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ACQUA
DELL’ELBA
Het Italiaanse eiland Elba is niet alleen
de naamgever van een luxe geurenlijn Acqua
dell’Elba, ook is het omringd door water dat kleur
geeft aan het leven. “La Elba è bella” is een stelling
die we graag vanaf het vaarwater aan een nader
onderzoek onderwerpen.
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A

ls we op onze Jeanneau
Sun Odyssey de baai van
Portoferraio invaren,
kijken we onze ogen uit.
Aan bakboord doemen
15de-eeuwse kasteelmuren en fortificaties
op. Aan stuurboord ligt een hele vloot
pleziervaartuigen voor anker. Recht voor
ons ligt een hypermodern motorjacht
naast een antiek ogend dwarsgetuigd
‘piratenschip’. Oud en nieuw gaan hier
prima samen, zo te zien.
Portoferraio is de hoofdstad van Elba en
vormt het startpunt van onze ontdekkingstocht vanaf de wateren rondom het
Italiaanse eiland. Gelegen voor de kust
van Toscane is het enigszins bekend als
ballingsoord van Napoleon. Zijn woonhuis
staat er, dat vanuit zijn tuin een fenomenaal uitzicht over de Thyreense zee heeft.
Dat vormt voor de moderne bezoeker
slechts een van de verlokkingen van het
bergachtige eiland. Als we over de
boulevard van de jachthaven lopen ruiken
we regelmatig de heldere geur van een fris
parfum. Dat is het teken dat we in de
buurt komen van een winkel van Acqua
dell’Elba. Dat is een geurenlijn die op het
eiland gemaakt en verkocht wordt. Het luxe
geurwater is in zijn stijlvolle presentatie
verbonden met het zeewater dat Elba
omringt: de productkleur is stemmig
turquoise. Vanaf de boulevard zien we op
een steenworp van het grootste en meest
luxueus ogende jacht, pontificaal in het
midden van de haven, een houten visserssloepje met een dikbuikige visser erop die
zijn netten staat te verzorgen. Iedereen hier
leeft hier van de zee, elk op zijn eigen
manier. Ook wij gaan het water op.
Ankeren en eten
Ons eerste vaardoel is Marciana Marina,
gelegen aan de westkant van het eiland.
De baai van Portoferraio heeft aan de
zuidkant beschutting van het eiland. We
kunnen daardoor rustig het grootzeil
hijsen – altijd even wennen op een
huurboot. De genua is daarna gemakkelijk
uitgerold, en met een lekkere 15 knopen
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Porto Azzurro is een
schilderachtig dorpje.
Als de haven vol is kan
er beschut geankerd
worden.

De eigenaren van
restaurants Capo Nord
en La Botte Gaia zijn
trots op hun aanbod.
En terecht: het ziet er
mooi uit en smaakt
heerlijk.
halve wind varen we de baai uit. De
verhuurder heeft ons gevraagd om het
vuurtoreneiland Lo Scoglietto te ronden
en aan bakboord te houden. Je kunt wel
tussen de vuurtoren en Elba doorvaren,
en velen doen dat ook, ‘maar dan loop je
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het risico om in aanraking te komen met
een van de wrakken die daar liggen’, meldt
Jörg Wagner van Sun Charters. ‘Die staan
niet allemaal op de kaart.’ We maken
graag gebruik van zijn lokale kennis. We
krijgen af en toe wat vlagen te verwerken.
Snel loeft onze Speedy dan op. Maar de
vlagen duren kort en de boot luistert goed
naar het roer, dus we liggen snel genoeg
weer op koers. Zo leren we wel snel de
boot kennen.
Wat opvalt, is dat we meer boten voor
anker zien liggen dan dat we ze zien
zeilen. Daar bieden de vele baaitjes langs
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de rotsige kust van het eiland dan ook alle
gelegenheid toe. Op de route van Portoferraio naar het westwaarts gelegen Marciana Marina wordt de ankerliefhebber
verwend met drie grotere baaien onder de
Capo d’Enfola, die ongeveer halverwege
aan de noordzijde van het eiland ligt. Deze
bieden alle gelegenheid om op het gemak
van zon, zee en uitzicht te genieten.
Wanneer we de kaap willen ronden om
een baai te kiezen voor de middag wordt
de wind grillig. Koers en kracht variëren
sterk, binnen korte tijd. De doorgang
tussen kaap en eiland en de plaatselijke

hoogteverschillen maken dat je met
allerlei winddraaiingen te maken krijgt
zodra je een beetje in de buurt van de wal
komt. Na de ronding neemt de zuidenwind in kracht toe. Het is druk in de baai,
maar als we eenmaal liggen genieten we
van een fenomenaal uitzicht op de groene
heuvels van de noordoostkant van Elba.
Het water is helder en heerlijk om in te
zwemmen. Aan de overkant van de baai
ligt jachthaven Marciana Marina.
Daar melden we ons de volgende dag bij
Ristorante Capo Nord. Eigenaar Adriani
verwelkomt ons persoonlijk. De plek
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is uitzonderlijk mooi: op een terras aan de
zee. Het rotsstrandje dat aan de rand van
ons terras begint is vol met zonaanbidders. In Ristorante Capo Nord wordt al 64
jaar in goed eten voorzien, vertelt Adriani.
Wij laten ons verwennen met een
apperitivo van vijf soorten vis, een primo
piatto van mezzaluna, een maanvormig
met kaas gevulde raviolisoort, en een
secondo piatto van heerlijk malse
Amberjack. De dolce en cafè die volgen
maken het helemaal af. Adriani is
zichtbaar trots op het eten dat hij serveert,
en terecht.
Porto Azzurro
De azuurblauwe haven Porto Azzurro is
ons volgend reisdoel. Het ligt aan de
oostkant in een flinke inham, om er te
komen moeten we zo’n beetje alle koersen
varen die er zijn. Augustus is geen goede
maand als je een plek wilt krijgen in een
van de zes havens die het eiland telt, en
dat geldt dus ook voor Porto Azzurro. Wel
kan er goed beschut geankerd worden.
Het aanzicht van het havenplaatsje is heel
mooi, met zijn klokkentoren, dorpsplein
met palmen en pastelgetinte huizen en
restaurantjes daaromheen. Voor het
avondeten kiezen wij voor Botta de Gaia,
een restaurant dat net even buiten het
centrumpje ligt en dat authentiek
Italiaans eten belooft. Dat is al af te zien
aan dat er louter Italianen plaatsnemen
aan de tafels. Eigenaar Nelli neemt de tijd
om ons te vertellen over zijn verse vis en
verse pasta’s die zijn vrouw in de keuken
bereidt. Wanneer ik hem vraag wat hij ons
aanbeveelt zegt hij: ‘Dat vind ik heel
moeilijk, want elk gerecht dat de keuken
verlaat is een kindje van ons.’ Nelli heeft
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Eten, drinken, strand,
zon, zee, bergen en
pittoreske dorpjes: Elba
heeft veel te bieden.

Blinkend witte
jachten, blauwe lucht
en terracotta huizen:
hoe Mediterraan
wil je het hebben?

recht om trots te zijn, want de bediening
is zeer verzorgd en de viergangenmaaltijd
is gevarieerd, bijzonder (pasta met cacao
en zee-egeleitjes) en erg lekker. Met een
voldaan gevoel gaan we aan het eind van
de avond te kooi.

Rada di Portoferraio
De volgende dag profiteren we van een
wind die ons comfortabel naar de baai
van Portoferraio brengt. Er wordt in de
stad een groots vuurwerk beloofd op 15
augustus, de verjaardag van Napoleon.
Dat willen we meemaken. Het eiland en
de strandjes vormen een feest van
kleuren en we varen daarom dicht langs
de kust. Het nadeel daarvan is wel dat de
wind er wat onvoorspelbaar door wordt.
Ook moeten we opletten op de vele
veerboten en de hekgolven die ze op ons
afsturen. Hoewel we de hele dag in de
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Sun Charter
Verhuurbedrijf Sun Charter verzorgde onze Jeanneau Sun
Odyssee 35. Hun thuishaven heet Edilnautica, in het zuiden
van de baai van Portoferraio op een half uur lopen van het
gezellige stadscentrum. Supermarkt Conad ligt halverwege
en bezorgt je boodschappen desgevraagd gratis vlak voor
het zwemplatform van je jacht. www.suncharter.de.

Weerberichten
Talloze apps bieden informatie over de lokale wind- en
weersverwachting. Vooral de door lokale medewerkers van
Sun Charter aangeraden PredictWind biedt gedetailleerde
verwachtingen.

Pilot
Uiteraard voorziet Sun Charter in de benodigde kaarten en
pilots. Onmisbaar voor toepasbare kennis over lokale situaties als ankerplaatsen en –grond is de Italian Waters Pilot
van Rod Heikell.

Eten
Ristorante Capo Nord is een aanrader wanneer je in
Marciana Marina bent. Zoals de naam al doet vermoeden
kijk je vanaf deze locatie uit over zee. Het uitzicht is er
geweldig, net als het eten. Zie www.ristorantecaponord.it.
In Porto Azzurro loont het de moeite om voor een goede
maaltijd net buiten het centrum aan te monsteren bij La
Botte Gaia. Alleen ’s avonds open. www.labottegaia.com.

Acqua dell’Elba
Het lokaal wereldberoemde reukwater kom je overal op
het eiland tegen, in stemmig blauwe winkels. Het wordt
gefabriceerd in Marciana Marina. In 2000 werd daar de
eerste winkel geopend. Ook online is het verkrijgbaar via
www.acquadellelba.com.
Dit artikel kwam tot stand met ondersteuning van Sun
Charter.

felle zon hebben gevaren, geen wolkje aan
de lucht, is de lucht plotseling gevuld met
steeds donkerder wordende wolken. We
hadden oorspronkelijk het plan om nog
even te ankeren en te zwemmen in de
baai van Rada di Portoferraio, maar
besluiten direct door te varen naar onze
thuishaven die is weggestopt in het
zuidwestelijke hoekje van de baai.
Terwijl we dat doen breekt er onweer
los dat de wereld om ons heen in een
decor van grijze regen zet, afgewisseld
met bliksem en donder. Niet fijn. Jörg
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Wagner vertelt me hier later over: ‘Soms
gaat het hier zo tekeer dat je nog geen
tien meter voor je kan zien op het water,
zo dicht is de regen dan.’ Zo erg hebben
wij het gelukkig niet, maar leuk is
anders. We stomen snel door naar
Edilnautica. Wanneer we daar
aankomen merken we dat het heel
prettig is dat het daar in de luwte ligt.
We kunnen daardoor probleemloos
achteruit aanleggen, drijfnat, maar
opgelucht. Snel daarna wordt het weer
rustig en kunnen we opdrogen.

Om middernacht trakteert Portoferraio
ons op het beloofde fuoco d’artificio. Wij
bekijken het vanaf de boeg van onze
Speedy. Het is origineel en prachtig en
vormt een bijzondere afsluiting van weer
een mooie dag. Na de laatste knallen barst
er spontaan een kakofonie los van scheepstoeters en misthoorns van de schepen in de
havens en de baai, als dankbetuiging voor
het ‘artistieke vuur’. Helemaal terecht, wat
ons betreft. Voor ons is het een schitterende
afsluiting van onze tocht vanaf het blauwe
Acqua dell’Elba.
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