
De weg, de Worm  
en de watertoren 
in Parkstad
Rimburg

 

Deze wandeling begint in Rimburg, op de kruising van  
de Brugstraat en de Palenbergerweg. Dit heet de Markt. 
Sla de Brugstraat in. 

100   Romeins straatdorp in Rimburg 
Rimburg is een rustig dorp, parallel gelegen aan de rivier de 
Worm. Het was een Romeinse nederzetting van betekenis, 
die ontstond rondom de brug over de Worm. Er werkten 
allerlei ambachtslieden. In de winkels van Rimburg vond je 
alles wat je nodig had op reis over de Via Belgica.

Sla voor de kerk rechtsaf en bij de daaropvolgende 
Y-splitsing ga je links. Dit weggetje loopt verder langs 
de rivier de Worm. Verderop ligt aan de rechterkant  

 
 
’t Bakkes, een bakoven. Ga hier naar rechts. Loop recht-
door op een verharde weg met bebouwing. Je komt uit 
op een doorgaande weg.

A   Romeinse mijlpaal 
Voor huisnummer 53 op de Broekhuizenstraat staat 
nu nog een originele Romeinse mijlpaal. Hier stond de 
afstand op aangegeven naar de dichtstbijzijnde stad. 
Toendertijd was deze paal zo’n twee meter hoog. 

Sla linksaf en neem dan de eerste weg rechts. Deze weg 
gaat over in een bospad en na een pittige klim kom je uit 
op een pad waar je links aanhoudt. Dit pad loopt langs 
een camping en buigt af naar links. Recht voor je zie je 

route informatie

startpunt: Brugstraat 16,  
6374 LV Landgraaf
afstand: 12,4 km
duur: 3 uur

geschikt voor

Deze wandeling door de oostelijke mijnstreek loopt door Rimburg, Eygelshoven en Landgraaf.  
Onderweg ontdek je de sporen die de Romeinen hier achterlieten: sommige heel tastbaar, zoals  
een mijlpaal langs de weg en andere wat meer abstract zoals het landschap. 

Zo’n tweeduizend jaar geleden legden de Romeinen de Via Belgica aan: een weg van het Duitse  
Keulen naar het Franse Boulogne-sur-Mer. In Rimburg stak de Via Belgica het riviertje de Worm 
over en kwam hier Nederland binnen. Hoe zij haar weg vervolgde is nog niet zeker, maar ook 
Eygelshoven en Landgraaf herbergen volop Romeinse sporen.
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een watertoren. Het eerste pad rechts leidt je ernaartoe. 

B   Watertoren
Vanuit de watertoren heb je een prachtig uitzicht over 
het landschap. Vanaf de komst van de Romeinen werd 
het landschap voor het eerst ‘ingericht’: er kwamen 
wegen, bruggen en wachtposten. Akkers zorgden voor 
graan om de vele militairen van voedsel te voorzien.  
De Romeinse sporen zijn nog steeds zichtbaar.

Loop rechts langs de toren en sla links een dalend  
bospad in. Er volgt een knuppeltrap naar beneden. Steek 
hier de weg over en volg de landweg voor je. Deze weg 
komt uit op de Jufferweg, sla hier linksaf. De weg daalt 
af en loopt langs een kerkhof. Steek even hierna de grote 
weg over. Links staat een monument dat herinnert aan 
de vroegere Laura-mijn. Loop hier rechtdoor onder de 
spoortunnel door en houd rechts aan.

C   Oude Laethof 
De 18e eeuwse hoeve was ooit een gerechtshof en deed 
later dienst als gemeentehuis. Sinds 1982 huist hier de 
lokale heemkundevereniging ‘Stichting Eygelshoven 
door de eeuwen heen’. Zij schreven de uitgave ‘Romeinse 
sporen in Eygelshoven’. 

Ga bij de rotonde links en daarna de eerste weg rechts. 
Loop na het gebouw aan de rechterkant rechts over het 
parkeerterrein richting het kerkje. Steek over naar de 
rechterkant van het kerkje. Iets verderop in de Veldhof-
straat zie je aan je linkerkant een pad schuin omhoog 
naar de kerk lopen. 

D   Kerkje van Eygelshoven 
In de kerktoren van dit kerkje zijn twee Romeinse mijl-
palen gevonden. Deze staan nu in het Romeins Museum 
Heerlen. Een van de mijlpalen zit gedeeltelijk nog in 
het fundament van de kerk. Inscripties vertellen dat ze 
geplaatst zijn ten tijde van een grote opknapbeurt van 
de Via Belgica.

Eenmaal op dit pad houd je links aan, waarna je langs 
enkele vakwerkhuisjes weer naar beneden loopt.

E   Preekstoel
Dit vakwerkhuisje uit de 17e eeuw is een degelijk  
staaltje vakmanschap. Bouwen met hout en leem is 
van alle tijden. Toen de Romeinen Zuid-Limburg be-

zetten, veranderde de manier van bouwen voorgoed 
door het gebruik van ‘nieuwe’ materialen zoals stenen, 
dakpannen, mortel (een voorloper van cement), stuc en 
mozaïek.

Nadat je uitkomt op de Torenstraat, sla je rechtsaf. 

F   Huis Henckens
Het jaartal 1796 prijkt boven deze monumentale heren-
hoeve gebouwd van baksteen. In Europa waren het de 
Romeinen die voor het eerst baksteen op grote schaal 
gebruikten als bouwmateriaal. In deze regio werd vooral 
gebouwd met Kunradersteen, een lokale kalksteen, om 
villa’s mee te bouwen. 

Blijf de Torenstraat zo’n anderhalve kilometer volgen. 
Onderweg verlaat je de bebouwde kom van Eygelshoven 
en loop je onder een hoog viaduct door. Uiteindelijk zie 
je rechts een tunnel onder het spoor. Ga hier rechtsaf 
de Delleweg op. Eenmaal uit de tunnel ga je rechtdoor 
en blijf je deze weg volgen om uit te komen in de be-
bouwde kom van Nieuwenhagen. Loop door tot aan de 
kruising met de Hereweg en sla hier rechtsaf. 

110   Vrouwengraf
Hier rust een welgestelde Romeinse dame uit de 
Romeinse tijd. Ze kreeg een indrukwekkend grafmonu-
ment van 16 bij 16 meter en wel 44 grafgiften mee naar 
het hiernamaals. Het grafmonument ligt waarschijnlijk 
langs de Via Belgica, hoewel de precieze ligging van de 
weg hier nog niet is vastgesteld.

Volg ook deze weg gedurende enige tijd totdat je op een 
T-splitsing stuit. Sla hier linksaf naar de Schanserweg, 
maar ook al gauw rechtsaf de Haanweg in. Sla op de vol-
gende T-spliting linksaf en volg de Groenstergracht. Sla 
bij de volgende T-splitsing rechtsaf naar de Groenstraat. 
Terwijl je deze weg volgt, kruis je de Eygelshovenerweg 
en de Europaweg-Zuid. Daar waar je de bebouwde kom 
uitloopt, gaat deze over in de Rimburgerweg. Links voor 
je zie je een bos. Sla vóór het bos linksaf de Warderweg 
in. Negeer de trappen naar rechts. Na enige tijd bergop 
lopen, loop je enkele zijweggetjes voorbij. Op de T-split-
sing ga je naar rechts. Negeer in een haakse bocht naar 
rechts de onverharde weg. Je komt nu weer in de be-
bouwde kom van Rimburg. Buig met de bocht mee naar 
links de Rinckberg in. Wanneer je deze straat volgt, kom 
je uit op het beginpunt van de wandeling.
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