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 1971-2001 verschillende langeafstandsfietstochten 

 september 2003 fietsreis Edegem – Assisi  

 mei 2016 fietstocht Armenië  

 2012-2018  voetreis Sicilië – Rome – Antwerpen  - Noorwegen 

 2011-2019  pelgrimswegen naar Rome: redactie, website 
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De historische route naar Rome (detail) 



Pelgrims pad in 
de 21° eeuw 



Pelgrims fietspad in de 21° eeuw 



Fietsen versus Wandelen 
 Wat geldt voor beide 

 Het landschap beslist, het weer praat mee 
 Agglomeraties zijn saai en gevaarlijk 
 Rustige wegen & paden liever dan pseudo snelwegen 
 Historische sites, oude wegen, natuur … opzoeken 
 Moeilijkheidsgraad aanpassen aan wat kan of wat gewenst wordt 
 De theorie verschilt van de praktijk  

• Wat is verschillend 
 De fietser verkiest de verharde weg, de wandelaar de onverharde 
 De fietser heeft genoeg aan een (goede) wegenkaart, voor de wandelaar 

is dit onvoldoende 
 Een fietser kan nog 20km door rijden om onderdak te vinden voor de 

nacht, voor de wandelaar is dit teveel 
 De fietser kan 25kg meesleuren, voor de wandelaar is dit teveel 
 

 



Vele wegen die leiden naar Rome 

 Uit de lage landen worden frequent volgende beschreven routes gefietst, in 

volgorde van populariteit.  

 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


De Hoofdroutes voor Fietsers 

https://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/fietsen/fietsroutes-naar-rome/


Reitsma fietsroute 

http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/fietsen/fietsroutes-naar-rome/reitsma/


Reitsma fietsroute 

 



 de meest populaire route onder onze leden 

 door Duitsland en Oostenrijk 

 hoofdroute door Umbria langs Assisi 

 lage Alpen overgang 

 verschillende route opties 

 afzonderlijk boekje aanloop in Nederland 

 frequent bijgewerkt 

 n-z en z-n richting beschreven 

 Website met praktische tips voor de voorbereiding 

 enkel print, geen eBook 

Reitsma route 

GPS tracks op Reitmaroutes.nl (menu Rome route > GPS) 

https://www.reitsmaroutes.nl/
https://www.reitsmaroutes.nl/rome/nieuwste-gps-tracks


Benjaminse route 

http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/fietsen/fietsroutes-naar-rome/benjaminse/


Splügenpas (Zwitserse zijde) 



Benjaminse  
in Italië 



Benjaminse 
alternatieven 
aanloop 

Route Amsterdam – Barcelona 
 
Maas route 
 



 wat meer stijgmeters dan de Reitsma route 

 door de Eifel, Duitsland en Zwitserland 

 langs de Splügen pass (2200m) Italië binnen 

 verschillende route opties 

 overgang naar  Reitsma aan de Bodensee en het 
Garda meer  

 n-z & z-n richting beschreven 

 Trap reizen organiseert fiestreizen op basis van 
deze route. 

 enkel print, geen eBook 

 

Benjaminse 

GPS tracks op Cycling Europe 

https://www.trapreizen.nl/fietsvakantie/fietsen_naar_rome/
http://www.cyclingeurope.nl/routes/rome/gps.php
http://www.cyclingeurope.nl/routes/rome/gps.php
http://www.cyclingeurope.nl/routes/rome/gps.php


De via Francigena 
voor Fietsers 

https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Francigena#The_pilgrimage_to_Rome
https://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/wandelen/wandelroutes-naar-rome/viafrancigena/


Via Francigena 



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


Via Francigena 

 De Via Francigena verkiest de vlakte boven de bergen. Het is geen saaie 
route, maar een weg vol betekenis, schoonheden en uitdagingen. 

 Vanuit de Lage Landen langs de Sint Jacobswegen naar Reims, waar de 
Via Francigena langskomt 

 Overgang Alpen Grand St Bernard op 2469 m! langs soms drukke baan. 

 Mogelijkheid om per bus of trein de alpen over te steken. (Zie onze site)  

 Logistiek in Italië geen probleem, in Frankrijk wat meer planning nodig. 

 Peter Molog heeft het Frans traject gedocumenteerd op zijn site. 

 Kan gemakkelijk zonder tent gedaan worden. 

 Pelgrims paspoort voor Italiaans gedeelte 

 Interactieve kaart 

 

http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/wandelen/wandelroutes-naar-rome/viafrancigena/
https://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/wandelen/wandelroutes-naar-rome/viafrancigena/grand-bernard/
https://www.voorheen-de-boswachter.nl/frankenfiets/frankenfiets.php
https://www.viefrancigene.org/en/llmap/wrap/?layer=statictrack,accomodation&close=operations&open=treepanel


Via Francigena in Frankrijk 

• Aanloop NL/BE zie compostella routes 
• LightFood gidsen 
• Website Peter Molog 
• Eigenroute met Michelin kaarten, toeristische routes 

en voies verte 
 

https://www.af3v.org/CarteAF3V/Carte-des-grands-itineraires.html
http://www.voiesvertes.com/
http://www.voiesvertes.com/
http://www.voiesvertes.com/


www.wanderland.ch 

Via Francigena in Zwitserland 

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


Via Francigena in Zwitserland 



Via Francigena in Zwitserland 



Via Francigena voor 
fietsers in Italië 



De via Francigena  
 

• Gemarkeerd in Zwitserland & Italië 
• Logistiek van de wandelaars te gebruiken 
• Meningen verdeeld over  de moeilijkheidsgraad 
• Er wordt gewerkt aan een fietspagina voor de via 

Francigena op de site pelgrimswegen.nl 
• Bagagevervoer door slo ways 
• Eurovelo route 5 had zelfde naam die door België en 

langs Bazel loop, die noemt nu Via Romea (Francigena) 
 

https://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/fietsen/fietsroutes-naar-rome/vff/


 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 

 Gids Terra Di Mezzo: Guida alla Via 
Francigena in Bicicletta 

 Cicerone, wandelgids deel 1&2 ook e-book. 

 App voor het Italiaans traject 
 SloWays (naast een reeks andere) 

 Opkomst: specifieke pagina op 
pelgrimswegen.nl voor deze route 
 

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/
https://www.cicerone.co.uk/the-via-francigena-canterbury-to-rome-part-2


 Route van Eurovelo 

 Route 5 

 in La Spezia komt de route de 
via Francigena 

 De Ciclovia Francigena is de 
naam van het Italiaanse deel 
van de eurovelo 5. De 
eurovelo 5 loopt over België, 
Luxemburg en Frankrijk naar 
Bazel waar hij de Zwitserse 
nationale route 3 naar Chiasso 
over de Gotthard pass (2107m) 
volgt. 

 

 

Via Romeo (Francigena) 

http://www.viaromeafrancigena.com/
http://www.bicitalia.org/cms/it/bicitalia/gli-itinerari-bicitalia/60-bi3-ciclovia-francigena
http://www.bicitalia.org/cms/it/bicitalia/gli-itinerari-bicitalia/60-bi3-ciclovia-francigena
http://www.bicitalia.org/cms/it/bicitalia/gli-itinerari-bicitalia/60-bi3-ciclovia-francigena
http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-5
http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-5
http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-5
http://www.veloland.ch/en/routes/route-03.html
http://www.veloland.ch/en/routes/route-03.html
http://www.veloland.ch/en/routes/route-03.html
http://www.veloland.ch/en/routes/route-03.html
http://www.veloland.ch/en/routes/route-03.html


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

EuroVelo 5 - Via Romea (Francigena) 

http://www.bicitalia.org/cms/it/bicitalia/39-varianti-ciclovie-bicitalia/151-bi3-moncenisio
http://www.bicitalia.org/cms/it/bicitalia/39-varianti-ciclovie-bicitalia/151-bi3-moncenisio
http://www.bicitalia.org/cms/it/bicitalia/39-varianti-ciclovie-bicitalia/151-bi3-moncenisio
http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Cenis


Abt EMO 

http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/fietsen/fietsroutes-naar-rome/benjaminse/


Terugreis van abt Emo 



Abt EMO’s reis 

 In de winter van 1211 reist abt EMO van  
Romerswerf  in de provincie Groningen 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 de site 
http://www.voorheen-de-boswachter.nl        
een praktische gids om de tocht te ndernemen 
per fiets 

http://www.voorheen-de-boswachter.nl/
http://www.voorheen-de-boswachter.nl/
http://www.voorheen-de-boswachter.nl/
http://www.voorheen-de-boswachter.nl/
http://www.voorheen-de-boswachter.nl/


Abt EMO’s reis 

 Afstand Limburg – Rome is 1900 km 

 Heen en terugreis langs een verschillend traject 

 De heenreis volgt vanaf Pavia min of meer de via 
Francigena 

 De terugreis loopt langs Bolognia over de San Bernardino 
pas 

Foto Viterbo Peter Molog 





Andere routes in Italië 



• Via Francigena del Sud 
Rome – Puglia (- Jeruzalem) 

• Cammino San Benedetto 
Norcia – Monte  Casino 

• Franciscusweg 
• Reitsma Naar of In Sicilië (kustroute) 
• Met de fiets van Zuid naar Noord Italië 

Andoni onderweg 

https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://www.lifeintravel.it/en/the-way-of-saint-benedict-by-bicycle-300-km-from-norcia-to-montecassino.html
https://www.lifeintravel.it/en/the-way-of-saint-benedict-by-bicycle-300-km-from-norcia-to-montecassino.html
https://www.lifeintravel.it/en/the-way-of-saint-benedict-by-bicycle-300-km-from-norcia-to-montecassino.html
https://www.lifeintravel.it/en/the-way-of-saint-benedict-by-bicycle-300-km-from-norcia-to-montecassino.html
https://www.lifeintravel.it/en/the-way-of-saint-benedict-by-bicycle-300-km-from-norcia-to-montecassino.html
https://www.reitsmaroutes.nl/voorbij-rome/naar-of-op-sicilie
http://andonionderweg.blogspot.com/2014/06/dag-40-prizzi.html


Franciscusweg 

• Pelgrims faciliteiten 
• Benjaminse voor Assisi – Spoleto  
• Reitsma voor Sansepolcro – Assisi   
• La Via Dia Francesco Site voor de route Firenze – Rome 

met GPS spoor 
• Di Qui Passo Francesco van Angela Maria Seracchioli 

Gids met fietsroute van Laverna tot Rieti 

http://www.viadifrancesco.it/scarica-mappa-e-tracce-gpx
https://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/wandelen/wandelroutes-naar-rome/oostelijke-route/franciscusweg/


 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 

https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/
https://pelgrimswegen.nl/rome-voorbij/langs-en-voorbij-rome/la-via-francigena-del-sud/


 Rhine Rad weg (E15) door Duitsland 

 Via Romea (E5) van Callais over Namen naar 
Gothard pas 

 LF in Nederland en Vlaanderen 

 Ravelfietsnetwerk in Wallonië 

 Fitsostrades en fietsknopen netwerk in Nederland 
en Vlaanderen 

 Benjaminse gids deel 0 De Wegen naar het Zuiden   

 

Aanrij routes uit de lage landen 

https://www.cicerone.co.uk/the-rhine-cycle-route
https://www.cicerone.co.uk/the-rhine-cycle-route
https://www.cicerone.co.uk/the-rhine-cycle-route
http://www.viaromeafrancigena.com/
http://www.viaromeafrancigena.com/
http://www.viaromeafrancigena.com/
http://www.viaromeafrancigena.com/
https://www.nederlandfietsland.nl/lf-routes
https://www.fietsroute.org/index.htm
https://ravel.wallonie.be/home/carte-interactive.html
https://fietssnelwegen.be/
https://www.fietseropuit.nl/
https://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx
https://www.cyclingeurope.nl/routes/deel0/index.php


Zelf je route uitzetten 



Wegen hebben 3 dimensies 



 Frankrijk of Duitsland 

 Waar ga ik de Alpen over 

 Apennijnen doorsteken of volgen? 

 Indien doorsteken: west of oost?  

 

Voor je verder gaat met plannen 



 Instaleer Garmin Basecamp software op je PC 

 Download & Instaleer OSM kaarten in Basecamp 

 Instaleer Google Earth software op je PC 

 Download sporen (tracks) van internet op je PC 

 Importeer [en bewerk] sporen in Basecamp 

 Exporteer bewerkt spoor uit Basecamp voor  

 berekening hoogteprofiel met GPSvisualizer 

 Open en inspecteer het GPS spoor in Google Earth 

& [Download & Instaleer OSM kaarten naar GPS toestel]  

 [Exporteer spoor naar GPS toestel] 

 [Copieer spoor naar mobiele telefoon voor 
gebruik met OsmAnd, of een andere GPS app] 

 

Plannings hulpmiddelen op PC 

http://www.garmin.com/nl-BE/shop/downloads/basecamp
http://garmin.openstreetmap.nl/
https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/13tappa-via-francigena-2016-pontarlier-villeneuve-13781848
http://www.gpsvisualizer.com/convert_input
https://osmand.net/
https://www.europafietsers.nl/sites/default/files/fietsen_met_gps_smartphone_navigatie.pdf


Je eigen route maken 
Lees meer 

https://drive.google.com/open?id=1zDZlXlgg0I1yG902Uq8echZkrW95RNcP


Michelin 
kaarten 

1/150.000 – 1/200.000 



Kaarten op papier 

Nederland 
Falk Fietskaart (1:50000) 

België & Luxemburg 
Fietskaarten AltaVia België – Noord Frankrijk (1:75000) 
België langeafstandsfiets overzicht 2018 (NGI) 
Michelin 

Frankrijk 
Regio Michelin (1:130000 tot 1:200000) 

Duitsland 
Falk reginalkarte (1:150000) 
Kompass (1:50000) 

Zwitserland 
Print van website map.wanderland.ch 

Italië 
Touring Editore (1:200000 of 1:500000) 
Kompass (1:50000) 

 
Kopieer deel van de kaart dat je nodig hebt om gewicht te besparen. 
Alternatief is schermafdrukken in routeplanner. 

 
 
 

https://www.altaviatravelbooks.be/fietskaarten-knooppunten-voies-vertes-ravel/?f=393&f=30+377
https://www.altaviatravelbooks.be/fietskaarten-knooppunten-voies-vertes-ravel/?f=393&f=30+377
https://www.altaviatravelbooks.be/fietskaarten-knooppunten-voies-vertes-ravel/?f=393&f=30+377
https://www.altaviatravelbooks.be/9789462352698/gr/belgie-langeafstandsfiets-overzicht-2018/
https://map.wanderland.ch/?lang=en&bgLayer=pk&resolution=250&season=summer&layers=Veloland&E=2631750&N=1189000


Welke route: The basics 

Wat  
drijft 

me? 

Wat kan  
ik  

aan? 

Risk 
Appetijt  

Waarmee 
moet ik 

rekening 

houden ? 

Je route plannen of aanpassen in functie van … 



 Spiritueel en of religieus 

 Een persoonlijke uitdaging 

 Een culturele of historische interesse 

 Mensen ontmoeten en welke dan? 

 Gewoon genieten 

 Los komen uit de dagelijks malle molen 

 Een kruispunt op je levenspad 

 Zwaar verslaafd 

 … als ik dat eens wist 

Wat  
Drijft 

Me? 



Wat kan  
ik  

aan? 

Technologie Behoor je tot  
Het clubje  
Flandriens? 



Waarmee 
Moet ik 

Rekening 

houden ? 



Risk 
Appetijt 

 ? 

Wat me niet meteen vernietigt, 
maakt me sterker. 

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) 



Hoe moeilijk is een route?  

Vaste elementen 
• Afstand 
• Stijgmeters 
• Hellingsgraad 
• Ondergrond 
• Soort baan  
• Kwaliteit kaart, gids, … 
• … 

Variabele elementen 
• Weersomstandigheden 
• Moraal (=50%) 
• Basis conditie (=50%) 
• Verkeersdrukte 
• Vermoeidheid 
• Medische toestand 
• Persoonlijke voorbereiding 
• Materiaal 
• Beschikbaarheid 

hulpmiddelen 
• … 



Reitsma of Benjaminse?  

 
• De objectieve moeilijkheidsgraad (vaste elementen) van beide hoofdroutes is 

aan elkaar gewaagd. Dit zijn uitgebalanceerde routes voor een breed (maar 
gemotiveerd!) publiek. 

• beide hebben degelijke route-paden, gidsen en gps ondersteuning die 
regelmatig geactualiseerd worden 

• de toscaanse slotfase van Benjaminse vraagt wat meer inspanning dan het 
umbrische traject van Reitsma 

• Reitsma heerst over het Oosten, Benjaminse over de Zwitserse Alpen voor de 
aanloop naar Italië 

• maar in Italië hebben beide oost-west alternatieven 
• Buiten het fiets-seizoen is de lagere Alpenpas over de Reschenpas een voordeel 
• Benjaminse heeft een rijk aanbod in zijn aanrij routes vanuit het westen 

 

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/parijs-is-de-instaproute/
https://www.reitsmaroutes.nl/over-mij/ontstaan-rome-route


De route die je zelf gevolgd hebt zal hoe dan ook de beste zijn! 
  

 Maar … 
 Als je voor het minste risico wil gaan; bekijk dan via Francigena, Reitsma en Benjaminse 

 Als je voor een historisch pelgrim verhaal wil gaan en van de voordelen van de ‘pelgrim’s 
infrastructuur’ wil genieten bekijk dan Franciscusroute, Emo en de via Francigena 

 Als je voor verwondering en verassing wil gaan en het nodige vertrouwen in de goede 
afloop kunt opbrengen werk dan je eigen route uit 

 En … 
 Misschien geen slecht idee om met behulp van de beschreven routes een route ‘à la carte’ uit 

te werken 

 Kijk eens op onze site op de pagina Pelgrims aangekomen over het verhaal van zij die een 
route al gevolgd hebben  

 

 

Welke route is de beste? 

https://pelgrimswegen.nl/vereniging/leden/pelgrims-aangekomen/


… enkele cijfers 

Benjaminse Reitsma 

Via 
Francigena 

(**) EMO   

Route Track Maastricht 
Amsterda
m Canterbery     

Track afsatand 1.950 2.169 2.030 2.618   

Track stijgen 22.237 ?? ?? 35.300   
Genormaliseerd 
(*) Tilburg 

Nijmwege
n Callais Lutre, BE   

Afstand 2.000 2.000 1.950 2.000   

Hoogste 2.119 1.535 2.478 2.098   

Stijgen 14.100 10.379 17.800 14.172   

    

Alpen voorbij Garda meer 
Garda 

meer Roppolo Rovino (Turijn)   

Stijgen 6.100 3.680 8.120 5.900   

km tot Rome 680 660 862 860   

Stijgingsgraad 4 3 5 3   

Hoogste 904 982 1.042 1.042   

(*) normalisatie 2000 km van Rome 

Hoogte berekend met DEM grid (Nasa 30m) 

Filer op 500 meter 

https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view 

Nieuwsbrief 40 pagina 12 

(**) Via Francigena spoor mogelijk gedeeltelijk gegevens voor wandelaars 

https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem/eu-dem-v1.1/view
https://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Vereniging/Publicaties/Nieuwsbrief/NB40/NIEUWSBRIEF-40.pdf


Informatie op website 

file:///C:/Users/Luc/Videos/pnr_site4fietsers_v1.movie.avi


Informatie op website 



Inspiratie : Rik Carton 

Het boekje kan besteld worden door 
eenvoudig een mail te sturen naar 
rik.carton@telenet.be 

mailto:rik.carton@telenet.be


 Uitrusting 

 Conditie 

 Try-out van 3-4 dagen 

 Plannen 
 Ontmoetingsdagen, Beurzen 

 Op lange termijn: Route, Uitrusting, Italiaans, 
Inentingen, Verzekering, Lidmaatschap, 
Sponsoring 

 De dagen voor vertrek 

 Kosten 
 Wat kost het? 

 Wat kan ik uitsparen? 

Voorbereiding 

http://lastradaanord.blogspot.com/2012/02/het-lijstjes-moment.html


 Schoenen en Kousen 

 Kleding 

 Rugzak 

 Slaapzak 

 Tent 

 Kookvuur 

 Gadgets 

Uitrusting 

Paklijst ! 

http://lastradaanord.blogspot.com/2012/03/gadgets-voor-de-21-eeuwse-pelgrim.html


 Waar naar kijken 

 Remmen 

 Bagage dragers 

 Versnellingen 

 Binnen en buiten banden 

 Stuur 

 Site De Geus : Van 1000 tot 8000 

 Site Op pad, De vacantiefietser : Forum 

 Gernomeerd maar duur Santos fietsen 

Fiets 

https://fietsendegeus.be/product-category/reizen-en-trekking/




 Overnachten 

 Digitale hulpmiddelen 

 Ongevallen 

 Gevaren 

 Terugkeren 
 
 
Onderweg 



Overnachten 



Gevaren onderweg 
Klik voor tips 

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/tips-tegen-achtervolging-door-honden/
https://www.fietsersbond.nl/nieuws/tips-tegen-achtervolging-door-honden/




 Italië ticket van enkele uren voor 24 uur, enkel op regionale treinen: 
bvb Rome – Firenze, dan Firenze - Milaan 

 Ryanair in Charleroi: Geen wagentjes op de vlieghaven! 

 Thello treinen :  

 Venetië – Parijs 

 Milaan – Marseille verder met Isy trein 

 Flixbus voor een aantal bussen, goedkoopste oplossing, zie boeking 

Vervoer terug met de fiets 

https://www.izy.com/fr/decouvrir-loffre


Mijn eigen tochten … 



Mijn fietstocht 

https://fietstochtassisi.blogspot.com/
https://lucgregoir.be/


 www.pelgrimswegen.nl 

 lucgregoir.be 

 luc.gregoir.antwerpen@gmail.com 

 Slides van mijn fietstocht Edegem – Assisi 

Meer informatie nodig? Altijd welkom 

http://www.pelgrimswegen.nl/
http://www.lucgregoir.be/
mailto:Luc.gregoir.antwerpen@gmail.com
https://fietstochtassisi.blogspot.com/
https://fietstochtassisi.blogspot.com/
https://fietstochtassisi.blogspot.com/
https://fietstochtassisi.blogspot.com/

