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Voorwoord

Voorwoord
Een handelsroute voor de Etrusken en een militaire weg voor de Romeinen: de
wortels van de Godenweg (Via degli Dei) die in 117,7 km van Bologna naar Flo‐
rence loopt, gaan terug tot de 7de eeuw v. Chr. Tegenwoordig is de route een
geliefde wandeltocht. Veel inwoners van Bologna beschouwen de Godenweg als
een wandeltocht die je een keer in je leven moet hebben gelopen. Dat kan ik
alleen maar bevestigen. Wandelend over karrensporen en bospaden, geniet je
dagenlang van het heuvelachtige landschap, de kloosters, kastelen, verse pasta‐
gerechten en goede wijnen. En de Goden? Die wijzen je in dorpen en op bergen
de weg.
Wie een tijd in Bologna woont en van wandelen houdt, beklimt regelmatig de
eindeloze trappen naar de grote rode ronde kerk San Luca op de heuvel Colle
della Guardia net buiten de stad. De kerk met haar torens, bogen, zuilengalerijen
en groene koepel is voor veel Bolognezen het eindpunt van de wandeling. Maar
wie vanaf het grote gazon voor de kerk over de zee van groene heuvels staart,
beseft dat de kerk van San Luca pas het begin is. Het begin van de Godenweg…
De Godenweg is een prachtige wandeltocht met een interessante geschiedenis,
sfeervolle B&B’s en berghotelletjes. Ook na vele wandeldagen en mountainbiketochten blijft de route verrassen. Dat heeft veel te maken met het landschap en
de mensen. De inwoners van de bergdorpen waar de Godenweg doorheen loopt
zijn trots op hun regio en delen die graag met anderen. Als wandelaar van de
Godenweg oogst je veel bewondering en inwoners zijn blij dat steeds meer wan‐
delaars van de Godenweg genieten.
Deze Nederlandse wandelgids helpt wandelaars zich voor te bereiden, de tocht
te plannen, accommodaties te regelen en onderweg niet te verdwalen.
Veel wandelplezier en een goddelijke tocht gewenst.
Merel Diemont
Tips
Uiteraard houdt Odyssee zich aanbevolen voor reacties van kritische lezers. Zijn
er foutieve vermeldingen, wijzigingen in openingstijden, prijzen en dienstrege‐
lingen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pensions, campings en der‐
gelijke? Ook dat horen we graag! info@odyssee-reisgidsen.nl
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Uitzicht over de heuvels van de Apennijnen vanaf de basiliek van San Luca

De oorsprong van de route die tegenwoordig bekendstaat als de Godenweg
en dwars door de Apennijnen loopt, gaat terug tot de 7de eeuw v. Chr. Een
groot deel van het Italiaanse schiereiland was in handen van de Etrusken.
Deze bevolkingsgroep vormde de eerste grote beschaving in het gebied tus‐
sen de rivieren de Arno en de Tiber (het huidige Toscane en delen van Umbrië
en Lazio). Vooral tussen de 7de en 5de eeuw v. Chr. waren de Etrusken een
van de hoogst ontwikkelde volken van de Oudheid.

Geschiedenis van de Godenweg
In 510 v. Chr. stichtten de Etrusken Felsina, het huidige Bologna. De stad Fiesole
(vlakbij Florence) ontstond ongeveer twee eeuwen later en het ‘verkeer’ tussen
de twee Etruskische steden groeide.
Zo ontstond een pad waarmee handelaren te voet of te paard via een relatief
gemakkelijke en veilige route de Apennijnen konden oversteken. In de 3de eeuw
v. Chr. werden de Etrusken verslagen door de Romeinen. Ook Bologna en Fiesole
kwamen in Romeinse handen. De Romeinse consul Gaius Flaminius gaf na de
verovering van Bologna in 187 v. Chr. opdracht om een weg aan te leggen tussen
Bologna en Arezzo, een stad ten zuiden van Florence. De route tussen Bologna en
Florence – dat overigens ‘pas’ in 59 v. Chr. werd gesticht - kreeg voor het eerst
een naam: de Via Flaminia militare.
De Via Flaminia militare werd zo genoemd om hem te onderscheiden van de in
220 v. Chr. door de vader van Gaius Flaminius aangelegde Via Flaminia, die
Rome en Rimini verbond. Het verval van het (West-)Romeins Rijk vanaf de 3de
eeuw na Chr. betekende echter ook het verval van de Via Flaminia militare. De
weg werd veel gebruikt, maar niet onderhouden. In de Middeleeuwen was de
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Romeinse bestrating grotendeels overwoekerd of verdwenen en werd een een‐
voudig smal muilezelpad aangelegd.
Maar ook dit pad verdween en de oorspronkelijke route werd vergeten. Tot eind
jaren ’80 van de vorige eeuw. Wetenschappers ontdekten sporen van de weg en
historici doken in de literatuur en archeologen in de grond. Wandelverenigingen
in de regio besloten de route nieuw leven in te blazen en doopten de ‘nieuwe’
wandelroute om tot de Godenweg (Via degli Dei) . Veel bergen en dorpen waar
de Godenweg in de regio Emilia-Romagna langsloopt, hebben namelijk ‘godde‐
lijke namen’, zoals de berg Monte Adone (vernoemd naar de Griekse god Adonis),
het dorp Monzuno (naar de Romeinse oppergod Jupiter), Monte Venere (Berg van
Venus) en Monte Luario (naar de Romeinse godin Lua).

Ligging en landschap

Deze goddelijke bergen en dorpen
bevinden zich in het noordelijke deel
van de Apennijnen, de bergketen die
zich over een lengte van 1350 kilome‐
ter over het hele Italiaanse schierei‐
land uitstrekt. De Apennijnen vormen
zo de ruggengraat van het land. En
zijn een ideaal bergwandelgebied. In
vergelijking met andere berggebieden
zijn de Apennijnen – zeker het relatief
lage deel waar de Godenweg loopt –
minder hoog en alle toppen zijn voor
wandelaars te beklimmen. Veel
gebieden in de Apennijnen zijn (nog)
niet ontdekt door toeristen en zijn
Onderweg
daardoor rustig en ruig.
De laatste jaren zijn steeds meer
delen van de Apennijnen een nationaal park of natuurreservaat geworden om ze
beter te beschermen en toerisme en recreatie te stimuleren. Veel dorpen in de
Apennijnen hebben weinig economische mogelijkheden en zien toeristen graag
komen. Daarom leggen lokale wandelverenigingen en organisaties van nationale
parken wandelpaden aan en zorgen voor markeringen en het onderhoud. Ook
het aantal accommodaties groeit en de kwaliteit verbetert: vooral het aantal
leuke en mooie agriturismo’s (boerenbedrijven waar je kunt overnachten) neemt
snel toe.
De omgeving van de Godenweg behoort tot de groenste en dichtst beboste stre‐
ken van Italië. Ver voor de Romeinse tijd was het aantal eiken-, beuken- en kas‐
tanjebossen echter nog veel groter. De bloeiperiode van de Etrusken (7de-5de
eeuw v. Chr.) en vooral de Romeinse tijd leidde echter tot een bevolkingstoe‐
name en steeds meer bergdalen werden bewoond. Inwoners kapten bossen voor
het houden van vee. Alleen op ontoegankelijke hellingen en op de landgoederen
van kloosteroorden bleven de uitgestrekte bossen bestaan. Zo ontstond het geva‐
rieerde landschap met akkers, bossen en weiden, dat je tijdens het wandelen van
de Godenweg voortdurend omringt.
Verspreid over het landschap zie je bovendien veel ruïnes, middeleeuwse burch‐
ten, kloosters, kapelletjes en historische wegen. De geschiedenis van monniken
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en heiligen kom je overal tegen. Wandelen over de Godenweg vormt zo ook een
ontmoeting met de bevolking, geschiedenis en cultuur van deze Italiaanse
regio’s. En natuurlijk met de lokale streekproducten, zoals kazen, truffel, verse
pasta, olijfolie en wijn. Gerechten worden versbereid en je eet vooral streek- en
seizoensproducten. Kortom, aan goddelijk eten geen gebrek.

Over deze gids

Godenweg in het kort

Deze wandelgids is gebaseerd op de wandelkaart die wordt uitgegeven door het
toerismebureau van Sasso Marconi, InfoSasso. Deze organisatie is een van de
drijvende krachten achter de promotie, de website en het onderhoud van de
Godenweg. De kaart gaat uit van zeven wandeldagen. Deze gids volgt dat voor‐
beeld en verdeelt de route ook over zeven dagen. De kaart en de gids sluiten zo
goed op elkaar aan. Het is mogelijk de Godenweg in vijf of zes dagen te lopen.
Vijf dagen is echter relatief kort: de dagen zijn lang en aan het einde van de tocht
bestaat het risico dat je minder van de omgeving geniet.
In deze gids vormt elke wandeldag een apart hoofdstuk. Elk hoofdstuk begint
met een algemene indruk van de route en de gegevens van het betreffende tra‐
ject: aantal kilometers, het aantal meters dat je stijgt en daalt en de verwachte
duur. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld wandeltempo en een wat lan‐
gere lunchpauze (het blijft Italië). Vervolgens wordt de route nauwkeurig – maar
ook kort en bondig – beschreven. Bezienswaardigheden en routebeschrijvingen,
met een roodgekleurde tekst, wisselen elkaar af. Wanneer er een alternatieve
route is, staat deze in een blauw gekleurde kadertekst. Alle accommodaties en

