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Het Romeinse
landschap
in Bocholtz

Download de app met
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op www.viabelgica.nl

Dorpscentrum

Wandel door het landschap in Bocholtz en ontdek de invloeden van haar rijke Romeinse verleden.
Zelfs voor het uitzicht is tweeduizend jaar geleden al de toon gezet. Proef Romeins brood, begrijp
de Romeinse bouwkunst en ontdek de plek waar een van de belangrijkste vondsten uit de Romeinse
tijd is gedaan.
Toen de Romeinen kwamen, werd alles anders. Dat geldt zeker voor Bocholtz, de plek met de hoogste
‘villadichtheid’. Hier bouwden ze indrukwekkende herenboerderijen, lieten ons kennismaken met
grootschalige landbouw in dit vruchtbare landschap, brachten hun eigen religie mee en begroeven
de asresten van hun doden in prachtige askisten.
route informatie

vind jouw weg

startpunt: Wilhelminastraat
24, 6351 GN Bocholtz
afstand: 13 km
duur: 3.15 uur
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start
De wandeling begint op de parkeerplaats aan de
Wilhelminastraat in Bocholtz (tegenover de Beatrixstraat). Sla met je rug naar de Beatrixstraat linksaf de
Wilhelminastraat in.
149 Bakkerij Dreessen
De bakkerij van Ivo en Susan Dreessen is een traditioneel
familiebedrijf. Hier proef je drie generaties liefde voor
het bakkersvak. Probeer hier de Romeinse bol: een rond
brood van haver en zaden met een kruis erin gekerfd.
Een knapperige ode aan de Romeinse graancultuur van
de streek.

Loop door tot aan de Julianastraat waar je links afslaat.
Na ongeveer 40 meter loopt deze straat schuin naar
rechts en gaat daarna over in de Bongaarderweg. Loop
deze weg helemaal door en passeer het Bongerdplein
aan je linkerhand. Aan het einde van dit plein met bomen
loopt rechts schuin omhoog het Zandbergervoetpad.
Volg dit pad en loop langs het hellende terrein met
mooie dikke beuken. Sla hier linksaf.
142 Gillishof
Deze monumentale hoeve ligt op het hoogste punt
van Bocholtz. Nu staan de deuren open voor rustzoekende vakantiegangers en kun je er trouwen, geheel in
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Romeinse stijl. In de tuin werd een puntgaaf Romeins
badolieflesje gevonden. Waarschijnlijk een grafgift voor
een dame, zodat ze zich kon verzorgen in het hiernamaals.
Vervolg de Zandberg tot aan het bordje met de vermelding ‘Zandbergervoetpad’ aan je rechterhand. Vervolg
je weg via dit pad. Het smalle pad loopt eerst door een
kleinschalig gebied van hagen en knotbomen en later
door een landbouwgebied om uiteindelijk te eindigen op
de Prickart. Hier sla je linksaf en vervolg je je weg richting de bebouwing. Passeer enkele huizen totdat je het
Elzervoetpad aan je rechterkant in kunt slaan.
Elzervoetpad
A
Oude, bloesemrijke boomgaarden bepalen het unieke
landschap van Zuid-Limburg. Dat hier fruit groeit als
appels, peren, pruimen en kersen, hebben we aan de
Romeinen te danken. Zij namen het mee, waardoor de
traditie van hoogstamfruit nu onlosmakelijk verbonden
is met dit gebied.
Wanneer je uiteindelijk de weilanden verlaat, kom je
via een steegje uit op de Weiweg. Sla hier linksaf. Je
komt uit bij Broek en slaat hier linksaf. Bij de eerste
weg rechts sla je de Kievit in en loop je dit pad door.
Loop onder het viaduct door en negeer de eerste weg
naar rechts achter het viaduct. Loop door totdat je bij
een splitsing komt. Neem hier het rechter weggetje,
de Oude Simpelvelderweg. Na ongeveer 500 meter ga
je onder het viaduct van de autosnelweg door tot aan
een T-splitsing. Hier sla je linksaf, de Rischerkuijlerweg
in. Ter hoogte van een scherpe bocht naar rechts staat
een oude meidoorn met een wegkruis. Hier kun je even
uitrusten op een zitbank. Uiteindelijk kom je uit op de
Nijswillerweg en steek je deze over (goed uitkijken!). Sla
hier rechtsaf de Gaasstraat in. Na een bocht naar rechts
nabij het talud van de Miljoenenlijn houd je links het
voetpad aan. Ook bij de rotonde houd je links aan om
vervolgens weer onder het viaduct van de Miljoenenlijn
door te lopen.
Houd ook hier links aan en vervolg je weg richting het
Oranjeplein. Het gemeentelijk plantsoen ligt aan je
rechterkant. Blijf bij de eerste kruising rechtdoor lopen
waarna je uitkomt in de Meester Jongenstraat. Loop
deze door tot aan de T-splitsing en sla hier rechtsaf de
Irmstraat in.

Irmstraat
B
De kerk van Simpelveld is geheel opgetrokken uit
Kunradersteen: een keiharde kalksteen die de Romeinen
ontdekten als bouwmateriaal. Hoewel deze kerk uit de
middeleeuwen stamt, is het bouwen van tempels en het
brengen van offers ook echt Romeins. Het is te vergelijken
met het aansteken van een kaarsje in een kapel.
Rechts zie je de Sint Remigiuskerk. Sla de eerste weg
naar links in, de Panneslagerstraat. Onderweg steek
je de Eyserbeek over en kom je uiteindelijk uit op een
T-splitsing. Sla hier linksaf naar de Stampstraat. Let op:
bij de derde straat links slaan we de Hennebergweg in,
dus niet de Hennebergstraat!
Dame van Simpelveld
C
Hier werd in 1930 een van de belangrijkste archeologische vondsten van Nederland gedaan: de sarcofaag van
Simpelveld. De stenen kist met asresten van een rijke
dame geven ons zeldzame informatie. De binnenkant
van de kist is in reliëf versierd met haar interieur: een
uniek inkijkje in een Romeinse villa!
In een bocht van de weg staat zie je links weer een
wegkruis staan. Hier sla je rechtsaf naar de Kondeleweg.
Via deze onverharde weg kom je aan op het plateau
waar je een mooi uitzicht hebt op Huls en Simpelveld.
Sla bij de T-splitsing rechtsaf de Raffelsbergweg in.
Loop dan weer bergaf en kom uit in Bosschenhuizen
waar ook de straat naar is vernoemd. Sla dan linksaf.
Aan je rechterkant staat weer een wegkruis met aan de
overzijde een zitbank. Sla bij de eerste weg naar links de
Putsweg in, die verderop de Putsweggerveldweg heet.
Blijf alsmaar rechtdoor lopen totdat je een bomenpartij
en het einde van de asfaltweg tegenkomt. Via een steeg
loop je schuin door het weiland naar beneden richting
de volgende steeg. Dit smalle pad loopt steil door enkele
tuinen om uiteindelijk uit te komen op de Broekerweg.
Houd hier links aan.
Broekerweg
D
Er staat hier een oude kalkoven. Kalkbranden werd al
gedaan door de Egyptenaren, maar de techniek werd
door de Romeinen in dit gebied geïntroduceerd. De gebrande kalk werd gebruikt om het land mee te bemesten, om mee te bouwen en zelfs om glas van te maken.
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Rechts van je zie je de Eyserbeek die je oversteekt via
de brug. Dit is de Bulkemsbroekweg. Op de T-splitsing
(let op: drukke weg!) sla je rechtsaf en loop je een stuk
door de Bulkemstraat. Rechts van je zie je de monumentale boerderij Hoeve Bulkem. Schuin tegenover deze
hoeve steek je de weg over naar de Bulkemsdalweg.
Via deze rustige weg verlaat je de bewoonde omgeving.
Na het passeren van de tunnel van het Miljoenenlijntje
kom je in een weids landschap met akkers, bloemrijke
graslanden en graften. Loop alsmaar rechtdoor. Voor je
zie je in een bocht naar links een onverhard voetpad en
een bos met een zitbank even verderop. Loop via dit pad
rechtdoor. Op een gegeven moment loopt het pad via
een flauwe bocht naar recht dwars door het bos met
vooral veel berkenbomen. Op een T-splitsing slaan we
linksaf richting Baneheide. Voordat je Baneheide verlaat,
neem je de eerste schuine weg naar rechts, dit is de
Plateweg. Deze vervolg je tot aan de (soms zeer drukke)
Nijswillerweg. Steek deze over om de Baneheider
plateweg te vervolgen.

Steek het spoor over en volg de Dr. Nolensstraat.
Sla linksaf de Pastoor Neujeanstraat in, waarna je
uitkomt bij Café Oud Bocholtz tegenover de kerk.
Loop het pad rechts van de Jacobus de Meerderekerk
in en sla daarna links de Kerkstraat in en loop rechtdoor
de trappen af richting de Wilhelminastraat. Zo kom je
uit bij het beginpunt van de wandeling.

Baneheiderplateweg
E
Romeins aardewerk, delen van maalstenen en sporen
van verbrande leem: op basis van deze vondsten vermoedden archeologen dat hier een Romeins dorpje lag.
De ‘gewone’ mensen woonden niet in stenen villa’s,
maar in vakwerkhuizen. De resten die er nog zijn, liggen
goed bewaard onder de grond.
Negeer een weg met zitbank om uit te komen bij een
kruising van wegen in een holle weg. Dit is de grens met
Duitsland. Sla hier linksaf bij een dikke eik de Molenweg
in die iets bergop loopt. Passeer een waterbuffer aan
je linkerhand en sla rechtsaf bij de Heiweg. Hier is een
picknickveldje. Vervolg je weg. Net voor het spoor van
het Miljoenenlijntje ligt de Scholtissenhof.
156 Scholtissenhof
Ook deze hoeve is helemaal opgetrokken uit grote blokken Kunradersteen. De middeleeuwse Scholtissenhof
was de woning van de schout (toenmalige burgemeester en rechter). In het keldertje maak je kennis met het
Romeinse meisje Juno. Ze is met haar ouders vanuit Rome
hierheen verhuisd en laat zien wat ze meebrachten.
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