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Tip van een local:

Rijden op de beroemde onverharde/witte
grintwegen van Toscane 

Toscane kent veel verschillende soorten wegen. In sommige 
heuvelachtige en bergachtige gebieden zal je de beroemde witte 
wegen van Toscane tegenkomen, oftewel onverharde grindweggetjes. 
De witte wegen van Toscane zijn nationaal beschermd erfgoed en 
worden vaak gebruikt voor vintage-evenementen om een sfeer van 
vervlogen tijden na te bootsen. Ze beschermen tevens de natuurlijke 
omgeving aangezien er geen verhard materiaal is gestort om de weg 
te maken.



Hoewel ze prachtig en karakteristiek zijn in hun natuurlijke omgeving, 
is het ook belangrijk om te weten wat je kunt verwachten als je 
eroverheen rijdt. We hebben enkele tips verzameld die je kunnen 
helpen tijdens je verblijf in Toscane en hopen dat je er iets aan hebt.

Onverharde/witte grintwegen zijn onderverdeeld in 4 categorieën:

1. Onverhard in goede staat 

2. Hobbelig, onverhard 
Geen toegang voor auto's die laag op de weg liggen 

3. Hobbelige, onverhard met steile bergopwaartse gedeeltes  
Geen toegang voor auto's die laag op de weg liggen, 
aanbevolen voor ervaren chauffeurs 

4. Hobbelige onverharde weg, steile bergopwaartse gedeeltes  
Geen toegang voor auto's die laag op de weg liggen, 
aanbevolen voor ervaren chauffeurs, De minimale ratio 
gewicht / kracht is 20 kg/KW 

Controleer hier alsjeblieft jouw KW/kg-ratio voor de categorieën 3 en 4:
http://www.carfolio.com/

Zorg ervoor dat je een auto hebt met voldoende vermogen 
om de steile landwegen op te komen en dat de auto genoeg 
acceleratie biedt wanneer dit nodig is.

Als je in een bergachtige regio verblijft, kies dan waar mogelijk 
voor  een 4x4-auto. 

Kleinere auto’s zijn waarschijnlijk juist een betere keuze voor 
smallere, kronkelende landweggetjes.

http://www.carfolio.com/


Tip van een             local  :

 Probeer niet drastisch van snelheid te veranderen en 
behoudt een constante afstand tot de kant van de weg.

 Als je op een onverharde grindweg rijdt, houd er dan 
rekening mee dat er minder grip zal zijn. 

 Het is verstandig om de bochten ruim te nemen.

 Probeer waar mogelijk om zonder te stoppen of te veel af
te remmen over de bulten en door de bochten te gaan. 
Doe je dit niet, dan kunnen je banden slippen wanneer je 
probeert te versnellen. 

 Als je een tegenligger tegenkomt, geef dan altijd voorrang 
aan degene die heuvelop gaat (tenzij er een duidelijke plek 
is waar ze even kunnen stoppen). 

 Je zult wellicht achteruit moeten rijden op de weg – voel 
je vooral niet onder druk gezet om dit snel te doen. 
Neem de tijd.

 Lees de omschrijvingen van de villa’s op onze website zodat
je weet waar ze zich bevinden en of de weg ernaartoe een
uitdaging zal zijn.

 Voorbeeld:



Weersomstandigheden

Als het voor een lange periode droog is zal het grind losser zijn, wat 
betekent dat je sneller zal gaan slippen. 

Regen kan er logischerwijs voor zorgen dat er water op het 
wegdek komt te liggen, waardoor de weg glad wordt of er gaten in
het wegdek ontstaan. 

Na hevige regenval kunnen er grote gaten gevuld met water ontstaan 
in de weg, wees dus extra voorzichtig.

Het beste is om vóór aankomst de weersvoorspelling checken, zodat je
weet wat je kunt verwachten.

Als er sneeuw wordt voorspeld, dan zal je een sneeuwketting als 
back-up nodig hebben. 

We raden je ook aan om met daglicht bij de villa aan te komen. De 
meeste grindwegen hebben namelijk geen verlichting, dus ‘s nachts 
is het riskanter om op deze wegen te rijden.

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar concierge@to-tuscany
of bezoek https://www.to- tuscany.com/
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