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De pilot die de gemeente Simpelveld in 
samenwerking met de stichtingen Sprinthills 
en IKL is aangegaan, was voor alle betrokkenen 
een verfrissende en inspirerende ervaring. 
Het project werd gekenmerkt door een prettige 
onderlinge coöperatie, goede takenverdeling 
en korte communicatielijnen. Mede ook door 
de samenwerking met zeer enthousiaste 
ondernemers, studenten en de gemeente 
Simpelveld was het een bijzonder nuttig en 
leerzaam proces. Zonder uitputtend te 
kunnen zijn, willen wij hier enkele personen
met name bedanken:
• Ondernemers Simpelveld en omgeving, 
 met name Jacqueline Senden (Gillishof).
• Hilde Vanneste (Regioarcheoloog 
 Parkstad Limburg).
• Pascalle Hamers (lid Heemkundevereniging   
 De Bongard).
• Christian Kicken (student Griekse & Latijnse  
 Taal en Cultuur, Radboud Universiteit 
 Nijmegen).
• Studenten Zuyd Hogeschool en 
 RWTH Aachen.
• Moniek Daniels (Regiomanager Parkstad 
 Limburg Stichting VVV Zuid-Limburg).
• Roger Scheren (Beleidsadviseur 
 Leefomgeving, gemeente Simpelveld).

De spontaniteit en collegialiteit waardoor 
het werkproces zeer vlot verliep, maakte 
het mogelijk om binnen een half jaar tijd veel 
ontwikkelingen in gang te zetten. Er werden 
niet alleen kennis en ideeën gedeeld tijdens 
inspirerende werksessies met kennisexperts 
en ondernemers, maar ook (op eigen initiatief) 
nieuwe producten gelanceerd zoals de Romeinse 
bol van de plaatselijke bakker en de Romeinse 
bruiloft die op 11-11-2016 plaatsvond op 
de Gillishof. Dat alles smaakt naar meer en wij 
willen, net als alle betrokkenen, graag onze 
schouders blijven zetten onder 
dit waardevolle thema!

Voorwoord
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1. Inleiding
1.1 Inleiding
In de gemeente Simpelveld liggen diverse 
bewoningssporen uit de Romeinse tijd. 
Gemeente Simpelveld wil deze sporen gebruiken 
als inspiratiebron voor de toeristische 
ontwikkeling van de gemeente waarbij de focus 
ligt op Bocholtz. Gedachte is om het Romeins 
Verleden recreatief te ontsluiten, sporen uit 
het Romeins Verleden zichtbaar te maken in 
het landschap en ondernemers te stimuleren 
in het vinden van een 'verdienmodel'. 
Samenwerking wordt gezien als een belangrijk
instrument om resultaten te bereiken en aan 
te sluiten bij het concept.

De ambitie is om in Simpelveld en de directe 
omgeving het toerisme nog meer te versterken. 
Dit met als doel de vitaliteit in het gebied 
te stimuleren. De MKB-sector is daarbij 
een belangrijke economische levensader.

Het rijke verleden biedt de mogelijkheid om de totale streekidentiteit 
van het gebied te etaleren. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
“Erfgoed staat voor identiteit, erfgoed trekt mensen aan. 
Door goed gebruik te maken van het verleden, schep je ruimte 
voor de toekomst." 
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1.2 Aanleiding
Eerder verscheen de Menukaart van Simpelveld; 
een voorstel voor een toeristisch recreatief
uitvoeringsprogramma. In deze menukaart 
is streekidentiteit meegenomen voor een 
betere profilering van de gemeente. Ook het 
ontwikkelen van activiteiten rond Romeins 
Simpelveld/Bocholtz in aansluiting op het 
Romeins Verleden in Zuid-Limburg, maakt 
onderdeel uit van deze menukaart. 
Dit rapport is een verdere uitwerking daarvan.
Het rijke verleden biedt de mogelijkheid om 
streekidentiteit van het gebied te etaleren. 
Uit onderzoek van de Open Universiteit dat in 
opdracht van stichting Sprinthills is uitgevoerd, 
blijkt dat toeristen zeer geïnteresseerd zijn in 
de verhalen achter bepaalde gebruiken, 
evenementen of producten, evenals in 
de historisch/culturele achtergrond van 
Zuid-Limburg en de persoonlijke verhalen van 
de bewoners.De meeste belangstelling is er 
voor de Romeinse tijd, op de voet gevolgd door 
de mijn-historie.

1.3 Doelstelling
Dit rapport is erop gericht om Romeinse sporen 
in de gemeente Simpelveld en met name rond
Bocholtz zichtbaar te maken, recreatief te 
ontsluiten en toeristisch op de kaart te zetten. 
Daarbij wordt nadrukkelijk de relatie met 
ondernemerschap gezocht en vanuit een
integrale benadering verbindingen gelegd 
met initiatieven in de regio zoals deze door 
het bedrijfsleven en organisaties ontwikkeld zijn 
en worden. Projecten zoals het Land van Kalk, 
de relatie met het omringende vijfsterren-
landschap, de via Belgica, en het rurale villa 
landschap zijn in deze opdracht meegenomen.

• Simpelveld: geschiedenis heeft 
 een belangrijke stempel gezet op 
 de streekidentiteit.
• Ambitie: versterken toerisme.
• Doel: vitaliteit in gebied stimuleren.
• Romeins Verleden: icoon als verbinding 
 met eigentijds ondernemerschap.
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1.4 Initiatiefnemer en partners
Deze rapportage is ontstaan in samenwerking 
met stichting IKL en stichting Sprinthills, en in 
opdracht van de gemeente Simpelveld.

Gemeente Simpelveld: de bijzondere 
geschiedenis in combinatie met de directe 
omgevingskwaliteiten vormen een rijke basis 
die ingezet kan worden om de sector te 
versterken. Een uniek en onderscheidend profiel 
kan worden neergezet. De bijzondere vondsten 
in het verleden kunnen zorgen voor een 
waardevol fundament. De askist (sarcofaag) 
van Simpelveld en de in 2003 gevonden askist
van Bocholtz kunnen die waarde etaleren. 
Het herbergen en voor het publiek toegankelijk 
maken van een askist, vondsten en beschikbaar 
materiaal uit de Romeinse tijd zijn belangrijke 
items. Het onderzoeken van de mogelijkheid tot 
het onderbrengen van de askisten van Bocholtz 
en Simpelveld in Hoeve Overhuizen in 
samenwerking met bijvoorbeeld een heemkunde 
museum is onderdeel van de aanpak. 
De streekidentiteit van de gemeente Simpelveld 
en omgeving kan zo op een kwalitatief
(inhoudelijk) hoogstaand niveau worden 
geëtaleerd. Beleving en challenge, storytelling 
en eeneigentijds aanbod moeten de gast van nu 
boeien en de gast van morgen interesseren voor 
de regio. Het thema sluit aan bij de groeiende 
vraag naar landschapsbeleving en authenticiteit.

Stichting IKL heeft kennis en ervaring in huis 
met betrekking tot ontwerp, uitvoering en 
beheer van het Limburgse cultuurlandschap. 
Onder het motto “alle Limburgers maken 
Limburg mee”, werkt stichting IKL zowel binnen 
als buiten samen met organisaties en vrijwilligers 
aan de vitaliteit van onze leefomgeving.

Stichting Sprinthills, met projectleider Marlies 
Sobczak, heeft de ambitie om als verbindings-
officier de vertaalslag te realiseren van kennis, 
herbestemming cultuurhistorisch erfgoed naar 
ondernemerschap.Stichting Sprinthills is van 
start gegaan om in Zuid-Limburg business te 
ontwikkelen in de leisuresector. Om bedrijven te 
ondersteunen om uiteindelijk beter te kunnen 
renderen. Het is een dynamisch traject en 
volop in beweging in een samenspel van 
ondernemers en belanghebbenden. Vertrekpunt 
voor het archiveren zijn de initiatieven die reeds 
zijn opgezet. Samenwerken en coproductie 
zijn sleutelwoorden.

Door middel van bijeenkomsten en individuele 
gesprekken met kennisexperts op het gebied van
visieontwikkeling, landschap, archeologie en 
toerisme is kennis opgehaald en gedeeld. Dankzij 
de actieve betrokkenheid van opdrachtgever zijn 
we erin geslaagd de doelstelling succesvol ten 
uitvoer te brengen.
• Initiatiefnemer: gemeente Simpelveld.
• Opdrachtnemers: stichting Sprinthills 
 en stichting IKL.
• Klankbord: overheid, ondernemers 
 en adviseurs.

Stichting Sprinthills Bottom up - ondernemers in de hoofdrol - innoveren in 
productontwikkeling - herbestemming erfgoed - verbinden en initiatieven koppelen
samenwerken- kennis/kwaliteit/professionalisering/volume realiseren - storytelling 
van 'bereiken' naar 'beraken' - concept uitbouwen

Stichting IKL bestaande kennis over Romeins Verleden vertalen naar iconen in 
het landschap - samenwerking - kennis in zetten - literatuuronderzoek - veldwerk 
inventariseren - analyseren - conceptontwikkeling - productontwikkeling
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2.  Romeinse Sporen Simpelveld
De eerste geschreven informatie over 
de Romeinen in Limburg danken we aan Julius 
Caesar. In zijn beschrijving van de Gallische 
oorlog, De Bello Gallico, staat veel wetens-
waardigs te lezen over onze streek en haar 
bewoners. Caesar was omstreeks 50 v. Chr. 
bezig met een veroveringstocht in het noorden 
van Gallië, een gebied dat het huidige 
Noord-Frankrijk, België en Zuid-Nederland 
omvat. De van oorsprong inheemse bevolking 
in Zuid-Limburg ondergaat na de verovering 
een ware transformatie. Dit wordt aangeduid 
met de term 'Romanisering'. Kort samengevat 
neemt de inheemse bevolking elementen 
over van de Romeinse cultuur zoals de taal, 
architectuur, uiterlijke verzorging, eetpatroon etc.

Romeinse wegen
Misschien wel de belangrijkste Romeinse ingreep 
was een doorgaand netwerk van wegen. Dit
netwerk werd drager van de voor Europa 
vernieuwende culturele, technologische en 
bestuurlijke ontwikkelingen, waar de Romeinen 
zo vermaard om zijn. Naast de militaire functie 
waren de wegen ook belangrijk voor de handel. 
Uit de verre provincies werden veel goederen 
naar Rome gebracht. Ook waren veel goederen 
in de provincies nodig. Eén van de belangrijkste 
routes in dit deel van het keizerrijk was de 
Via Belgica. Het tracé heeft op Nederlands 
grondgebied vanaf de Belgische grens bij 
Maastricht tot de Duitse grens bij Rimburg 
gelopen. Verschillende delen van deze weg zijn 
middels opgravingen teruggevonden. De breedte 
van het grindpakket dat het wegdek vormde, 
is gemiddeld zeven meter breed en één meter 
dik. Andere belangrijke wegen in dit gebied zijn 
de Via Traiana tussen Xanten, Coriovallum 
(Heerlen), Aken en Trier en de zogenaamde 
Via Mosa tussen Maastricht en Nijmegen. 
Naast primaire wegen zijn ook kleinere lokale 
wegen aangetroffen die veelal de villa’s met 
elkaar verbonden. Nr. 3 op kaart 1 is daar 
een voorbeeld van.

Romeinse steden
De Romeinse wegen zijn belangrijk geweest voor 
de ontwikkeling van diverse dorpen en steden. 
Met name op kruisingen van wegen onderling 
of met een waterweg waren plekken waar de 
handel tot bloei kon komen. Maastricht, 
(Mosae traiectum) Heerlen (Coriovallum) 
en Rimburg werden de belangrijkste plaatsen 
in Zuid-Nederland. Aangetrokken door 
de handel vestigden zich in de steden met 
name ambachtslieden, handelaren en andere 
dienstverleners.

Romeinse villa’s
Naast de stedelijke nederzettingen kwamen 
op het platteland grote herenboerderijen, 
villa’s genaamd, tot ontwikkeling. Op de 
villacomplexen kwamen veelal stallen voor 
het vee en schuren voor de opslag van graan 
en gereedschap voor. Ook vijvers en moestuinen 
maakten onderdeel uit van het complex. Bij de 
grotere villa’s hoorde ook een apart badgebouw, 
waar de villabewoners de Romeinse badcultus
in ere konden houden. In de gemeente 
Simpelveld zijn verschillende Romeinse villa´s 
getraceerd waarvan villa Vlengendaal 
(nr. 1 op kaart 1), villa de Molt (nr. 7 op kaart 1) 
en villa Dellender (nr. 11 op kaart 1) de meest 
bekende zijn.

Villa Vlengendaal
In 1911 ontdekte Adolph Vaessen, 
priesterstudent aan Rolduc, in het buurtschap 
Vlengendaal resten van wat later een Romeinse 
villa van het type villa rustica zou blijken te zijn. 
Er werden 6 kamers gevonden waarvan er 
3 nader werden onderzocht. De opvallendste
vondsten waren restanten van een 
hypocaust(um) (= vloerverwarming), 
mozaïeksteentjes en fragmenten van muur-
schilderingen. De plattegrond van het 
villacomplex laat zien dat er 3 gebouwen 
hebben gelegen: een woonhuis en twee
bijgebouwen. Goossens dateerde de villa aan 
de hand van aardewerk en een munt van 
Marcus Aurelius tussen 150 en 210 n. Chr. 
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Villa de Molt
In Simpelveld zijn op drie plaatsen resten van 
Romeinse steenbouw gevonden. Aangenomen 
wordt dat zij samen deel uitmaakten van 
één villa-complex, bestaande uit een 
hoofdgebouw, schuren en andere bijgebouwen.

Villa Dellender
In 1992 werd deze Romeinse villa opgegraven. 
De restanten van de villa bevinden zich in een 
terrein ten zuidoosten van het dorp Bocholtz 
tussen de Akerweg, de Helweg en de Bergweg. 
De vondsten zijn zeer fragmentarisch waardoor 
het lastig is een reconstructie van de villa te 
maken. Een nabij gelegen muntschat wordt aan 
deze villa gelinkt. Deze muntschat bestaat uit 
700 zilveren Romeinse munten. Ongeveer 
de helft hiervan ligt in het museum van Bonn. 
Het overige deel is geveild en verdeeld 
onder particulieren.

Overige Romeinse bewoningssporen
In de omgeving van enkele Romeinse villa’s 
zijn tevens twee askisten gevonden. 
Deze askisten vormen samen met de grafgiften 
één van de belangrijkste archeologische 
vondsten van Nederland. Waarschijnlijk zijn 
het bewoners van de villa’s geweest. Aan deze 
overleden bewoners zijn grafgiften meegegeven 
waardoor we veel te weten zijn gekomen over 
de Romeinse tijd.

De askist van Bocholtz (nr. 2 kaart 1) lag vol 
met prachtige grafgiften en stond in een 
grafkamer. De grafgiften hebben te maken met 
persoonlijke verzorging, de jacht, het bewaren 
van voedsel en het nuttigen van een maaltijd. 
Bijzonder aan de askist van Simpelveld 
(nr. 6 kaart 1) is de versiering aan de binnenkant 
van de askist. Aan de hand van deze versiering 
is op een eenvoudige manier af te lezen hoe 
de Romeinse villa´s eruit kunnen hebben gezien. 
Ook lagen er nog kostbare sieraden, een glazen 
flesje, een spiegeltje van zilver en een schrijfstift 
in de kist.

88
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Niet alleen rijke villabewoners waren in het 
gebied gevestigd. Ook gewone boeren leefden in 
het gebied. Hun huizen werden opgetrokken uit 
hout en leem. De aanwezigheid van voedselrijke
lössgrond voor akkerbouw, mergel als 
bouwmateriaal en water maakten Bocholtz 
en Simpelveld tot aantrekkelijke vestingplaatsen. 
De grootste inheemse Romeinse nederzetting 
van Zuid-Limburg is opgegraven ter hoogte van 
verkeersknooppunt Bocholtz (Trilandis) 
(nr. 13, kaart 1). Het gaat hier om een 
nederzetting die volledig opgetrokken is in 
houtbouw. Waarschijnlijk heeft bij het gehucht
Baneheide (nr. 4, kaart 1) ook een Romeins 
boerendorpje gelegen. Ook bij Gilishof 
(nr. 5, kaart 1) zijn Romeinse voorwerpen 
(klein glazen flesje) gevonden die wijzen op 
Romeinse bewoning.

De Romeinen introduceerden in onze streken 
nieuwe gewassen, waaronder spelt, biet en 
koriander. Zuid-Limburg vormde daarbij de 
graanschuur voor de noordelijk gelegerde 
troepen (langs de limes). Ook werden bij 
de villa’s fruitbomen geplant die hier 
oorspronkelijk niet groeiden zoals appels, 
peren, kersen, walnoten en de tamme kastanje.

9

Geld
De Romeinen brachten veel spullen naar ons land die we hier nog niet kenden. 
Bijvoorbeeld spiegels, messen, lepels en glas. En wat ook nieuw was: geld! Geld werd 
geslagen in een van de tempels die aan Juno (de vrouw van Jupiter, de oppergod van 
de Romeinen) was gewijd: Juno Moneta. Zij was de godin van de vrouwen, het huwelijk 
en de geboorte én de stadsgodin van Rome. Haar bijnaam was 'Moneta'. Dat betekent 
'zij die waarschuwt'. Romeinse munten gingen 'moneta' heten. Het Engelse woord 'money' 
en ons woord 'munt' zijn daarvan afgeleid. In Limburgse dialecten wordt nog vaak 
het woord 'moneten' voor geld gebruikt.

Door de Romeinen werd het drinken van wijn 
in Nederland geïntroduceerd. De wijn werd in 
amforen, kruiken met grote oren, naar Limburg 
vervoerd, later werd ook hier wijnbouw 
toegepast. Wijn werd bij de mensen thuis 
geschonken, maar ook in kroegen in de steden.

Pas na het midden van de vijfde eeuw verdween 
de laatste invloed van het Romeinse gezag en
veroverden Frankische vorsten onder invloed 
van de Merovingers langzaam maar zeker het 
noorden van Gallië. Na vijf eeuwen kwam een 
definitief eind aan de Romeinse tijd. Met het 
verval van het Romeinse Rijk kwam het 
christendom op.

Het huidige landschap waar 
de villa is opgegraven en 

zichtbaar gemaakt door middel 
van een informatiebord.

Muntschat gevonden 
nabij Villa Dellender.

9
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Spelt
Spelt is tegenwoordig weer populair. Dat was in de tijd van de Romeinen ook zo. 
Dit oergraan was de belangrijkste basis voor voeding voor de soldaten, herbergiers en 
ambachtslieden. Het zorgde 2000 jaar geleden ervoor dat Limburg aan een Romeinse 
toekomst begon. Al snel werd ontdekt dat speltgraan bijzonder goed groeit op onze 
Lössgronden en zo werd de Euregio dé graanschuur voor de noordelijk gelegerde legioenen. 
De villa rustica in Voerendaal is de grootste van Nederland en had een front van bijna 
200 meter. Er werd vooral spelt verbouwd en er stond een kolossale graanschuur 
- horreum - van 300 m3. Om deze te vullen moeten 150 hectare graan zijn verbouwd.

Wijn
In de askist van Simpelveld werden amforen aangetroffen waaruit ooit wijn werd 
geschonken. De wijnstok is naar onze contreien gebracht door de reislustige Grieken 
en Phoeniciërs. Maar het waren de Romeinen die voor de verspreiding van de wijncultuur 
in het grootste deel van Europa hebben gezorgd. Vrijwel alle klassieke Europese 
wijngebieden hebben hun ontstaan aan de Romeinen te danken. Na de val van 
het Romeinse rijk in 476 n.Chr. hield de export van wijn op. Dit betekende ook het verval 
van de wijnbouw; de meeste wijngaarden werden vernietigd door de Germanen en 
de Moren. 

Hoogstamboomgaarden
Kenmerkend in het Zuid-Limburgse 
landschap zijn fruitbomen. Ze bepalen 
nu voor een belangrijk deel het 
Zuid-Limburgse landschap. Ook de 
hoogstamfruitbomen hebben we te 
danken aan de Romeinen. De kersenboom 
is door de Romeinen uit Turkije naar 
Limburg gebracht. De oude Romeinen 
kenden geavanceerde ent-technieken 
- bijvoorbeeld bij kersen - die ervoor 
zorgden dat de specifieke eigenschappen 
van het ras behouden werden.
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Kaart 1. Sporen uit Romeinse verleden in gemeente Simpelveld.

Het huidige cultuurlandschap van Simpelveld-Bocholtz kent nog gelijkenissen 
met het Romeinse cultuurlandschap.

1111
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3.1 Routes
In de gemeente Simpelveld zijn meerdere 
bestaande wandel- en fietsroutes aanwezig 
rondom diverse thema’s (weergegeven op 
kaart 2). Ook voor het Romeinse verleden 
heeft de gemeente Simpelveld een drietal 
wandelroutes ontwikkeld vanuit Bocholtz 
en Simpelveld (www.viabelgicadigitalis.nl). 
Het zijn rondwandelingen die aaneengeschakeld 
kunnen worden.

3.2 Horeca en overige toeristische  
  voorzieningen
In het onderzoeksgebied is horeca aanwezig. 
De meeste horeca ligt in het centrum van 
Simpelveld. Zoals te zien is op kaart 2 zijn 
de meeste horecavoorzieningen gelegen aan 
één van de wandel- of fietsroutes. Tot slot zijn 
er ook nog andere toeristische voorzieningen 
in het gebied zoals een uitzichtplaats, een 
natuurtransferium en een VVV servicepunt.

3.  Welkom in Simpelveld
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De Romeinse wandelroute rond 
Bocholtz is in het landschap
aangegeven door middel van 
een stoeptegel. 

De Romeinse vindplaatsen zijn 
rond de wandelroute in Bocholtz 
voorzien van informatieborden.

4.  Kansen voor ondernemers
Het thema Romeins Verleden wordt door de 
bevolking en een groeiend aantal ondernemers 
als een kansrijk product gezien. Het dient wel 
gevisualiseerd c.q. tastbaar gemaakt te worden, 
zodat er ook beleving mogelijk is. Belangrijk is 
het om de askisten inclusief bij- en andere 
vondsten een permanente plaats te geven 
in Bocholtz. 

Er zijn tal van ideeën de revue gepasseerd die 
in het vervolgtraject uitvoering kunnen krijgen. 
In de afgelopen periode zijn vruchtbare contacten 
gelegd. Deze verdienen continuering. 
Zo'n 20 ondernemers hebben zich aangesloten 
bij het thema; zij hebben in de toekomst zeker 
nogondersteuning nodig bij de concept-
ontwikkeling en uitwerking. Enkele initiatieven:

• De Kunrader Steengroeve: organiseert 
 workshops 'stenen stapelen' volgens 
 de Romeinse methode in het Thermen- 
 museum. Zij is momenteel mede betrokken 
 bij de restauratie van het badhuis. 
 De Kunradersteen wordt ook als innovatief   
 product doorontwikkeld. Zo blijkt het afval  
 (gruis) verwerkbaar te zijn tot een nieuw soort  
 asfalt indien het wordt vermengd met 
 lijnzaadolie.

• Vakantieboerderij Gillishof Bocholtz: er zijn 
 op deze locatie Romeinse resten gevonden. 
 De huidige eigenaren zien dit als een 
 mogelijkheid om eigentijds toerisme te 
 ontwikkelen dat aansluit bij het 'slow life'
 concept. De ondernemers van de Gillishof 
 en villa De Proosdij willen oude technieken 
 oppakken en er workshops over geven. 
 De eigenaars van de Gillishof (officiële trouw-
 locatie) hebben hun eigen trouwfeest op 
 11-11-2016 uitgevoerd in Romeinse stijl en 
 willen dit ook voor aanstaande bruidsparen
 aanbieden.

• Villa De Proosdij Klimmen: wordt geheel
 conform de Romeinse tradities verbouwd. 
 De familie Habets ontwikkelt een 
 fokprogramma voor Romeinse kippen. Ze zet  
 zich ervoor in om van de Romeinse kip een 
 streekproduct te maken en deze aan te 
 bieden aan gastronomische restaurants.
 Ook in Villa de Proosdij worden bruiloften 
 gevierd met een Romeins thema, zoals 
 het gebruik van de Romeinse tuin, ruimtes 
 en de geserveerde maaltijden.
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• De stichting SPQR en 'Cave Felem' dragen 
 het Romeins Verleden in België, Nederland en
 Duitsland uit. Ze bereiden wijn volgens 
 Romeinse receptuur en organiseren het 
 tweejaarlijkse Sempervivetum-festival in 
 Bocholtz. Het streven is een centrum te 
 realiseren van waaruit de kennis over het 
 rijke Romeinse Verleden kan worden 
 verspreid; te beginnen met een 'taberna' - 
 het 'fastfoodrestaurant' van de Romeinen. 
 De gerechten worden bereid met 
 streekproducten.

• ‘Watbeleef’ Kerkrade: is een jonge 
 onderneming. De beide eigenaren 
 organiseren unieke belevingen, maar dan   
 als verrassing. WatBeleef draagt zorg voor 
 de organisatie van het uitje. Centraal thema   
 is beleving. WatBeleef wil een arrangement   
 ontwikkelen met het Romeins Verleden
 als thema.

• De voormalige bioscoop annex kegelbaan 
 'D'r Aowe Kino' Bocholtz: is vandaag een   
 modern café voor jong en oud. De jonge   
 ondernemers willen een B&B exploiteren en  
 nieuwe arrangementen ontwikkelen.   
 Zo kunnen er bijvoorbeeld trektochten met   
 paard en wagen plaatsvinden door de
 Romeinse vallei nabij Vlengendael. In hun   
 gasterij gaan ze prenten en beelden etaleren  
 die aan de Romeinen refereren.

• 'Kuusj' Mechelen: is de onderneming van 
 de jonge varkenshoeder Joshua van Wersch. 
 Het hoeden van varkens is een eeuwenoud 
 ambacht dat zijn oorsprong vindt in de 
 Romeinse tijd. De varkens van Kuusj eten   
 van de weides in het Heuvelland met 
 hoogstam fruitbomen. Joshua van Wersch wil
 workshops geven en lunches met een   
 Romeins accent aanbieden, i.s.m. WatBeleef!  
 en wijngaard St. Martinus uit Vijlen.

• Camping De Waalheimer farm Walem: 
 komt langs een nieuwe Romeinse route 
 te liggen. De ondernemers willen daar qua   
 inrichting op inspelen en met een info-bord   
 voorzien van een QR-code. Fruitbomen - te   
 danken aan de Romeinen - worden gebruikt   
 om samen met de campinggasten
 appelmoes en appelsap te maken. Met de   
 plaatselijke basisschool en Villa De Proosdij is  
 gewerkt aan de opfok van de Romeinse kip.

• Bakkerij Dreesen Bocholtz: heeft op eigen 
 initiatief een Romeinse bol (brood en 
 broodjes) ontwikkeld. De Romeinen kenden  
 geen tarwe en maakten vooral gebruik van   
 havermout voor pap en brood. De nieuwe   
 producten van de bakkerij verkopen goed 
 en smaken voortreffelijk.

14

Het uitzichtpunt bij Huls (Simpelveld) biedt een mooi uitzicht 
over het dorp en landschap. Verder zijn hier parkeer- en 
zitgelegenheid en  informatieborden aanwezig.
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5.  Sterkte-/zwakte analyse
Aan de hand van de inventarisatie uit hoofdstuk 2 
t/m 4 is een SWOT-analyse gemaakt:

Strengths

• Veel kennis over het Romeins Verleden
 is aanwezig. Er is een drietal wandelroutes   
 door gemeente Simpelveld langs de Romeinse  
 vindplaatsen. Deze routes zijn tevens 
 aaneengeschakeld waarmee afstanden korter  
 of langer gemaakt kunnen worden.
• Eén van de drie wandelroutes (rond Bocholtz)  
 is gemarkeerd en voorzien van informatie over  
 het Romeins Verleden.
• Landelijke omgeving biedt mogelijkheden
 voor recreatie.
• Het bestaande Natuurtransferium biedt
 parkeermogelijkheden en informatie voor
 toeristen.
• Er is voor de ontwikkeling van dit project
 draagvlak vanuit zo'n 20 ondernemers.
• Uit onderzoek blijkt dat toeristen 
 geïnteresseerd zijn in het Romeins
 Verleden van Zuid-Limburg.
• Gemeente Simpelveld ziet de
 economisch-toeristische mogelijkheden
 van het thema Romeins Verleden en
 durft daarin te investeren.

Weaknesses

• Via Belgica en website zijn onvoldoende
 bekend bij toeristen.
• De markering en informatievoorzieningen
 van wandelroutes hebben geen
 eenduidige stijl; 2 wandelroutes missen
 markering en informatievoorziening.
• Langs de route is te weinig beleving met
 Romeins thema.
• Weinig routes komen langs het
 Natuurtransferium; de locatie past niet 
 bij het landschappelijke karakter van 
 hetgebied en biedt weinig informatie.
• De routes gaan niet langs alle Romeinse
 vindplaatsen.
• Sporen niet of nauwelijks zichtbaar in 
 het landschap.
• Het uiterlijk van het dorp Bocholtz is niet
 aantrekkelijk, dit nodigt niet uit om hier 
 te verblijven.
• Op dit moment is geen samenhangend
 aanbod gericht op Romeins Verleden.
• Het archeologische vindmateriaal is niet
 permanent in Bocholtz/Simpelveld te
 bezichtigen.

Het Natuurtransferium Bocholtz - Simpelveld; is bedoeld als
startpunt om het gebied te verkennen. Het geeft de toerist
echter geen goede indruk van het gebied. De asfaltvlakte sluit
niet aan bij de landelijke omgeving. Verder mist het transferium
informatie- en oriëntatiepanelen.
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Opportunities 

• Romeins Verleden Bocholtz onderdeel
 maken van Via Belgica.
• Het ontwikkelen van toerisme naar 
 de maat en schaal van Simpelveld-Bocholtz.
• Nieuwe markering voor de wandelroutes.
• De informatievoorziening van
 wandelroute rond Bocholtz doorzetten
 naar twee andere wandelroutes.
• Romeinse sporen in het landschap
 waarneembaar of beleefbaar maken.
• Horeca en andere toeristische bedrijven
 verbinden aan Romeins Verleden.
• Aansluiten op Slowtoerisme:
 gastronomie, streekproducten, leefstijl,
 cultuurhistorie en landschap.
• Romeinse tradities en leefwijze als thema   
 voor toeristische voorzieningen:
 bijvoorbeeld Romeins badhuis, wijngaarden,
 Romeinse verblijfsaccommodatie,
 Romeins kookboek.
• Het Romeins Verleden spannend maken
 voor kinderen en scholen in de vorm van
 edutainment: bijvoorbeeld het ontwikkelen   
 van een speurtocht langs de Romeinse
 vindplaatsen.
• Het ontwikkelen van duidelijke startlocaties   
 met oriëntatie- en informatiepanelen.
• Het Natuurtranferium verbeteren door deze   
 plek te voorzien van een groen karakter.
• De informatie eenvoudig vind- en leesbaar   
 maken voor Nederlandse, Duitse en 
 Engelstalige bezoekers.
• Doorontwikkelen ondernemerschap.

Threats

• Bij onvoldoende aansluiting op  
 het Romeins Verleden in Zuid-Limburg
 worden kansen voor toeristische groei
 gemist.
• Te weinig kleinschalige toeristische
 voorzieningen en attracties leiden tot
 weinig bezoeken.
• Te grootschalige toeristische attracties
 tast het karakter van gemeente
 Simpelveld aan.
• Niet bekend maakt onbemind. Ofwel als
 het Romeins Verleden niet zichtbaar
 wordt gemaakt is de beleving ervan ook
 klein; het uitblijven van marketing zorgt
 ervoor dat toeristen het niet leren
 kennen.
• Te weinig onderscheidend van de rest
 maakt dat het onvoldoende interessant is
 voor toeristen.
• Indien niet verder wordt gegaan met de
 stimulering van de ondernemers, zal het
 animo geleidelijk aan verdwijnen en het
 thema niet tot bloei komen.
• Het 2-jaarlijkse Romeinse festival 
 van SPQR kent een kleine organisatie. 
 Er dienen meerdere evenementen te
 worden gelanceerd zodat niet alleen dit
 ene festijn het thema van het Romeins
 Verleden etaleert.

16

Markering en informatievoorziening van de Romeinse route rond Bocholtz. De stoeptegel geeft de route 
een oubollige indruk en is tevens lastig toe te passen in het buitengebied. De Romeinse helm is nadelig 
gekozen. Deze regio had geen sterk militair karakter. Een Romeinse sandaal of een symbool dat aansluit 
op het rurale villa landschap zou passender zijn als markering van de route.
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6. Visie
Het project Via Belgica van de provincie Limburg 
(in samenwerking met gemeenten in 
Zuid-Limburg) vormt het uitgangspunt voor 
dit project. Voor de bekendheid van het Romeins 
Verleden in Simpelveld-Bocholtz alsook het aantal 
bezoekers, is de aansluiting op dit project van 
grote waarde. Het is dan ook van belang om 
continu aansluiting te zoeken. 

De drie bestaande wandelroutes die gerelateerd 
zijn aan het Romeins Verleden in de gemeente
Simpelveld in combinatie met de Romeinse 
vindplaatsen en de ondernemers die zich 
verbonden hebben aan dit project vormen de 
basis voor de verdere uitwerking. Voorgesteld 
wordt bij de routes drie openbare startlocaties 
te realiseren: 1. Het natuurtransferium, 
2. De uitzichtplaats bij Huls(veld), 3. In het
centrum van Bocholtz. Hier dienen oriëntatie- en 
informatiepunten te worden gerealiseerd, zodat 
de bezoeker de wandelmogelijkheden kan 
bekijken, meer te weten komt over het Romeins
Verleden en ziet wat er in de omgeving zoal te 
doen is. 

Rond de routes kunnen bezoekers van alles leren 
en beleven over het Romeins Verleden. Dit zal 
op verschillende wijzen worden gedaan zodat 
de wandelroutes voor alle leeftijden interessant
zijn. In samenwerking met ondernemers wordt 
een samenhangend aanbod voor toeristen 
ontwikkeld, waarbij het Romeins Verleden de 
rode draad vormt. Uiteraard vormt een goede 
marketing een belangrijke vervolgstap om het 
product bekend te maken onder de gewenste 
doelgroep.

Belangrijkste uitgangspunten:
• één sterk thema: ruraal Romeins villa 
 landschap van Simpelveld-Bocholtz;
• aansluiten op bestaande 
 producten/faciliteiten;
• 3 wandelroutes van verschillende afstanden 
 en 1 fietsroute in gemeente Simpelveld;
• beleving, voorzieningen en activiteiten rond 
 de routes;
• sterke marketing.
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Kaart 3 Wandelroutes Romeins Verleden, startlocaties, belangrijkste Romeinse vindplaatsen, 
toeristische faciliteiten en toeristische ondernemers verbonden aan Romeins Verleden gebundeld 
in één kaart. De meeste Romeinse vindplaatsen en deelnemende ondernemers zijn gelegen aan 
één van de wandelroutes of zichtbaar vanuit de routes.
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7.  Uitvoeringsplan
De visie is vertaald naar een uitvoeringsplan 
met o.a. de volgende actiepunten:
• Ontwikkelen en realiseren van een markering 
 voor de wandelroutes passend bij het 
 Romeinse Rurale villalandschap.
• Ontwikkelen en plaatsen van cortenstalen 
 informatiezuilen rond de wandelroutes, 
 waarbij de informatiezuilen van wandelroute  
 Bocholtz het uitgangspunt vormt.
• Ontwikkelen en plaatsen van cortenstalen   
 Romeinen in het landschap. Zoals een
 handelaar langs een weg, een Romeinse boer  
 die het land bewerkt of de dame van
 Simpelveld bij de askist.
• Ontwikkelen en realiseren van drie 
 aantrekkelijke startlocaties passend bij 
 het karakter van Simpelveld met duidelijke   
 informatie- en oriëntatiepanelen.
• Versterking van het Romeins landschap 
 door bijvoorbeeld bloemrijke bermen of
 solitaire bomen op kruispunten van wegen.
• Het ontwikkelen en realiseren van een   
 Romeinse game op de mobiele telefoon 
 voor kinderen, gezinnen en basisscholen.
• Het ontwikkelen en realiseren van 
 een Romeinse fietsroute met audiotour.
• (Door)ontwikkelen producten ondernemers.

Aan de gemeente is het aan te bevelen 
dit vraagstuk nader te onderzoeken.
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De toekomst - Klein museum
Er is behoefte aan een klein museum binnen 
de gemeente Simpelveld.  Aangezien de gemeente 
Simpelveld nu in het bezit is van een echte Romeinse 
askist en de zeer waardevolle spullen daaruit,  
wordt het tijd om na te denken over een permanent(e) 
onderkomen annex tentoonstellingsruimte. Hiervoor 
dient binnen de gemeente een geschikt(e) gebouw/ruimte 
te worden gevonden. De voormalige bibliotheek in Bocholtz 
en Hoeve Overhuizen zouden mooie locaties kunnen zijn.
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