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Het landschap van Toscane
Toscane heeft een weelderige natuur, met name bloemen 
en de insecten die daar op afkomen, zoals  bijen, krekels, 
cicaden en sprinkhanen, die de hele zomer te horen zijn. 
Eeuwenlang was landbouw de belangrijkste inkomsten-
bron van de streek, en dan met name olijfolie en wijn. 
Adellijke families bezitten nog altijd grote landgoederen 
en produceren kwaliteitsproducten door middel van niet- 
intensieve landbouwmethoden. Enkele van de beste mer-
ken zijn afkomstig uit de streek. De landelijke gebieden zijn 
daardoor betrekkelijk ongerept gebleven, een toevluchts-
oord voor veel planten en dieren.
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De Crete
Het landschap ten zuiden van Siena 
bestaat uit kale heuvels; de bovenlaag is 
weggespoeld.

Terrasbouw
Op de steile heuvels zijn terrassen 
 aangelegd die de aarde met stenen 
muurtjes vasthouden.

Cipressen
De vlamvormige cipres wordt 
vaak als bescherming tegen de 
wind geplant.

Huizen op heuvels 
bieden koelte in  
de zomer.

Toscaans boerenland
Een Toscaans boerenbedrijf bestaat 
meestal uit olijf- en wijngaarden. 
Verder worden mais en gerst 
verbouwd als voer voor het vee en 
de kippen.

Garfagnana
Deze streek bestaat voor een groot 
deel uit een nationaal park waar 
herten, wilde zwijnen, marters en 
arenden beschermd zijn.

Wijnbouw
Veel families benutten elke 
beschikbare plek voor het 
planten van wijnstokken en 
olijfbomen.

Toscaanse natuur
De beste tijd om de Toscaanse natuur te bezoeken is in mei en 
juni, wanneer alle planten in bloei staan. Herfstregens brengen 
een tweede bloeitijd, als de cyclaam een bloementapijt onder de 
bomen legt. Zelfs de winter heeft zijn eigen bloemen, zoals de 
kerstroos en het sneeuwklokje.

Zoogdieren, vogels en insecten

Pijlstaartvlinders hangen 
voor felgekleurde bloemen 
en voeden zich met hun 
lange tong.

Zwaluwen voeren in de 
avondschemering acroba-
tische toeren uit boven de 
daken van de stad.

De groene hagedis voedt 
zich met sprinkhanen en 
koestert zich in de zon.

Wilde zwijnen komen veel 
voor, maar het gebeurt niet 
vaak dat je er een ziet.

Wilde bloemen

De blauwe bloemen van de 
als veevoer dienende cichorei 
bloeien de hele zomer.

Roze, wit en rood bloeien-
de malva is een waardevolle 
plant voor bijen.

De bloedrode klaproos 
groeit vaak samen met de 
helderwitte margriet.

De naar amandel ruikende 
winde trekt een groot aantal 
verschillende insecten aan.

Olijven
Overal kom je de olijfboom 
tegen met zijn zilverachtige bla-
deren. Veel boerderijen verkopen 
hun eigen olijfolie.
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1 Dom, Campanile en Baptisterium
De Santa Maria del Fiore – de Dom (Duomo) 
of kathedraal van Florence – in het hart van 
Florence domineert de stad met zijn enorme 
koepel. Alleen al zijn omvang tekende de vast-
beradenheid van Florence om in alles voorop 
te lopen. Het Baptisterium met zijn beroemde 
deuren (blz. 70) is een van de oudste gebouwen 
van Florence, waarschijnlijk uit de 4de eeuw. De 
Campanile werd in 1334 ontworpen door Giotto, 
in zijn functie van stadsarchitect, en voltooid in 
1359, 22 jaar na zijn dood.

Hoofd ingang

Oostelijke kapellen
De drie apsissen hebben 

elk vijf kapellen en 
worden bekroond 
door een mini-

atuurkopie van 
de koepel. De 
15de-eeuwse 
gebrandschil-

derde ramen zijn 
onder anderen 

van Lorenzo 
Ghiberti.

Marmeren vloer
Als u de trap naar de koe-
pel beklimt, ziet u dat de 
16de-eeuwse marmeren 

vloer het patroon heeft 
van een labyrint.

. Plafond Baptisterium
Boven de grote achthoekige 
doopvont, waar onder anderen 
Dante is gedoopt, zijn kleurige 
13de-eeuwse mozaïeken 
aangebracht die Het Laatste 
Oordeel voorstellen.

De Campanile
Met zijn 85 m is 
de Campanile 6 m 
lager  dan de koepel. 
Hij is bekleed met 
wit, groen en roze 
Toscaans marmer.

Ingang koepel

Trap naar de Santa Reparata
De crypte bevat de resten van 
de 4de-eeuwse kerk van Santa 
Reparata, die in 1296 is afge broken 
om plaats te maken  voor de 
kathedraal .

. Koepel van 
Brunelleschi
Brunelleschi slaagde erin 
de grootste koepel van zijn 
tijd te bouwen zonder de 
traditionele steunconstruc-
tie. Als u de 463 treden 
naar de top beklimt, ziet 

u hoe een binnenschaal 
de basis biedt voor de 
balken die de buiten-
schaal ondersteunen.
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1271 Plafond van het 
Baptisterium voltooid

897 Eerste vermelding 
van het Baptisterium

11de–13de eeuw Baptisterium opnieuw 
bekleed met groen en wit marmer

1209 
Dierenriemvloer 

gelegd in het 
Baptisterium

1338 Zuidportaal van 
Andrea Pisano toegevoegd

1296 Arnolfo di Cambio begint aan de 
bouw van een nieuwe kathedraal op de 
plek van de Santa Reparata

1359 Voltooiing van de Campanile

1403–1424 Noordportaal 
van Ghiberti toegevoegd

1425–1452 Ghiberti’s oostportaal, 
de ‘Paradijspoort’, toegevoegd

1887 Voltooiing van de 
gevel van de kathedraal

1436 Koepel voltooid

4de–5de eeuw Bouw 
van het Baptisterium 
en de Santa Reparata

Paneel van het zuidportaal

Hotels en restaurants in deze regio zie blz. 252 en blz. 264–265

 

UITGELICHT

1 Zuidportaal

2 De terracotta panelen met bas-
reliëfs zijn van Andrea Pisano.

3 De neogotische marmeren 
façade weerspiegelt de stijl van 
Giotto’s Campanile, maar werd pas in 
1871–1887 toegevoegd.

4 Gotische ramen

5 De top van de koepel biedt een 
spectaculair uitzicht.

TIPS VOOR DE TOERIST

Praktische informatie
Piazza del Duomo. Kaart 2 D5 
(6 D2). Dom: Tel. 055-2302885. 
Open ma–za 10.00–17.00 (do tot 
15.30, za tot 16.45 uur), zo 13.30–
16.45 uur. 5 ma–za 7.30, 8.00, 
8.30, 9.30 18.00 uur, za 17.00 
(Engels), zo 7.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 12.00, 17.30, 18.00 uur. 7 
8 Koepel: Open ma–za 8.30–
18.20 (za tot 17.00 uur). Crypte: 
Open ma–za 10.00–17.00 (do 
eerder dicht, za tot 16.45 uur). 
Campanile: Open dag. 8.30–18.50 
uur. Baptisterium: Open ma–vr 
8.15–10.15 en 11.15–18.30 uur, zo 
8.15–13.30 uur. 5 9 Alle: 
Gesloten 1 jan., 15 aug. en rel. 
feestdagen. Alle: & samen of 
apart (Dom is gratis).
∑ ilgrandemuseodelduomo.it

Openbaar vervoer
@ 1, 6, 14, 17, 23. 

6 Bakstenen van verschillende 
omvang werden geplaatst in een zelf-
ondersteunend visgraatverband – een 
techniek die Brunelleschi had overge-
nomen van het Pantheon in Rome.

7 Het Laatste Oordeel  
Fresco’s door Vasari.

8 Het achthoekig marmeren 
sanctuarium rond het hoogaltaar 
werd gemaakt door Baccio Bandinelli.



 

8 4  �  F L O R E N C E  V A N  B U U R T  T O T  B U U R T U F F I Z I  �  8 5

Hotels en restaurants in deze regio zie blz. 252 en blz. 264–265

. De Heilige Familie 
(1506)

Michelangelo’s schil-
derij brak als eerste 

met de conventie 
om Christus op de 

schoot van Maria af 
te beelden en inspi-
reerde maniëristische 
kunstenaars tot expres-

sief gebruik van kleur en 
houding (blz. 31).

. De Venus van Urbino (1538)
Titiaans sensuele naakt werd veroordeeld 
omdat de godin in zo’n onbeschaamde 
houding was afgebeeld.

. De hertog en hertogin van Urbino (1460)
Enkele van de eerste renaissanceportretten. Piero 
della Francesca schilderde zelfs de haakneus van 

de hertog, gebroken door een zwaardslag.

i Uffizi
Het Uffizi is gebouwd tussen 1560 en 1580 als kantoren 
(uffici) voor de nieuwe regering van Cosimo I (blz. 54). 
De architect Vasari creëerde met behulp van een 
ijzeren wapening op de eerste verdieping een bijna 
ononderbroken glazen wand. Vanaf 1581 gebruikten 
de erfgenamen van Cosimo I deze  lichte ruimte om de 
kunstschatten van de Medicifamilie tentoon te stellen. 
Zo ontstond de oudste kunstgalerij ter wereld. 

De plafonds hebben fresco’s in de 
‘groteske’ stijl van rond 1585, geïn-
spireerd op Romeinse grotten.

Het Loggia dei Lanzi-
terras is al de moeite waard 
vanwege het opmerke lijke 
uitzicht op de Piazza della 
Signoria (blz. 80–81).

De Tribune, versierd  
in rood en goud, bevat 
de werken die voor de 
Medici’s de grootste waar-
de hadden.

Buontalenti-
trappenhuis

Tweede 
verdieping 

Ingang naar de Vasarigang 
(blz. 110–111)

. De geboorte van 
Venus (1485)

Deze voorstelling van 
Botticelli toont de 

Romeinse godin van de 
liefde, geboren in een 
storm in de Egeïsche 

Zee. De wind blaast haar 
aan land, een nimf staat 

klaar met een mantel.

Jongen die een doorn uit 
zijn voet haalt
Dit antieke Romeinse beeld 
is, zoals de meeste  antieke 
beelden in de verzameling, 
gebaseerd op een Grieks 
origineel.

Museumgids
De schilderijen hangen in een aantal zalen die samen de ontwikkeling van de 
Florentijnse kunst van de gotiek tot de renaissance en daarna illustreren. De vroegste 
werken bevinden zich op de tweede verdieping – begin daar om de collectie in een 
min of meer chronologische volgorde te bekijken. In de zalen 7–18 hangen veel 
beroemde vroegrenaissancistische schilderijen. Antieke Griekse en Romeinse beelden 
vindt u in de galerij op de tweede verdieping en in zaal 56 op de eerste verdieping. Een 
aantal bekende meesterwerken uit de hoge renaissance, door kunstenaars als Titiaan 
en Rafaël, zijn bijeengebracht op de eerste verdieping, en meesters uit andere Europese 
landen in de zalen 44–55. Boek uw kaartje en bezoektijd van tevoren, om de lange 
wachtrijen te ontlopen.

Grote 
trappenhuis 

Tronende 
Madonna

Giotto’s gebruik 
van de ruimte in dit 

altaarstuk (1310) is 
een mijlpaal in de 
geschiedenis van 

de beheersing van 
het perspectief.

Klassieke 
zuidgevel 
van Vasari

TIPS VOOR DE TOERIST

Praktische informatie
Piazzale degli Uffizi 6. Kaart 4 D1 
(6 D4). Tel. 055-2388651 (info); 
055-294883 (reserveringen).  
Lijn geopend: ma–za 8.30–18.30 
uur (za tot 12.30 uur).  
Open di–zo 8.15–18.50 uur 
(’s zomers soms langer open; 
toegang tot 45 min. voor sluiting ). 
Gesloten 1 jan., 1 mei, 25 dec. & 
^ 7 =  
∑ uffizi.firenze.it
∑ firenzemusei.it (kaartjes 
online)

Openbaar vervoer @ B, 23. 
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De vissersplaatsjes en stranden langs de 
kust trekken in de zomer veel bezoekers; 
er zijn dan ook talloze vakantiedorpen en 
campings. Plaatsen als Monte Argentario 
hebben een exclusievere uitstraling en 
worden bezocht door rijke jachtbezitters 
uit Rome en Milaan. De ongerepte heuvels 
in het binnenland zijn geliefd bij jagers op 
wilde zwijnen en herten.
De transformatie van een moerassige 
kuststrook, bekend als de Maremma, tot 
een vakantiegebied is een recente ont-
wikkeling. De oude Etrusken en daarna de 
Romeinen (blz. 46) legden de moerassen 
droog en zo ontstond er vruchtbare land-
bouwgrond. Na de val van het Romeinse 
Rijk raakten de drainagekanalen verstopt 
en veranderde de Maremma in een mens-
onvriendelijke wildernis van moerassen en 
stilstaande poeltjes vol malariamuggen. 
Het duurde tot het einde van de 18de 

eeuw voor men opnieuw begon met 
drainage en met behulp van insecticide 
werd pas in de jaren vijftig van de twin-
tigse eeuw uiteindelijk de malariamug 
uitgeroeid.

Weinig ontwikkeling

De streek sluimerde vanaf de Romeinse 
tijd en was lange tijd haast onbewoond, 
op wat boeren en vissers na. Er zijn 
dan ook weinig steden of interessante 
gebouwen en kunstwerken in de regio. 
Anderzijds zijn er veel archeologische res-
ten bewaard gebleven, omdat er weinig 
mensen waren die het steen gebruikten 
voor nieuwe gebouwen. Bovendien bete-
kende de beperkte schaal van de inten-
sieve landbouw dat in het gebied nog 
veel wilde flora en fauna te vinden is, van 
vlinders en orchideeën tot schildpadden 
en stekelvarkens.

ZUIDTOSCANE
Het zuidelijkste deel van Toscane en het eiland Elba heb-
ben een heel andere sfeer dan de rest van Toscane. Het klimaat 
is warmer, droger en zonniger, waardoor de heuvels begroeid 
zijn met het geurende mediterrane struikgewas dat macchia heet. 
In de straten en aan de zandstranden groeien palmbomen, en 
brede stroken stekelige cactussen markeren de grenzen tussen 
landbouwpercelen.

Detail van een romaans timpaan op de duomo in Massa Marittima

Het idyllische haventje Porto Ercole, bij het exclusieve Monte Argentario




