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m diep is het meer op zijn 

diepste punt.

Lago Maggiore in cijfers

1
veerlijn vervoert auto’s van de 
ene naar de andere oever.

2
landen, met 3 regio’s, grenzen 
aan het meer.

3
grote beschermde natuurgebie-
den en een paar kleinere zijn 
rond het meer te ont dekken.

7
Werelderfgoedlocaties van 
UNESCO liggen in de omgeving 
van Lago Maggiore.

12
golfbanen liggen er rond het 
meer.

20
% van het meer ligt in Zwitser-
land.

20,68
m hoog is het kolossale beeld 
van San Carlone.

53
musea zijn er te bezoeken.

60
slotzusters wonen op het eiland-
je San Giulio in het Lago D’Orta.

80
en meer toevoerrivieren mon-
den uit in het meer.

100
regendagen per jaar zijn er in 
Locarno.

212,5
km2 is de grootte van het meer, 
dat daarmee het op een na 
grootste van Italië is. De lengte 
is 66 km.

220
m in de diepte storten bun-
geejumpers zich in de Valle 
Verzasca.

296
km begaanbare landwegen, 398 
km paden en 72 km verdedi-
gingswerken vormen de Linea 
Cadorna.

700
km gemarkeerde wandelroutes 
vind je in de Vallemaggia.

1900
en meer plantensoorten 
 gedijen in het bijzondere 
 klimaat van Lago Maggiore.

2300
uren schijnt de zon jaarlijks 
in Locarno.

4634
m hoog is de Monte Rosa,  
die tot het panorama van  
het meer behoort.

20.000
arbeiders hebben een eeuw 
geleden de Linea Cadorna 
aangelegd.
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_______Waar begin ik?

15 manieren om je onder te dompelen in de regioHet kompas van Lago Maggiore

# 13
Een molen en 
fresco’s – Cocquio en 
Arcumeggia

# 1
Met de trein en de 
boot – Lago Maggiore 
Express

# 15
Barokke religieuze 
kunst – Sacro Monte

# 14
Moderne kunst in 
barokke sferen – 
Villa Panza

# 12
Adelaarsnest boven 
het meer – Santa 
Caterina del Sasso

# 11
Fier kasteel met 
poppenmuseum – 
Rocca di Angera

# 10
Bevrijd van het kwade 
monster – Isola di 
San Giulio

# 9
De berg bij Stresa – 
Mottarone

# 8
Het mooie, het rijke 
en het arme eiland – 
Isole Borromee

# 7
Ver van alle drukte – 
Lago di Mergozzo

# 6
Engelse tuin in Ita li
aanse stijl – het park 
van Villa Taranto

# 5
Afgelegen paradijs – 
nationaal park  
Val Grande

# 4
De fraaie tuin van een 
excentrieke barones – 
Brissago-eilanden

# 3
Immigranten zorgden 
voor internationale 
furore – Monte Verità

# 2
Wandelen en 
zwemmen – uitstapje 
naar Valle Verzasca

Kluizenaars-verblijf       onderdansende  stenen 

Wildernisvrije Liefde, 
Vegetarisme, 

 communisme,
Anarchie

En meer
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Tessin > GambarognoTessin > Brissago

Als een balkon boven het meer
Porto Ronco en Ronco k F 2
Vanaf de Monte Verità in Ascona is 
Ronco te voet over de sentiero alto 
te bereiken in ongeveer 1,5 uur. Over 
de Via Barcone kun je ook nog verder 
wandelen naar Brissago (1,5 uur) en 
met de boot via de Brissago-eilanden 
(> blz. 42) terug naar Ascona varen.
Het uitzicht op het meer en de oude 
dorpskern zijn zo betoverend mooi 
dat veel buitenlanders hier hun 
woning of een luxueus vakantiehuis 
hebben laten bouwen. Naast de kleine 
kerk staat het geboortehuis van de 
kunstenaar Antonio Ciseri (19e eeuw). 
Hij schilderde vooral in Florence, maar 
zijn werk is ook in kerken van Tessin 
te bewonderen. Op de begraafplaats 
van Ronco, in de richting van Arcegno, 
kun je het graf vinden van Erich Maria 
Remarque, de Duits-Amerikaanse 
schrijver van de beroemde anti-
oorlogroman Van het westelijk front 
geen nieuws (1929).

Brissago k F 2

Helaas loopt de drukke hoofdweg 
dwars door het van veraf nogal 
gemoderniseerd uitziende Brissa-

go. Het plaatsje heeft echter een 
interessant verleden, zoals te zien 
is aan de twee renaissancekerken 
aan het meer, statige herenhuizen 
en oude natuurstenen huizen op 
de helling.

Ongewone geschiedenis
Eeuwenlang nam dit grensdorp (2000 
inwoners) een speciale positie in het 
machtsspel tussen diverse heersers 
in. Vanaf de middeleeuwen tot 1798 
behield dit gebied zijn speciale rechten 
als onafhankelijke republiek. Tot de 
weg langs het meer werd aangelegd, 
was de plaats eigenlijk alleen met 
de boot te bereiken. Het laagste deel 
van de drie heuvelruggen (coste) is 
flink bebouwd, omdat veel buiten-
landers werden aangetrokken door 
de beschutte ligging – de Monte 
Gridone houdt de koude wind tegen. 
Maar als je iets verder omhoog loopt, 
bijvoorbeeld over de traptreden van 
de Sacro Monte, beland je algauw 
in een mooi landschap met tal van 
wandelroutes, zoals die naar het Bosco 
Sacro, ofwel ‘Heilig Bos’, waar in juni 
een gele bloemenpracht te bewonde-
ren valt. Brissago werd beroemd door 
de eilanden (> blz. 42), en door 
de handgemaakte Brissagosigaren 

die al sinds 1847 in de aan het meer 
gelegen Fabbrica Tabacchi (nu Centro 
Dannemann) werden gedraaid.

B Van vis genieten en rondkijken
Aan de brede promenade, die in de 
jaren 60 als compensatie voor de 
grote weg is aangelegd, vind je twee 
goede visrestaurants, Osteria Boato 
(osteriaboato.ch, tel. 091 780 99 22, 
mrt.-okt. dag. 9-15, 17-24 uur) en 
restaurant Kalea ( restaurant-kalea.ch, 
dag. 091 793 13 28, dag. 9-20 uur) 
waar je tevens een weids uitzicht over 
het meer hebt.

B Geweldig uitzicht
Osteria Borei
In dit restaurant hoog boven Brissago 
heb je een mooi uitzicht over het meer. 
Borei is vooral bekend om een aantal 
verfijnde risotti en streekgerechten.
Via Ghiridone 77, tel. 091 793 01 95, osteria 
borei.ch

I Info
Ascona-Locarno Turismo: Via Leon-
cavallo 25, tel. 08 48 09 10 91, ascona-
locarno. com, ma.-vr. 9-12, 14 tot 18, za. 
9-12, nov.-mrt. di.-vr. 13.30-17 uur.

Gambarogno k G 2

De smalle, oostelijk gelegen en 
bijna 10 km lange oeverstrook 
Gambarogno draagt dezelfde 
naam als de berg die zich uitstrekt 
tot de Italiaanse grens. In deze 
omgeving is het vrij rustig, met 
kleine hotels, familiepensions en 
appartementen. Net als elders in 
Tessin kun je er fijn zwemmen  
en wandelen. Een voordeel van  
de ligging tegenover de westkust 
is dat de zon ‘s avonds langer  
schijnt.

De Italiaanse componist Ruggero 
Leoncavallo heeft een paar jaar in 
Brissago gewoond en ligt hier ook 
begraven. Foto’s, partituren en de 
reconstructie van zijn werkkamer 
zijn te bewonderen in het Palazzo 
Branca-Baccalà (leoncavallo.ch, half 
mrt.-okt., wo.-za. 10-12, 16-18 uur, 
volwassenen CHF5, korting CHF3). 

L
LEONCA-
VALLO

Van april tot oktober wordt er elke donderdag en vrijdag een rondleiding gegeven 
in de sigarenfabriek 

Vanuit Ronco kijk je uit op juweeltjes in het meer, de bijzondere Brissago-eilanden
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De Lombardische oever
De in het noorden wat ruige, minder bekende 
oostoever heeft zijn eigen pluspunten: minder 
toerisme, zon in de avond, wanneer de westoever 
al in de schaduw ligt, en een geweldig uitzicht op 
de hoge bergen van Zwitserland en Piemonte, en 
vooral de Monte Rosa. Met de Sacro Monte, de 
Castiglione Olona en de bezittingen van de Fondo 

Ambiente Italiano (FAI) in Varese, Casalzuigno en Torba heeft de provin-
cie Varese bovendien het een en ander aan cultuur te bieden. 

DM DDI17 Lago Maggiore,
71 Kapitel 3 Lombardisches Ufer, Stand 27.04.2017


