
Weer veel leden op weg naar of van Rome! 
Het ledensecretariaat maakt overuren: veel nieuwe leden melden zich 
aan of vragen om meer informatie. Het magazine Omnes en onze 
nieuwsbrief worden met steeds meer bijdragen van onze leden gevuld. 
De website www.pelgrimswegen.nl  is een pleisterplaats voor aspirant 
leden en geeft veel actuele informatie over allerhande onderwerpen. 
Ach, onze enthousiaste voorzitter heeft het al vaker gezegd: „bij het pel-
grimeren vertrek je als wie je bent, maar onderweg word je pelgrim‟ en 
dat trekt velen klaarblijkelijk aan. In deze Nieuwsbrief verzamelden we 
diverse bijdragen die we interessant vonden om aan de lezer door te 
geven. Maar bedenk dat er nagenoeg elke dag wel iets wordt toege-
voegd aan onze website. En door middel van deze Nieuwsbrief proberen 
we je te verleiden er maar weer eens een paar blikken op te werpen. 
Bijvoorbeeld naar onze groeiende lijst pelgrimsonderkomens...en mocht 
je ook een bijzondere tegenkomen dit jaar, laat het ons weten! Of  naar 
de dagelijks groeiende blogs van wandelaars en fietsers die je ook als 
ervaringsdeskundige weer opnieuw je pad kunnen laten herbeleven. Je 
vindt in deze Nieuwsbrief ook een wat langer artikel over het wandelen 
nà de Reschenpas en meer informatie over nieuwe mogelijke pelgrims-
routes in Italië. Van een te lang artikel voor deze Nieuwsbrief rond je ba-
gage vind je het begin en de link om (via de website) het gehele artikel 
te lezen. Natuurlijk ook meer informatie over onze feestelijke ontmoe-
tingsdag in november a.s. naar aanleiding van ons eerste lustrum. We 
hopen dat ook dit jaar voor de wandelende en fietsende pelgrims een 
goed en succesvol jaar mag worden. Laat je ons ook meer weten van je 
ervaringen, de mailbox van redactie@pelgrimswegen.nl ontvangt je be-
richten met plezier! Ook van deze Nieuwsbrief 15 tref je in de mail 
slechts een deel van de eerste pagina aan. In de bijlage in pdf-formaat 
vind je een compleet exemplaar, dat wisselt per nummer van aantal pa-
gina's. En deze is op verzoek van velen ook te printen ! Redactie Nieuwsbrief 

 

Na Pavia is het altijd spannend 
om in de buurt van de rivier de 
Po te geraken. Maar hoe kom je 
er als wandelende pelgrim aan de 
overkant. Een man met een groot 
hart voor alles wat met de Via 
Francigena heeft te maken vind je 
bij het onverwachte Ostello Tran-
sitium Padi in het dorp Senna Lo-
digiani. Giovanni Favari laat je 
daarbij ook graag kennismaken 
met zijn VF-huismuseum! 
 

[lees verder en meer slaapplaatsen!] 

 

Overzicht routes voor fietsers of 
lopers naar Rome! 

 
Uw ervaringen als fietser        door-

geven aan de Romegangers van 
morgen? 
 

Testimonium ontvangen?       
Vul formulier op website in! 

Op weg in 2012… (klik op de afbeeldingen!)  
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Zaterdag 10 november 2012 
 
Feestelijke ontmoetingsdag 
met internationale gasten en 
Algemene Ledenvergadering 
 
                Houten  
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Ons eerste lustrum 
door  Cor Kuyvenhoven 
 

Kijk daar zitten ze, de bedenkers van de komende leden- en 
ontmoetingsdag. Van links naar rechts: Marinka van Beek, 
wandelde met haar partner Evert in 2011 naar Rome; Ever-
diene Geerling, liep in 2010, Cor Kuyvenhoven, liep samen 
met Evelien in 2009 naar Rome en Patricia Ceulenaere, die 
met partner Freek over ruim een jaar op pad hoopt te gaan. 
Op 10 november van dit jaar vieren we feest: ons eerste 
lustrum. Let op de magische datum: 10-11-‟12. Je mag niet 
alleen het leven vieren, maar zeker ook een lustrum en 
daarom pakken we feestelijk uit. Plaats waar de feestelijkhe-
den vanaf 10.00 uur ‟s morgens plaats zullen vinden:  
College de Heemlanden in Houten, langzamerhand een  
vertrouwde stek en door de feestelijke aankleding die we in 
gedachten hebben straks een plek om elkaar in stijl te ont-
moeten. Het thema van de leden- en ontmoetingsdag is dit 
jaar “Op verhaal komen”. Verhalen staan centraal op aller-
lei manieren en in velerlei gedaanten. We ruimen veel tijd in voor de ontmoeting met elkaar en hebben daarvoor een verhalen-
café in het leven geroepen. Aan hen die graag even willen wandelen wordt gedacht, er is aandacht voor kunst, ook kun je zelf 
kunstzinnig bezig zijn rondom het thema en we geven speciale aandacht aan fietsers. We nodigen een speciale internationale 
gast uit, iemand die velen van ons zijn tegengekomen toen er naar Rome werd getrokken. Naar haar (of wordt het een „hem‟) 
luisteren we, want er wordt een boeiend verhaal verteld. 
 

Tentoonstelling inrichten 
We vragen voor deze dag ook jullie hulp. We willen graag een tentoonstelling inrichten met allerlei creatieve uitingen van hen 
die de tocht maakten. Denk aan etsen, gedichten, een verhaal, tekeningen, schilderij, lino‟s, een haiku en ga zo maar door. 
Heb jij jouw tocht ook op een dergelijke manier (mede) verwerkt en wil je dat best wel laten zien aan anderen? Meld je dan aan 
bij Cor Kuyvenhoven, evenementen@pelgrimswegen.nl en vertel wat jij meeneemt. Wij maken er graag plaats voor. 
 

Foto van hèt moment 
Velen van ons herkennen het: je hebt onderweg veel foto‟s gemaakt, maar één of twee schieten er echt uit. Soms zijn het 
schitterende opnamen gewoon vanuit zichzelf, vaker nog hebben ze een hele duidelijke lading voor jou gekregen. Ze marke-
ren een speciaal moment, een bijzonder gevoel. Wij zouden je willen vragen om die foto digitaal naar ons toe te zenden. Op 
de dag zelf laten we in één continu doorlopende presentatie al die tientallen bijzondere foto‟s zien. Stuur je foto in jpg-formaat 
en maximaal 2Mb bij voorkeur in de maanden mei en juni naar redactie@pelgrimswegen.nl.  
We rekenen op uw bijdragen en op uw komst op tien-elf-twaalf! 

Op kaartenjacht 
door Fokko Bos 

 
Jaren geleden vroeg „Pied à terre‟ in een advertentie om een „inkoper 
buitenlandse kaarten‟. Het was een bureaufunctie met veel buitenlandse 
contacten - dat wel - maar een romantische geest zag zich al rondreizen 
in bv. Italië, her en der kaarten inkopend. We hebben het geweten: we 
kregen ruim honderd sollicitaties. Ondertussen was ikzelf op vakantie 
wel degene die iets dergelijks uitspookte. Zo was ik op het spoor geko-
men van de pelgrimsroute La Strada Romea van een uitgever met de 
welluidende naam : Istituto Geografico Adriatico . Op de autokaart vond 
ik het opgegeven dorpje in de heuvels achter Rimini.. Navraag bij de 
plaatselijke middenstand bracht ons diep in de heuvels bij een boerderij-
tje en inderdaad, daar was het Istituto gevestigd. De bewoner bleek oor-
spronkelijk Pools en sprak gelukkig redelijk Duits - mijn Italiaans is mini-
maal -  en zo konden wij zaken doen. In de deel van zijn boerderijtje 
was het kantoor en de studio gevestigd, overal vergeven van honden, 
konijnen, kippen en ander gevogelte. Op de werktafels stonden ook   
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SR1 
La Strada Romea - Rimini-Sansepolcro (It.)   
 

SR1d  
Die Strada Romea - Rimini-Sansepolcro(Du.)   
 

SR2  
La Strada Romea -Sansepolcro-L.Trasimeno (It.) 

broedstoven en dus waren de toetsenborden van de zeer geavanceerde (Apple-)computers afgedekt om stof en „kippenstront
-invloeden‟ af te wenden. Maar de cartografie was prachtig. Er was een grote opdracht binnengekomen om de Regio Valle 
d‟Aosta in kaart (1:25.000) te brengen, vandaar de nieuwe computers, en dat bleek een serie in wording die ook op de Ne-
derlandse markt goed zou kunnen aanslaan. Om kort te gaan: ik had beet en beladen met kaarten ging ik terug naar mijn 
vakantieadres. En Detlev Musielak had een nieuw afzetkanaal. De pelgrimsroute La Strada Romea bleek hier in Nederland 
matig aan te slaan: van Rimini naar Sansepulcro bij het Lago Trasimeno lag teveel uit de route. Ik heb nog de toen meegeno-
men kaartjes niet allemaal verkocht. De kaarten van het Aostadal zijn echter wel een succes. 

mailto:evenementen@pelgrimswegen.nl
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl
http://www.iga-cartografia.it/modules.php?op=modload&name=books&file=index&req=view_book_details&bkid=5
http://www.iga-cartografia.it/modules.php?op=modload&name=books&file=index&req=view_book_details&bkid=5
http://www.iga-cartografia.it/modules.php?op=modload&name=books&file=index&req=view_book_details&bkid=6
http://www.iga-cartografia.it/modules.php?op=modload&name=books&file=index&req=view_book_details&bkid=6
http://www.iga-cartografia.it/modules.php?op=modload&name=books&file=index&req=view_book_details&bkid=7
http://www.iga-cartografia.it/modules.php?op=modload&name=books&file=index&req=view_book_details&bkid=7


De weg is poëzie 
door Ruud Bruggeman 

 
Een gedicht over het gevoel van „de weg roept mij‟,  

herkenbaar voor ons die gevoeld hebben  
hoe de weg ons heeft geroepen  

om naar Rome te gaan. 

 

‘De weg gaat verder, eindeloos, 
 vanaf de deur waar hij begon. 
Ik moet hem volgen, rusteloos,  

tot ver achter de horizon. 
Met rappe voeten tot hij aan  

een grotere weg raakt in ’t verschiet, 
Kruispunt van komen en van gaan.  

En waarheen dan? Ik weet het niet’. 
 

 
 

De tekst is een lied uit het boek „In de ban van de ring‟, van Tolkien.  
In dat boek waarschuwt Bilbo zijn neef Frodo voor het op weg gaan:  
“Het is een gevaarlijke onderneming, Frodo, om je deur uit te gaan.  

Je stapt de weg op en als je niet op je benen let,  
weet je nooit waar ze je naar toe slepen.  

Deze zelfde weg hier langs je huis  
kan je zomaar naar de meest enge plaatsen voeren”. 

Na veel avonturen leidt de weg Frodo  
naar een spetterend happy end;  

ook inspirerend voor ons eigen op weg gaan. 
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Hoe verder wandelen  
                   na de Reschenpas? 
door Joos Olejniczak                                                                       

Bijna elke loper die over de Reschenpas Italië in komt 

wil zo snel mogelijk naar de Via degli Dei (het mooie 

traject tussen Bologna en Florence). Tot Rovereto is 

het simpel: gewoon verder gaan langs de oever van 

de Adige, ofwel de Via Claudia Augusta blijven vol-

gen. Een na verloop van tijd wat saai fietspad. Maar 

na Rovereto? Dat hangt ervan af hoe je de Povlakte 

wil doorkruisen. Vanaf Rovereto zijn er in wezen twee 

routes mogelijk, een oostelijke en een westelijke. Bei-

de hebben hun varianten. Ik zal ze hierna kort bespre-

ken maar eerst wil ik iets over dit bijzondere deel van 

Italië zeggen. Het landschap is rustig en weids, niet 

“pittoresk” of geschikt voor glossy reisfolders maar wel 

authentiek. De mensen zien je niet in de eerste plaats 

als toerist want die komen daar niet veel (mooie ste-

den als Ferrara, Mantova en Modena uitgezonderd 

maar ook daar valt het mee). Vooral in de dorpen la-

ten de mensen je zó gemakkelijk delen in de oer-

Italiaanse manier van leven die daar vanzelfsprekend 

is. Er zijn fantastische agriturismi om te slapen en te 

eten. Je bent, kortom, na die vele, vele weken in 

Duitstalig gebied (dat duurt bijna tot Trento!) in één 

klap midden in het echte Italië. En je wordt er meestal 

niet als toerist behandeld. Je zult ervan genieten en 

dat heb je ook nodig want dan ben je intussen een 

week of acht, negen onderweg. Toch hebben nogal 

wat Romelopers geen goede ervaringen met de Po-

vlakte en pleiten sommige er zelfs voor die maar over 

te slaan. Dat komt vooral doordat ze er in de heetste 

maanden van het jaar gelopen hebben. Dan kan het 

asfalt moordend zijn. En wat te denken van de druk-

kende, vochtige warmte en de talrijke muggen. Maar 

alles is kenmerkend voor de zomer in de Povlakte. 

Probeer dus te overnachten in gelegenheden met air-

co, want de warmte blijft ‟s nachts erg hangen. Er be-

staat namelijk geen “wandelroute” door de Povlakte, 

met onverharde of halfverharde paden. Ook al zijn er 

prachtige stukken bij, waar je over de kilometers lange 

dijkjes langs de rijstvelden kunt wandelen. Je loopt er 

bijna voortdurend over geasfalteerde fietspaden of 

wegen. Wat wel mogelijk is: drukkere verkeerswegen 

zoveel mogelijk mijden. Maar de Povlakte is ook niet 

over uitsluitend stille verbindingswegen van dorp naar 

dorp te “nemen”.  Je ontkomt er echt niet aan soms 

een tijdje langs een drukke verkeersweg te lopen. Een 

hulpmiddel om dit tot een minimum te beperken is de 

Italiaanse website www.piste-ciclabili.com . Daar is 

een groot aantal fietsroutes ingetekend op Google 

maps. Inzoomen maakt in veel gevallen duidelijk of de 

fietsroute een verkeersweg of een rustige weg volgt, 

of soms zelfs een pad. Nu de twee mogelijke routes 

en hun varianten. De oostelijke route is in principe het 

traject Rovereto-Bologna van Reitsma‟s fietsroute.  

Deze route gaat over Montagnana en Ferrara. Er is een variant die 

de Adige blijft volgen tot Badia Polesine en daarna recht naar het zui-

den gaat, waarbij de Po een kilometer of 20 ten westen van Ferrara 

overgestoken wordt. Dit is de route van Kees Roodenburg. In deze 

variant zitten meer kleine, rustige wegen dan in de fietsroute van 

Reitsma. Ook is er een variant van Bert en Helma Bode, die zij zelf 

uitgezet en gelopen hebben. Hun route volgt een min of meer rechte 

lijn van Verona naar Bologna en is korter dan de vorige twee routes. 

De Bodes liepen hem in zeven dagetappes. Klinkt aantrekkelijk maar 

zelf willen zij deze route niet aanbevelen: sommige etappes gaan 

over aardige plattelandswegen, een korte etappe grotendeels over 

onverharde paden, maar vaak liepen zij toch over drukke wegen, een 

etappe zelfs deels langs de provinciale weg SS12. De westelijke rou-

te loopt over Peschiera del Garda, Mantova en Modena. Tussen Ro-

vereto en Peschiera zijn verschillende varianten mogelijk. Je zou 

zelfs Reitsma kunnen blijven volgen tot Verona en dan naar Pe-

schiera lopen, maar dan loop je speciaal voor Verona wel een heel  

http://www.piste-ciclabili.com/


eind om. Eenmaal in Peschiera, volg je tot Mantova een goed 

gemarkeerde fietsroute langs de rivier de Mincio. Je steekt de 

Po over bij San Benedetto Po. Van daar tot Modena kan ook 

gedeeltelijk nog langs een rivier gelopen worden, de Secchia. 

Na Modena is het mogelijk om het hele stedelijk gebied rond 

Bologna links te laten liggen en rechtstreeks naar Sasso Mar-

coni te lopen, gedeeltelijk door het regionale natuurpark 

Abazzia di Monteveglio. In Sasso begin je dan aan de Via de-

gli Dei. De westelijke route lijkt korter dan de oostelijke, maar 

dat is schijn. Bij nameten op de kaart ontlopen ze elkaar wei-

nig (afgezien van de „route van Bode‟, zie verderop). Ook op 

basis van ervaringen van lopers is geen duidelijke voorkeur 

aan te geven: zowel bij de oostelijke als de westelijke route 

zijn de negatieve punten vooral de grote hoeveelheid asfalt en 

de soms onvermijdelijke stukken drukke verkeersweg. De po-

sitieve punten heb ik boven genoemd; of ze opwegen tegen 

de negatieve, moet iedere loper voor zichzelf uitmaken. Het 

kaartmateriaal dat er van de Povlakte bestaat, is zoals bekend 

erg gebrekkig. Tot de hoogte van Peschiera della Garda – 

Verona kun je nog gebruik maken van de uitstekende Kom-

pass-kaarten met ingetekende trekking- en mountainbikerou-

tes(1:50.000) en zelfs van prachtige 1:25.000 kaarten (serie 

„Wanderkarte und Mountainbike‟ van Lagir Alpina). Van het 

gebied ten zuiden van Gardameer – Verona bestaan die de-

tailkaarten niet. Op de carte stradale van Lombardia en Emilia-

Romagna (1:200.000) staat heel veel maar op die kaart kun je 

natuurlijk niet lopen. Iets beter zijn de kaarten uit de serie 

„Carta stradale delle provincie‟ (1:100.000) maar die zijn heel 

verschillend van kwaliteit. Verona Provincia is slecht, Modena 

Provincia en Bologna Provincia zijn beter. Meer gedetailleerde 

kaarten zijn (nog) niet beschikbaar. Maar Google maps, vooral 

in combinatie met de fietskaarten op de website www.piste-

ciclabili.com, levert goede detailbeelden op. Minstens zo goe-

de detailkaarten als Google staan op www.openstreetmap.org  

en bovendien zijn op openstreetmap vaak ook onverharde 

paden goed ingetekend. Het beruchte kaartenprobleem van 

de Povlakte kan hiermee redelijk succesvol bestreden worden                                                                    

De oostelijke routes                                                                         

1 Route Reitsma  Mogelijke etappes: Verona – Ronco 

all‟Adige 33 km; Ronco – Montagnana 27; Montagnana – Len-

dinara 33; Lendinara – Santa Maria Maddalena 36; Santa Ma-

ria M – Sant‟Egidio 26; Sant‟Egidio – Budrio 30; Budrio – Bo-

logna 22. Kwaliteit van de route: veel asfalt en lang niet altijd 

rustige wegen. Ik citeer André Mom, die deze route gelopen 

heeft: “De route door de Povlakte was een ramp. Er zijn geen 

voetpaden dus je loopt in de hitte (tenminste „s zomers) zon-

der schaduw op gloeiend heet asfalt. Dat is niet te doen, zeker 

omdat het acht dagen lopen is vanaf Verona. Wel bijzonder 

zijn de mooie plaatsen langs de route: Verona (de opera!), 

Montagnana, Ferrara.” Voor overnachtingsmogelijkheden ver-

wijs ik naar het boekje van Reitsma.                                                             

2 Route Roodenburg    Route: Verona – Badia Polesine 

over dijken langs de Adige, ongeveer 60 km in twee of drie 

dagen; Badia Polesine – Stellata di Bondeno (= brug over de 

Po tussen Ficarolo en Bondeno) 20 km; over Bondeno en  

                  N I E U W S B R I E F  1 5        A P R I L  2 0 1 2   P A G I N A  4  

Sant‟Agostino naar de ri-

vier de Reno (21 km vanaf 

Stellata) en die volgen tot 

Cento of Pieve di Cento; 

zoveel mogelijk de Reno 

blijven volgen tot Bologna 

(21 km vanaf Cento). Dit 

lijkt in zes of zeven dag-

etappes te kunnen. De to-

tale loopafstand Verona – 

Bologna is volgens Kees 

Roodenburg over deze 

route 136 km. Kwaliteit van 

de route: deze route is be-

slist korter dan de vorige 

variant en de wegen zijn 

rustiger. Langs de Adige 

kan minimaal over 42 km 

een pad langs de rivier 

gevolgd worden, van Zevio 

tot Badia Polésine. Langs 

de Reno kan dat van Sa-

nt‟Agostino tot Cento, dat 

is ook nog eens 10 km. Daarna zijn er nog rustige wegen 

waarlangs de Reno gevolgd kan worden tot de autostrada bij 

Bologna. Overnachten kan op goede dagelijkse loopafstan-

den in diverse dorpen en stadjes.                                            

3 Route Bode  Mogelijke etappes: 1 Verona – Isola del-

la Scala24 km; 2 Isola della Scala – Ponte Molino (iets voor 

Ostiglia) 32 km; 3 Ponte Molino – Poggio Rusco 18 km; 4 

Poggio Rusco – San Felice sul Panaro 28 km; 5 San Felice – 

Crevalcore 19 km; 6 Crevalcore – Tavarnelle 26 km; 7 Tavar-

nella – Bologna 13 km. Kwaliteit van de route: wisselend. 

Volgens Bode is etappe 1 aardig, eerste helft verharde plat-

telandswegen en tweede helft zelfs onverharde paden. Etap-

pe 2 idem maar veel omlopen vanwege afgesloten terrein en 

spoorlijn; dit omlopen lijkt wel met behulp van beter kaartma-

teriaal, bijvoorbeeld openstreetmap, deels te voorkomen 

maar de oversteek van het Canal Bianco blijft problematisch 

(hekwerk, honden). Etappe 3 grotendeels langs de drukke 

Strada Statale 12, een rijksweg; ook hier kan beter kaartma-

teriaal enig soelaas bieden maar aan de SS12 is niet hele-

maal te ontkomen. Etappe 4 is weer beter, meer kleine we-

gen; etappe 5 nog wat rustiger wegen (en leuke dorpjes); 

etappe 6 zowel kleinere als drukke wegen; laatste etappe 

niet leuk, drukke wegen rond Bologna. Overnachtingsmoge-

lijkheden: na etappe 1 is er een betaalbaar hotel even buiten 

Isola; na etappe 2 slapen in Ostiglia; na etappe 3 in Poggio 

Rusco, de aardige maar nogal dure Albergo Savoia; na etap-

pe 4 in San Felice een duur en een “normaal” hotel; na etap-

pe 5 in Crevalcore een betaalbaar hotel (midden in het leuke 

dorp). Na etappe 6 kun je al gemakkelijk met de bus naar 

Bologna om te overnachten.                                                  

De westelijke route   Etappes: het traject van Rovereto tot 

Peschiera della Garda is in drie dagen te lopen. Het is ook 

mogelijk om in Torbole, aan de noordpunt van het Garda-                                                                             

http://www.piste-ciclabili.com/
http://www.piste-ciclabili.com/
http://www.openstreetmap.org/
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Register van pelgrims te voet of per fiets naar Rome                                     
De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome houdt een register bij. Hierin wordt vastgelegd wie de reis naar Rome 
heeft voltooid. Je wilt toch ook in dit register worden opgenomen? Vul het formulier op de website in en verzend dit! 
Graag ontvangen wij ook een kopie van het Testimonium en van de Stempelkaart. Je dient die kopieën te sturen 
naar Piet Beisterveld, Prins Willem de Zwijgerlaan 22, 3991 BR Houten. In de komende Nieuwsbrieven publiceren 
we steeds een rubriek Pelgrimsregister met daarin de door onze leden verstrekte informatie. Doe je ook mee? 

ject Mantova – Modena is iets problematischer maar over-
nachten is mogelijk in bijvoorbeeld Bagnolo San Vito 
(prachtige agriturismo), San Benedetto Po en Moglia. In an-
dere dorpen langs of niet ver van de route zijn soms ook ho-
tels of pensions maar die zijn buiten het seizoen niet altijd 
geopend. Dat geldt ook voor het traject Modena – Sasso Mar-
coni, waar je overigens ook heerlijke agriturismo‟s kunt vin-
den, soms biologisch. 

De redactie maakt de lezer er nog op attent dat Reitsma‟s 

route natuurlijk gemaakt is voor fietsers. In de vragenrubriek 

van zijn website staat als antwoord op de vraag "Kun je de 

route ook lopen?" dan ook: "Het kan natuurlijk wel, maar het 

is niet de ideale wandelroute. Veel wandelaars lopen immers 

het liefst over onverharde paden, terwijl fietsers over het alge-

meen de voorkeur geven aan verharde paden en wegen. De 

fietsroute gaat dan ook zo veel mogelijk over asfalt, al zijn er 

wel enkele onverharde gedeelten." Dat zijn route een omweg 

over Montagnana en Ferrara maakt is voor fietsers veel min-

der bezwaarlijk, omdat zij veel grotere dagafstanden kunnen 

afleggen. Voor hen zijn deze steden de krenten in de toch wat 

saaie pap van de Povlakte. Reitsma heeft overigens zelf Kees 

Rodenburg getipt over de mogelijkheid zijn route door de Po-

vlakte langs de Adige en de Reno te leiden. Bij het ontwikke-

len van de fietsroute had hij namelijk gezien dat er langs de 

Adige een steenslagpad loopt dat meestal te slecht is om te 

fietsen, maar ideaal voor wandelaars. En we betreuren het 

dat de kilometers van alle alternatieven niet zijn opgeteld om 

daarmee hét argument voor je keuze te kunnen maken! 

meer, de boot te nemen naar Peschiera. Een prachtige en erg 

goedkope bootreis. Puur genieten. Peschiera – Mantova is 

twee dagen (50 km), met overnachting in Pozzolo. Mantova – 

Modena duurt normaal gesproken drie dagen: ongeveer 80 

km. Modena – Sasso Marconi twee dagen (ruim 50 km). Bij 

elkaar (als je niet de boot neemt) tien dagen; maar dan ben je 

dus al in Sasso Marconi. Kwaliteit van de route: tot Torbole 

grotendeels een fietspad dat gescheiden is van de verkeers-

weg. Dan ófwel de boot ófwel langs de oostoever van het 

Gardameer naar het zuiden over kleinere wegen die gemakke-

lijk te vinden zijn op de uitstekende Kompass-kaart 102, Lago 

di Garda – Monte Baldo (1:50.000). Van Peschiera tot Manto-

va volg je exact een goed aangegeven stille fietsroute over 

dijken langs de rivier de Mincio. Na Mantova kan tot de brug 

over de Po nog voor een groot deel langs de Mincio gelopen 

worden en verderop langs de Po zelf, onverhard. Van de brug 

over de Po tot San Benedetto Po is het lopen langs een druk-

ke rotweg, de SS413. Na San Benedetto ook nog even over 

die weg maar dan kun je weer over dijken lopen, nu langs de 

Fiume Secchia. www.openstreetmap.org laat zien hoe je het 

lopen langs de vreselijke SS-wegen tot een minimum kunt be-

perken. Dichter bij Modena is het moeilijk de rivier te blijven 

volgen maar er zijn ook kleine rustige wegen. Modena – Sas-

so tenslotte: er is een fietsroute langs de rivier de Panaro (de 

Percorso Natura Panaro) tot Savignano sul Panaro. Vandaar 

kun je doorsteken naar Sasso via het Parco Regionale dell‟ 

Abbazia di Monteveglio ( fietspaden, wandelroutes en kleine 

wegen; zeer goede CAI-kaart beschikbaar). Al met al: ook hier 

asfalt maar ook relatief veel rust en er komt vrijwel nooit een 

toerist. Overnachtingsmogelijkheden: redelijk veel keus. Ho-

tels in alle plaatsen langs het Gardameer; agriturismo‟s in en 

even buiten Pozzolo, halverwege Peschiera en Mantova; in 

Mantova en Modena zelf uiteraard ook veel overnachtings-

mogelijkheden (hotels zijn wel duurder in de steden). Het tra-

http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=485
http://www.openstreetmap.org/


UL: Ultra lichtgewicht uitrusting – deel 2 
 

door Maarten Beisterveld 
 

In de vorige nieuwsbrief stond het eerste deel van een serie 
artikelen over het samenstellen van een ultra lichtgewicht uit-
rusting (UL). In dit deel zal ik het idee van UL en van „een stap 
verder‟, Super Ultra lichtgewicht (SUL) nader toelichten. Ik hoop 
dat dit voor de lezers het doel weer een stap, hopelijk meer 
stappen, dichterbij brengt. Want wat is het doel ook al weer? 
Het maken van een pelgrimstocht! De uitrusting maakt de tocht 
mogelijk en mag in geen geval voorwaarde (of erger: een hin-
dernis) zijn. Met (S)UL zou het zo moeten zijn dat u in een 
kwartier tijd alles bij elkaar kunt pakken, de schoenen aan, pas-
poort en geld op zak en lopen (of fietsen) maar. Geen gezoek, 
gewik of geweeg meer maar onbezorgd op pad voor een uur, 
een dag, week, maand of non-stop naar het einddoel.  
Er heeft enige tijd gezeten tussen het uitkomen van de vorige 
nieuwsbrief en deze nieuwsbrief en wellicht heeft u, met het 
motto „houd het simpel‟ in gedachten, uw uitrusting al nagelo-
pen. Enthousiast begonnen met een lege rugzak, na een eerste 
„klaar!‟ verder gevuld met de nog ontbrekende „essentiële‟ za-
ken (die toch echt mee moeten) en eindigend met een 12 tot18 
kg zware en niet goed sluitende rugzak. Ik beken u hierbij maar meteen dat ik dit zelf ook nog steeds doe en zelfs eens aan 
het begin van een lange wandeltocht stond en tot de ontdekking kwam dat mijn rugzak te klein was voor de nog bijkomende 
gemeenschappelijke bagage. Gelukkig was op die erg vroege zondagmorgen al een heel vriendelijke eigenaar van een buiten-
sportzaak wakker. Een gewicht van circa 15 kg is voor een meerdaagse tocht echt niet slecht te noemen; zelfs als dat gewicht 
geen tent inhoudt.  Maar wat is niet slecht? Niet slecht houdt een mogelijkheid voor verbetering in. Als ik de verslagen van 
wandelaars lees (van middeleeuwse reisverhalen à la Chaucer tot de gespecialiseerde wandeltijdschriften uit de 21e eeuw), 
valt mij een aantal rode draden op. Draden die hopelijk de weg wijzen uit het doolhof van alle adviezen, paklijsten en te veel en 
te zware bagage. [lees verder…] 

Meer route nieuws! 
door werkgroep routes 
 

La via Francigena dei Monasteri ... de weg van de kloosters 
 

Wie over de Via Francigena loopt en Piancenza heeft bereikt kan na de volgende 
etappe in Fiorenzuola kiezen voor de meest gelopen route via Fidenza, Medesano, 
Fornovo di Taro, Cassio, Berceto en Passo del Cisa of voor La Via dei Monasterie, de 
weg van de kloosters.  Deze variant van de Via Francigena gaat over Castell‟Arquato, 
Vernasca, de Pellinzonepas, Bardi  (beroemd om zijn  kasteel), van Borgo di Taro 
naar de Passo del Bratello en vandaar bereikt men de andere route weer in Pon-
tremoli. De route wordt gekenmerkt door prachtige dorpjes en een aantal beroemde 
kloosters o.a. het klooster van Morfasso en de abdij van San Salvatore. Of deze vari-
ant van de Via Francigena ook beschreven en gemarkeerd is weten we niet. Ineke 
Spoorenberg heeft deze route gelopen omdat ze graag in Bardi wilde overnachten, zie 
haar boek Ineke loopt naar Rome. Meer informatie horen we graag. 
[redactie@pelgrimswegen.nl] 
 

La Via della Costa 
De nieuwe route 'La Via della Costa' is nu voorhanden. 300km. Van Menton(e) naar 
Sarzana. Zelf noemen Monica d'Atti en Franco Cinti dit "l'Itinerario Ligure per la Via 
Francigena", maar dat maakt de verwarring wel compleet. 
We zijn meer geneigd dit naar het Franse voorbeeld te noemen „La Via Aurelia, per-
corso Ligure‟. De route is zowel geschikt voor wandelaars als fietsers en loopt meestal 
dicht langs de kust, regelmatig met varianten door de bergen er meteen achter. Jam-
mer genoeg is de Franse aansluiting vanuit Arles nog steeds niet in druk verschenen. 
De overnachtingen zijn vaak in parochiehuizen , kloosters, maar ook in de bekende 
B&B.   ISBN 9788861891678 La Via della Costa , editore Terre di Mezzo € 23.50 
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Volgende nieuwsbrief: eind augustus 2012 en magazine Omnes 5 wordt eind oktober bezorgd! 
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