
Graven naar
Romeins verleden

H
et lijkt een heel ge-
woon grindpad, een
paar meter lang, licht
geelbruin van kleur.
Je zou er bijna een

stukje steen uitpulken. Maar dat
is streng verboden want we staan
in het Thermenmuseum in Heer-
len toch echt bij een origineel, in
zijn geheel opgegraven stuk Ro-
meinse weg: onderdeel van de Via
Belgica.

Ooit stampten hier Romeinse
legioenen overheen, maar ook
gewone boeren en burgers. Een
klein stukje zichtbare historie,
onderdeel van het liefst 85.000
kilometer tellende Romeinse
wegennet. „Een goed wegennet
was belangrijk om razendsnel
troepen te verplaatsen. Noodza-
kelijk in een zo groot rijk als het
Romeinse”, vertelt Hilde Vannes-
te. Zij is als regioarcheoloog ver-
bonden aan De Vondst, het cen-
trum voor archeologie in Lim-
burg.

De Via Belgica was een zoge-
naamde heirbaan van
400 km die liep van
Boulogne-sur-Mer aan
de Atlantische kunst
naar de stad Keulen.
Daarbij werd Zuid-
Limburg doorkruist.
„Het gevolg van de
aanleg was dat er aan
weerszijden van de
weg boerenbedrijven
verrezen. Al die solda-
ten moesten immers
eten en dit vruchtbare
lossgebied vormde zich tot de

graanschuur van het Noord-Ro-
meinse Rijk.”

Op haar laptop tovert Vanneste
voorstellingen tevoorschijn van
Romeinse villa’s: grootschalige
landbouwbedrijven met zuilenga-
lerijen van bijna 200 meter lang
en een heiligdom. Zo’n villa stond
bij voorbeeld in Kerkrade (Villa
Holzkuil) en in Voerendaal: villa
Ten Hove. „Ten Hove was de
grootste Romeinse villa van Ne-
derland.” 

Sofa’s
Wie zoekt naar tastbare over-

blijfselen komt echter bedrogen
uit, alles ligt veilig opgeborgen in
de grond. Ter plekke zijn slechts
akkers zichtbaar. Wel zijn langs
de Via Belgica zogenaamde Ro-
meinse sofa’s neergezet, waarop
de geschiedenis van die plek
wordt verteld.

Tijdens de Archeologiedagen
worden activiteiten georgani-
seerd om het Romeinse erfgoed
zichtbaar te maken. Ook zijn
vanuit het netwerk ’Vrienden van

de Via Belgica’ producten,
wandel- en fietsroutes en

activiteiten ontwikkeld.
Zo heeft bakkerij Ivo

Dreessen in Bocholtz op
basis van de graanteelt
van toen een Romeins
brood gemaakt. Van
haver en qua vorm

rond met een kruis erin, zoals de
Romeinen deden. In de museum-
kelder van het Maastrichtse hotel
Derlon zijn opgravingen te zien,
met restanten van het castellum
van Maastricht, een waterput en
een heiligdom.

Maar de mooiste en grootste
opgraving vind je in het Ther-
menmuseum in Heerlen: het best
bewaarde Romeinse badhuis in
Nederland, ontdekt vlak voor de
Tweede Wereldoorlog. Vanaf een
balustrade is de 500 meter Ro-
meinse muur en 2500 m2 vloer-
oppervlakte goed te bekijken. In
het museum vind je nog veel
meer voorwerpen uit Corioval-
lum, de Romeinse stad die onder
Heerlen ligt.

Hilde Vanneste: „Er waren drie
Romeinse stedelijke nederzettin-
gen in Zuid-Limburg: Maastricht,
Heerlen en Rimburg. Zijn de
resten in de eerste twee plaatsen
grotendeels verstoord door
nieuwbouw, in de ’vicus’ van
Rimburg ligt het volledige straat-
dorp nog intact onder de grond.
Een bijzonder idee als je daar
over de velden kijkt!”

De helft van Romeins Rimburg
ligt nu op Duits grondgebied, de
Worm vormt de grens. Op de plek
van de oude Romeinse brug be-
gint de Via Belgica in Nederland;
een mooi startpunt voor een
bijzondere tocht. ◆

OP PAD
MET...

door Marjolein Schipper foto’s Jan-Paul Kuit

De Via Belgica was een van de belangrijkste Romeinse heerwegen in de Lage Landen. 
Eromheen zijn talloze overblijfselen van de Romeinse aanwezigheid terug te vinden. VRIJ nam

er, vooruitlopend op de Nationale Archeologiedagen, volgend weekeinde, een kijkje.

Romeinse weg naar Keulen
liep door Zuid-Limburg

archeoloog Hilde Vanneste
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Tijdreis
Tijdens de
Nationale

Archeologie-
dagen vin-

den diverse
activiteiten
plaats rond

de Via
Belgica. 

In Hoeve Ten
Hove in

Voerendaal
is 12 en 13

oktober een
tentoonstel-

ling over
villaboerderij
Voerendaal. 
Vanuit Hof

Kricheleberg
in Bocholtz
wandel je 13
oktober met

ezels door
de Romeinse

vallei. Iets
verderop

bekijk je 11
t/m 13 okto-
ber in Café

D’r Aowe
Kino met een

vr-bril de
Romeinse

villaboerderij
Vlengendaal.

Voor een
overzicht

van de acti-
viteiten op

viabelgica.nl

1 Reconstruc-
tie van een
Romeinse
mijlpaal
2 Een stuk
echte Romein-
se weg in het
Thermen-
museum
3 Archeoloog
Hilde Van-
neste met
Romeins aar-
dewerk
4 Langs de
Via Belgica
staan bankjes
met uitleg
5 De mu-
seumkelder
van hotel
Derlon in
Maastricht.
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