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Natuurlĳk mag het Collosseum niet ontbreken als je per fiets Rome verkent
Foto: Ge�y/ Guy Thouvenin

We stuiten op een nieuwerwets fietspad

Op de pedalen door
Rome
05 AUG 2015 Robert B.P. van Weperen

Kan dat? Fietsen door het klassieke en het moderne
Rome? Als je ziet hoe hedendaagse Romeinen op een
huurfiets door Amsterdam zwabberen en zwieren, moet
je vaak voor het ergste vrezen. Zĳn er in de hoofdstad
van Italië überhaupt wel fietspaden? Zĳn er
huurfietsen? Kortom, Rome is vast een hele uitdaging.

Roma Termini. We zĳn er! Na zo’n 24 uur treinen komt onze
trein steunend en kreunend tot stilstand. Onverwacht fris
klimmen we uit de trein. Gelukkig hadden we tot München
een couche�e. Dat klinkt als Frans voor slecht slapen, maar
dankzĳ de airco en lekkere lakentjes viel dat enorm mee. Zelfs
onze eigen fietsen konden mee op de trein.
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Om ons Rome-fietsavontuur rustig te beginnen, sturen we
eerst richting het park rondom Villa Borghese. Hier resideerde
ooit de familie Borghese achter hoge hekken. Zĳ hadden zoveel
cash dat ze dit park – tegenwoordig de grootste groene ruimte
van Rome – helemaal voor zichzelf hadden. Gelukkig is de
stadstuin alweer ruim een eeuw eigendom van de stad Rome
en mogen wĳ, eenvoudige, titelloze toeristen ons hier ook
vermeien. Het park is fijn, want hier hoeven we niet bang te
zĳn om van de sokken te worden gereden door auto’s en al te
assertieve Italianen op brommerscooters. Bovendien zĳn hier
enkele van de mooiste musea van Rome te vinden: Museo
Borghese, Galleria Borghese, Galleria Nazionale d’Arte
Moderna en de Villa Giulia. We gaan voor Villa Giulia,
beroemd om hun collectie Etruskische scha�en, met als
topstuk de Apollo van Vulca.

 

De Tiber
Foto: De Telegraaf

Rozerood asfalt
Als we weer buiten staan, doen we een ontdekking die wat ons
betre nog net even iets belangrĳker is dan het terraco�a
beeld uit de 6e eeuw voor Christus: we stuiten op een
nieuwerwets fietspad. Een fietspad dat nota bene deel
uitmaakt van het fietsnetwerk dat ze hier ‘percorsi ciclabili’
noemen. Met strak, rozerood asfalt en niet mis te verstane
wi�e markeringsstrepen: auto’s wegwezen, hier wordt alleen
gefietst.

We beginnen aan een serieuze verkenning van Rome, met de
rivier de Tiber als leidraad. Al na een half uur concluderen we
dat dit een slimme keuze is, want hier hoeven we niet of
nauwelĳks te vrezen voor het verkeer. Bovendien hebben we
‘en passant’ de high lights voor het uitkiezen. Van noord naar
zuid scheren we rakelings langs het Mausoleo di Augusto, waar
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Keizer Augustus zĳn laatste rustplaats hee. Een immens
complex van gebouwen en gebouwtjes, waar uiteindelĳk zelfs
een Middeleeuws kasteel tegenaan werd gebouwd. We vinden
het wel een beetje overdreven allemaal. Want hĳ was slechts
een achterneee van Julius Caesar en keerde na zĳn dood
weder tot een klein hoopje as, waar je niet eens een slakom
mee kunt vullen. We gaan weer verder en passeren Castel San
Angelo, dat vooral veel indruk op ons maakt omdat de muren
zo opvallend hoog zĳn. Dat blĳkt trouwens niet toevallig: de
opdrachtgever had een reputatie te verliezen waar het ging om
muren: niemand minder dan Keizer Hadrianus liet dit kasteel
bouwen.

 

In Rome vind je niet zoals in Nederland overal glad fietsbeton
Foto: 123rf

Natuurlĳk hadden we ons ook bĳ dit kasteel moeten melden
voor een rondleiding door een van de gidsen, die in het Italië
van 2015 heel behoorlĳk Engels spreken. Liever gebruiken we
de tĳd om de Tiber even de rug toe te keren en een uitje te
maken richting het Vaticaan en het Piazza San Petro. Op dit
plein - in de vorm van een ovaal fietswiel - mag je niet fietsen,
maar wat hadden we graag een rondje gemaakt om de naald in
het midden. Het zal vast het begin van een zonnesteek zĳn,
maar op enig moment hoor ik toch echt ‘Bedankt for dieh
Bloehmen’ over het plein echoën.

Trastevere
We zĳn weer terug op de kade van de Tiber en als we het
eilandje Isola Tiberina bereiken gaan we even in de remmen
voor een cappuccino en cantuccini koekjes, die hier in de
moederschoot nog altĳd net iets lekkerder smaken dan thuis.
Eenmaal in de oksel van de Tiber, die hier een flinke bocht
maakt, passeren we de wĳk Trastevere. Eeuwenlang woonden
hier arme ambachtslieden die de gebouwen construeerden in
het rĳke ‘Centro Storico’. Nu is het een stadsdeel waar talloze
restaurantjes zich concentreren en evenzoveel bars en
barretjes het night life faciliteren, dat hier bĳ voorkeur op
straat plaatsvindt.
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De 'toegangspoort' naar Trastevere
Foto: De Telegraaf

De volgende dag is de Via Appia Antica aan de beurt. De
hoofdweg die werd aangelegd in het jaar 312 vóór Christus en
die zelfs in het Nieuwe Testament wordt genoemd.
Eeuwenlang was dit dé handelsroute richting de haven van
Brindisi. Het bĳzondere aan deze weg zĳn de catacomben die
samen met ranke cypressen de route flankeren. Lange tĳd was
het verboden doden binnen de stadsmuren te begraven,
waardoor hier talloze grafmonumenten verrezen, die je ook
kunt bezoeken. Zoals de Catacomben van San Callisto waar
een half miljoen Romeinse burgers en
hoogwaardigheidsbekleders begraven werden. Hier trouwens
geen glad asfalt maar vaak enorme kasseien die ons flink laten
stuiteren. Gelukkig incasseren onze zadels en fietsbanden de
meeste klappen. Julius Caesar, die misschien niet zelf hoefde
te trappen, zat met zĳn keizerlĳke derrière vast minder
comfortabel dan wĳ. Arrivederla Roma!

Reiswĳzer
Als je ruim van tevoren reserveert, trein je voor minder dan
€100 naar Rome. Inclusief fiets. Je kunt reizen in spartaanse
treinstoelen of Single Luxe cabines met douche. Informatie:
www.treinreiswinkel.nl.

Vliegen en je fiets meenemen kan met o.a. Transavia vanaf
Ro�erdam. Enkeltje vanaf €35 en €45 voor de fiets.

De bus van eurolines.nl doet er 17 uur over en rekent ongeveer
€150. Fiets kan niet mee in de bus.

Veilig
„Door Rome fietsen is geweldig”, vindt Monique Hindriks van
Uniekrome.com. „Geen betere manier om de stad te
ontdekken. Iedereen kan het en het is veilig. Voor
Nederlanders is het helemaal goed te doen. Bĳ mĳn ‘klassieke
tour’ fiets je langs de belangrĳkste highlights, zoals het
Colosseum, het Pantheon en natuurlĳk de Trevi fontein.
Bovendien pikken we kleine straatjes en steeg�es mee. We
fietsen langs fonteinen en monumenten die misschien minder
beroemd zĳn, maar wel heel mooi. Al was het maar omdat er
minder toeristen zĳn. Eventueel organiseer ik ook fietstochten
die afgestemd zĳn op de wensen van de klant. Bĳvoorbeeld
langs de Tiber, want daar ligt zoals dat ook in het verhaal
genoemd wordt, een mooi fietspad”.

Culi-tip van Monique: Spaghe�eria L’Ache�o in de Via
Arche�o 26 vlak bĳ de Trevi fontein.

Speciale fietspaden
„De stad Rome doet serieus zĳn best om het fietsers naar de
zin te maken”, volgens Eric Castien van Bajabikes.eu. „Er zĳn
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speciale fietspaden en fietszones. Grootste hindernis zĳn
drommen toeristen in het oude centrum. Nota bene de
toeristen die in Rome voor de fiets kiezen, hebben een
voorbeeldfunctie: dankzĳ hen is het ‘rare’ er inmiddels vanaf
en ontdekken ook de Romeinen zelf de fiets. Steeds meer
Italianen pakken hun fiets om op hun werk te komen,
boodschappen te doen of zich te ontspannen. Met name
studenten en de jonge generatie nemen het voortouw. Wĳ
organiseren meerdere fietstochten. Langs de belangrĳkste
monumenten, maar bĳvoorbeeld ook een naar de Via Appia
Antica. We hebben zelfs een tocht voor ouders met kinderen.
Compleet met huurfiets met kinderzitje en kinderfietsen. Om
maar even aan te geven hoe veilig Rome is om te fietsen.”

Eten volgens Eric: „De lekkerste panini haal je bĳ Likeat Roma,
Corso Vi�orio Emanuele II 310, vlakbĳ het centrum.”

Metro en trein
Het fijne van Rome is dat je de fiets mee mag nemen in de
metro. Ook op het lĳntje naar Ostia Lido richting kust. Wil je
de regio rond Rome verkennen dan is de trein ideaal om de
stad uit te komen.

Bikesharing
Net als in bĳvoorbeeld Parĳs of Berlĳn hee Rome haar eigen
fietsenplan, waar je op diverse plekken een leenfiets uit een
rek kunt trekken. Het systeem heet Bikesharing Roma. Zie ook
www.bikesharing.roma.it. De vereiste smartcard kun je
kopen bĳ A.T.A.C. op onder andere Roma Termini, Lepanto en
Piazza di Spagna.

Stoer
Echte stoere jongens en meisjes fietsen natuurlĳk ook de
eerste 2000 kilometer tot Rome, op de kaarten van Paul
Benjaminse, waarbĳ de route zoveel mogelĳk langzaam
stĳgende rivierdalen volgt: www.cyclingeurope.nl.

Fietskaart stad Rome verkrĳgbaar bĳ www.piedaterre.nl.

Fietstocht door Rome met Nederlands sprekende gids:
www.bajabikes.eu of www.uniekrome.com.

Fietsenverhuur www.bicibaci.com of www.bajabikes.eu.

Fietsroutes, zoals langs de Tiber, met bezienswaardigheden:

www.piste-ciclabili.com/comune-roma.

Op www.fietsendoorrome.nl staan mooie fietsroutes voor de
doe-het-zelver.

LEES MEER OVER

STEDENTRIP   FIETSEN   ROME   FIETSPAD   TIPER

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Reportages over Rome
Rome voor beginners
Rome is misschien wel de beste bestemming voor
een citytrip met je geliefde. De Italiaanse hoofdstad
kent veel eeuwenoude bezienswaardigheden en
romantische plekken. Een spoedcursus Rome voor
beginners.
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