
TOURS & TIPS

VIA APPIA

EUROPA’S 
OUDSTE 
SNELWEG

Zoals bij ons langs grote doorgaande wegen 
centra van handel en nijverheid verrijzen, 
werden langs de Via Appia monumenten 
neergezet, variërend van graftombes tot 
poorten ter gedachtenis aan heldendaden.  
 
De Romeinen waren bijzonder knappe wegen  - 
bouwers. Hun met zware stenen geplaveide 
wegen en sterke bruggen trotseerden de 
eeuwen. Van de Via Appia is nog veel over, in 

elk geval grote delen van het oorspronkelijke 
tracé en soms zelfs nog het oude plaveisel.  
Omdat de route in de loop der eeuwen werd 
uitgebreid en soms iets verlegd, is er zowel 
sprake van ‘Appia Antica’ als ‘Appia Nuova’. 
Maar het is steeds de Via Appia.

Een paar kilometer Via Appia zou je vanuit 
Rome moeten lopen. Daarna kan alles per auto, 
waarbij gezegd moet worden dat de oude weg 
ten oosten van Benevento voor een deel vrijwel 
onvindbaar is geworden. Daarom stellen we in 
bijgaande route een gedeeltelijke omweg voor. 

ROUTE  
(1.150 – 1.200 KM) 

  Op de rondweg van Rome afslaan naar de 
binnenweg ‘7’ over Albano, Velleti, Terracina 

De Via Appia is meer dan 2.300 jaar oud. Het eerste deel van Rome naar Capua bij 
Napels werd door de Romeinse censor Appius Claudius Caecus aangelegd als een 
hoofdverbindingsweg voor snel militair verkeer naar een oorlogsgebied. Een kleine 
eeuw later werd de Via Appia verlengd als een noordwest/ zuidoost-as naar de 
oostkust bij Brindisi, ditmaal vooral om handelsredenen. 

en Formia. Verder over dezelfde weg naar 
Capua. Een kleine 200 trage kilometers. 
Dan via Santa Maria Capua Vetere onder de 
autostrada door naar de grotere stad Benevento, 
een logisch einde van een eerste etappe.

 
  Van het Via Appia-traject Benevento 

– Brindisi is een groot deel óf verdwenen óf 
dermate opgegaan in nieuwe wegen dat het 
vrijwel onvindbaar is. Vandaar een andere, 
snelle weg: van Benevento naar de autostrada, 
goed 40 kilometer richting Bari en dan weer 
van de tolweg af richting Spinazzola en 
Matera. Naar links afslaan naar Gravina di 
Puglia/Altamura en in Gravina de kleine weg 
naar Matera. Dat is weer de Via Appia. 
Matera is de moeite van een overnachting 
waard. De laatste 150 kilometer van de Via 
Appia gaat over grote wegen naar Taranto en 
Brindisi. 

  De terugreis kan snel want voor het grootste 
gedeelte over de autostrada. Een kleine 600 
kilometer Brindisi – Taranto – Potenza – 
Salerno – Napels of (iets meer kilometers, 
maar ook meer autobaan) Taranto – Bari 
– Napels.

REISDUUR

Binnen een reis van een week op en neer past 
ook een dag wandelen in Rome.

GAAN ZIEN

  Terracina en daar tegen de berg oprijden over 
de Via Panoramica, die mooie uitzichten 
biedt. Dit is het eerste traject van de Via 
Appia. Later werd dit vervangen door een 
minder steile route waarvoor keizer Trajanus 
een weg liet hakken die dwars door de heuvel 
Pisco Montano loopt, te zien vanaf de berg.

  Het graf van Cicero bij Formia.

  De gerestaureerde Romeinse brug in Santa 
Maria en het grote amfitheater.
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  De Ponte Leproso in Benevento.

  De grotwoningen van Matera, een UNESCO-
monument van een wel heel bijzonder 
karakter.

  De even mooie als drukke zeehaven van 
Brindisi.

  Extra: 40 kilometer ten zuidwesten van 
Taranto ligt Metaponto met de resten van 
een forse Griekse nederzetting uit voor-
Romeinse tijden. 

LOPEN

Het meest imponerende deel van de Via Appia 
(gebouwen, maar ook sfeer) ligt in de stad 
Rome en kan alleen te voet en wellicht per  
fiets worden afgelegd. Het is het begin van de 
route bij het Circus Maximus, met de bus te 
bereiken vanaf het Colosseum. Via de poort  
San Sebastiano loop je over de ‘Appia Antica’ 
met zijn twintig eeuwen oude plaveisel. Aan 
beide kanten van de weg staan mooie bomen 
en soms zeer indrukwekkende grafmonumenten. 
Dit wandeldeel eindigt bij de rondweg.

LINKS

  De basislink is www.enit.it

Zoek op deze site onder ‘regions’ naar:
  Campania > Benevento
  Basilicata > Matera
  Puglia > Brindisi


