
Langs vondsten 
en villa’s 
in Voerendaal 
Klimmen

 

 Deze wandeling begint bij de kerk van Klimmen aan de 
Schoolstraat. 

242   Romeinse wachttoren
Sommigen zijn ervan overtuigd dat de kerktoren van 
Klimmen van oorsprong een Romeinse wachttoren was.  
De locatie is inderdaad wel ideaal ervoor met uitzicht op 
de Via Belgica en het Geuldal. Bovendien zitten overal in  
de kerk sporen van Romeins bouwmateriaal. Toch is het 
bewijs nog niet helemaal sluitend.

 
 
Sla met de kerk aan je rechterkant links de Kerkveldweg 
in. Sla ruim voor het bord ‘Craubeek’ rechts het pad in 
en ga vóór de trappen links. Je komt verschillende  
picknickplaatsen tegen. 

A   Craubeek
Dit waterpompstation staat in een bronnenrijk gebied. 
Hier wordt water vervoerd door de waterleidingmaat
schappij. Romeinen waren meesters in het vervoeren 
van water. Dat deden ze op kleinere schaal om de bad
inrichtingen van hun villa’s van water te voorzien en op 
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startpunt: Schoolstraat 5, 
6343 CD Klimmen
afstand: 16.5 km
duur: 4 uur

geschikt voor

De heuvelachtige omgeving van Voerendaal biedt prachtige uitzichten waarvan je geniet tijdens  
deze wandeling. Dat het hier goed toeven is, dat vonden de Romeinen ook al. In Voerendaal kun je 
nog steeds rondlopen in Romeinse tuinen, Romeinse wijn proeven en je weg vervolgen langs een 
eeuwenoud Romeins tracé.

Dwars door het huidige Voerendaal legden de Romeinen een grote weg aan, de Via Belgica. In de  
omgeving hiervan bouwden ze de grootste villa die in ons land is teruggevonden, ze ontgonnen  
akkers voor grootschalige graanteelt en lieten prachtige vondsten achter. De vondsten en villa’s  
van Voerendaal zijn het ontdekken waard.

vind jouw weg

224  Wijngoed Fromberg
226  Kunradersteengroeve
228   Via Belgica
233   Villa Ten Hove
240   Villa de Proosdij
242   Romeinse Wachttoren

leuk om te weten

A  Craubeek
B  Dame van Voerendaal
C  Barrier

start

fietsen

wandelen

ontdekken 

proeven

Pagina 1 van 4

Download de app met  
routes en augmented reality 
op www.viabelgica.nl



grotere schaal met aquaducten voor steden als Keulen.

Ga aan het einde van dit pad links en op de Tsplitsing 
rechts de Penderskoolhofweg in. Ga bij de viersprong 
met het veldkruis rechtdoor. Ga dan over de spoorweg
brug rechtdoor richting Termoors en volg de weg naar 
links. Sla bij de Tsplitsing rechtsaf de Ransdalerstraat in 
en na 30 meter links de Akerweg in. Neem na 500 meter 
het veldpad in de bocht. Loop aan het einde van dit 
veldpad links langs een grasland en sla bij de asfaltweg 
rechts de Akerweg in.  Ga bij de Tsplitsing links de 
Heugdenweg/Colmont naar binnen. Ga bij het kruispunt 
rechtdoor en na 300 meter naar links. Neem na 100 meter 
het pad rechts tussen de bomen door (bij de zitbank). 
Ga bij de asfaltweg rechtdoor en neem het voetpad. 
Ga aan het einde van het voetpad nog steeds rechtdoor 
en steek na 100 meter de weg over. Blijf rechtdoor lopen 
met de kerk aan je rechterkant. Ga bij de Hunsstraat 
links. Deze verandert in de Vrenkeweg.  
Blijf hier rechtdoor lopen.

224   Wijngoed Fromberg
Hier worden sinds 1991 druiven geteeld voor de wijn
bouw. De zonnige heuvels van ZuidLimburg zijn hier  
bij uitstek geschikt voor. Dat wisten de Romeinen al.  
Zij plantten hier in de dit gebied hun eerste wijnstokken 
en lieten hun kennismaken met het telen van druiven  
en het maken van wijn.

Sla bovenaan de Tsplitsing rechtsaf de Bergseweg 
in. Hier verlaat je Ubachsberg. Volg na 800 meter links 
de Wachelderberg en blijf naar beneden lopen. Loop 
rechts langs een kapelletje en voorbij de mergelhuizen 
het dorp weer uit. Loop na 350 meter schuin rechts 
tussen de palen door. Je bevindt je hier op privéterrein 
van Landgoed Overst. Sla het eerste pad rechtsaf, naar 
boven. Sla aan de Tsplitsing ‘bospad’ rechtsaf en even 
verderop linksaf waar er een doorgang is aan de zijkant 
van een poort. Sla bij de asfaltweg linksaf en steek de 
autowegbrug over. 

226   Kunradersteengroeve
Hier wordt een steensoort gedolven die maar op één 
plek voorkomt in de hele wereld, gevormd door miljoenen 
jaren oerkracht. In deze steengroeve kun je zien hoe de 
keiharde Kunradersteen uit de bodem wordt gehaald, 
net als de Romeinen dat tweeduizend jaar geleden voor 
het eerst deden.

228   Via Belgica
Op deze plek werd een halve meter onder de grond de 
Via Belgica opgegraven. Archeologen groeven hier een 
dwarsdoorsnede uit die nu te bewonderen is in het  
Thermenmuseum Heerlen. Je kunt nog steeds de 
karren sporen erin terugzien. De tot wel negen meter 
brede Via Belgica was toen een soort snelweg.

Sla de eerste straat links in, de Kunderkampstraat,  
en ga bij het eerstvolgende kruispunt rechts de straat 
Op de Beek in. Steek bij de voorrangsweg voorzichtig 
over, de Keerberg in. Loop hier de tweede straat links 
in, de Wachtendonkstraat. Aan je rechterkant ligt het 
parkgebied ’t Brook. 

B   Dame van Voerendaal
Bij de aanleg van een kalkoven in 1917 werd een stenen 
vrouwenhoofd gevonden uit de Romeinse tijd. Het staat 
vrijwel in elk archeologieboek afgebeeld, maar we weten 
niet wie zij was: een godin of een welgestelde dame die 
hier woonde?

Blijf de weg volgen, deze gaat over in de Kasteellaan 
Haeren. Volg hierna de doodlopende weg Haeren.  
Aan je linkerkant ligt ‘Haerenbos’.  Loop tot vóór kasteel 
Haeren en ga hier naar rechts. Loop het pad tussen de 
twee hagen door en houd daarna het linkerpad aan. 
Ga door de tunnel en volg het voetpad. Sla aan het einde 
links de Steinweg in. 

233   Villa Ten Hove
Op deze akker stond ooit de grootste Romeinse villa 
van ons land. Het indrukwekkende landbouwbedrijf 
was nog tien keer groter dan de gemiddelde boerderij 
van nu. De gigantische façade met een bijna 200 meter 
brede zuilengalerij liet zien hoe rijk je kon worden van 
het telen van spelt in ZuidLimburg.

C   Barrier
De naam van deze weg wordt ontleend aan het Franse 
‘barrière’. Vroeger werd hier namelijk tol geheven om 
de verbeteringen aan de weg te kunnen betalen. In de 
tijd van de Romeinen moesten lokale inwoners delen 
van hun oogst hiervoor afstaan. Wegonderhoud was 
destijds een taak van het leger. 

Sla voor de brug van de autoweg rechtsaf de Barrierweg 
in en sla bij de Tsplitsing links de Putweg in. 
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240   Villa de Proosdij
Romeins ZuidLimburg is nergens zo te beleven als bij 
Villa de Proosdij. Buiten lopen Romeinse kippen met  
vijf tenen en na tweeduizend jaar bloeit hier de tuin  
van Plinius de Oudere weer. Eigen bijen verzamelen de 
nectar van planten uit de oudheid. Vanaf de wijngaard 
heb je een verbluffend uitzicht.

Vervolg je weg rechtdoor over de Putweg. Sla bij de 
Tsplitsing rechtsaf de Klimmenderstraat in en meteen 
weer linksaf de Schoolstraat. Je staat nu op het begin
punt van de wandeling. 
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