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Fietsroutes 
naar Rome 
en Assisi 



 September 2003 fietsreis Edegem – Assisi 
 1971-2001 verschillende lange afstand’s fietstochten  
 Mei 2016 fietstocht Armenië  
 2012-2014  Voetreis Sicilië – Rome - Anwerpen  

http://fietstochtassisi.blogspot.be/
http://fietstochtassisi.blogspot.be/
http://lastradaanord.blogspot.be/
http://syracusenaarrome.blogspot.be/


De historische route naar Rome 



Historische  
Pelgrimswegen Emo 



Wegen hebben 3 dimensies 



Vele wegen die leiden naar Rome 

 Uit de lage landen worden frequent volgende beschreven routes gefietst.  

 De Reitsma route 

 De Benjaminse route 

 De Via Francigena voor Fietsers 

 De route van abt EMO 

 

 

 Maar daarnaast zijn er nog … 

http://www.pelgrimswegen.nl/DOC/Overzichtskaart_Romepat.pdf


Overzicht routes 



Welke route is de beste? 

 Wat drijft je ? 
 Spiritueel en of religieus 
 Een persoonlijke uitdaging 
 Een culturele of historische interesse 
 Mensen ontmoeten 
 Gewoon genieten 
 Los komen uit de dagelijks malle molen 
 Een kruispunt op je levenspad 
 … als ik dat eens wist 



Welke route is de beste? 



Reitsma fietsroute 



Reitsma fietsroute 



 de meest gevolgde route door onze leden 
 door Duitsland en Oostenrijk 
 verschillende route opties 
 frequent bijgewerkt 
 N-Z en Z-N richting beschreven 
 Enkel print, geen eBook 

Reitsma route 

GPS tracks op Reitmaroutes.nl (menu GPS) 

http://www.reitsmaroutes.nl/


Route Benjaminse  



Oostelijke  
aanloop 

Route Amsterdam - Barcelona 



 iets sportiever dan de Reitsma route 
 door Duitsland en Zwitserland 
 langs de Splügen pass (2200m) Italië binnen 
 verschillende route opties 
 ook venetie route  
 N-Z en Z-N richting beschreven 
 Enkel print, geen eBook 

 

Route Benjaminse 

GPS tracks op Cycling Europe 

http://www.cyclingeurope.nl/routes/rome/gps.php
http://www.cyclingeurope.nl/routes/rome/gps.php
http://www.cyclingeurope.nl/routes/rome/gps.php


 990 bisschop Sigeric trekt naar Rome om 
zijn gewaden op te halen 

 1985: Giovanni Castelli ontdekt in Londen 
reisverslag van 90 daagse terugreis naar 
Canterbury, de Weg der Franken 

 2006: Raad van Europa erkent de route als 
een Belangrijke Culturele Route 

 Naar analogie met de weg naar 
Compostella, maar op bescheidenere 
schaal wordt dit uitgebouwd tot een 
pelgrimsroute gebaseerd op de plaatsen 
vernoemd in het verslag van Sigeric 

De via Francigena 

https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Francigena#The_pilgrimage_to_Rome


De VF Route 
 

 



 1900 km vanuit Canterbury 
 1700 km vanuit België, Compostella route tot 

omgeving van Reims 
 Passo Gran San Bernardo 2600 meter, sneeuw! 
 Website Italiaans traject viafrancigena.bike 
 Fietsers gebruiken veelal de Lightfoot gidsen 
 Lightfoot gidsen ook als eBook te verkrijgen 

Via Francigena 

http://www.viafrancigena.bike/en/resource/tour/in-bici-dal-gran-san-bernardo-a-roma/


 Afzonderlijke Lightfoot gids voor fietsers: 
 Sigeric’s Bike – Touring Cyclists Guide to the 

via Francigena 
 Bevat GPS tracks 
 Download Locus map app (free or pro versie) 

en daarna de gids 
 App voor het Italiaans traject 

 SloWays (naast een resem andere) 
 

Gids voor fietsers 

http://pilgrimagepublications.com/pp_2014/via-francigena/
http://www.locusmap.eu/from-canterbury-to-rome-in-sigerics-footsteps-with-locus/
http://www.locusmap.eu/from-canterbury-to-rome-in-sigerics-footsteps-with-locus/
http://www.locusmap.eu/from-canterbury-to-rome-in-sigerics-footsteps-with-locus/


Varianten op de VF in Italië 

De Via Francigena  en eurovelo 5 in Italië 
 
• the viafrancigena.bike  het meenst nabij de via Francigena wandelroute. 

Start ook op de Gran San Bernardo (Gran St Bernard Pass) (2469m)  
• De Ciclovia Francigena is de naam van het Italiaanse deel van de 

eurovelo 5. De eurovelo 5 volgt de Zwitserse nationale route 3 van Basel 
naar Chiasso over de Gotthard pass (2107m) en komt in La Spezia bij de 
VF; 

• De Moncenisio variant van de Ciclovia Francigena, start op de Col du 
Mont Cenis (2083m) en komt in Pavia bij de VF. 

 

http://www.viafrancigena.bike/
http://www.viafrancigena.bike/
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_St_Bernard_Pass
http://www.bicitalia.org/cms/it/bicitalia/gli-itinerari-bicitalia/60-bi3-ciclovia-francigena
http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-5
http://www.veloland.ch/en/routes/route-03.html
http://www.bicitalia.org/cms/it/bicitalia/39-varianti-ciclovie-bicitalia/151-bi3-moncenisio
http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Cenis
http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Cenis


Varianten op de VF in Italië 



EMO ‘s reis 



Abt EMO’s reis 

 In de winter van 1211 reist abt EMO van  Romerswerf naar Rome 
om zijn gelijk in een conflict met de bisschop van Munster te gaan 
bepleiten. 

 Professor Dick de Boer maakt op basis van zijn verslag een soort 
reisgids voor de moderne reiziger, een boek vol geschiedenis en 
cultuurhistorie. 

 De tocht gaat langs de Cenis pas over de Alpen en heeft ook een 
weg terug die langs de Bernardpas en de Rein loopt 

 Peter Molog heeft op http://www.voorheen-de-
boswachter.nl/Emosreis/emosreisdeel.html een praktische gids om 
de tocht te ondernemen per fiets 

 Afstand Limburg – Rome is 1900 km 
 Op 17 maart geeft Dick de Boer op de ontmoetingsdag te 

Mechelen een voordracht over deze tocht 

http://www.voorheen-de-boswachter.nl/Emosreis/emosreisdeel.html
http://www.voorheen-de-boswachter.nl/Emosreis/emosreisdeel.html


 
Franciscaanse voetreis 
voor Assisi – Spoleto: Benjaminse 
voor Sansepolcro – Assisi:  Reitsma 
GPS track La Verna – Rieti op site La Via Francesca in Bici 

http://www.viadifrancesco.it/tipologie/in-bici/


Val d’orcia 



 Pelgrimsweg naar Monte San Angelo, Bari en Jerusalem 
 Oude bestemmingen, de moderne versie gaat door op het via 

Francigena-elan 

Rome voorbij Via Francigena del Sud 

http://www.viefrancigenedelsud.it/en/


Zelf je route uitzetten 



Inspiratie : Rik Carton 



 Frankrijk of Duitsland 
 Waar ga ik de Alpen over 
 Apennijnen doorsteken of volgen? 
 Indien doorsteken: west of oost?  

 

Voor je verder gaat met plannen 



Hulpmiddelen 



Informatie op de website 



Informatie op website 



Pelgrims archief 



Garmin Basecamp met topomap 



Garmin Basecamp met topomap 



Google earth -> wikiloc 



Google earth street view 



Michelin 
kaarten 

1/150.000 – 1/200.000 



www.wanderland.ch 
Zwitserland 

https://map.wanderland.ch/?lang=en&bgLayer=pk&resolution=250&X=631750&Y=189000&layers=Veloland


Zwitserland 



www.wanderland.ch 

Zwitserland 

https://map.wanderland.ch/?lang=en&bgLayer=pk&resolution=250&X=631750&Y=189000&layers=Veloland


Mijn tocht 
Slides van mijn fietstocht Edegem – Assisi 

http://fietstochtassisi.blogspot.be/


 www.pelgrimswegen.nl 
 www.Lucgregoir.be 
 Luc.gregoir.antwerpen@gmail.com 
 Artikel fietsroutes in de Nieuwbrief 31 (pg16) 
 Presentaties Mechelen maart 2016 

Meer informatie nodig? Altijd welkom 

http://www.pelgrimswegen.nl/
http://www.lucgregoir.be/
mailto:Luc.gregoir.antwerpen@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0BxBWRwk7xcFtZVo4M0ZZdUsxWk0/view
http://infoviaromea.blogspot.be/
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