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Etappe 23, blz 155-156  

Probleem: Tussen Don Bosco en Poggio Bustone, traject (140) tot (141), zijn enkele cruciale veldkenmerken 

gewijzigd. Hierdoor bestaat de kans een verkeerde afslag te nemen en te verdwalen. 

 

Verbeterde beschrijving: Vervang blz 155, vanaf regel 7 “We passeren eerst drie waterbakken…” t/m blz 156, 

regel 4 “...maar nemen de tegenovergestelde richting.” Vervangen door: “Na 800 m passeren we drie 

waterbakken met de tekst Comunità Montana giugno 1976. Verder lopend vangen we voor het eerst een glimp 

op van het Rietidal en bereiken na 700 m een splitsing. Let op! We nemen niet de schijnbaar doorgaande weg die 

naar rechts draait, maar houden links aan. Even verder draait onze landweg naar rechts en gaat stevig dalen. Na 

500 m, net voor een soort witte mergelgroeve, vlakt onze weg af en buigt naar links. We lopen door de 

mergelgroeve, draaien daarbij niet mee met de brede weg naar rechts, maar nemen de landweg naar links.” 

 

Freizeitkarte met overzicht traject (140) tot (141), zie gele track. Daarop aangegeven relevante waypoints en 

locaties die in de routebeschrijving vermeld worden.  

N.B. In de gids vind je op blz 154, rechtsonder op het bovenste kaartje, de eerstgenoemde splitsing bij “LA 

RENA”. De splitsing in de mergelgroeve zie je bij de hoogtemarkering “1101”. 

 

  

Mergelgroeve 
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Etappe 28, blz 189 

Probleem: De Fabio-Massimobrug waarmee je na het huidige punt (176) de soms wilde Campania-rivier kon 

oversteken, is herhaaldelijk door hoog water weggespoeld. Een vervangende route is 480 m voorbij het huidige 

punt (176) uitgezet en geel-blauw gemarkeerd. 

 

Nieuw traject: Vervang de 2e alinea door: “1.7 km voorbij deze agriturismo zien we een pad dat scherp naar 

links gaat. We negeren dat pad en lopen rechtdoor. 200 m verder passeren we een boerderij en 800 m verder zien 

we een paal met een geel-blauwe richtingwijzer die naar links wijst (176). We volgen de geel-blauwe markering 

en volgen het pad, dat stevig stijgt via een beboste helling. We bereiken een asfaltweg, de Via dei Capuccini.” 

Door deze wijziging wordt de etappe 300 m langer. 

 

 

Google Maps satellietfoto in GPSVisualizer met ingetekende huidige route (geel) en de vervangende route (rood) 

tussen (176) en Via dei Capuccini net voor Cicignano. Wijzig hiermee ook kaart op blz 188. 
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Etappe 29, blz 194 bovenaan  

Probleem: De Via della Noce is voorlopig onbegaanbaar door weelderige plantengroei.  

 

Omleidingsroute: Ga niet de dalende Via della Noce in maar loop 600 m door (pijl).  

 

Net voorbij de toegangspoort van een landhuis ga je scherp naar links op een landweg die langs dat huis loopt.  

Foto: Google Street View. 

 

 

 

 

Vervolg > 
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Na bijna 400 m ben je op de hoogte van Madonna della Noce, de gele lijn op het kaartje (Doorsteek bij kerkje). 

Daar kun je naar rechts om via een trapje en langs het kerkje omhoog door te steken naar de route. Je vervolgt 

deze naar rechts.  

ArcGIS satellietfoto in GPSVisualizer met onze route in paars/roze. Blauw/groen is de omleidingsroute. Je loopt 

van links naar rechts. 

Mocht je niet kunnen doorsteken dan loop je 100 m rechtdoor. Daar komt het pad samen met het van scherp 

links komende pad van de route. Op de weg waar je even verder op uitkomt ga je rechtsaf en je loopt naar de 

Madonna della Noce. Met deze omleiding wordt de route 500 m langer. 

N.B. Deze omleiding loopt rechtsonder gedeeltelijk buiten het kaartje op blz. 192 van de gids ed. 2019.  

 

 

 Gps-data van updates 

Geüpdatete gpx-files zijn per etappe te downloaden via een link naar de actuele set gps-data. Bij bestelling van 

de gids via onze website is deze link per e-mail toegestuurd. Bij aankoop in de boekhandel is deze op aanvraag 

verstrekt of aan te vragen via een e-mail naar: webmaster@franciscaansevoetreis.nl  

 

 

 

 

 

 

Omleidingsroute  

Doorsteek bij kerkje > 

Via della Noce   


