
TOURS & TIPS

CORSICA

OVER OUDE  
GENUESE  
BRUGGEN -  
DOOR DE GORGES 
DE SPELUNCA

Als u van Porto de goed uitontwikkelde D 84 
naar Col de Vergio rijdt, ontvouwen zicht meer - 
voudige en spectaculaire uitzichten in de 300 m 
dieper gelegen Speluncakloof, waarvan men het 
verloop van bovenaf alleen maar kan raden.  
De waterlopen Aitone en Tavulella hebben zich 
beneden Evisa in het rode granietgesteente 
gegraven, eerst afzonderlijk, dan verenigd,  
om net vóór Ota een derde bergbeek (Lonca)  
in zich op te nemen en aan te zwellen tot de 
Portorivier. Een oud muilezelpad voert door  
het ravijn en verbindt de twee bergdorpen met 
elkaar. U bereikt deze eeuwenoude weg 
wanneer u bij de bergpas de zijweg naar Ota  
(D 124) neemt en tot aan het doodlopende 
einde bij de Deux Ponts d’Ota 1  rijdt. Op de 
dubbele brug, waaronder de Aitone samenkomt 
met de Lonca, gaat u meteen rechts de kloof in 
(wegwijzer ‘Spelunca Evisa’). 

WILD EN ROMANTISCH LANDSCHAP 
Het oude muildierpad is goed uitgesleten en 
klimt aan de kant van de monter sprankelende 
Aitone verder omhoog van natuurstenen trappen. 
U loopt in de halfschaduw van de tot 5 m hoge 

macchiastruiken en wisselt door zonbeschenen 
rotsrichels af met koele nissen en zijdelinge 
zijrivieren. Als u omhoog kijkt, ziet u de roze 
gekleurde rotsen van Capu Rossu 2  en de 
omringende rotswanden. 30 min. na het 
betreden van de kloof, kruist u een steengruis-
veld en komt bij het water. Plotseling staat u 
voor de Pont de Zaglia 3 , die - geheel aan het 
zicht onttrokken door elzen - de Tavulellabeek 
overspant. De brug werd in 1745 door de 
gemeente Evisa naar Genuees voorbeeld 
gebouwd, om voor de schaapherders de door- 
trek naar de bergweiden te vergemakkelijken. 
Vandaag de dag vormt ze een ruïnedecor, 
waarachter de Tavulella met de Aitone, waarin 
hij uitmondt, een wild en romantisch 
poelenlandschap vormt. 

KATHEDRAALBOUW OP KLEINE SCHAAL 
Keert u over dezelfde weg terug en gaat u nog 
eens 10 min. verder op weg naar Ota, dan komt 
u bij een mooier exemplaar, de pas onlangs 
gerestaureerde Pianellabrug 4 . Het gaat om 
een van de nog ongeveer dertig bestaande 
Genuese bruggen, die in de 15e eeuw 

De stenen bruggen lijken op een frappante manier op elkaar: eenvoudige bogen  
over de bergbeek van nog geen 3 m breed, ‘ezelsruggen’ genoemd. Tot in de  
onbegaanbaarste ravijnen werden systematisch verbindingen aangelegd.  
Wie waren hier onderweg, wat werd er vervoerd en waarheen ging de lading?

10 km ten oosten van Porto,  
Duur: ca. 1,5 uur 

Een bijna legendarisch instituut is de gîte 
d’etape Chez Félix 1  (tel. 04 95 26 12 92,  
www.gite-chez-felix.com, het hele jaar open, 
slaapzalen met meerdere bedden € 15, 2 pk  
€ 40-60, menu € 23) in Ota. Het gezellige stenen 
huis met het schitterend panoramaterras is de 
ideale herberg voor wandelaars die daar een 
behoorlijk onderdak, authentiek Corsicaanse 
keuken en goede tips krijgen. Chez Félix is ook 
een taxibedrijf en brengt u naar het startpunt 
van de wandeling resp. haalt u op bij de plaats 
van bestemming. Een telefoontje is voldoende.

WANDELING

BERGHUT EN  
TAXISERVICE 

gelijktijdig met de wachttorens over de baaien 
en de kapen landinwaarts in de bergvalleien 
ontstonden. Men transporteerde kaas, wol,  
olie en wijn naar de benedengelegen havens, 
vanwaaruit de export naar Ligurië werd 
georganiseerd. Een kunstige bouw, zoals men 
kan zien aan de sierlijke, uit een stuk gehouwen 
stenen bestaande bogen en aan de gebroken 
lijn van de getrapte wegen. Een dergelijke brug 
werd destijds in minder dan een jaar gebouwd 
door een kleine groep handwerkslieden, die 
technisch gezien duidelijk van de inzichten en 
de statica van de kathedraalbouw profiteerde. 

OVERIGENS: de route door de Spelunca-  
kloof is een kort traject van het lange-
afstandswandelpad Tra Mare e Monti,  
dat landschappelijk zeer mooi langs de  
steile westkust loopt. U kunt de wandeling 
uitbreiden als u in Ota start en tot Evisa 
omhoogloopt (3 uur). 

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-corsica.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


