Romeins Villalandschap, RWTH Aachen University
Studenten Werkzeugkultur van de RWTH Aachen University hebben in de periode september 2016 tot
maart 2017 een zevental ideeën ontwikkeld voor het zichtbaar maken van het ‘Romeins
Villalandschap Bocholtz' Hieronder staan de eerste resultaten beschreven:
1. (Kunst)constructie Romeinse Villa
Een zeer sterk vereenvoudigde constructie van een Romeinse villa op de plaats van een opgraving.
Met stalen spanten wordt de vorm weergegeven en in een uit hout-strobouw opgebouwd paviljoen
komt een horecavoorziening. De constructie kan nog een functionaliteit krijgen.
2. Kamer met uitzicht
Een klein gebouw op de grens, aan de Nederlandse kant van het Duitse dorp Orsbach (gemeente
Aken). Het uitzicht vormt de kern van het bouwwerk, maar het thema kan verder worden uitwerkt in
het gebouw. Ook praktisch moet er nog een aantal zaken worden bekeken om het gebouw
aantrekkelijker en bijzonderder te maken.
3. Cel/crypte/toren
Drie elementen - afgeleid van de Romeinse bouwpraktijk - vormen een (spirituele) route richting het
plateau van Bocholtz. Vanuit ieder element is het daarop volgende te zien. Zeer sterke conceptuele
vormgeving, maar om de haalbaarheid te versterken is er ook een mogelijk business model wenselijk.
Te denken valt aan een urnen-muur zoals bij de fluistertoren, hetgeen een koppeling vormt met de
Romeinse askisten uit het gebied.
4. Grens & mobiele unit
Op de Nederlands-Duitse grens wordt een aan de ‘Porte de la Defence’ (Parijs) denkend bouwwerk
geplaatst, met een relatie tot een mobiele overnachtingsunit. De grensstrook is monumentaal, maar
kan ook worden gebuikt om het concept verder aan te scherpen. Op een zeer heldere manier worden
de dorpen Orsbach (D) en Bocholtz (NL) met elkaar in relatie gezet.
5. Pension
Pension wordt evenwijdig aan de weg naar Orsbach (D) vanuit Bocholtz (NL) aangelegd. Er ontstaat
een grote ruimte waarin een ‘beddenkast’ wordt aangelegd, van waaruit men het landschap kan zien. .
6. Markthal
Op de grens wordt een grote markthal gerealiseerd, die producten uit de omgeving verwerkt en
verkoopt. De hal wordt tussen bomen aangelegd en aangrenzend ontstaat een grote wijngaard en
eventueel ook boomgaarden. De locatie (op de grens tussen Nederland en Duitsland) is van groot
belang voor het concept.
7. Fiets-rustplaats
Bestaande binnenwegen tussen Bocholtz en de RWTH worden omgevormd tot een nieuwe dagelijkse
fietsroute voor studenten die in Bocholtz woonruimte kunnen vinden, aangevuld met toerisme.
Onderweg wordt een rustplaats in de vorm van een toren met voorzieningen gerealiseerd.

