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Loop na het verlaten van de bus in de richting van Porto Garibaldi. Aan linkerhand een 
driehoekige parkeerplaats. Deze oversteken en de smalle straat in lopen die tussen twee 
restaurants op de kortste zijde van de parkeerplaats uitkomt. Bij het water LA trap op. 
Brug schuin overlopen de trap af aan de rechterzijde van de gracht en de gracht volgen. 
Aan het einde RA water volgen tot toren. Voor de toren LA (Piazetta Ugo Bossi). Na 200 
m, voorbij de Dom RA. Aan einde van straat LA langs het water. Na 500 m voor zijsloot 
LA. De binnenplaats schuin naar rechts oversteken. Op T kruising RA galerij volgen. Na 
bijna 200 m weg LA tot T kruising. RA over fietspad tot 1e weg RA (Via dello Zuccherificio). 
Na 600 m, even voorbij rotonde LA grasdijk langs noordzijde polderkanaal op. Na 1 km 
komen we bij asfaltweg. Hier RA en vrijwel meteen LA weg op die over een viaduct over 
weg en breed kanaal voert. In de polder buigt de weg scherp naar rechts. 200 m na deze 
bocht LA brug over en grasstrook langs irrigatiekanaal volgen tot poldergemaaltje. Hier LA 
asfaltweg op en deze tot de weg bij dijk rechtsaf buigt volgen. Hier dijk op en deze naar 
rechts volgen tot brug aan de linkerkant. Hier LA brug over. Na brug RA en drukke 
verkeersweg oversteken. Over deze weg even RA en dan vrijwel meteen LA langs gracht 
lopen totdat aan de rechterzijde de Treponti weer zichtbaar is. Vanaf hier zelfde weg terug 
naar bushalte. 
 
Kijkpunten 
1: Treponti di Comacchio 
2: Torre Civita 
3: Duomo di Comacchio 
4: Manifettura marinata. De voormalige visconservenfabriek is tegenwoordig een museum waar 
onder meer het eerste stuk van de film Donne di Fiume met Sofia Loren te zien is. Dit deel van de film 
werd in dit gebouw opgenomen. 
5: Museo Mariano D'Arte Sacra Contemporanea 
6: Monumentje voor kinnderen die zijn omgekomen door een bom uit WO II 
7: Voormalige suikerfabriek. Deze suikerfabriek heeft het loodje gelegd toen de EU subsidies op 
de verbouw van suikerbieten werd afgeschaft. 
8: Uitzicht over Valli Isola Trebbi Ponti. Lagune drooggelegd in de fascistische tijd. Ondanks de latere 
verbouwingen is de grondvorm van de ontginningsboerderijen goed herkenbaar. Mussolini gaf landloze 
boeren onder zijn medestrijders uit WO1 een stuk land en een zeer riante woning, 
9: Vale di Pega met irrigatiekanaal en poldergemaatje: Vale di Pega is een droogmakerij van 
na de oorlog. De plannen zijn voorbereid in de Mussolini tijd, maar na WO2 weer opgepakt door de 
staatsinstelling Ente Delta Padano. Een deel van de polders was al eerder drooggevallen maar zijn door 
de Duitsers onder water gezet om de opmars van de Geallieerden tegen te houden.  Het kanaal en 
poldergemaaltje zijn vooral bedoeld om de velden zomers te kunnen irrigeren. Aan de overkant van de 
weg een boerderij die nauwelijks veranderd is sinds de ontginning. 
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10: Museo di Delta antico. In dit mooie museum in het voormalige ziekenhuis wordt de geschiedenis 
vertelt van de Po delta. Topstuk is een boot van de Etrusken die hier vlakbij een belangrijke haven 
hadden: Spina. 
 

 
 



 
 

 


