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

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Il Nido
Enoteca Giansanti
Streetart Via delle Conce
Marigold Roma
Trattoria Pennestri
Porto Fluviale
Streetart Via del Porto Fluviale
Angelina al Porto Fluviale
Gelateria La Romana
Romeow Cat Bistrot
Hopside
Eataly
Radice Bistrot
Ponte Settimia Spizzichino
AmoR di Pasta
Nero Vaniglia
Biffi
Casetta Rossa
Latteria Garbatella
I Tre Fratelli
Tanto pe' magna'
Il Secchio e l'Olivaro
Streetart Tor Marancia
Mercato Garbatella
Enoteca La Mescita
Dar Moschino
Piazza Benedetto Brin
Basilica di San Paolo Fuori le Mura
T-Bar
Al Biondo Tevere
Vinile
Circolo degli Illuminati
Centrale Montemartini
L’Antagonista
Gasometro Vintage

ROUTE
ostiense voor foodies
OVER DE ROUTE
Ten zuiden van de piramide van Caius Cestius en de Porta San Paulo begint Ostiense.
Oorspronkelijk een industriewijk, de sporen hiervan maken het karakter van de buurt. De
Gazometro (‘het nieuwe Colosseum’) torent boven alles uit.
De Ponte Settimia Spizzichino verbindt Ostiense met Garbatella, de groene, dorpse Romeinse
wijk die een kleine eeuw geleden de bewoners huisvestte die moesten wijken voor
Mussolini's bouwprojecten.
Liefhebbers van streetart én carbonara halen hier hun hart op; foodies kunnen deze route
eigenlijk niet overslaan.

DE WIJKEN
De Capitolijnse musea hebben een waanzinnig mooie vestiging in Ostiense, in de Centrale
Montemartini: Romeinse beelden tegen de achtergrond van een vroegtwintigste-eeuwse
elektriciteitscentrale. Aan de Via del Porto Fluviale (naar de rivierhaven, die hier ooit een
belangrijke economische functie had) vind je een van de mooiste streetart-werken van Rome;
Ostiense staat sowieso bekend om haar waanzinnig mooie streetart. Een aantal festivals waar
grote, internationale kunstenaars de mooiste werken hebben gemaakt gaven de buurt een
ware transformatie.
De Ponte Settimia Spizzichino verbindt Ostiense met Garbatella, waarvan in 1920 het
eerste gedeelte werd opgeleverd. Het zou een echte arbeiderswijk worden – vlakbij lag
immers de industriewijk Ostiense en de Porto Fluviale die toen nog (net) in werking was. Na
de mars op Rome kwam Mussolini echter aan de macht, en die had andere (bouw)plannen.
Naarmate zijn sloophamer verder door het centrum ging, zochten steeds meer slachtoffers
van die sloop in Garbatella een nieuw onderkomen. Sommige families woonden al jaren in dat
stuk van het centrum, maar qua woonomstandigheden gingen ze er niet per se op achteruit.
Hier was licht, lucht en groen!
Ten zuidwesten van Garbatella, aan de Via Ostiense, staat een van de vier pauselijke
basilieken van Rome, de San Paolo Fuori le Mura. Al zo’n tweeduizend jaar – sinds de apostel
Paulus hier begraven werd – is het een pelgrimsoord. De kerk behoort tot Vaticaans
territorium en beschikt, net als de andere drie basilieken, over een Heilige Deur. Deze wordt
alleen tijdens een jubeljaar geopend, de laatste keer was in 2016.

WEINIG TIJD

Basilica di San Paolo Fuori le Mura + Centrale Montemartini + Eataly + Streetart Tor
Marancia + Porto Fluviale

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.50 km)
Aan het begin van de Via Ostiense eet of drink je eerst iets lekkers 1 2 . Ga dan rechts Via
del Conciatori in, en dan bij de rotonde linksaf, Via delle Conce in, voor streetart 3 . Ga linksaf
Via Giovanni da Empeli in voor nordic-Italiaans, of modern Romeins 4 5 . Blijf rechtdoor
lopen en ga op Via del Porto Fluviale rechts voor pizza 6 of links voor meer murali 7 . Geniet
nog langer van BLU's meesterwerk bij Angelina of om de hoek met een ijsje 8 9 . Steek Via
Ostiense over en ga rechts Via Giacomo Bove in als je van katten of bier houdt 10 11 . Als je
rechtdoor blijft lopen, kom je vanzelf Eataly tegen 12 . Loop als je uitgeshopt bent een stukje
terug en ga links de Via Benzoni in en weer links Via Pigafetta in voor een caffè of cocktail 13 .
Vervolg Via Benzoni en bewonder bij het kruispunt met de Circonvallazione Ostiense rechts de
brug 14 . Loop iets verder rechtdoor en ga weer links voor pasta 15 , of ga naar links, langs
zoetigheid 16 en vegan pasta 17 . Ga rechtsaf Via Luigi Lasagna in; in het parkje vind
je Casetta Rossa 18 . Ga uit het parkje rechts op Via Ignazio Persico en neem de tweede
rechts op Piazza Carbonara. Volg Viale Guglielmo Massaia naar een fijne tuin om even bij te
komen 19 . Ga rechts, Via de Nobili in totdat je bijna tegen I Tre Fratelli 20 aanloopt. Een
stukje verderop kun je ook 'even wat eten' 21 . Loop over Piazza di S. Euosia en ga links, volg
de Via delle Sette Chiese voor véél soorten bruschetta 22 . Steek Via Cristoforo Colombo over
om de mooiste murali van Tor Maranca te zien 23 . Loop dezelfde weg terug en neem Via
Giustino de Jacobis. Loop over Piazza Sauli om de boerenmarkt te bezoeken 24 of een stukje
verderop wijn te drinken 25 . Loop een stukje terug en ga rechts, Via Luigi Orlando in. Wandel
zo de buurt uit waar ooit de eerste steen gelegd werd. Ook hier kun je natuurlijk wat eten 26
28

27 . Loop over Via Giulio Rocco, steek Via Ostiense over en tref links de imposante

basiliek . Loop terug naar Via Ostiense voor een aperitivo of pasta 29 30 . Voor het
nachtleven steek je Via Ostiense over en volg je Via Giuseppe Libette 31 32 . Ga erna links Via
degli Argonauti in en weer naar Via Ostiense voor antieke Romeinse kunst in een industriële
stetting 33 . Ga verderop links, de Via del Commercio in, en sluit af met een spritz met een
fenomenaal uitzicht op de indrukwekkende Gazometro 34 35 .

Deze route is van preview

3

4

1 IL NIDO - ETEN & DRINKEN

12.00-15.00 & 19.00-23.00, primi € 11,00, metro b piramide

Met de piramide van Caius Cestius en de Porta San Paulo nog net in zicht, ligt Il Nido aan de
drukke Via Ostiense, die ooit Rome met de antieke havenstad Ostia verbond. Buiten dendert
het verkeer langs, maar in dit 'hoekje', of 'nest', merk je daar niets meer van. Fijne mensen,
leuke inrichting, goede koffie, lunch en aperitivo. De ideale plek om je voor te bereiden op een
rondje Ostiense.
via ostiense 26, ilnidoroma.com, +39(0)6- 45437594, ma-wo 8.00-18.00, do-zo 8.00-22.00,
cocktail € 9, salade € 9, metro b piramide
2 ENOTECA GIANSANTI - ETEN & DRINKEN

6 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 del porto fluviale 22, www.portofluviale.com, +39(0)6-5743199, dagelijks 10.30-2.00, pizza
€ 9, metro b piramide

Enoteca Giansanti is in de eerste plaats een wijnlokaal, maar je kunt er ook eten. Iedere
vrijdag vinden er proeverijen plaats en op zaterdag wordt er jazz gespeeld. Voel je vrij om er
met een boek of laptop te gaan zitten lezen of werken; de deur staat vanaf ’s morgens vroeg
voor je open.

7 STREETART VIA DEL PORTO FLUVIALE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De twee gigantische Streetart-werken op het kruispunt Via del Porto Fluviale en Via delle
Conce/Via del Gazometro zijn niet te missen. De enorme gezichten (en ook veel bananen) die
BLU hier schilderde op een voormalig magazijn, redden ooit dit gebouw van de sloop. Er
tegenover 'eet' de enorme reiger van Lena Cruz luchtvervuiling op: Hunting Pollution is

via ostiense 34, www.enotecagiansanti.com, +39(0)6-5746768, ma-za 8.00-21.30, zo
8.00-13.30 & 17.00-21.30, glas wijn € 6, metro b piramide

gemaakt met luchtzuiverende verf.

3 STREETART VIA DELLE CONCE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

via del porto fluviale/via del gazometro, metro b piramide

Ostiense is vol streetart en ook aan de Via delle Conce zul je veel werken treffen. De egaal
grijze muur met gezichtloze vrouwen is de mooiste. Schijnbaar moeiteloos mixt kunstenaar
Herbert Baglione art nouveau met surrealisme. De werken van Baglione zitten altijd vol
fantasie en zijn erg site-specific.
via delle conce, metro b piramide

8 ANGELINA AL PORTO FLUVIALE - ETEN & DRINKEN

Tegenover BLU's fantastische streetart-werk dat een oud, gekraakt magazijn van de sloop
redde (het was in een klap een monument geworden), zit restaurant Angelina al Porto
Fluviale. Een gezellige plek waar je de hele dag terechtkunt. Angelina heeft lekkere koffie,
goede pasta's en prima cocktails.

4 MARIGOLD ROMA - ETEN & DRINKEN

via del porto fluviale 5f, www.ristoranteangelina.com/en/angelina-al-porto-fluviale,

Een Nordic bakkerij in Rome: Marigold Roma is in handen van de Deense patissier Sophie en
de Italiaanse chef-kok Domenico. De combinatie van die nationaliteiten zie je overal terug. Het
interieur en de zoete ontbijtgebakjes zijn Scandinavisch, de koffie en de lunchkaart zijn
grotendeels Italiaans: linzen en broccoletti, ceci en puntarelle. Alles huisgemaak, biologisch en

+39(0)6-43688415, ma-za 7.30-2.00, zo 9.00-2.00, € 12, metro piramide
9 GELATERIA LA ROMANA - ETEN & DRINKEN

zonder gedoe.

De naam doet het niet vermoeden, maar Gelateria La Romana ontstond zo’n zeventig jaar

via giovanni da empoli 37, marigoldroma.com, +39(0)6-87725679, wo-zo 9.00-15.00,
cappuccino € 3,50, metro b piramide

geleden in Rimini. De inmiddels vermaarde zaak werd vernoemd naar de dochter van de
oprichter. Naast ijs kun je er tal van andere zoetwaren kopen, die gemaakt zijn van slechts
enkele ingrediënten én een scheut fantasie. Na etenstijd is het hier stampvol. Het glazen potje
(vasetto) waarin sommige toetjes worden gepresenteerd mag je mee naar huis nemen.

5 TRATTORIA PENNESTRI - ETEN & DRINKEN

Pas een paar jaar geleden geopend, maar alsof ze het altijd al was – Trattoria Pennestri is
terecht een lieveling van de buurt. Traditie en vernieuwing gaan hier naadloos samen.
Romeinse klassiekers nét even anders, een basic maar toch intiem interieur, tijdloos en toch
écht van nu. Leuke mensen bovendien, en een fijne sfeer!

via ostiense 48, www.gelateriaromana.com, +39(0)6-541384520, ma-do 13.00-0.00, vr-za
13.00-1.00, zo 12.00-0.00, ijsje € 3, metro b piramide

via giovanni da empoli 5, trattoriapennestri.it, +39(0)6-5742418, di-do 19.00-23.00, vr-zo
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vorm of op enige wijze, hetzij
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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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