhe roero

Kleurrijke huizen in 
Monforte d’Alba

Een sfeervol restaurant
in Barolo

L
anghe Roero (Langa Roero in het Pië-
montees), zoals de officiële naam van 
deze regio luidt, heeft zich ontwikkeld 
tot een toeristisch gebied waar het goed 
vertoeven is, en waar je kunt genieten 
van heerlijk eten en plaatselijk gepro-
duceerde wijnen. De streek leent zich 
ook bij uitstek voor lange wandelingen 
door de wijngaarden, over de heuvels 
en door de kleine dorpen. Overal zie je 

bordjes die naar een cantina verwijzen: een boer-
derij waar je de wijnen kunt proeven en kopen. 
Half oktober hangen de dieppaarse druiven-
trossen zwaar aan de onderste takken van de 
druivenplanten. De zon geeft de druiven nog  
een laatste boost in het lange rijpingsproces.  
Tot begin november wordt de Nebbiolo geoogst. 
De naam is afkomstig van nebbia of mist, die in 
deze periode ’s ochtends de dalen in Piëmont 
vult. In het najaar is het druk in Langhe Roero. 
De truffelmarkt in Alba, de druivenoogst en het 
fraaie nazomerweer trekken veel toeristen. 

Stad van 100 torens
We starten onze culinaire reis in Alba. Het bedrij-
vige stadje ligt 60 kilometer ten zuiden van Turijn 
aan de Tanaro, een zijrivier van de Po, ingeklemd 
tussen de heuvels en – bij helder weer – met 
zicht op de besneeuwde Alpentoppen. Ferrero, 
de maker van Nutella en andere chocolade-
producten, is er de grootste werkgever. Het is ook 
de stad waar de witte truffel wordt gekoesterd en 
verhandeld. 
De Via Vittorio Emanuele II, de Via Maestra 
voor de Albesi, is een klassieke winkelstraat met 
delicatessenwinkels, wijnproeflokalen, souvenir-

winkels en – hoe kan het ook anders in Italië – 
chique modezaken. De straat komt uit op Piazza 
Risorgimento, het grote stadsplein met de rood-
gekleurde kathedraal, het imposante stadhuis en 
het VVV-kantoor. Aan de zijkant van de kathe-
draal ligt Piazza Rossetti, waar cafés, restaurants 
en terrassen voor gezelligheid zorgen.  
Alba heeft haar middeleeuwse sfeer behouden 
dankzij de pleintjes, torens en nauwe straatjes. 
Ooit telde het machtige stadje meer dan 100 fiere 
verdedigingstorens. In het oude centrum wordt 
al sinds 1171 een zaterdagmarkt gehouden. De 
middeleeuwse stad rust op de fundamenten van 
de Romeinse nederzetting Alba Pompeia. Hier 
en daar zijn de Romeinse resten bovengronds te 
zien. Met een gids is de ondergrondse wereld van 
Alba te bezoeken.  

Het witte goud
Op de jaarlijkse truffelmarkt in oktober en no-
vember worden dagelijks duizenden truffels 
aangevoerd. Je kunt ze zien, ruiken, proeven en 
kopen. Tegelijk is er een streekmarkt met lokale 
producten, zoals kaas en worst, en wijnen. 
Tartufi Morra is een van de vele delicatessen-
winkels in Alba. In de klassiek ingerichte winkel 
worden allerlei producten verkocht waarin een 
vleugje truffel is verwerkt. In een vitrine liggen 
witte en zwarte truffels te pronken. Met een 
voorzichtig gebaar legt bedrijfsleidster Chiara 
Deliapiana een witte truffel op de weegschaal. 
Die wijst 134 gram aan, en de prijs springt op 
€563. Niet voor niets wordt de tartufo bianco  
het witte goud genoemd.
Truffels zijn zwammen die onder de grond op 
de wortels van eiken, populieren en kastanjes 
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Truffels:  
een dure delicatesse

Langhe 
Roero kort

Gem. prijs  
hotelkamer* 

€93 

Gem. prijs 
retourvlucht 

€159

Gem. dagelijkse  
maximum

temperatuur
mei/oktober**

20°/17°

Musea en  
bezienswaardig

heden 

€4-8
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groeien. De truffeljagers kennen de ‘geheime’ 
plekken waar ze te vinden zijn, en worden daar-
bij geassisteerd door speciaal opgeleide honden. 
Zwarte truffels herken je aan hun aardse smaak 
en geur, die nog beter tot zijn recht komt als je 
ze verwarmt. Vanbinnen zijn ze wit dooraderd; 
de buitenkant is vaak bedekt met bultjes. Witte 
truffels zijn complexer, delicater en sterker van 
smaak. Vanbuiten zijn ze iets ‘knolliger’ en niet 
wit, maar lichtbruin. De binnenkant is meer 
beige met witte aders.

Borghi più belli
De Roero, de streek ten noorden van Alba, is 
bekend om zijn productie van hoogwaardige wij-
nen. Van verre is de rode toren van Barbaresco al 
te zien. Het dorpje heeft zijn naam gegeven aan 
de beroemde lokale wijn, de Barbaresco DOCG. 
De kerk aan het begin van de hoofdstraat biedt 
onderdak aan de Enoteca Regionale del Barba-
resco, een wijnhuis waar meer dan 120 regionale 
wijnen te koop zijn. De straat komt uit op een 
plein waaraan de 26 meter hoge, rode toren staat. 
Je kunt deze beklimmen voor het uitzicht over 
de Tanaro-vallei. In de toren is sinds kort een 
klein museum ondergebracht dat gewijd is aan 
Domizio Cavazza (1856-1913), een plaatselijke 
wijnmaker die beschouwd wordt als de ‘vader’ 
van de Barbaresco-wijn. 
Ook het nabijgelegen Neive biedt een schilder-
achtige aanblik. Het dorp behoort tot de borghi 
più belli d’Italia, de mooiste stadjes van Italië. 
En terecht. Maak een wandeling door het mid-
deleeuwse stadje en geniet op het terras van Bar 
da Lele van een perfect gezette espresso. Neive 
geniet bekendheid als terra dei quattro vini, het 
land van de vier wijnen. In een van de plaatselij-
ke enoteche kun je deze vier topwijnen proeven.
Bra is een bescheiden provinciestadje dat be-
kendheid kreeg als de bakermat van de slow 
food-beweging. In 1986 begon de in Bra geboren 
Carlo Petrini met slow food als antwoord op het 
alom oprukkende fast food. Hij legt zich toe op 
duurzame, lokaal geteelde producten. Natuurlijk 
staan deze langzaam bereide gerechten op het 
menu in de restaurants, zoals in de Osteria del 
Boccondivino.

Het wijndorp La Morra ligt 
op de top van een heuvel

Proeflokalen in Barolo
Vanuit Bra rijden we zuidwaarts naar Barolo.  
Het dorp kijkt uit over de uitgestrekte wijngaar-
den en wordt gedomineerd door het 13e-eeuwse 
Castello Falletti, dat in de 19e eeuw ingrijpend 
werd verbouwd. Vanaf het dorpsplein loopt de 
Via Roma de heuvel op. Langs de hoofdstraat 
vind je wijnproeflokalen en delicatessenwinkels. 
In het amusante Museo dei Cavatappi kun je 
meer dan 500 kurkentrekkers bewonderen, vanaf 
1760 tot heden. 
De straat eindigt op het grote plein aan de voet 
van het kasteel Falletti. In het WiMu (Wine Muse-
um, ofwel Museo del Vino) komt de geschiedenis 
van het kasteel, de familie Falletti en de wijn tot 
leven aan de hand van interactieve presenta-
ties. In de Enoteca Regionale del Barolo kun je 
de Barolo DOCG uit de omliggende 11 dorpen 
proeven. De lunch gebruiken we op een pleintje: 
we eten de best ravioli ever, puur en vol smaak. 

Wandelen bij La Morra
Niet ver van Barolo ligt, hoog op een heuvel, La 
Morra. Het is groter, stiller en minder toeristisch 
dan Barolo, maar met zijn smalle straatjes en 
 historische gebouwen niet minder sfeervol. 
 Vanaf het Piazza Castello heb je een prachtig 
uitzicht over de hellingen. In het dorp zijn enkele 

INSIDER 

Elisa Borgogno 
VVV Alba

‘Ik ben geboren en 
getogen in Alba. Het 
is een kosmopoliti
sche stad waar veel 
gebeurt op culinair 
en cultureel gebied. 
Dat merk je vooral 
tijdens de Fiera del 
Tartufo, de truffel
jaarmarkt, en de 

Palio, de jaarlijkse 
race met ezels. Het is 
een strijd tussen de 

borghi, de wijken 
van de stad. Elke wijk 
heeft zijn eigen vlag. 

Je ziet ze het hele 
jaar door hangen.’ 

NAAR TURIJN
Vanuit Alba is Turijn gemakkelijk per trein te bereiken. De stad ligt op de 
 Povlakte, met de majestueuze Alpen als decor. Turijn wordt vaak ten onrechte 
gezien als het mindere neefje van Milaan en omschreven als een grauwe 
 in dustriestad. Maar het ‘nieuwe’ Turijn is een trendy stad met een histo risch 
centrum vol barokarchitectuur en mooie winkelgalerijen. Het Museo Egizio 
heeft een grote collectie Egyptische kunst, en ook kun je er La Sindone be     won
deren: de lijkwade van Christus.
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meesterwerken van de Piemontese 
barokke architectuur te bewonde-

ren, zoals de kerk van San Martino. 
Nergens wordt meer Barolo gepro-

duceerd (35% van het totaal) dan hier. 
Rond het dorp ligt het ene wijndomein  

(er zijn er 58) naast het andere.
Op advies van de medewerkster van het 
VVV-kantoor kiezen we voor de gele wandeling. 
We lopen over smalle (zand)wegen langs golven-
de wijngaarden naar de Cappella delle Brunate, 
die plotseling in hallucinerende kleurencom-
binaties opdoemt. De ‘kapel’ werd in 1914 ge-
bouwd als een schuilplek voor de land arbeiders. 
Na jaren van verwaarlozing kregen twee voor-
aanstaande kunstenaars de opdracht hem te res-
taureren. David Tremlett (1945) schilderde het 
interieur warm en sereen; Sol LeWitt (1928-2007) 
schilderde de buitenkant speels en levendig. De 
betaling aan de kunstenaars bedroeg elke week 
een fles Barolo voor de rest van hun leven. Ook 
wij belonen onszelf na deze verrassende wande-
ling met een glas Barolo op het plein. 

Kastelen en wijn
Het Castello di Grinzane Cavour is niet te mis-
sen. Het robuuste kasteel staat te midden van 
de wijnvelden in het gelijknamige dorp. Het 
oudste deel stamt uit de 11e eeuw, maar werd 
in de loop der tijd talloze malen verbouwd. De 
bekendste kasteelheer, graaf Camillo Benso di 
Cavour (1810-1861), was naast politicus – hij was 
een van de grondleggers van de eenwording van 
Italië – ook een groot landbouwhervormer. Hij 

verbeterde de druiventeelt en maakte de Barolo 
tot een koninklijke wijn. Het kasteel biedt onder-
dak aan een klein regionaal museum met specia-
le aandacht voor graaf Cavour, een restaurant en 
een enoteca (wijnwinkel/proeflokaal). 
Het schilderachtige Serralunga d’Alba ligt op een 
bergkam en wordt gedomineerd door een statige 
14e-eeuwse burcht. Vanaf de stadspoort loop je 
via smalle straatjes omhoog naar het kasteel, met 
onderweg een schitterend zicht op de omgeving. 
De kasteelpoort is hermetisch gesloten; een 
bezoek kan alleen met een gids. 
Ten noorden van het dorp wijst een bord naar 
een smalle weg die door de wijngaarden naar 
beneden slingert. De weg eindigt bij Cascina 
Meriame, de wijnboerderij van Paolo en Luisella 
Manzone. Paolo produceert twee Barolo’s: de 
traditionele Serralunga, in oude eiken vaten, 
en de modernere Meriame, in kleinere Franse 
vaten. We worden gastvrij onthaald en proeven 
kleine glaasjes Barolo uit verschillende jaren. 
Hoe ouder, hoe lekkerder. Daarbij krijgen we 
heerlijke streekgerechten – kaas en worst – ge-
serveerd. ‘De hellingen vormen een natuurlijk 
amfitheater waarop de zon van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat schijnt’, legt Luisella uit. ‘In de 
winter wordt de regen in de kalkrijke bodem 
opgeslagen, waardoor de druiven in de zomer 
genoeg water hebben. Ideale omstandigheden 
voor de Nebbiolo-druif.’

Tussen de hazelnootbomen
Ten zuiden van Dogliani gaat het lieflijke heuvel-
land over in het ruwere en bergachtiger land-
schap van Alta Langa. Sommige dorpen liggen 
op 800 meter hoogte. De druivenvelden maken 
plaats voor hazelnoot- en kastanjebossen. Hier 
geen wijn, maar kazen, honing, hazelnoten, wild 
en witte truffels. De uitzichten zijn indrukwek-
kend; bij helder weer zie je tot ver in het voorjaar 
de met sneeuw bedekte toppen van de Alpen. 
De weg naar Niella Belbo slingert omhoog met 
scherpe haarspeldbochten en biedt een voortdu-
rend wisselend panorama. Het is een charmant 
bergdorpje met een klein historisch centrum. 
Wandelaars kunnen pauzeren in het dorpscafé. 
De Alta Langa is een uitstekend wandelgebied; 
op het dorpsplein staat dan ook een groot paneel 
met wandelroutes. 
In de vlakke Tanaro-vallei ligt bij Bene Vagienna 
een Romeinse opgraving. Dit was de plek van 
Augusta Bagiennorum, een van de belangrijkste 
Romeinse steden. Er is een wandelroute uitgezet 
die naar de fundamenten van een Romeins thea-
ter voert. Bene Vagienna zelf is ook een bezoek 
waard: het is een karakteristiek dorp met prach-
tige galerijen en een combinatie van fraai geres-
taureerde en in verval geraakte monumenten.   

stad/land

WIJNGAARDEN ALS 
WERELDERFGOED
Sinds 2014 staat het  
wijngaardlandschap van 
Piëmont op de Wereld
erfgoedlijst van Unesco. 
Geen archeologische 
opgraving, middeleeuw
se kerk of kasteel, maar 
een bijzonder cultuur
landschap dat in de loop 
der eeuwen door toe
doen van zijn bewoners 
vorm heeft gekregen.  
En met de beste en be
roemdste wijngaarden 
van Piëmont: van Barolo 
tot Moscato, en van Bar
baresco tot Barbera. 

Glooiende wijngaarden
rond Serralunga d’Alba

Je kunt overal de
Barolowijn proeven
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Onze tips Langhe Roero
OVERNACHTEN
Langhe Roero biedt een 
grote keuze uit overnach
tingsmogelijkheden.  
Populair is een verblijf op 
een (wijn)boerderij. Langs 
de wegen wijzen tal van 
bordjes naar agriturismo. 

1 Cà San Ponzio
De broers Maurizio en 
 Luciano verwelkomen hun 
gasten met warmte. Je 
voelt je direct thuis in de 
verbouwde boerderij in 
Vergne (nabij Barolo) met 
vier ruime gastenkamers. 
Het ontbijt is een feest met 
kazen en vleeswaren uit de 
regio, taart en zelfgebak-
ken brood. Er is ook een 
wijnkelder. Vanaf €72, ont-
bijt €6. Casanponzio.com 

2 Barolo Rooms
Drie modern ingerichte 
luxueuze kamers, fraai 
 gelegen in het hart van 
 Barolo. Zicht op het kasteel 
en de wijnvelden. Vanaf 
€90 (geen ontbijt). 
 Barolorooms.it 

3 Cascina Meriame
Stijlvol overnachten in een 
volledig gerenoveerd land-
huis van wijnproducent 
Paolo Manzone, te midden 
van wijngaarden. Fraai 
 ingerichte kamers (en 
 suite) en appartement;  
met zwembad in de tuin.  
Vlak bij Serralunga d’Alba.  
Vanaf €180 (2 nachten). 
Barolomeriame.com 

4 Cascina Principe
Drie ruime, smaakvol 
 in gerichte kamers in een  

in 2014 gerenoveerd 
 17e- eeuws wijndomein  
in  Neive. De kamers zijn  
met een lift  bereikbaar. 
 Uitstekende eigen wijnen. 
Vanaf €100. 
 Cascinaprincipe.it 

ETEN EN DRINKEN
Tot in de kleinste plaatsjes 
zijn er restaurants waar  
je soms verrassend goed 
(en relatief goedkoop)  
eet. Streekgerechten uit 
Pië mont en uitstekende 
 lokale wijnen staan (bijna) 
altijd op het menu. Veel 
restaurants bieden een 
menù al  tartufo, waarin 
 (witte)  truffel is verwerkt. 

1 Winebar BaroloFriends
Informeel restaurant met 
schaduwrijk terras aan  
de voet van het kasteel in 
 Barolo. Streekgerechten 
waaronder tajarin (dunne, 
handgemaakte pasta) en 
truffelgerechten. Menu 
vanaf €35. Barolofriends.it  

2 La Torricella
Toprestaurant in Monforte 
d’Alba. Betoverend uitzicht 
over wijngaarden en be-
sneeuwde Alpentoppen. 
De keuken is net zo in-
drukwekkend. Klassieke 
 Piëmontese gerechten. 
Menu vanaf €22. Tevens 
B&B (8 kamers, vanaf 
€105). Latorricella.eu 

3 Vincafè
Klassieke brasserie aan  
de hoofdstraat van Alba. 
Met groot terras aan de 
straatzijde. Regionale  

gerechten. Menu vanaf 
€18. Vincafe.com 

4 Osteria del  
Boccondivino 
In de oude stad van Bra  
ligt dit huisrestaurant van 
de slow food-beweging. 
Menu vanaf €20, tajarin 
met witte truffel €40. 
 Boccondivinoslow.it  

BESTE REISTIJD
De beste reistijd is april-
mei en half september- 
november (hoogseizoen). 
In de zomermaanden kan 
de temperatuur oplopen 
tot 30 °C. De meeste regen 
valt in de maand mei.

VERVOER
Met de auto
De afstand Utrecht-Alba 
via Bazel, Luzern en Milaan 
is 1185 km. Een jaarvignet 
Zwitserland kost €41,45 (bij 
ANWB of Zwitserse grens); 
tol Italië €40 (enkele reis).

MET HET VLIEGTUIG
Het dichtstbijzijnde 
 vliegveld is Turijn-Caselle. 
Transavia/KLM vliegt in  
1,5 uur rechtstreeks vanaf 
 Schiphol (4x per week). 
 Retourticket  vanaf €58, 
 exclusief  toeslag voor 
ruimbagage.

AUTOHUUR
Op het vliegveld 
van Turijn kost 
een auto (econo-
my) in de zomer 
circa €320 per  
week all-in. Veel 
autoverhuur-
bedrijven hebben 
voordelige aan-
biedingen in voor- 
en naseizoen.

WANDEL-
VAKANTIES 
SNP (snp.nl) biedt  
een 8-daagse trek-
tocht (vanaf €675 
pp), Stap Reizen 
(stapreizen.nl) een 
8/11-daagse wan-
delvakantie met 

vast verblijf (vanaf €594/ 
767 pp) en Italia.nl een 
8- daagse culinaire wandel-
vakantie (vanaf €680 pp). 
Dit is steeds  exclusief  
vervoer naar Langhe 
Roero. 

REISGIDSEN
Karin Stubbé, Piëmont- 
kenner bij uitstek, schreef 
De Langhe. Proeftuin van 
Italië, een gids (€9,50) en 
Genieten in Piemonte. Een 
reis door de bakermat van 
Slow Food: de Langhe 
(€19,50). Te bestellen via 
genieteninpiemonte.nl.  
In de Duitstalige reisgids 
Piemont & Aostatal (Müller 
Verlag, 2014, €21,90) zijn 
twee deelhoofdstukken 
gewijd aan Langhe. 
 Discovering Langhe (2015, 
€15,90) is een wandelgids 
voor de langeafstandswan-
deling Bar To Bar (124 km, 
zie ook bartobar.it) met 
ook goede algemene infor-
matie. Te koop in de plaat-
selijke VVV-kantoren. 
Langhe e Roero (TCI, 

1:175.000, €9,95) is een 
goede wegenkaart. 

PRIJSPEIL
Couvert €2, koffie (espres-
so) €1, bier €3, glas wijn 
€3,75, frisdrank €2,20. 
Voorgerecht €8, pasta-
gerecht €8, hoofdgerecht 
€12, dagmenu vanaf €12. 

EROPUIT
Alba ondergronds €10, 
 toren Barbaresco €5,  
WiMu €8, Kurkentrekker-
museum €4, kasteel Grin-
zane  Cavour €5 en kasteel 
 Serralunga d’Alba €6.

INFORMATIE
Op de site van Turismo 
Alba Bra Langhe Roero 
(langheroero.it) staat veel 
praktische en achtergrond-
informatie. In Alba, Bra,  
La Morra en  Barolo zijn 
VVV-kantoren. 
Ook op  infopiemonte.eu, 
 genieteninpiemonte.nl, 
castellilangheroero.it en 
langhevini.it is veel infor-
matie te vinden.

Van onze expert  
Bartho Hendriksen

‘In de Banca del Vino in Pollenzo (bij Bra) liggen in een 
grote kelder de lekkerste wijnen van Italië opgeslagen. 
We dwalen door het ‘geheugen van de Italiaanse wijn’, 
met meer dan 100.000 flessen uit alle wijnregio’s. Na drie 
jaar is een deel van de flessen geschikt voor de verkoop. 
Tot slot mogen we drie kleine glaasjes Barolo proeven. 
Een belevenis.’

Enoteca in het dorpje Neive

biewe
Evidenziato




