
 

 

 

Pelgrimeren met  
Sint-Clara van Assisi 
Bij pelgrimstochten denk je al snel aan 
eeuwenoude routes die gelovige mensen 
volgden om een bijzonder doel te bereiken. 
Marie-Jolanda Bresser nam het initiatief om 
een nieuwe pelgrimsroute uit te stippelen. 
Het doel van de Via Clara (in Nederland 
Clarapad) is om meer aandacht te geven aan 
de heilige Clara van Assisi (ook wel Santa-
Chiara), de eerste volgelinge van  
Sint-Franciscus van Assisi.  
 

Clara heeft een eigen levensvorm waarin de 
regels staan opgeschreven waarlangs de 
Clarissen van toen en van de dag van 
vandaag nog leven.  
Clara betekent licht en zij verdient het om in 
het licht gezet te worden.  
 
Aad Reijngoud, een enthousiaste 
routebouwer, heeft eerst het Clarapad van 
Groningen naar Megen gemaakt. 
Op 4 juli 2021 is dit deel van het Clarapad 
cadeau gegeven aan de zusters Clarissen 
van Megen voor het 300-jarig jubileum van 
het klooster Sint-Josephsberg en hun  
550-jaar communiteit zijn.  
 

Nu wordt het Clarapad, Via Clara, verder 
ontwikkeld van Megen naar Taizé (Midden-
Frankrijk) om vervolgens uit te komen in de  
Basilica di Santa Chiara in Assisi (Italië). 
 
 
 
 
 

Informatie voor 
proeflopers en proeffietsers 
De Via Clara van Megen naar Assisi/Rome te 
voet of op de fiets volgt tot Lyon in grote 
lijnen de route van abt Emo naar Rome in 
1212. Daarna gaat het pelgrimspad verder 
zuidwaarts en door de Provence naar Nice. 
Vervolgens per schip via Bastia op Corsica 
naar Livorno aan de Italiaanse kust en 
vandaar door naar Assisi en Rome. 
 

De fietsvariant is inmiddels getekend en 
beschreven, terwijl de wandelvariant 
gevorderd is tot Taizé. Taizé is het eindpunt 
van het eerste deel van de pelgrimstocht. 
 

De lengte van de wandelvariant tot Taizé 
bedraagt 1125 km en bestaat uit 53 
dagtrajecten verdeeld over 11 hoofdtrajecten. 
De fietsvariant telt 29 trajecten met een totale 
lengte van 1065 km. 
 

Vanwege het overzicht wordt van proeflopers 
verwacht dat zij één of meer hoofdtrajecten 
van gemiddeld 100 km controleren. 
Proeflopers en -fietsers krijgen de 
beschikking over de bijbehorende 
routebeschrijvingen. Er zijn (nog) geen 
routekaartjes, maar wel gps-tracks van de 
trajecten beschikbaar.  
Naast het routemateriaal is er ook nog een 
beknopte lijst met aandachtspunten bij de 
controle van de trajecten. 
 
 

www.pelgrimsrouteclarapad.nl 
Graag via het contactformulier aangeven  

als u belangstelling heeft om controleur  

te worden. 

 

 
Sint-Josephsberg klooster in Megen 

 

Gezocht: controleurs Via Clara 

 

Medio 2024 willen we het pelgrimspad Via Clara 
openstellen en vieren in Assisi. Om dit mogelijk te 
maken zoeken wij controleurs die Via Clara vooraf 
willen controleren. 

 

 

 

 

Klooster Sint-Josephsberg, Megen 

 

Basilica di Santa Chiara, Assisi 

http://www.pelgrimsroute/

