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

ROUTE

MADE IN FLORENCE

MADE IN FLORENCE
Bottega Montebello
Brunellesco
La Rotonda
Eduardo
Biblioteca delle Oblate
Sbigoli Terrecotte
Il Buttero in Firenze
Coltelleria Artigianale di Maurizio & Fabio Figus
Johnny Bruschetta
Angela Salamone
Mercato di Sant'Ambrogio
Mercato delle Pulci
Caffè Letterario
Paolo Carandini
Scuola del Cuoio
Quelo
Aquaflor
Libreria Brac
Common Man
Clet
Museo di Allessandro Dari
Arlo Haisek
Il Torchio
Tuscan Wine School
Signor Vino
Aria Art Gallery
La Bottega dell' Olio
Salvatore Ferragamo Museum
Ali Workshop Firenze
I Gioelli di Camilla
Carduccio Il Salotto Bio
Giulia Materia
Atelier Antonio Gatto

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Anita Russo Ceramics

ROUTE
MADE IN FLORENCE
OVER DE ROUTE

Deze wandeling komt door maar liefst zeven wijken en neemt je mee langs de leukste
ateliers, creatieve winkels, vernieuwende ontwerpers en straatkunst. In de vele mooie straten
en steegjes heb je volop kans om originele producten en souvenirs te vinden bij een van de
ambachtelijke ateliers. De route is lang, maar je kunt hem makkelijk opsplitsen in twee dagen.
Of pak de fiets. Stap dan wel even af op de Ponte Vecchio.

DE WIJKEN

Florence is bekend om zijn dom (Duomo) in het historisch centrum, maar ook zeker om
de kunstnijverheid en oude ambachten die je overal tegenkomt. Je ziet dan ook volop het
woord artigianale in de stad. Dit betekent 'met de hand gemaakt'. Het woord is van
toepassing op bijvoorbeeld ijs, lederwaren en pasta. Je vindt dit soort ambachtelijke adressen
door de hele stad en aan beide zijden van de rivier de Arno. De Via dei Servi in de wijk San
Marco is een goed voorbeeld. Aan het begin van deze winkelstraat met originele winkels en
ateliers ligt het plein Piazza Santissima Annunziata, waar in de zomermaanden regelmatig
concerten, films en markten worden gehouden.
De wijk Sant'Ambrogio is een echte volkswijk. Rond de dagelijkse warenmarkt Mercato di
Sant'Ambrogio en de vlooienmarkt Mercato delle Pulci vind je veel werkplaatsen van
ambachtslieden en originele (vintage) boetieks en restaurants. Er komen hier minder toeristen
en er heerst een gezellig onder-ons-sfeertje.
In de wijk Santa Croce zit direct achter de Basilica di Santa Croce de bekende leerschool
Scuola di Cuoio. Hier doen veel Aziaten een opleiding tot tassendesigner. De basiliek is de
grootste trekpleister in deze wijk, met graven van grootheden als Galileo Galilei, Michelangelo
en Macchiavelli.
Aan de overzijde van de rivier liggen de wijken San Niccolò en Oltrarno. San Niccolò is de wijk
onder het uitzichtpunt Piazzale Michelangelo. Deze kun je herkennen aan de grote toren,
de Torre di San Niccolò. Je vindt er gezellige eettentjes rond de oude stadspoort en er hangt
een authentieke sfeer. Op Via di San Niccolò en via de Bardi zitten veel verscholen
werkplaatsen. Ook straatkunstenaar Clet, een begrip in Florence, heeft hier zijn atelier.
De Oltrarno bestaat uit een wirwar van straatjes die rondom het gezellige plein van
Santo Spirito liggen. Op Via Toscanella, Via de Campuccio en Via Romana stikt het van de

ateliers, werkruimten en zogenaamde 'negolabs', een samenvoeging van negozio (winkel) en
laboratorio (werkplaats). Rond het plein kun je leuk eten en op zondag is er vaak een kunst- of
biologische markt.

WEINIG TIJD

Scuola del Cuoio + Straatkunst van BLUB en Clet + Aquaflor + Coltelleria Artigianale di
Maurizio & Fabio Figus + Campucc10

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.60 km)

aan het einde links en steek Piazza Santa Spirito over. Sluit af met een traditionele maaltijd
.

Start op Piazza Santissima Annunziata en loop via atelier
voor koffie en architectuur

richting de Duomo. Sla linksaf

. Loop achter La Rotonda Via del Castellaccio in. Ga

rechtdoor over Piazza Brunelleschi en links op Via dei Servi. Loop linksom voor de dom langs
voor ijs

. Sla links Via dell’ Oriuolo in voor boeken en aardewerk

. Steek over en ga

rechts Via Pietrapiana in. Bezoek achter de oude loggia werkplaatsen

. Vervolg Via

Pietrapiana en sla rechtsaf bij de kerk voor bruschetta’s en papierkunst
markthal door

naar het plein met de vlooienmarkt

. Loop de

. Sla rechtsaf vóór het zwarte

gebouw van La Nazionale en loop het voetgangerspaadje in naar complex Le Murate
Loop links Via dell' Agnolo in en ga linksaf naar Borgo Allegri voor perkament
einde ligt de leerschool

. Aan het

. Loop voor de kerk van Santa Croce langs en sla rechts Borgo

Santa Croce in voor lunch en parfum

. Steek over en loop Via Vagellai in voor koffie

. Loop langs de rivier en bekijk op de brug een standbeeld van Clet
linksaf en loop langs het park. Rechts is zijn atelier
juwelen

.

. Sla over de brug

. Ga rechts op Via San Niccolò voor

en volg Via de Bardi voor sieraden, papier, wijn en een hapje met uitzicht
. Steek de Ponte Vecchio over en ga links voor kunst en olie

pleintje. Loop Borgo San Apostoli uit en bezoek een museum vol schoenen

op het
. Steek het

water over en ga rechtdoor. Sla linksaf vóór de Tornabuoni-fontein, Borgo San Jacopo in. Bij
het verkeersbord van Clet en de man die zijn neus dichtknijpt, ga je rechts Via Toscanella in
voor leer

. Aan het einde kun je shoppen en eten

of loop meteen door naar

voor hoeden, thee en keramiek. Ga op de Via Romana rechts Via Campuccio in
voor ontwerpers en straatkunst

. Shop op de hoek bij

Serragli. Loop richting de rivier en koop een tas bij
kookles

en sla rechtsaf op Via dei

. Ga links Via d’Ardiglione in voor

. Ga rechts op Via Santa Monica voor verse pasta

. Vervolg Via dei

Serragli richting het water en reserveer rechts een tafeltje voor ’s avonds
sla rechts Via di Santo Spirito in voor sandalen en wijn
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. Loop door en

. Sla rechts Via Maffia in. Ga
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BOTTEGA MONTEBELLO - SHOPPEN

Bottega Montebello is een kunstwinkel en atelier van Maurizio en zijn vrouw Daniela. Zij
schildert harten en hij kleurige haaien en andere vissen op stukken sloophout. Ook maakt
Maurizio prachtige schilderijen van danseressen die als rokje de koepel van de Duomo
hebben. Voor een zeer origineel aandenken uit de stad.
via dei servi 111r, mauriziobomberini.blogspot.com, +0039(0)33-91381343, ma-za 9.00-13.00
& 15.00-19.00, bus c1 alfani, 23 pucci

BRUNELLESCO - ETEN & DRINKEN

Bij het gezellige Brunellesco is plek voor iedereen. Van kunstacademiestudenten, tot
kantoorwerkers en politieagenten. Bestel een koffie aan de bar en neem het mee naar het
schaduwrijke terras dat grenst aan het bouwwerk La Rotonda. Kom vroeg en probeer een
tafeltje voor de lunch te bemachtigen, want het loopt hier meestal storm. Bewonder binnen
ook even de enorme houtskooltekening van het nijlpaard. Boven deze bar zat vroeger de
werkplaats van Filippo Brunelleschi, de ontwerper van de Duomo.
via degli alfani 69r, www.brunellesco.it, +0039(0)55-3492325025, ma-vr 7.00-19.00, bord
pasta € 6, bus c1 alfani, 23 pucci

LA ROTONDA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

La Rotonda is een minder bekend bouwwerk van Filippo Brunelleschi, dezelfde Florentijnse
ontwerper die ook de koepel van de Duomo maakte. Het aparte achthoekige gebouw was
onderdeel van een kerk uit de renaissance. Vroeger zat er een talenschool in, maar
tegenwoordig staat het leeg. In de buurt wordt gefluisterd dat de gemeente La Rotonda wil
gaan verkopen. Aan de achterkant grenst het gebouw aan de faculteit van letteren en filosofie.
via degli alfani, bus c1 alfani, 23 pucci

EDUARDO - ETEN & DRINKEN

Heerlijk zelfgemaakt biologisch ijs eet je bij Eduardo aan het domplein. Hier bakken ze elke
morgen verse cono’s (hoorntjes) en dat ruik je! Probeer eens het amandelijs of neem een
gekke smaak zoals Chianti-wijn. De smaken zijn aangepast aan het seizoensaanbod, waardoor
er bijvoorbeeld geen aardbeienijs in de winter te koop is. Laat je niet afschrikken door de rij. Je
zult beloond worden voor je geduld!
piazza del duomo 45r, www.edoardobio.it, +0039(0)55-281055, dagelijks 11.00-23.30, ijsje €
3, c2 oriuolo

BIBLIOTECA DELLE OBLATE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De openbare Biblioteca delle Oblate is gevestigd in een mooi oud klooster. Bekijk op de
tweede verdieping prachtige fresco’s uit de 15e eeuw die gemaakt werden door een
anonieme schilder. In de bar op de bovenste verdieping kun je tussen de Florentijnse
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studenten een lekkere caffè drinken en meteen van het mooie uitzicht op de Duomo

via dei macci 77r, www.johnnybruschetta.com, +0039(0)55- 247 8326, ma-za 12.00-15.00 &
18.00-0.00, zo 18.00-0.00, bruschetta € 7, bus c3 sant’ambrogio

genieten. In de zomermaanden is dit ook een leuke plek voor een aperitivo.
via dell'oriuolo 26, www.bibliotecadelleoblate.comune.fi.it, +0039(0)55-2616512, ma
14.00-22.00, za-di 9.00-23.45, entree gratis, bus c1, c2 oriuolo

SBIGOLI TERRECOTTE - SHOPPEN

Sbigoli Terrecotte is een Toscaans aardewerkbedrijf dat al meer dan honderd jaar bestaat.
Het wordt gerund door de Adami-familie. Moeder Antonella van 84 jaar oud nam ooit dit
bedrijf over met haar man Tito Chini, een zeer bekende keramist en schilder. Samen met haar
dochter Lorenza beschildert ze nog dagelijks borden in het atelier van de winkel. Je kunt er op
aanvraag ook workshops volgen.
via sant’egidio 4r, www.sbigoliterrecotte.it, +0039(0)55- 2479713, ma-za 9.30-13.00 &
14.30-19.30, bus c1, c2 oriuolo, 23 sant’egidio

IL BUTTERO IN FIRENZE - SHOPPEN

Originele antieke meubels vind je bij Il Buttero in Firenze. De altijd goedgehumeurde eigenaar
Stefano speurt ze op en restaureert ze met liefde. Loop beslist even helemaal door naar
achteren om zijn werkplaats te zien vol met beitels, verf en hamers. Er zijn meubels te koop
uit allerlei periodes en Stefano kan ze wereldwijd verzenden. Her en der hangen ook wat
modeaccessoires. Zijn vrouw staat namelijk met vintagekleding op de Mercato delle Pulci.
piazza dei ciompi 22, www.antichita-ilbuttero.it, +0039(0)335-5432142, ma-za 9.30-19.00, bus
14, 23, c2, c3 salvemini

COLTELLERIA ARTIGIANALE DI MAURIZIO & FABIO FIGUS - SHOPPEN

Het is wel een beetje stoffig in het winkeltje Coltelleria Artigianale di Maurizio & Fabio
Figus, maar dat komt omdat Fabio achter in zijn winkel druk bezig is met het bijschaven van
zijn laatste ontwerpen. De jonge ambachtsman kan werkelijk alles van olijfbomenhout maken.
Je kunt prachtige kaasplanken en peper- en zoutmolens van hem kopen. Fabio leerde het vak
van zijn vader Maurizio en is afkomstig uit Sardinië. De specialiteit van vader en zoon
zijn handgeslepen messen met prachtige houten handvatten.
piazza dei ciompi 7, +0039(0)33-51689767, ma-za 9.30-13.30 & 14.00-19.00, aug alleen 's
ochtends, bus 14, 23, c2, c3 salvemini

JOHNNY BRUSCHETTA - ETEN & DRINKEN

Het hippe Johnny Bruschetta staat in het teken van, hoe kan het ook anders: bruschetta's!
Je ziet de houten planken overal terug in het interieur. Bestel een meterslange plank met
verschillende soorten smakelijk belegd Toscaans brood. Je kunt ook kiezen voor een
kaasplateau of een simpele penne met tomatensaus en basilicum. Bij elke bruschetta geeft
Johnny je een wijnadvies.
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.

Struinen op markten is Kims absolute passie. Of het nu om vintage, biologisch of antiek
gaat, ze speurt de allerleukste mercatinos voor je op! Zelf is ze er ook regelmatig te
NAME
vinden als verkoper van haar eigen creaties die ze maakt voor Mixingmania .Ook wordt
Kim Lansink
ze helemaal happy van; lekker eten, graven in een berg met zomerjurkjes op de
Photography
Mercato di Sant' Ambrogio, een amandelijsje van Eduardo, een cappuccino
bij La
Vincentbij
van
den
Ménangère, een pizza met 'nduja en burrata bij Simbiosi of een rood wijntje
Signor
Vino.. Che bella vita!
Hoogen, Ilse Ouwens
LAATSTE UPDATE

2016-09-21 11:05:41
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.

LOCAL

Deze route is van

NAME

KIM LANSINK
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