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

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Eataly
Doppiozeroo
Hunting Pollution
Porto Fluviale
Ostiense streetart
Piramide di Caio Cestio
Cimitero Acattolico
Emporio delle Spezie
Volpetti
Get Cool Testaccio
Osteria degli Amici
Monte Testaccio
Jumping Wolf
Mercato di Testaccio
Mattatoio di Roma
Trapizzino
San Francesco a Ripa
Basilica di Santa Cecilia
Biscottificio Artigiano Innocenti
Ai Marmi
Elvis Lives
Ivo a Trastevere
The Butcher
Twice Vintage
Samovar
Nannarella
Bar San Calisto
Piazza di Santa Maria in Trastevere
Basilica di Santa Maria in Trastevere
Piazza de' Renzi
Bar del Cinque
Santa Maria della Scala
Il Baretto
Tempietto del Bramante
Il Fontanone
Piazzale Giuseppe Garibaldi

ROUTE
ostiense, testaccio &
trastevere
OVER DE ROUTE

Deze wandeling gaat door drie bijzondere wijken. Trastevere was altijd al een uitindering in de
Romeinse geschiedenis, daar aan de overkant van de Tiber. De negentiende-eeuwse
arbeiderswijk Testaccio is een buitenbeentje binnen de Aureliaanse muren. Industriewijk
Ostiense is de laatste jaren aan een nieuw leven begonnen.

DE WIJKEN

Paint over the cracks staat er te lezen op een bekende muurschildering aan de Via dei
Magazzini Generali, een spreuk die symbool kan staan voor de transformatie die Ostiense de
laatste jaren heeft doorgemaakt. Ostiense ligt net ten zuiden van het centrum en is een wijk
die steeds meer in trek komt. De buurt is de laatste jaren behoorlijk opgeknapt: er zijn veel
leuke restaurants en bars geopend en een paar grote streetartfestivals hebben de voormalige
industriebuurt een kunstzinnige upgrade gegeven. Da Gazometro (de silo waar voorheen de
gasvoorziening voor Rome dagelijks werd aangevuld) trekt overal je oog en, hetColosseo
Moderno is hét icoon van deze wijk.
Ingeklemd tussen de Via Marmorata en de Tiber ligt de wijk Testaccio. Deze nog altijd
behoorlijk karakteristiek Romeinse volkswijk vlak bij het centrum is letterlijk en figuurlijk
gebouwd rondom het slachthuis – tegenwoordig culturele hub – en diende oorspronkelijk om
arbeiders te huisvesten. De buurt is vernoemd naar de Monte Testaccio. De wijk is gezellig en
levendig, maar kent (nog) niet de toeristische drukte: het is de enige buurt in het centrum die
nog een echte woonwijk is.
Trastevere is de wijk ‘aan de andere kant van de Tiber’. In sommige gedeeltes van de wijk
herken je nog dat middeleeuwse dorp (dat dit tot lang ná de middeleeuwen gebleven is), in
andere stukken moet je haast over de hoofden lopen, zo druk is het. Er zijn niet zoveel
oorspronkelijke Trasteverini meer over, maar wie er nog is, is trots op zijn wijk.
Het is een stukje klimmen, de Gianicolo-heuvel op, maar er zijn genoeg leuke plekken om
onderweg te stoppen, en het uitzicht over de stad is absoluut de moeite waard. Als je het een
beetje handig timet, daal je na het uitzicht volledig in je te hebben opgenomen weer af en
geniet je in het bruisende Trastevere van een welverdiende aperitivo.

WEINIG TIJD

Piramide di Caio Cestio + Monte Testaccio/Jumping Wolf + Santa Maria in Trastevere +
Bramantes Tempietto + Het uizicht vanaf de Gianicolo heuvel

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.30 km)
Begin bij eetsensatie Eataly 1 . Loop Piazzale 12 Ottobre 1492 over, houd rechts aan en loop
Via Pellegrino Matteucci in. Ga links, Via Ostiense in. Steek over op het kruispunt voor dolci
2 . Ga de hoek om en loop over Via del Gazometro naar het kruispunt waar je rechts de reiger

ziet 3 , ga links voor 900 m2 eten 4 . Verken de buurt voor streetart 5 . Loop terug en ga
links, Via delle Conce in. Ga op de rotonde Viale del Campo Boari in voor de piramide 6 . Loop
voor de stadspoort langs naar de begraafplaats 7 . Volg Via Caselli en ga links Via Marmorata
in, ga weer links op Via Galvani en rechts op Via Luca della Robbia voor specerijen 8 . Op de
volgende hoek met Via Marmorata koop je Italiaanse lekkernijen 9 . Ga in de volgende straat
weer links voor nieuwe kleding 10 . Wandel een stukje door het gezellige Testaccio. Ga links
Via Zabaglia in en ga naar de osteria 11 tegenover de antieke vuilnisbelt 12 , die je al van een
afstand zag. Kijk als je met de berg aan je linkerhand verder loopt om voor de muurschildering
13 . Ga rechts Via Ghiberti op en ga dan links voor de mercato 14 en industrieel erfgoed 15 .

Loop over Via Franklin terug de wijk in en ga rechts Via Manuzio op, links Via Ghiberti in en
rechts Via Branca in voor een driehoekig broodje 16 . Loop door, ga de vierde links, de eerste
rechts en ga links om de brug over te gaan. Loop langs Porta Portese en ga rechts Via de’
Settesoli in voor de Heilige Ludovica 17 . Loop door, ga Via della Madonna dell’Orto in en dan
links Via di S. Michele in voor de beschermvrouwe van de muziek 18 . Vervolg je weg en
neem de eerste straat links. Voor de lekkerste koekjes ga je even rechts Via delle Lucce in 19 .
Loop terug, vervolg je weg. Links, in Viale di Trastevere eet je pizza 20 . Ga iets verderop, aan
de overkant van de straat, Via di San Francesco a Ripa in, vol leuke winkels en restaurants 21
22 23 24 . Loop over Piazza di San Calisto, waar genoeg keuze is op het terras 25 26 27 .

Loop het straatje door voor een van de oudste fonteinen 28 en kerken van Rome 29 . Loop
een stukje om de kerk heen maar ga meteen rechts, volg de Vicolo del Piede en maak wat
foto's op Piazza de’ Renzi 30 . Verlaat het pleintje aan de andere kant en ga aan het eind links.
Rechts is een fotogeniek terrasje 31 . Neem rechts Via della Scala en ga de gelijknamige kerk
in 32 . Vervolg je weg en ga linksaf Via Garibaldi op. Over deze weg slinger je de heuvel op 33
34 , voorbij de fontein 35 neem je rechts Passeggiata del Gianicolo en eindig Garibaldi 36 .
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1 EATALY - ETEN & DRINKEN

5 OSTIENSE STREETART - LEUK OM TE DOEN

Eataly is een ware eetsensatie, die in korte tijd voor veel Romeinen een begrip geworden is.
Een voormalige stationshal van vier verdiepingen hoog biedt het beste op het gebied van
eten, in restaurants die ieder een eigen specialiteit hebben: kaas, vlees, pizza, pasta

Dat je in de voormalige industriewijk Ostiense nu van zoveel schitterende streetart kunt
genieten komt onder andere door een streetartfestival dat hier in 2010 gehouden werd. Veel
grote namen hebben toen hun kunstwerken achtergelaten op de muren van onder andere de

en gefrituurde lekkernijen. Kies waar je zin in hebt en zoek een plekje in een van de
restaurants. Je kunt ook eten kopen, dus houd een plekje vrij in je koffer en neem wat
pastadeeg, olijfolie of koekjes mee naar huis.

Via dei Magazzini Generali (JB Rock maakte hier zijn Wall of Fame: een rode achtergrond als

piazzale xii ottobre 1492, www.eataly.it, +39(0)6-90279201, dagelijks 10.00-0.00 , wisselende
prijzen, metro b, b1 piramide of garbatella

loper met een abc'tje van iconen uit verleden en heden) en langs de Via delle Conce, waar
Herbert Baglione een buitenaards neo-artnouveauwerk maakte met surrealistische vrouwen
zonder gezicht.
via del porto fluviale, via delle conce, via dei magazzini generali, metro b, b1 piramide

2 DOPPIOZEROO - ETEN & DRINKEN

Om de hoek van de gasfabriek vind je Doppiozeroo, populair onder Romeinen vanwege het
lunch- en aperitivo-buffet. Denk aan schalen vol gegrilde groenten, stukken pizza, pastasalades
en nog veel meer. Het restaurant is vooral bekend om zijn huisgemaakte zoetwaren, die
worden gebakken in een veertig jaar oude steenoven. In het weekend serveren ze ook

6 PIRAMIDE DI CAIO CESTIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Toen Egypte bij het Romeinse Rijk hoorde (en Julius Caesar Cleopatra versierde) heerste er in

brunch, met een ruime keuze van deze dolci.
via ostiense 68, doppiozeroo.com, +39(0)6-57301961, dagelijks 7.00-2.00, pasta € 10, metro
b, b1 piramide

Rome een ware Egyptehype. Eigenlijk was alles uit Egypte hot: van Nubische slaven, tot
obelisken tot Egyptische goden. De edelman Caio Cestio pakte het iets grootser aan dan de
gemiddelde Romein; hij liet een piramide van 36 meter hoog en 30 meter breed bouwen en
liet zich hier begraven. Als het goed genoeg is voor de Farao’s ... Toen keizer Aurelianus ruim
twee eeuwen later een nieuwe stadsmuur liet bouwen, werd de Piramide di Caio Cestio
hierin opgenomen.

3 HUNTING POLLUTION - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Dat Rome véél meer is dan oudheid en barok zal je in Ostiense, een voormalige industriewijk
en nu een van de bekendste streetartwijken van de stad, meteen duidelijk worden.
Bijvoorbeeld wanneer je tegen de gigantische reiger van Iena Cruz aanloopt. Hunting
Polution is niet alleen waanzinnig mooi, maar ook nog gemaakt met speciale ‘airlite’ verf,
deze gaat het effect van vervuiling tegen. Je kunt de titel dus letterlijk nemen: deze reiger eet
uitlaatgassen.

piazzale ostiense, www.turismoroma.it/it/node/1070, +39(0)6-39967700, 2e en 4e weekend
van de maand 11.00, metro b piramide, bus 75, tram 3, 8 porta s. paolo
7 CIMITERO ACATTOLICO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Vlak langs de Aureliaanse muur ligt de niet-katholieke begraafplaats Cimitero Acattolico.
Vanaf de 18e eeuw werden hier alle niet-katholieken begraven. Vaak waren dat geen
Romeinen en opvallend vaak waren dat beroemde figuren. Als je beroemde graven wilt
spotten, is dit de begraafplaats to be. Zo liggen op dit prachtige kerkhof de dichters John

via del porto fluviale, metro b, b1 piramide, tram 3, 8 porta s. paolo

Keats, Percy Shelley en Julius, de enige zoon van Johann Wolfgang von Goethe. Ook de
oprichter van de Italiaanse communistische partij, Antonio Gramsci, ligt hier begraven.

4 PORTO FLUVIALE - ETEN & DRINKEN

De geschiedenis van Ostiense als industriewijk is levend gehouden in het industriële interieur
van Porto Fluviale: trattoria, pizzeria, bar. Het oppervlak van 900 vierkante meter van deze
eetgelegenheid is verdeeld in vier zones: waar je gaat zitten hangt af van het tijdstip en waar
je trek in hebt. Onze favoriete plekken zijn de bar en de binnentuin (even zoeken, maar dan zit
je erg fijn).

via caio cestio 6, www.cemeteryrome.it, +39(0)6-5741900, ma-za 9.00-17.00, zo 9.00-13.00,
entree gratis, metro b, b1 piramide, tram 3, 8 porta s. paolo
8 EMPORIO DELLE SPEZIE - SHOPPEN

via del porto fluviale 22, www.portofluviale.com, +39(0)6-5743199, dagelijks 10.30-2.00, pasta
€ 10, metro b, b1 piramide

In dit qua oppervlakte toch behoorlijk bescheiden winkeltje kun je zo ongeveer alle kruiden en
specerijen kopen die je kunt verzinnen. Emporio delle Spezie is een waar rijk der specerijen.
via luca della robbia 20, www.emporiodellespezie.it, +39(0)327-8612655, ma-za 9.00-13.30 &
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16.00-20.00, metro b, b1 piramide, tram 3, 8 marmorata/galvani

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

9 VOLPETTI - SHOPPEN

De twee broers Volpetti hebben al sinds 1973 hun winkel op charmante wijze volgestouwd

colofon

met Italiaanse lekkernijen. Het aanbod is enorm en de kwaliteit fantastisch, veel lokaal en met
keurmerk. In de zijstraat om de hoek kun je in de tavola calda aanschuiven voor een bord
pasta.

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

via marmorata 47, www.volpetti.com, +39(0)6-3755130898, open ma-vr 8.30-14.00 &
16.30-20.15, za 8.30-20.30, metro b, b1 piramide, tram 3, 8 marmorata/galvani
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

JESSICA SCHOTS

Schrijven in een barretje, nieuwe plekken ontdekken en uren
door de stad lopen om vervolgens vrienden te ontmoeten
om samen nog meer nieuwe plekken te ontdekken. Jessica
Schots zag het helemaal voor zich. Voor de kunst,
architectuur, het weer en het leven verhuisde zij in 2019 naar
Rome.
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