
 
 
 
 
 

VERRASSEND SARDINIË 
 

 

Omgeving Scala di Giorgo in de Gennargentu. 

Als je het Italiaanse eiland Sardinië via het internet onderzoekt, krijg je een idyllisch beeld 

voorgeschoteld. Je ziet een schitterend eiland met fraaie natuur, mooie stranden, uitgestrekte 

wijngaarden, en avontuurlijke, onbewandelde paden. Als je ooit op Sardinië bent geweest, zal je dit beeld 

volledig kunnen bevestigen. Zelfs na vijf dagen wandelen, blijf je je verbazen over al het moois dat de 

Sardijnse natuur te bieden heeft. Er zitten echter wel een paar addertjes onder het gras. 

 

Tekst Hans Plas, www.oranginas.nl Foto’s beschikbaar gesteld door sardinie-info.nl 

 

Als je zoekt naar natuurschoon, dan ben je in Sardinië aan het juiste adres. De stranden zijn buitengewoon fraai 

en indrukwekkend, net als de bergen in het binnenland. Daarnaast zijn er op Sardinië zijn veel fantastisch 

gelegen agriturismo’s: kleine campings, authentieke accommodaties, boerderijtjes, en schitterende landhuizen. 

Ook de cultuurhistorisch geïnteresseerde wandelaar komt zeker aan zijn trekken in Sardinië. De vele Nuraghi, 

torens die door oorspronkelijke bewoners van Sardinië in de bronstijd zijn gebouwd, bieden een interessant 

inkijkje in het verleden van het eiland. Ook de domus de Janas, in rots uitgehouwen graftombes, zijn een must 

see voor liefhebbers van geschiedenis en archeologie. 

https://www.wandelmagazine.nu/verrassend-sardinie/
http://www.oranginas.nl/
https://www.sardinie-info.nl/


 

Restant Nuraghe. 

De addertjes onder het gras 

Aan al het moois dat dit eiland te bieden heeft, zit echter wel een aantal nadelen vast. De locaties zijn te voet erg 

lastig te bereiken. De inconsequente markeringen, de doodlopende paden en de hekken die de paden soms 

versperren, maken het erg moeilijk om het Sardijnse landschap lopend te doorkruisen. 

Daarnaast is de plaatselijke bevolking, in het algemeen, niet erg verwelkomend jegens wandelaren. Het zijn 

autorijders die je al toeterend en op het voorhoofd wijzend het liefst van de asfaltweg afblazen. Het voelt alsof ze 

je voor gek verklaren. ”Je gaat toch niet lopen!” Ook zie je veel waakhonden om verdachte personen, zoals 

wandelaars, te weren. De Sardiniërs associëren wandelen namelijk met de nog niet zo lang geleden verdwenen 

armoede en bijhorende levensstijl. 

Ook moet je je niet verbazen als je tijdens een wandeling opeens een “tolhuisje” in de vorm van een parasol en 

een stoeltje tegenkomt. Hier krijg je vervolgens de vraag of je even tien euro wil betalen om verder te mogen 

lopen. Dit zijn de zure appels waar je in Sardinië soms even doorheen moet bijten. 

Door de zure appel heen bijten 

Het is het uiteindelijk wel waard om deze slechte omstandigheden te trotseren. Het eiland biedt immers een wijd 

scala aan indrukwekkende natuurgebieden. Denk bijvoorbeeld aan de vele indrukwekkende grotten, rotsachtige 

kusten met witte stranden aan de diepblauwe zee en het ruwe binnenland met haar cactussen, bloemen en 

bergen. Er zijn vele wandelpaden om de bergen te beklimmen. De hoogste berg op het eiland is de Punta la 

Marmora (1834 meter hoog), in het nationaal park Gennargentu. Ook de Gola di Gorropu kloof en de 

Supramonte, een uitgestrekt kalksteenplateau op een hoogte van 1.463 meter, maken deel uit van dit natuurpark. 



 

Gola di Gorropu kloof. 

Er is een breed en gevarieerd aanbod aan wandelarrangementen met begeleiding. Dat komt goed uit, aangezien 

het niet eenvoudig is om zelf een meerdaagse tocht te plannen, of een bestaande (gemarkeerde) route te vinden. 

Dit komt doordat alle wandelinfrastructuur in Sardinië op de schouders van privé-partijen rust. Er is dus geen 

overkoepelend orgaan dat zorg draagt voor goede wandelvoorzieningen. En de mensen die met de bergen te 

maken hebben zijn jagers en schaapherders en die zitten niet te wachten op wandelaars. Uit die hoek kun je dan 

ook weinig ondersteuning verwachten tijdens een wandeling. Op het Franse eiland Corsica even noordelijker is 

dat wel anders. Daar voel je je als wandelaar wel meteen welkom! Hier vind je onderweg onderdak, zijn er gîtes, 

kloppen de markeringen en worden de paden goed onderhouden. 

 

 

https://www.wandelmagazine.nu/mare-a-mare-sud-corsica/


Algemene tips 

▪ Er gaat een bus tussen Cagliari (vliegveld) en Nuoro. Ongeveer 125 kilometer, 2.5 uur rijden. 

▪ Probeer thuis een goede wandelkaart of -gids van Sardinië te kopen; 

▪ Naast een goede voorbereiding thuis adviseren wij om een organisatie of bureau in de arm te nemen die 

Sardinië goed kent. Bijvoorbeeld in de vorm van een gids. Die kan je ondersteunen bij het ontwerpen en lopen 

van een meerdaagse route. De kans dat dit je thuis in je eentje lukt is klein. 

 

 

Strand bij Cala Gonone. 

 

   Oost kust 



 

 

 


