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Het ontluikende plattelandstoerisme heeft het binnenland
van de Kroatische regio Istrië onmiskenbaar veranderd, in
positieve zin welteverstaan. Onthaasten bij de boer,
genieten van slow food en middeleeuwse stadjes, maar de
kust is nooit ver weg.
Klik op een foto om de galerij te openen
Het toerisme in Kroatië
concentreerde zich de afgelopen
decennia op de kuststrook en de
eilanden. Dat had twee nadelen:
het geld moest gedurende twee
maanden van het hoogseizoen
verdiend worden en tegelijkertijd
liep het platteland leeg, omdat
iedereen werk zocht aan de kust.
Om het tij te keren werd in 1996 in
Istrië, van oudsher de meest
welvarende streek van Kroatië,
begonnen met de ontwikkeling
van het agrotoerisme: kleinschalig
kwaliteitstoerisme op het
platteland. Slow food en behoud
van lokale specialiteiten en
tradities staan daarbij voorop.
Agrotourizam
Dat agrotoerisme begon heel
kleinschalig met de verkoop van
lokale, agrarische producten. Al
snel werd het aanbod uitgebreid
met pensions en kleine
plattelandsfamiliehotels. Kenmerk
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van deze
overnachtingsmogelijkheden is dat
gasten hier getrakteerd worden op
huisgemaakte streekproducten en
in authentieke, rustieke
onderkomens verblijven.
Inmiddels omvat het agrotoerisme
ook de mogelijkheid om vakantie
te vieren bij (wijn)boeren die op
kleine schaal landelijke
appartementen verhuren in een
zogeheten agrotourizam.
Kamperen bij de boer, waar veel
Nederlanders dol op zijn, kan
slechts bij twee agrariërs in Istrië.
De laatste categorie van het
agrotoerisme bestaat uit
landhuizen in Istrische stijl en
villa’s, meestal voorzien van een
zwembad.
Ondernemers kregen financiële
steun van de overheid en werden
geholpen met de marketing van
hun product. En dat werkte.
Inmiddels zijn er in heel Istrië nu
26 agrotourizams, 25- bed &
breakfasts, tien plattelandshotels
en 45 villa’s. Zij hebben in totaal
3000 beden en waren vorig jaar
goed voor bijna 95.000
overnachtingen, een groei van 33
procent. Ook de spreiding van de
toeristenstroom mag geslaagd
genoemd worden. Vorig jaar telde
Istriën evenveel toeristen als in
het topjaar 1987, maar die
kwamen wel verspreid over een
langere periode en een groter
gebied.
Robuust en warm
Gelokt door de goede perspectieven keert een aantal
ondernemers dan ook de kust de rug toe om in het binnenland
iets op te zetten. Onder hen zijn Mirjana (‘Mimi’) en Mario
Modrusan. Zij hadden voorheen een restaurant in de badplaats
en havenstad Pula, maar runnen tegenwoordig het
plattelandshotel Stancija Negricani. In het rustieke huis met 25
bedden oogt alles net als de beide eigenaren: robuust en warm.
Lavendel
Een ander voorbeeld is Sandra Oklen. Vroeger werkte ze in
Pula en verdiende haar man de kost in Italië. Sinds 2000 runt
het gezin bij Vižinada de grootste aaneengesloten
lavendelkwekerij van Kroatië, die inmiddels is uitgebreid met
een wijngaard en een boomgaard met olijfbomen.
Vanwege het warme voorjaar wordt de lavendel al in juni met
sikkels geoogst. Bezoekers kunnen een handje helpen, al is
dat vanwege de vele bijen niet aanbevolen. De lavendeltoppen
worden verwerkt in geurzakjes, olie, koekjes, vleeskruiden, ijs,
kaas en in de soep. Alles wordt in eigen huis verwerkt. Per dag
ontvangt Sandra maximaal een bus toeristen, die van alles
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kunnen proeven. In september worden de druiven voor de rode
teran-wijn geoogst en in november volgt de olijvenpluk.
Kunstenaarsdorp
Behalve voor individuele ondernemers is het
plattelandstoerisme ook goed geweest voor de economische
en sociale structuur van het binnenland. Ontvolkte dorpen,
waar hooguit een tandenloze bejaarde was achtergebleven,
hebben weer nieuw leven ingeblazen gekregen, doordat
ondernemers en particulieren weer durven te investeren.
Dat geldt voor een dorp als Ro•, dat na de Tweede
Wereldoorlog geheel verlaten werd, maar ook voor Grožnjan
dat tegenwoordig als kunstenaarsdorp opleeft en de
hooggelegen vestingstad Motovun dat zich specialiseerde in
gastronomie.
Kwaliteitseisen
Om de kwaliteit te waarborgen en een wildgroei in het
agrotoerisme te voorkomen heeft de overheid strenge eisen
gesteld aan de agrotourizams. Boeren die een restaurant
hebben mogen maximaal vijftig gasten per dag ontvangen. Ze
mogen ook uitsluitend streekproducten serveren. Dat betekent
bijvoorbeeld dat bier en frisdrank niet op de kaart staan.
Minstens de helft van de ingrediënten van de gerechten
moeten ze zelf maken. De rest moet afkomstig zijn van
erkende producenten die op dezelfde ambachtelijke manier
werken. Alleen rijst en water mogen in de plaatselijke
supermarkt ingekocht worden. Als gast moet je een dag
tevoren reserveren, omdat alles vers bereid wordt.
Istrische steen
Ook aan verblijfsaccommodaties worden strenge eisen gesteld.
Heeft een boer bijvoorbeeld een asfaltweg naar zijn
agrotourizam laten aanleggen? Helaas, dat kost punten. Een
onverharde landelijke hobbelweg levert juist een hogere score
op. Ook een zwembad kost punten, evenals gepleisterde
muren. De keurmeesters zijn onverbiddelijk. Liever zien ze een
authentieke Istrische boerderij die is opgetrokken uit ruwe
steen.
Istrian Quality
Wie wel aan de kwaliteitseisen voldoet, kan sinds kort een
keurmerk aanvragen dat, naar gelang de kwaliteit van de
accommodatie bestaat uit een, twee of drie asperges.
Voor villa’s en landhuizen is het ‘domus bonus’-keurmerk in het
leven geroepen . Dat keurmerk valt onder de paraplu van
Istrian Quality (IQ), een kwaliteitslabel dat inmiddels ook wordt
gebruikt voor topwijnen, de betere soorten olijfolie en
appartementen die door de strenge selectie heen komen.
Door nu al met eigen normen te komen die strenger zijn dan
die van de Europese Unie, heeft kandidaat- EU-lid Kroatië na
toetreding tot de unie al beschermde streekgerechten.
Charmes
Logeren op of lunchen bij een authentieke agrotourizam heeft
z’n onmiskenbare charmes. Trek voor de lunch maar rustig de
hele middag uit. Voor ‘slow food’ moet je immers de tijd nemen.
En genieten is het van voortreffelijke pasta’s, Istrische
prosciutto die anderhalf jaar in de bora-wind te drogen heeft
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gehangen, salades bereid met tongstrelende olijfolie, asperges
en niet te vergeten truffels.
Soms kun je ook met de eigenaar van een agrotourizam mee
op pad om paddestoelen te plukken of asperges te steken en
die daarna samen te bereiden.
Tussen de verschillende gangen door drink je wat, maak je
eens een wandelingetje over de akkers, ga je de koeien aaien
of geniet je van het vaak fabelachtige uitzicht over het
Toscaans aandoende landschap (al horen ze dat laatste in
Istrië liever niet).
Overdonderend
Verblijf je in een bed & breakfast dan kun je, al dan niet gewekt
door het gebalk van de ezel die om klokslag half zes z’n muil
opentrekt, een ochtendwandeling maken door de frisbedauwde
velden. Grote kans dat je wordt beloond met een
overdonderend uitzicht op de heuvels die door de
laaghangende mist in de valleien priemen. En daarna weet je
het zeker: Leven als God in Frankrijk kan heel goed in Istrië.
Tekst en foto's: Nico van Dijk
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Goed promotioneel stuk.
Maar zo hier en daar blijken er nog wat landmijnen te
liggen... (hjd)
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