La Vecchia Scuola
‘Op schoolreisje’ tussen bergen en zee in Le Marche
Jurgen en Gonnie Linssen kochten een vervallen
schoolgebouw bij Montefano, met overwoekerde tuin en
een uitzicht om van te dromen. Tegenwoordig is La Vecchia
Scuola een luxe bed & breakfast tussen ‘monti’ en ‘mare’.
TE KST & FOTO G RA FIE J E RO E N JA NSEN

SCHOOLREISJE
IN LE MARCHE

T
Openingspagina’s:
links, met de klok mee:
het zwembad van La
Vecchia Scuola; Jurgen;
de markt van
Montecassiano; Gonnie
op het strand bij
Antonio. Rechts:
uitzicht vanuit de tuin.
Deze pagina’s, boven:
de B&B. Rechts, met
de klok mee: dineren in
de tuin; gastenkamer;
het menu van Gonnie
en Jurgen.
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ijdens een tocht met
de camper door
Italië in 2014
verloren Jurgen en
Gonnie hun hart
aan Le Marche. Er
was geen ontkomen
meer aan: hier lag hun toekomst, als
uitbaters van een agriturismo. Na lang
zoeken viel hun oog op een oud school
gebouw annex boerenwoning bij
Montefano. In februari 2016 werd de
koop gesloten. Een aantal oudere
inwoners van Montefano heeft hier les
gehad of is er op bezoek geweest. De
huidige keuken was vroeger het klas
lokaal en in de woonkamer stond het vee.
Op de bovenste verdieping bevond zich
de graanzolder. Tijdens de oorlog
rookten de geallieerde soldaten hun
sjekkies in de keuken, waar ze door de
vrouw des huizes op een warme maaltijd
getrakteerd werden. Even verderop
stonden hun kanonnen gericht op de
vijandelijke troepen aan de overzijde van

het front. Veel later werd de school
aangekocht door een Brit, die er een
vakantiewoning van maakte.

Woestenij van bamboe
Bij een glas Rosso Piceno, dé wijn uit dit
deel van Le Marche, vertellen Jurgen en
Gonnie over hun Italiaanse avontuur.
Jurgen heeft nog een bedrijf in Eindhoven,
gespecialiseerd in ruimtelijke ordening
en GIS (geografische informatiesyste
men), Gonnie werkte voor een architecten
bureau. En hoewel hij zijn tijd verdeelt
tussen het bedrijf en de B&B, zijn ze
samen het gezicht van La Vecchia Scuola,
‘de oude school’.
Na de koop werd alles in fases opge
knapt, te beginnen met de tuin. “De
eerste drie maanden zijn we vooral
daarmee bezig geweest”, vertelt Gonnie.
“Het huis was al in redelijke staat, dus
daar konden we in elk geval al wonen.
De tuin was een puinhoop, een woestenij
van bamboe en bramenstruiken.
Daarachter ging een weids uitzicht
>
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schuil, maar daarvoor moesten we
eerst flink met het kapmes in de
weer. Er was vijftien jaar lang niets
aan de tuin gedaan. Tijdens onze
eerste kennismaking met het huis
dachten we nog dat er geen uitzicht
was. Het was ook nog eens slecht
weer, dus het zicht was sowieso
beperkt. Maar het huis voelde goed,
en dus besloten we om toch nog
eens te gaan kijken. De volgende
dag hebben we bijna drie uur lang
rondgereden om het huis weer te
vinden. Toen we bijna wilden
opgeven, reden we eindelijk het
goede pad op. Het weer was
opgeklaard en op dat moment zagen
we ook de potentie van de tuin.
Hierna was elke twijfel verdwenen.”
Binnen enkele maanden waren de
nieuwe eigenaren ingeburgerd.
Omwonenden reden het terrein op
om kennis te maken, een aantal van
hen vertelde honderduit over hun
herinneringen aan het oude school
gebouw of hielp mee in de tuin.
“De mensen in Le Marche staan heel
erg open voor contact”, vertelt
Gonnie. “Dat zeggen ook onze

Italiaanse gasten die uit het noorden
komen. In het begin hing er
regelmatig een tas met eten aan de
poort en werden we uitgenodigd
voor feesten en partijen.”
Na de tuin moest ook het huis eraan
geloven. De verbouwing nam drie
maanden in beslag. Vier jaar later
telt La Vecchia Scuola vijf luxe
tweepersoonskamers met badkamer
en uitzicht op Montefano en de
heuvels van de streek.

Olijven plukken
Tijdens de verbouwing zijn veel
oorspronkelijke details bewaard
gebleven, van sfeerhaard tot balken
plafonds. Na twee jaar kwam ook
het zwembad er.
In 2020 werd de olijf boomgaard als
verlengstuk van de tuin achter het
zwembad aangekocht, voor de
olijfolie en de beleving van de
gasten. “Die kunnen meehelpen met
de pluk of er gewoon van het
uitzicht genieten”, vertelt Jurgen.
“Van oude boomstronken heb ik
een bankje gemaakt. Als je daar zit,
dan kom je vanzelf tot rust.”

La Vecchia Scuola staat al twee jaar
op de lijst van tien beste B&B’s in
Italië. Dat heeft ongetwijfeld ook
met de locatie te maken. De bed &
breakfast bevindt zich op een
strategische positie tussen bergen en
zee. In een straal van twintig
kilometer liggen de meest fotoge
nieke borghi, om te beginnen met
Montefano, dat letterlijk ‘hoog op
de heuvel’ betekent en alle aandacht
naar zich toe trekt in de tuin van
La Vecchia Scuola. Ook de bekende
steden Assisi en Urbino liggen op
rijafstand. En voor wie de drukte
van de kust te veel is, zijn de meren
van Le Marche een goed alternatief,
zoals Lago di Fiastra, Lago di
Borgiano en het stuwmeer van
Cingoli.
“Le Marche heeft eigenlijk alles”,
vertelt Jurgen. “Weidse vergezichten,
mooie dorpen, de bergen en de zee.
De regio is de laatste jaren erg in
trek bij vooral Nederlanders en
Belgen. Toch is het er nog altijd
minder toeristisch dan Toscane,
waardoor je hier nog echt het
authentieke Italiaanse leven kunt

“LE MARCHE HEEFT EIGENLIJK
ALLES: WEIDSE VERGEZICHTEN,
MOOIE DORPEN, DE BERGEN
EN DE ZEE”
ervaren. Inclusief de Italiaanse prijzen,
die hier voordeliger uitvallen dan in de
drukke Toscaanse steden.”
’s Avonds nemen Gonnie en Jurgen
ons mee naar Antonio, hun favoriete
strandrestaurant in Porto Recanati. De
Adriatische kust, op een uurtje rijden van
La Vecchia Scuola, is een van de best
bewaarde geheimen van Le Marche.
Vooral de strook ten zuiden van de
Monte Conero, de Riviera del Conero, is
de moeite waard. Hier liggen de mooiste
stranden in kleine baaien, tegen een
achtergrond van spectaculaire krijtrotsen.
Hooggelegen kustdorpen als Sirolo en
Numana dragen bij aan de charme.
Porto Recanati ligt op zeeniveau en heeft
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een gezellige boulevard. In de verte zijn
nog goed de uitlopers van de Apennijnen
zichtbaar. De Monte Conero is hun
laatste bastion en eindigt abrupt in zee.
De kust van Porto Recanati biedt een
heel ander schouwspel. Op het strand
liggen de vissersboten te wachten op hun
vroege uittocht naar zee. De jeugd
scharrelt wat tussen de bootjes of verkiest
de gezelligheid van een terras.
Bij Antonio worden we welkom geheten
door eigenaar Mario, zoon van de man
naar wie het restaurant is vernoemd. Hij
wijst ons de weg naar een tafel op het
strand, waar we plaatsnemen onder een
hemel van sfeervolle bollampjes. Op zijn
>
aanraden bestellen we ansjovis en

Linkerpagina, v.l.n.r.:
Caffè delle Logge in
Recanati; aan de kust
bij Numana; antipasti
met wijn op het terras
van Locanda Cantalupo.
Hierboven: uitzicht op
Recanati.
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burrata met paccasassi, een kruid van de
Monte Conero, een burger van tonijn
met sojamayonaise, fritto misto (gefrituurde
visjes), vierkante chitarra-pasta (een soort
tagliatelle) met bonen, pomodoro en
ricciola-vis, een geelstaart die door de
eigenaar zelf wordt gevangen. Tegen
tienen verontschuldigt Mario zich dan
ook, om twee uur ’s nachts gaat de
wekker en wacht hem het ruime sop.

Van strand tot bedevaart

Boven: Piazza della
Madonna in Loreto.
Rechts, met de klok
mee: gerecht van
burrata met ansjovis
bij Antonio in Porto
Recanati; Spiaggia del
Frate bij Numana;
lunchen bij Cantalupo;
het stuwmeer van
Cingoli.
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De volgende dag rijden we terug naar de
kust, nu voor Numana en Sirolo. Beide
dorpen maken indruk met hun spectacu
laire uitzichten op de grillige kust en de
azuurblauwe zee. Onderweg passeren we
landerijen vol zonnebloemen, uienbollen
en wijnranken. Alsook het stadje Reca
nati, een typische balkonstad (città
balcone), die onder dichterlijke Italianen
bekendstaat als de geboorteplaats van
Giacomo Leopardi. Deze dichter en
filosoof werd vereeuwigd op de centrale
piazza, naast de Torre del Borgo. De

markante Torre is al van verre zichtbaar
en werpt zijn schaduw over het gezellige
plein met zijn terrassen.
In Numana parkeren we de auto bij de
haven en lopen we via de trappen
omhoog naar het centro storico. Daar wacht
ons een labyrint van smalle stegen,
gekleurde huisjes en verscholen pleinen.
Bij ristorante La Torre richten we onze
camera’s op het Spiagga del Frate, het
fraaie strand onder de krijtrotsen van de
Monte Conero.
Sirolo is zo mogelijk nog mooier dan
Numana. We nemen de tijd voor een
lunch op de Piazza Vitorio en dalen dan
af richting zee. Binnen enkele minuten
betreden we het Spiagga Urbani, mis
schien wel het beroemdste strand aan de
Riviera del Conero. Het strand heeft de
vorm van een halvemaan en eindigt bij
de grotten van Sirolo, die je vanaf het
water kunt bezoeken. Hier vlakbij zit ook
het beste strandrestaurant van ‘Urbani’.
Bij La Paranza geniet je zowel van de
lekkerste (vis)gerechten als van het
>
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MACERATA IS EEN LEVENDIGE
STUDENTENSTAD, MET VEEL PRACHT EN
PRAAL UIT DE RENAISSANCE
magische decor tussen de rotsen
en de zee.
In de middag trekken we het
binnenland in om de mooiste stadjes
van de provincie Macerata te
bezoeken. Al snel rijden we Loreto
binnen, een bedevaartsoord dat zijn
roem dankt aan de Basilica della
Santa Casa, een van de meest
bezochte heiligdommen ter wereld.
De Santa Casa, het ‘heilige huis’ van
de maagd Maria, bevindt zich
midden in de basiliek en had Jezus
van Nazareth als zijn belangrijkste
bewoner. Althans, volgens de
katholieke overlevering. Het huis
zou van het Beloofde Land naar
Ancona zijn gebracht door de
kruisvaarder Angeli, omdat het
bedreigd werd door de Turken. Via
Ancona en Porto Recanati belandde
het uiteindelijk in Loreto, bovenop
de heuvel. Enkele eeuwen later werd

de basiliek er overheen gemetseld.
Zowel het huis (omgeven door
marmer) als de kerk en het plein
ervoor, maken indruk vanwege hun
fraaie versieringen en architectonische
mengvormen. Het militaire fort
naast de kerk, dat robuust oogt,
detoneert sterk met de frivole
basiliek. Het Apostolisch Paleis met
zijn elegante zuilengalerij op de
Piazza della Madonna, voegt daar
nog wat Venetiaanse chic aan toe.

Tweede operastad
Hoofdstad van de provincie is Mace
rata, de tweede operastad van Italië
(na Verona). Behalve het openlucht
theater Sferisterio heeft Macerata
meer te bieden. Het is een levendige
studentenstad met een van de oudste
universiteiten van Italië, een stad vol
pracht en praal uit de Renaissance,
van de palazzi langs de Corso

 atteotti tot de zuilenrijke Loggia
M
dei Mercanti op Piazza della Libertà.
Op dit plein staat ook de Torre dei
Tempi, met zijn astronomische klok
die rond twaalf uur ’s middags in
beweging komt en dan de meeste
bezoekers trekt.
De avond valt als onze gastvrouw en
-heer ons uitnodigen voor de cena,
uiteraard buiten geserveerd. Weke
lijks bereiden Gonnie en Jurgen de
avondmaaltijd voor hun gasten, met
de smaken van de streek en de
wijnen van hun favoriete huizen.
Uiteraard ontbreekt ook de fles
limoncello niet, maar pas nadat we
hebben genoten van Gonnie’s
huisgemaakte tiramisu. Nog nooit
was naar school gaan zo’n feestje. •
La Vecchia Scuola
Contrada Monocchia, Montefano
lemarchebedandbreakfast.com

Linkerpagina: de
trappen van Numana;
veld met zonneboemen;
de astronomische klok
van Macerata.
Hiernaast: Gonnie en
Jurgen in de tuin van
La Vecchia Scuola.

TIPS & ADRESSEN
Locanda Cantalupo is het
restaurant van de plaatselijke
wijnboer, een goede bekende
van Jurgen en Gonnie. De
eigenaren van La Vecchia Scuola
organiseren wijnproeverijen en
een rondgang in de historische
kelders van het wijnhuis in
Montefano. Cantalupo paart die
wijnen aan de lekkerste
gerechten uit de regio. Probeer
een plekje op het terras te
bemachtigen, vandaar kijk je
fraai uit over het rollende land.
Contrada Fossalupara 7,
Montefano
Voor het mooiste uitzicht in
Numana moet je op het terras
van Ristorante La Torre zijn.
Dit elegante restaurant bovenop
een klif (met 180 graden
panorama) serveert een mix
van klassieke en creatieve
visgerechten.
Via della Torre 1, Numana.
latorrenumana.it
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Numana en Sirolo delen hun
status van ‘parel aan de
Adriatische Zee’ met Portonovo.
Het stadje is fraai gelegen aan
een baai en staat bekend om
het fort van Napoleon, dat nu
dienstdoet als hotel-restaurant.
Hier vlakbij ligt het strand, waar
de mosselvissers hun moscioli,
een bekend streekproduct, aan
land brengen. Ondanks de
drukte van de bootjes blijft er
genoeg plek over om te
zonnebaden.
Tip: wissel een bezoek aan het
strand af met een lunch bij
Emilia. Hier geniet je van de
lekkerste visgerechten, verser
dan vers, én het uitzicht op de
baai.
Ristorante Emilia, Baia di
Portonovo. ristoranteemilia.it
Niet ver van Portonovo ligt
Ancona, de grootste havenstad van de regio en ideaal voor
een dagje sightseeing en

shoppen. Begin op het strand
van Il Passetto, waar de
strandhuisjes (de grottaroli) uit
de rotsen zijn gebeiteld, en loop
via de lommerrijke boulevard en
de Corso Garibaldi richting
Piazza Cavour. Bezoek het
amfitheater en vergaap je aan
de mooiste monumenten,
waaronder de Triomfboog van
Trajanus, de Duomo en het
Loggia dei Mercanti. Neem de
lift in de haven voor het
mooiste uitzicht en laat de
benen rusten op Piazza
Plebiscito en Piazza Roma,
waar het wemelt van de
terrassen. En vergeet vooral
niet de inwendige mens te
fêteren, bijvoorbeeld bij La
DegOsteria, een uitstekend
restaurant (in de haven, met
terras) dat favoriet is onder de
lokale bevolking.
La DegOsteria, Via Ciriaco
Pizzecolli 3. ladegosteria.it

Treia is een van de Borghi Più
Belli d’Italia (mooiste Italiaanse
dorpen), een status die het
dankt aan zijn ligging (hoog) en
het fotogenieke samenspel van
nauwe straatjes, schattige
pleinen, kerken en palazzi. De
mooiste plaatjes maak je op de
Piazza della Repubblica, die
achter zijn balustrade abrupt
eindigt in het rollende landschap van Le Marche.
Ook Cingoli heeft zijn ligging
allesbehalve tegen. Het dorp op
600 meter hoogte wordt wel
‘het balkon van Le Marche’
genoemd. Je kunt er heerlijk
ronddwalen, om in de middag
een bezoek te brengen aan het
Lago di Cingoli, voor een
picknick en/of verkoelende duik
in het prachtig gelegen
stuwmeer.
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