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VAN DE STAD -  
RIALTOBRUG

Het hoogste punt van de brug is ook het toppunt 
van extase voor fotograferende bezoekers. Hier 
wordt onafgebroken geklikt, gefilmd en geflitst. 
Toeristen uit alle delen van de wereld poseren 
tegen de onovertroffen achtergrond van gondels 
en palazzi. Het uitzicht heeft niet te lijden onder 
de massa’s toeristen – het is en blijft uniek. En 
ook vanaf de straat gezien beantwoordt de brug 
precies aan ieders verwachtingen: hij is sierlijk 
gebogen en tegelijkertijd standvastig en licht.

PONTE DI RIALTO 1

De huidige brug met zijn winkeltjes is ruim  
400 jaar oud. Hij werd gebouwd tussen 1588  
en 1592. Daarvoor lag hier een houten brug, 
waarvan het middelste gedeelte kon worden 

opgehaald als er grote schepen wilden passeren. 
Tot 1854 was dit de enige plaats waar men het 
Canal Grande kon oversteken. 

De naam ‘Rialto’ is afgeleid van rivo alto, dat 
‘hoge oever’ betekent. Hier lag de eerste 
nederzetting van Venetië. Al snelde groeide de 
plaats uit tot een centrum voor de handel. 
Bankiers en handelaars vestigden zich hier en 
namen bij de brug hun goederen in ontvangst 
of verwelkomden er hun handelspartners.

Direct onder aan de brug strekt zich het Campo 
San Bartolomeo 2  uit, een van de levendigste 
pleinen van de stad. Op elk moment van de dag 
spreken buurtbewoners af bij het monument 
van de komedieschrijver Carlo Goldoni, die in 
1707 in Venetië werd geboren. 

Aan het Campo di San Bartolomeo ligt de 
Fondaco dei Tedeschi 3 , dat vroeger het 
hoofdkwartier van de Duitse gemeenschap van 
kooplieden was. Tot 2011 was hier het hoofd- 
postkantoor van Venetië gevestigd. Al enige 
jaren daarvoor is het gebouw aangekocht  
door de firma Benetton, die de Nederlandse 
architect Rem Koolhaas heeft gevraagd om  
het ontwerp te maken voor een groot 
modewarenhuis dat erin gevestigd moet 
worden. 

Aan de overzijde van het Canal Grande voert 
een door tal van stalletjes en kleine winkels 
omgeven straatje rechtstreeks naar de winkel- 
en marktwijk, waar de oude handelstradities 
van de Rialtobuurt nog springlevend zijn.  
U kunt hier moeiteloos urenlang etalages  
kijken en bij de marktkraampjes naar originele 
en interessante aankopen speuren.

In de kerk San Salvatore 4  (Campo San 
Salvatore, ma.-za. 9-12, 15-19 uur) kunnen 
liefhebbers van kunst enkele prachtige 
renaissanceschilderijen bekijken.  
Het belangrijkst is Titiaans late werk de 
Verkondiging. Eveneens van Titiaan is  
De verheerlijking van Christus op het 
hoofdaltaar. Het fraaie De maaltijd te  
Emmaüs in de kapel links van het koor is een 
werk van de hand van Giovanni Bellini.

Een zeer goed, zij het niet voordelig restaurant 
is Fiaschetteria Toscana 1 .

Vaporetto: 1, 2: Rialto

In de omgeving van de Rialtobrug vindt u de 
interessantste winkelstraten van Venetië. In de 
Rialtobuurt, aan de noordzijde van de brug, zijn 
de winkels iets volkser en voordeliger en ligt de 
nadruk op culinaire zaken. Dure winkels vindt u 
daarentegen tussen de Rialtobrug en het San 
Marcoplein, vooral in de Mercerie, waar al 
eeuwenlang het zakelijk hart van Venetië klopt. 

Verscholen tussen al deze winkels ligt de 
uitstekende muziekwinkel Il Tempio della 
Musica 1  (S. Marco 5368) in een naamloos 
zijstraatje van de Salizzada Pio X. Nergens in 
Venetië vindt u zo’n ruime keus aan cd’s met 
klassieke muziek, opera en jazz; er zijn ook 
geregeld aanbiedingen. Ook een aangename 
zaak waar u zeker even een kijkje zou moeten 
nemen, is Rizzo 2  (Salizzada di San Giovanni 
Crisostomo 5778). De familie Rizzo maakt al  
een eeuw deegwaren. Het aanbod aan pasta’s 
is ongelooflijk veelzijdig. Vooral erg lekker is de 
spaghetti met inkvisinkt, die u thuis uitstekend 
kunt klaarmaken met een saus van vis- of 
schelpdieren.

BEZIENSWAARDIG IN 
DE BUURT

CHIC ETEN

WINKELEN

U hebt hem vast al duizend keer op foto’s gezien: sierlijk overspant de Rialtobrug het 
Canal Grande. Naast het San Marcoplein vormt hij het toeristische middelpunt van 
Venetië, een van de bekendste symbolen van de stad. De brug is geen plaats voor 
romantici, daarvoor is het er veel te druk, maar u hebt er wel een fantastisch uitzicht 
over het kanaal. 

VERVOER

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-venetie.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


