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Dorio, Corenno Plinio, Dervio en het Valvarrone 

Deel 1 Dorio en Corenno Plinio 
 

Als we, komend vanuit Colico, de weg langs het meer volgen, bereiken we na het passeren 

van de baai van Piona achtereenvolgens de dorpen Dorio, Corenno Plinio en Dervio. In deel 1 

beschrijf ik de dorpen Dorio en Corenno Plinio, in deel 2 Dervio en in deel 3 de dorpen in het 

daaraan grenzende Valvarrone. Bovendien volgt in het derde deel voor de wandelaars een 

beknopte beschrijving van het traject Dervio- Dorio over het voetpad dat bekend staat onder 

de naam Sentiero del Viandante. 

 

De geschiedenis van de drie dorpen aan het meer 

Over de oorsprong van de dorpen weten we niet veel. Uit de vondst van een bronzen strijdbijl
*
 

(“Paalstab”) bij Dorio blijkt dat het gebied in de bronstijd bewoond was, terwijl daarna de 

Kelten in de IJzertijd stenen koepelgraven achterlieten. Nadat de Romeinen het gebied in de 

2
e
 eeuw bezetten, ontstonden de “pagi”, werden de toegangsroutes versterkt en ontwikkelden 

ze een communicatiesysteem bestaande uit heliografen overdag en vuren in de nacht. Uit die 

tijd resteert alleen Castelvedro boven Dervio in het buurtschap Mai (4
e
 eeuw nC.), 

vergelijkbaar met de kastelen in Vezio (bij Varenna) en Esino. 

Na de val van het Romeinse rijk kwamen de Goten en de Longobarden die het 

verdedigingssysteem versterkten. De versterkte plaatsen werden onder het Christendom de 

“pievi”, waarbij Dervio onder Milaan viel. Het Valsassina en Valvarrone vielen onder Graven 

van Lecco, totdat de Duitse keizers (de Otto’s) hun de macht afnamen en deze aan de 

bisschoppen overdroeg.  

De pieve, die zich ook over het lage deel van het Valvarrone uitstrekte, dateert uit de late 

middeleeuwen en had de naam “Monte di Dervio”. Rond het jaar 1000 gaf de aartsbisschop 

van Milaan de jurisdictie aan de familie Della Torre en een deel van het gebied, namelijk 

Corenno Plinio, kwam vóór 1271 als leen aan de Andreani. Zowel Dervio als Corenno hadden 

de titel “borgo” d.w.z. dat ze omringd waren door muren en vrije comunes waren. 

 

De plundering van Dervio in 1039 

In de elfde eeuw ontbrandde langs het meer een strijd tussen het aartsbisdom Milaan en de Duitse keizers. In 

1037 belegerde keizer Corrado II tevergeefs Milaan onder de aartsbisschop Ariberto d’Intiamo. De Tre Pievi 

steunden de keizer, maar dorpen als Bellagio en Bellano werden door de abt van de S. Ambrogio in Milaan 

opgestookt om de Tre Pievi aan te vallen. Toen de vloot van de Tre Pievi terugvoer vanuit Como, werd ze bij 

verrassing aangevallen tussen Lezzeno en Bellagio. Ze verloren daarbij twee schepen en vluchtten naar 
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Menaggio en Dongo. Dit leidde tot een echte oorlog. De vloot van de Pievesi nam in 1039 eerst Dorio in en 

belegerde daarna het kasteel van Corenno. Ze werden daarbij over land gesteund door Valtellinese troepen van 

de keizer die wraak namen voor de plundering van een aantal dorpen boven Lecco door troepen van de 

aartsbisschop van Milaan. Na enkele dagen moest het kasteel zich overgeven en werd het dorp geplunderd. 

Daarop voer de vloot naar Dervio, waar de vijand hen opwachtte. Deze trok zich terug richting Bellagio, waar 

schepen van Como zich bij hen aansloten. Gedwongen door tegenwind trokken de Pievesi zich terug naar 

Dervio, waar ze er na vier maanden belegering in slaagden het kasteel te veroveren. Vanaf dat moment maakten 

Dorio, Corenno en Dervio deel uit van de Tre Pievi. 

 

De dertiende en veertiende eeuw was in heel Italië een tijd van grote verwarring door de strijd 

tussen de pauselijke macht en de Comuni, die een steeds grotere zelfstandigheid opeisten. 

Deze strijd tussen de Welfen en Ghibellijnen, uitte zich aan het meer als strijd tussen de 

rivaliserende families van de Torriani en de Visconti. In 1364 dolf het aartsbisschopdom van 

Milaan het onderspit en kwamen Dorio, Corenno en Dervio onder de Visconti heersers. 

In de jaren 1384-‘87 werden de Statuten van Dervio opgesteld. Dervio omvatte Corenno, 

Dorio, Introzzo, Sueglio, Tremenico en Vestreno, maar al eind 13
e
 eeuw werd het Valvarrone 

afgesplitst. In 1452 werd Dorio onafhankelijk en in 1520 Corenno. Ze kwamen er echter in 

1928 weer bij tot Dorio in 1948 weer onafhankelijk werd. 

In 1402 begon een nieuwe periode van onzekerheid na de dood van Gian Galeazzo Visconti. 

Deze was getrouwd met een dochter van de Franse koning en had de titel van hertog van 

Milaan gekregen. De familie van de Rusconi uit Como wist in 1449 vele dorpen aan het meer, 

waaronder Dervio en Bellano in te nemen; Corenno echter kwam als leen onder  Giovanni 

Malacrida, hoofd van de Vittani familie die trouw was aan de Visconti. Zo werd Corenno een 

onafhankelijke Comune, een onafhankelijkheid die ze bijna vijf eeuwen zou behouden. 

 

In 1450 zwoer Corenno trouw aan Francesco Sforza, de nieuwe hertog van Milaan. 

In 1480 opent het huwelijk van Pietro del Verme met de dertienjarige Chiara Sforza de 

toegang voor de hertogelijke familie tot het gebied: Dervio valt niet onder het gebied dat 

Chiara in dat jaar als bruidsschat krijgt, maar bij de kinderloze dood in 1485 van Pietro 

behoort het al tot het familiedomein. De zoon uit haar tweede huwelijk maakt zoveel schulden 

dat hij Corenno en al zijn verdere bezittingen in 1533 overdraagt aan kardinaal Francesco 

Sfondrati. Na goedkeuring door Francesco II Sforza en keizer Karel V, blijft het Contado 

della Riviera, waaronder ook Dervio valt, onder de Sfondrati tot 1788. De lange periode onder 

de Sfondrati (1533-1788) gaf veel ruimte aan de lokale autonomie, welke rustte op lokale 

adellijke families zoals de Magni en de Gamba. 

 

De dorpen werden regelmatig geplunderd door doortrekkende legers en rond 1530 door Gian 

Giacomo Medici (Il Medeghino), die vanuit het kasteel in Musso de dorpen langs het meer 

binnenviel en ze terroriseerde wanneer ze hem geen troepen leverden
2
. Il Medeghino (de 

kleine Medici) was een oom van San Carlo Borromeo en broer van paus Pius V; deze laatste 

schonk de geplunderde dorpen belangrijke sommen geld voor het herstel van de schade die 

zijn broer had aangericht. 

 

In 1629 brachten de Landsknechten van het keizerlijke leger de pest in het gebied rond het 

meer, waardoor de mensen in grote aantallen stierven. Zo nam het aantal inwoners van Dorio 

af van 300 naar 84. Daarna groeide Dorio weer tot 347 in 1856, 531 in 1807. 

 

In 1700 overlijdt de laatste keizerlijke erfgenaam Karel II kinderloos en begint er een dertig 

jaar durende successieoorlog tussen Oostenrijk en Frankrijk, waarbij het Lario tenslotte 
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overgaat naar het Oostenrijkse huis. De dorpen merken weinig van dit strijdgewoel, buiten de 

gevechten die plaats vinden bij het fort van Fuentes, bij Colico. 

 

Onder de Oostenrijkers (1736-1859) komt er weer rust en orde langs het meer. Vanaf eind 

1800 ontwikkelde Dervio zich sterk dankzij een economische groei, die een vervijfvoudiging 

van de bevolking meebracht. De bevolking is nu stabiel met ca. 2740 inwoners. De 

ijzerindustrie en de mijnbouw in het boven Valvarrone droegen bij tot de overgang naar een 

industriële economie. In Dervio ontstonden vijf papierindustrieën en een scheepswerf en in 

Dorio kwam in 1840 een weverij. Van groot belang waren de aanleg van de Strada dello 

Spluga in 1834, de spoorlijn Bellano-Colico in 1894 en de aanleg van een weg door het 

Valvarrone (1916-’17). 

Er zijn in totaal ongeveer 88 industrieën in Dervio, waar 450 mensen d.i. ca 58% van de 

werkzame bevolking werk vindt. Circa 15% is werkzaam in de dienstensector, waarbij de 

toeristenindustrie een belangrijke rol speelt. 

 

Herkomst van de dorpsnamen: 

Volgens een van de bekendste geschiedschrijvers van het Lario, Benedetto Giovio (1471-1545) zouden de 

dorpsnamen van Griekse origine zijn. De oorsprong zou liggen in de Romeinse tijd toen Julius Cesar in 59 vC. 

een groep van 500 Grieken naar het meer bracht. De namen Corenno, Dervio, Dorio en Piona zouden dan terug 

te leiden zijn op respectievelijk Corinto, Delfi, Dorio en Peonia. Hiervoor is echter geen bewijs en huidige 

schrijvers achten deze herkomst onwaarschijnlijk. Eerder zal Dervio van het Keltische Derw (=eik) afkomstig 

zijn of van de cultus van de Matronae Dervonnae, zoals gevonden op een grafsteen in de Milanese kerk van S. 

Simpliciano. In de eerste middeleeuwse geschriften vinden we de naam Corenno; het toevoegsel Plinio kwam er 

eerst in 1863 bij omdat men meende dat Plinius de Jongere hier een villa had. Inmiddels weten we echter dat zijn 

palazzi dichter bij Como lagen, waarschijnlijk bij Bellagio en Lenno. 

 

Dorio 
Het kleine dorp is gebouwd tegen de berghelling, maar heeft ook een klein strand aan de 

oever van het meer. Het heeft wat kleine straatjes met rustieke huizen, maar heeft de toerist 

verder weinig te bieden. Het meest interessant is het kerkje van S. Giorgio (St. Joris), dat in 

het buurtschap Mandonico ligt, maar helaas is de kerk, die wat geïsoleerd boven het dorp ligt, 

vrijwel altijd gesloten 

Het kerkje van S. Giorgio (St. Joris)  

De oorspronkelijke parochiekerk van Dorio 

ligt in het buurtschap Mondonico; ze stamt 

uit de Middeleeuwen, maar is in de 17
e
 eeuw 

verbouwd. Op de linker wand zien we twee 

fresco’s: boven S. Joris die de draak doodt 

en De Madonna met Kind, daar onder S. 

Michael, S. Antonius Abt, nog een Madonna 

met Kind en een Heilige Bisschop. 

Fragmenten van inscripties tonen data 1492 

en misschien 1497. De fresco’s, die worden 

toegeschreven aan Battista da Musso, zijn in 

1983 gerestaureerd en vormen slechts een 

deel van de oorspronkelijke decoraties.  

      
               St.Joris verslaat de draak – detail fresco in Mondonico  
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In 1506 werd het de parochiekerk, maar in 1787 ging deze titel over naar de nieuwe kerk die 

meer in de huidige kern van Dorio ligt. Opvallend aan de nieuwe kerk van S. Joris is de 

klokkentoren en de façade met vier pilasters die een timpaan dragen. Het interieur is modern 

overgeschilderd. De kerk bezit een kostbaar 15
e
 eeuws processiekruis. 

Corenno Plinio 
Van de dorpen is Corenno, hoe klein ook, wel het meest interessant. Komend uit de richting 

Colico passeren we even voor het dorp links het kerkhof met daarvoor aan de weg de kapel 

Sormani-Andreani en bij het binnenrijden van het dorp valt onmiddellijk het grote kasteel op 

met zijn muren met kantelen. In feite rijdt u over de vroegere slotgracht het dorp in. Het 

kasteel werd gebouwd in de tijd van de strijd tussen Welfen en Ghibellijnen in de 11
e
 eeuw 

toen veel dorpen zich tegen de vijandigheden beschermden door de bouw van muren en 

torens. Hoewel er in het kasteel van Corenno diverse malen troepen werden gelegerd, heeft 

het nooit als woning voor een adellijke familie gediend. De ligging van het dorp, tegen een 

steile helling naar het meer en de afwezigheid van een natuurlijke baai, suggereren dat het 

dorp niet zo zeer ontstond als woonplaats voor vissers of boeren, maar eerder als 

verdedigingsplaats. De vesting werd door de eeuwen vele malen aangevallen en geplunderd, 

maar is toch goed bewaard gebleven. Ze is gebouwd op een vierkant grondplan met twee 

torens. De zuidwestelijke toren staat naast de ingang tot de binnenplaats, waar de 

dorpsbewoners zich in oorlogstijd konden verbergen voor het strijdgewoel. De noordelijke 

toren is waarschijnlijk later toegevoegd omdat men van hieruit de oude landroute over het 

Sentiero del Viandante kon bewaken. De binnenplaats, die niet toegankelijk is, werd vele 

jaren als wijngaard gebruikt. In de 13
e
 eeuw werd Jacobo Andreani heer van het leen Dervio 

en Valvarrone en het kasteel bleef in bezit van deze familie tot in 1831 de laatste 

afstammeling overleed. De titel en naam gingen over op de Sormani familie tot deze aan het 

begin van de 20
e
 eeuw uitstierf. Ook nu is het kasteel nog eigendom van de erfgenamen van 

deze familie. 

Meteen na het kasteel bereiken we het kleine Piazza Garibaldi. In de richting van het meer 

lopend, vinden we aan het eind rechts de ingang van de parochiekerk. De hoek van het plein 

voor de kerk was tot 1820 het kleine kerkhof van het dorp. Nu resteren daarvan drie 

indrukwekkende grafmonumenten van de familie Andreani, gebouwd rond de kerkingang en 

tegen de muur van het kasteel. Deze monumenten zijn zeer bijzonder en uniek in het hele 

gebied rond het meer. Ze getuigen enerzijds van de macht van deze familie en anderzijds 

tonen ze de verschillen in grafarchitectuur voor de opvolgende perioden tussen het eind van 

de 13
e
 en het laatste kwart van de 14

e
 eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gezicht op Corenno Plinio vanaf 

het meer 
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De 1

e
 sarcofaag      De 2

e
 sarcofaag 

De eerste sarcofaag 

Rechts van de kerkingang vinden we de oudste sarcofaag, gemaakt voor Jacopo Andreani († 

1326), die in 1271 het leen kreeg van aartsbisschop Ottone Visconti. In 1774 werd ook Maria 

Andreani in dit graf bijgezet, zoals we kunnen lezen op de gedenksteen tegen de achterwand. 

Het graf is nog geheel in Romaanse stijl met afwisselend wit marmer en zwarte serpentijn 

kalksteen uit de omgeving. Rechts en links boven zien we het wapen van de Andreani, 

midden boven een zegenende Christus. Hoewel de figuur door verwering glad geworden is, 

zien we nog duidelijk Christus in de traditionele houding met twee opgeheven vingers van de 

rechterhand, terwijl hij met de linker hand de bijbel toont. Daaronder een golvende decoratie 

die zowel het kleed van Christus als een wolk kan voorstellen. Op de eigenlijke sarcofaag 

vinden we een tongewelf en een hellend dak. De strengheid van het monument wordt verlicht 

door elegante dubbele zuilen met fraaie kapitelen, waarop gevouwen bladeren, 

leeuwenkoppen en ernstige gezichten zijn afgebeeld, vergelijkbaar met die uit het dertiende-

eeuwse klooster van Piona. 

 

De tweede sarcofaag 

De sarcofaag links van de ingang dateert uit het midden van de 14
e
 eeuw. Ook hier zien we 

het wapen van de Andreani en boven de sluitsteen van de gotische boog weer een Christus. In 

dit geval is het een afbeelding van de dode Christus, symbool voor de genade; daaronder 

verwelkte acanthusbladen, die de dood voorstellen. Op de punt van de gevel staat de 

gekruisigde Christus voorgesteld door een levende boom die de wederopstanding en het 

eeuwige leven verbeeldt. Aan de zijkanten zien we de Verkondiging, links afgebeeld door de 

aartsengel Gabriel, rechts de Madonna met de rechterhand op de borst en de linker op haar 

buik, in verwachting van het Christuskind. De eigenlijke grafkist staat binnen het monument; 

ze is gedecoreerd met een paneel met vijf figuren in reliëf. We zien van links naar rechts: 
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Petrus met de sleutels, Johannes de Doper met het lam in de linkerhand, de Madonna met kind 

en twee engelen die het gordijn ophouden, een bisschop, waarschijnlijk de heilige Thomas 

van Canterbury of S. Abbondio, de patroon van Como en tenslotte S. Catharina van 

Alexandrië met de palm van het martelaarschap en het martelrad. De kist wordt omgeven door 

de symbolen van de evangelisten, ieder met een opengeslagen evangelie: binnen zien we een 

adelaar als symbool voor Johannes en een engel voor Mattheus, op de sokkel van de zuilen de 

gevleugelde leeuw voor Marcus en de gevleugelde os voor Lucas. 

De boog met schitterende drielobbige boogjes in marmer is een mooi voorbeeld van de 

Lombardische gotiek. 

 

 
Detail 2

e
 sarcofaag, van links naar rechts: Petrus, Johannes de Doper, Madonna met kind, een bisschop-

waarschijnlijk Thomas van Canterbury, Catharina van Alexandrië 

 

De derde sarcofaag 

Deze sarcofaag, die tegen de slotmuur is gebouwd, is het meest gedecoreerd. De structuur van 

de sarcofaag is ook anders, namelijk smaller en minder diep omdat ze, volgens de plaquette 

links ervan op de muur, tot 1870 een plaats binnen de kerk had, waar minder ruimte 

beschikbaar was. Het monument heeft de kenmerken van de late gotiek. Ook hier zien we 

weer het familiewapen, dit keer in het midden onder de afbeelding van de dode Christus en 

geflankeerd door eigenaardige gezichten tussen planten. De grafkist is gedecoreerd met de 

symbolen van de evangelisten: de adelaar voor Johannes, de engel voor Matteus, de os voor 

Lucas en de leeuw voor Marcus. Ook zien we hier de inscriptie 1371, het jaar waarin het 

monument werd opgericht en de naam van de opdrachtgever Stefano Andreani. 

 

  

De 3
e
 

sarcofaag 

(links) 

met 

afbeelding 

van de 

evangelisten 

(rechts) 
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De parochiekerk van S. Thomas van Canterbury 

De kerk werd gebouwd aan het eind van de 12
e
 eeuw kort na de dood en heiligverklaring van 

St. Thomas Becket (de aartsbisschop Thomas werd in 1170 door ridders van Hendrik II 

vermoord in de kathedraal van Canterbury omdat hij zich verzette tegen de pogingen van de 

koning om de macht van de kerk over te nemen). Oorspronkelijk was er een privé kapel, 

bedoeld voor begrafenisceremoniën; de andere riten vonden plaats in de parochiekerk van 

Dervio. In 1327 werd het een echte kerk met een eigen kapelaan, die altijd verbonden was met 

de familie Adreani; in 1566 maakte de aartsbisschop van Milaan, Carlo Borromeo, er een 

parochiekerk van met een eigen priester. Het voorportaal werd in 1698 gebouwd. Binnen 

heeft de kerk zijn oorspronkelijke structuur bewaard, maar de fresco’s die we er nu zien 

werden pas bij een restauratie in 1966 ontdekt, nadat ze in opdracht van Carlo Borromeo in de 

16
e
 eeuw met pleister waren bedekt. Dit bepleisteren van de muren werd gedaan als vorm van 

desinfectie tegen de pest.  

Op de wand meteen rechts het fresco met de Heilige Bisschop en de Apostelen. De apostelen 

zijn frontaal afgebeeld op een manier die aan de byzantijnse traditie doet denken en behoren 

tot de oudste fresco’s in de kerk. Door de bouw in de 18
e
 eeuw van de in barokstijl 

uitgevoerde kapel voor de Madonna, resteren er nog slechts vijf apostelen, waarvan alleen S. 

Bartolomeus herkenbaar is aan het mes waarmee men hem martelde door de huid af te 

snijden. In de kapel is een altaar met gedraaide kolommen van zwart marmer uit Varenna 

(1701). Hierna volgen fresco’s van de Madonna op de troon met de heiligen S. Rochus en S. 

Sebastiaan en engelen, gemaakt in 1538 in opdracht van Sigismondo Andreani en van S. 

Apollonia en S. Gottard. De heilige Apollonia is zeer realistisch afgebeeld terwijl ze 

gemarteld wordt; S. Gottard, bisschop van Hildesheim, is afgebeeld met de drie tekens van 

zijn waardigheid: kromstaf, lange stola en mijter. Hij was zeer populair rond het meer als 

beschermer tegen kinderziektes, hagelstenen en andere natuurrampen.  

 
Detail van het fresco met de marteling 

van de heilige Apollonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links van de ingang vinden we in de hoek fragmenten van een fresco met S. Cristofoor en S. 

Franciscus uit het tweede kwart van de 14
e
 eeuw. Cristofoor, beschermheilige van de 

reizigers, heeft in zijn rechterhand een gestileerde palm als symbool voor zijn martelaarschap 

en bij Franciscus zien we Christus die vijf stralen uitstuurt die de stigmata op handen, voeten 

en ribben veroorzaken. Daarna volgt de 18
e
 eeuwse kapel van S. Jozef en vervolgens een 

fresco van de Driekoningen die hun geschenken aan de Madonna met Kind aanbieden (de 

derde koning heeft in het ontbrekende linker deel gestaan) en vervolgens een sterk beschadigd 

fresco van de Zogende Madonna met twee heiligen. 
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 De Aanbidding van de drie koningen 

 

Een wandeling door het dorp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plattegrond van Corenno Plinio:1.villa Candiani, 2.villa Plinio 
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Uit de kerk komend loopt u rechtdoor over de via S. Maria omlaag in de richting van het 

meer. Als u de eerste zijstraat rechts, de via Alla Predera inslaat, bereikt u aan het eind een 

belvedère die een prachtig uitzicht over het meer biedt. Loop nu weer terug, steek de via S. 

Maria schuin naar rechts over, de via di Mezzo in, iets verder in dit straatje heeft u een aardig 

doorkijkje door de via Andreani en vervolgens neemt u de afslag rechts omlaag door de via 

Candiani, die uitkomt bij het haventje. De steile trappen die van het plein naar het meer leiden 

zijn direct in de rots uitgehouwen en op enkele plaatsen kunt u tegen de muren nog de 

scharnieren zien waar men in tijden van gevaar zware houten deuren hing tegen invallen 

vanaf het meer. Het haventje is piepklein en er staat vaak nauwelijks water. Tot de jaren 

vijftig leefde het dorp vrijwel geheel van de visserij, nu liggen er nog slechts enkele 

vissersbootjes. De graven Andreani hadden hun eigen haventje; ter hoogte van het kasteel 

kunt u vanaf het water hun fraaie boothuis, ontworpen door de architect Cagnola, zien. Als u 

een stukje langs het meer loopt over de Piazza del Porto dan kunt u weer links omhoog tot de 

via IV Novembre. Links afslaand komt u weer terug op het Piazza Garibaldi. Op de hoek ziet 

u nog de fraaie villa Candiani met een elegante loggia aan de kant van het meer. Bijzonder is 

de dubbele boog met zuiltje grenzend aan een terras. De villa was van de Andreani maar werd 

begin 20
e
 eeuw door de familie Candiani gekocht. Ze is gebouwd in de late barokstijl maar 

zou volgens overlevering al uit de 16
e
 eeuw dateren. 

 

 

Kasteel en kerktoren         Doorkijkje naar het meer door de via Andiani 

 

Als we het dorp verlaten in de richting Dervio dan zien we rechts, net aan het eind van het 

dorp villa Plinio, gebouwd aan het eind van de 19
e
 eeuw voor graaf Malfetti, Italiaans consul 

in Nice. Opvallend aan de villa is de ronde toren met een loggia met zuiltjes van Toscaanse 

orde, waarboven een lijst met kleine kantelen. De villa toont de eclectische stijl die typerend 

is voor de Azurenkust, waar de graaf in die tijd verbleef. De inwoners van Dervio noemden de 

villa “huis van de Apen”, omdat de nogal excentrieke graaf deze dieren hield in grote kooien, 

samen met andere exotische dieren zoals pauwen. 
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Villa Candiani      villa Plinio 

 

 

Het voetpad ‘Del Viandante’ 
Hoewel het meer altijd wel de belangrijkste noord-zuid verbinding vormde, was er natuurlijk 

aan beide zijden een net van muilezel- en voetpaden dat de dorpen en dalen verbond. De 

belangrijkste route over land was de aan de westkant lopende Via Regina
3
. Aan de oostkant 

van het meer vervulde de Via del Viandante deze rol, zei het dat ze bestond uit de meerdere 

delen met verschillende namen: via Ducale, Napoleonica, Regia, del Cavalli enz. Eerst in 

1832 werd door de Oostenrijkers de militaire weg langs het meer van Lecco over Colico en 

door het Valtellina naar de Stelviopas (en uiteindelijk naar Wenen) aangelegd, waarna de 

oude voetpaden steeds meer in verval raakten. Inmiddels is het Sentiero del Viandante sinds 

1992 een toeristische wandelroute geworden die door verschillende lokale comités wordt 

bewegwijzerd en onderhouden
4
. Het pad, met een totale lengte van 45 km, begint bij in 

Abbadia Lariana en loopt tot Colico. Ik beschrijf hier een deel van de route van Corenno in de 

richting van Colico. 

 
Wegwijzers langs de gehele route van het wandelpad 

 

 

 

 

                                                
3
 Zie mijn boek De Tre Pievi en het Valchiavenna 

4
 De gehele route wordt in detail beschreven en verduidelijkt met routekaartjes in het boekje “Il sentiero del 

viandante” van Albano Marcarini, Lyasis editione, 2005 
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Wandeling van Corenno Plinio naar het kerkje van Sint Rochus 
 Kapel van de familie Andreani-Sorman aan het begin van de route 

 

 

Het pad begint aan de provinciale weg en dit is dan ook 

een goed startpunt voor de wandeling vanuit Corenno 

naar het noorden. Dit traject is ook interessanter dan het 

stuk tussen Dervio en Corenno.  

We volgen de straatweg een klein stukje richting Dorio, 

langs het kasteel en een restaurant. Iets verder, na de 

bocht, vinden we aan de rechterkant het oranje bordje 

met de aanduiding Sentiero del Viandante. We gaan hier 

omhoog, rechts ligt het kerkhof van Corenno uit 1819 en 

links ligt de neoklassieke kapel van de familie Andreani-

Sormani, gedecoreerd met een kruisiging, die in 1837 

door G.B. Sertorio werd gemaakt. We volgen de oranje 

bordjes en houden bij de splitsing rechts aan, zodat we 

boven de huizen van Torchiedo komen; na de via Pertini 

bereiken we over de via Panico het gelijknamige 

gehucht, bestaande uit enkele huizen. Het voetpad kruist 

een bergbeek die uit de Valle di Mulini (molenvallei) komt. Er liggen op de hoek nog enkele 

molenstenen als resten uit het verleden. Na ongeveer een half uur lopen komen we bij het 

kerkje van S. Giorgio* =Sint Joris (zie de beschrijving op pag,3), vlak bij het buurtschap 

Mandonico. Dit is de oude kern van Dorio, gelegen op een veilige plaats boven het meer; we 

vinden er thans nog verschillende rustieke woningen uit de 16
e
 – 19

e
 eeuw. Zowel bij het 

kerkje als iets verderop in Mandonico kunt u de route bekorten door een weg omlaag in te 

slaan naar Dorio. 
 

Het kerkje van S. Giorgio bij Mandonico  

 

Kort na de huizen van Mandonico (313 m) kunnen we 

in de verte ons volgende doel, het kerkje van S. Rocco 

zien liggen. De weg stijgt nu door een kastanjebos, we 

kruisen een beek, die uit de Valle di Asini (ezelsvallei) 

komt, tot we na ongeveer een kilometer de kapel van 

San Rocco bereiken (487 m). De kapel werd gebouwd 

na de cholera epidemie in 1856.Vlak voor de kapel 

staat er twee maal een bankje van waar we over een groot deel van het meer kunnen overzien, 

terwijl er bij de kapel meerdere picknick tafels staan. 

De route van Mandonico tot hier is bijzonder mooi en gaat over een muilezelpad dat met 

technieken van eeuwen geleden werd aangelegd. Het pad van 1,5 m breedte is zorgvuldig 

belegd met grote kiezels, met vlakke stukken van ca 1,2-1,5 m. Deze afstand is zo gekozen 

dat niet alleen de muilezels met hun last, maar ook de houten sleeën hierover gemakkelijk 

voort konden. De begroeiing verandert langzamerhand ook – let eens op de wel een meter 

hoge heidestruiken op dit laatste deel van de route. 
 

 

  Ik liep de route eind oktober en het pad was toen bezaaid met tamme kastanjes. Daarbij moest ik er aan denken 

hoe belangrijk deze vruchten in het verleden waren voor de bergbewoners. Door de eeuwen heen waren 

kastanjes een belangrijk volksvoedsel Ze behoorden tot de eerste levensbehoeften en het meel leverde wat wel 

“het brood van de armen” werd genoemd. Vanaf begin oktober werd het hele gezin ingeschakeld bij het kastanje 
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zoeken. De oogst mocht de eerste weken alleen van het eigen stukje 

bosgrond komen, maar vanaf 11 november waren de bossen open 

voor het vee en de vrije oogst. Thuis wachtte dan nog heel wat 

zwaar werk voordat men de kastanjes kon gebruiken. Een deel werd 

direct gekookt, maar het grootste deel werd eerst gedroogd. Hiertoe 

had men een kleine schuur waarin de kastanjes in lagen van 30-40 

cm hoog op een verhoogd rooster lagen waaronder een sterk rokend 

vuur werd gemaakt, en waarbij de kastanjes voortdurend moesten 

worden gekeerd. Na het drogen werden de kastanjes in grote hennep 

zakken gedaan waarna men de zak op een houten blok sloeg. 

Vervolgens werd de inhoud uitgestrooid en werden de basten 

verwijderd. In plaats van het slaan in zakken werd ook wel een 

uitgehold stuk boomstam genomen als een soort vijzel, waarin de 

kastanjes werden gegooid en vervolgens met een soort knuppel 

werden gestampt. Daarna wachtte de vrouwen het zware werk van 

zeven en verwijderen van resten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud muilezelpad bezaaid met kastanjes 

 

De route gaat nu verder over de Monte Perdonasco (601 m) en de Monte Sparese (604 m). De 

eerstvolgende afslag naar het meer is na ca. 6 km in Posallo, waar u de asfaltweg via Corte 

naar het station van Piona kunt inslaan. Dit deel heb ik echter niet zelf gelopen. 

 

 
    

Een van de vele doorkijkjes naar het meer vanaf het wandelpad 

 


