knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE

FLAMINIO & PONTE MILVIO

FLAMINIO & PONTE MILVIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
32
33
34
35
36
38

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Treebar
Alternative
Midali on the road
MAMA kitchen
20MQ
Piccola Londra
Auditorium Parco della Musica
Notebook all'Auditorium
Museo Archeologico
MAXXI
Neve di Latte
Foro Italico
Polo Natatorio
Bar del Circolo
Stadio Olimpico
mozaïeken
lungotevere
Ponte Milvio
Chioschetto di Ponte Milvio
Mercatino di Ponte Milvio
Trapizzino
MET
Maybe
Ennio Shoes
Niki Nika
Il Quinto Quarto
Da Brando Bistrot
Steccolecco
Bakery House
Mondi Pasticceria
Charlie
Panificio Nazzareno
Roma Beer Company

ROUTE

Langs de ‘Walk of Fame’ kun je de namen lezen van honderd beroemde Italiaanse ex-atleten.
Op het Foro Italico hebben belangrijke evenementen plaatsgevonden, zoals de Olympische
Spelen (1960), het WK voetbal (1990) en diverse zwemkampioenschappen.

flaminio & ponte milvio

WEINIG TIJD

OVER DE ROUTE
Als je deze wandeling wilt fietsen, begin dan pas bij het Auditorium; dat is veiliger. De eerste
adressen zijn goed te bereiken per tram. Van tevoren een kaartje voor een wedstrijd of
concert kopen is een aanrader, zodat je optimaal kunt genieten van het Auditorium en het
Foro Italico. Het is een gevarieerde route vol sport- en muziekhighlights.

DE WIJKEN
Piazza del Popolo was vroeger een van de toegangspoorten tot Rome. Weinig toeristen
wagen het om het gebied ten noorden van dit beroemde plein te verkennen, maar het is meer
dan de moeite waard. De Via Flaminia die hier begint, leidt uiteindelijk helemaal tot Rimini.
Een van de eerste hoogtepunten langs deze weg is het Auditorium Parco della Musica. Dit
festival- en concertterrein bestaat pas sinds 2002, maar is in korte tijd een geliefde culturele
ontmoetingsplaats geworden.
Niet ver hiervandaan bevindt zich het MAXXI, museum voor moderne kunst. De barakken er
tegenover zullen in de toekomst in huizen en culturele centra getransformeerd worden. Het
museum staat in een typisch Romeinse, gemengde buurt met woningen van zowel
middenstanders als welgestelden.
In de vierde eeuw na Chr. kreeg de heidense keizer Constantijn een visioen bij de Ponte
Milvio, een gebeurtenis die enorm belangrijk is gebleken in de geschiedenis van het
christendom. De wijk rondom de brug is tegenwoordig hét centrum van het nachtleven van
Noord-Rome vol clubs, cafés en restaurants.
Langs de Tiber (Lungotevere) wemelt het van de fietsers, hardlopers en skateboarders. Het is
een aangename plek om uit te waaien en de stad vanuit een andere hoek te bekijken.
Tweemaal per maand komen honderden kooplui uit Centraal-Italië met hun waar naar de
Mercatino di Ponte Milvio. De markt vindt niet alleen beneden bij de rivier plaats, maar ook
boven langs de weg.
Het Foro Italico is een wijds sportcomplex dat in 1932 ingewijd werd door Mussolini. Het
terrein is gedecoreerd met marmeren beelden die geschonken zijn door de gemeentes van
verschillende Italiaanse provincies. Ieder beeld vertegenwoordigt een andere tak van sport.

Auditorium Parco della Musica + MAXXI + Foro Italico + Ponte Milvio + Panificio
Nazzareno

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.90 km)

36 , de Love Bar waar het zien en gezien worden is, een echte pub 38 of op straat bij de

gezellige kiosk (39).

Nuttig wat in de groene Treebar 1 en verwen jezelf links met wat nieuws voor je garderobe
2 3 . Keukenspullen koop je een paar deuren verderop bij MAMA Kitchen 4 . Steek over

voor een een drankje en een modieus huisaccessoire 5 of blijf aan deze kant van de straat
om je even in Londen te wanen 6 . Het Auditorium Parco della Musica heeft altijd mooie
muziek op het programma staan 7 , verkoopt boeken 8 en beschikt zelfs over een klein
archeologisch museum 9 . Steek de Via Flaminia over en bewonder moderne kunst in het
indrukwekkende MAXXI 10 . Na afloop eet je een ijsje aan de noordkant van het plein bij Neve
di Latte 11 en je steekt de rivier over om Mussolini’s gigantische sportterrein Foro Italico te
bezoeken 12 13 15 . Bij de bar kun je wat drinken en op adem komen 14 en de mozaïeken op
de grond stammen uit de tijd van het fascisme 16 . Steek de drukke weg over en daal af langs
de rivier de Tiber 17 . Heb je behoefte om even de benen te strekken? Loop dan binnen bij Il
Gianfornaio (18). Een (banket)bakkerij met zoetwaren, pizza, koffie en cocktails. Schuin
tegenover stuit je op de brug Ponte Milvio 19 , een belangrijk monument in de geschiedenis
van het christendom. Hier kun je een cocktail drinken tussen de Noord-Romeinse jongeren 20
of twee keer per maand op een antiekmarkt rondstruinen 21 . Het ovale plein er tegenover
kent vele eetgelegenheden, zoals Trapizzino 22 , met originele pizzabroodjes. Op de hoek vind
je een trendy concept restaurant met binnentuin 23 en iets verder dameskleding 24 . Sla de
Via Flaminia, met veel eetgelegenheden en kledingwinkels. Aanraders aan de linkerkant zijn
de typisch Romeinse schoenenwinkel Ennio 25 en Niki Nika 26 voor bijzondere merkkleding.
Loop je helemaal door, dan kun je regionale gerechten proeven bij het gerenommeerde Il
Quinto Quarto 27 . Of dichterbij bij bistrot Da Brando 28 , bij het gezellige Polpetta (29) of bij
restaurant Mamma Nanà (30) met verfijnde visgerechten. Naast Mamma Nanà vind je
herenboetiek Massimiliano Paolini voor Italiaanse maatpakken of mooie accessoires [31].
Steccolecco in de Via Riano verkoopt biologisch ijs op een stokje 32 en de buren hebben
heerlijke muffins 33 . Keer terug naar de straat waar je net was en kijk je ogen uit in een oude
Italiaanse gebakszaak waar keuze te over is 34 . Sluit je dag af bij een van de vele dynamische
tentjes rondom Piazzale Ponte Milvio zoals Charlie 35 , een getransformeerde bakkerswinkel
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1 TREEBAR - ETEN & DRINKEN

De Treebar kenmerkt zich vooral door zijn relatief groene decor, een zeldzaam pluspunt in het
stadscentrum. Je ziet er Romeinse yuppen, tegen de houten schutting geleund en met een
cocktail in de hand. Er is een speciaal ‘drankje van de maand’ en een rijk aperitiefbuffet. Zeker
in het weekend is het er bomvol en gezellig.
via flaminia 226, www.treebar..it, open ma 18.30-2.00, di-zo 12.30-15.30 & 18.30-2.00,
cocktail € 10, tram 2
2 ALTERNATIVE - SHOPPEN

Alternative is een dameskledingzaak met kleding en accessoires van voornamelijk Franse,
Spaanse en Italiaanse modehuizen. Je kunt er ook juwelen kopen of een personal shopper
inschakelen.
via del vignola 67/69, ma 15.00-19.30, di-za 10.00-13.30 & 16.00-19.30, tram 2
3 MIDALI ON THE ROAD - SHOPPEN

Al dertig jaar is Martino Midali voortdurend op zoek naar het beste voor zijn vrouwelijke
klanten. Wat zijn de behoeften van de dames? Hoe kan hij zich blijven onderscheiden van
andere ontwerpers? Midali on the road combineert mode met kunst.
via flaminia 255/257, www.martinomidali.com, ma-za 10.00-14.00, 15.30-19.30, tram 2
4 MAMA KITCHEN - SHOPPEN

Een ‘sociale keukenwinkel’, zo omschrijft MAMA kitchen zichzelf. Het is een
ontmoetingsplek waar iedereen met belangstelling voor de kookwereld zijn smaken en
interesses uitwisselt, op basis van de speerpunten ‘food, cook, wine, book’. Er worden
demonstraties en proefsessies georganiseerd.
via flaminia 263, www.mamakitchen.it, ma, wo & vr 9.30-20.00, di, do & za 9.30-14.00 &
16.00-20.00, tram 2
5 20MQ - ETEN & DRINKEN

“Doet u mij maar een kop koffie en verder... die stoel daar alstublieft.” Bij 20MQ kun je niet
alleen lunchen of wat drinken, maar ook originele voorwerpen kopen. Bijvoorbeeld lampen,
speciaal ontworpen voor de zaak, of tassen en T-shirts. Een ideale tent om je wandeling mee
te beginnen als je zin hebt in een design-ontbijt.
via flaminia 314c, www.20mq.com, dagelijks 08:30-20:00, tram 2
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6 PICCOLA LONDRA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Piccola Londra is de bijnaam van de kleine privé-straat Via Bernardo Celentano. De rij
gekleurde huizen wordt ‘Klein Londen’ genoemd, omdat het door de lage woningen met hun
trappetjes en ijzeren hekjes lijkt of je in een Engelse wijk als Mayfair bent. Het is er rustig én
brandschoon, maar je betaalt je blauw aan huur. De wijk was een idee van de Brits-Italiaanse
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Ernesto Nathan, die honderd jaar geleden burgemeester was en huisvesting wilde bieden aan
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via flaminia 287, dagelijks , entree gratis, tram 2
7 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - LEUK OM TE DOEN

Het Auditorium Parco della Musica, ontworpen door de Italiaanse architect Renzo Piano, is
een terrein gewijd aan muziek. Drie grote concertzalen vormen de belangrijkste componenten
van het culturele complex. Daarnaast is het dé plek voor festivals, congressen, modeshows,
literaire evenementen en kunsttentoonstellingen. Het Auditorium is de basis van het nationale
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Liselotte van Leest
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orkest Santa Cecilia en van het Romeinse filmfestival, dat hier ieder jaar in oktober plaatsvindt.
viale pietro de coubertin 30, www.auditorium.com, dagelijks 11.00-einde evenement, entree
gratis, tram 2 / bus 910
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8 NOTEBOOK ALL'AUDITORIUM - SHOPPEN

Reitler
LAATSTE UPDATE

De behoorlijk ruime boekenzaak Notebook all’Auditorium voorziet heel wat liefhebbers in
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hun behoefte: films, boeken, cd’s en bladmuziek, je vindt er van alles en nog wat. Daarnaast
kun je er kantoorartikelen kopen, en zelfs wijn.
Viale Pietro de Coubertin 30, www.notebookauditorium.it, dagelijks 10.00-einde evenement,
tram 2 / bus 910

LOCAL

9 MUSEO ARCHEOLOGICO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Tijdens de werkzaamheden voor de bouw van het Auditorium in 1995 deed men een
interessante vondst. Muurresten van de 6e eeuw v. Chr tot de 3e eeuw n. Chr werden
blootgelegd. Het bleek te gaan om een boerderij met een oppervlakte van 2000 m², behorend
aan een welgestelde Romeinse soldaat. Later onderging dit archaïsche gebouw meerdere

LISELOTTE VAN LEEST

Liselotte houdt van pasta carbonara en geschiedenis. Goede
redenen om naar Rome te verhuizen,vond ze een paar jaar
geleden. Ze maakt nu reportages in de Italiaanse hoofdstad
en daarbuiten. Als ze niet op pad is, drinkt ze het liefst
biertjes op het terras bij San Calisto, of draait ze met een
vork nestjes in een Romeinse pasta.

metamorfoses. In het Museo Archeologico kun je onder andere houten reconstructies van
de verschillende bouwwerken zien.
viale pietro de coubertin 30, www.auditorium.com/it/musei, okt-mrt ma-za 11.00-18.00, zonen feestdagen 10.00-18.00, apr-okt dagelijks 10.00-20.00, entree gratis, tram 2 / bus 910
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