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De wandeling begint op de parkeerplaats aan de 
Wilhelminastraat in Bocholtz (tegenover de Beatrix-
straat). 

A   Wilhelminastraat
Het statige gebouw met de trappenportiek is het voor-
malige gemeentehuis in Bocholtz. Indirect is dit een na-
latenschap van de Romeinen. Om alles bij te houden wat 
er gebeurde in een gebied, introduceerden zij de ambte-
narij. Belastingen, eigendomsaktes, graanopbreng sten: 
alles werd genoteerd en ook de bureaucratie werd 
geboren.

Sla met de Beatrixstraat in je rug rechtsaf.

130   Expositie Romeins Bocholtz
Aan de hand van twee askisten, elk met hun eigen 
bijzondere verhaal, leer je in deze expositie Romeins 
Bocholtz kennen. In de zeer zeldzame sarcofaag van 
Simpelveld kijk je een Romeins huis binnen. Bij de askist 
van Bocholtz werden de meest luxe grafgiften gevonden. 
Beide askisten zijn hier te bewonderen.

Loop tot aan de kruising met de Minister Ruysstraat 
en de Dr. Nolensstraat. Na 40 meter passeer je aan je 
linkerkant café D’r Aowe Kino.

route informatie

startpunt: Wilhelminastraat 24, 
6351 GN Bocholtz
afstand: 4,6 km
duur: 1 uur

geschikt voor

In het dorp Bocholtz is het Romeins verleden nog springlevend. De bakker bakt Romeins brood,  
de boer ploegt boven de Romeinse villaresten en de bank houdt het monetaire erfgoed van de  
Romeinen in stand. Neem onder het wandelen een pauze in een ouderwets gezellig dorpscafé, 
proef het Romeinse brood of geniet van een Italiaanse ijsje.

Ook al in de Romeinse tijd werd er in en rondom het huidige Bocholtz gewoond en gewerkt.  
Voornamelijk op de akkers vanuit de Romeinse boerenbedrijven, zoals Villa Vlengendaal.  
Wat dat betreft is er niet veel veranderd, want de villaresten liggen nog steeds op agrarisch gebied. 
Het Romeinse erfgoed is overal!
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B   Café D’r Aowe Kino
Boven dit ouderwetse dorpscafé kun je overnachten. 
In de Romeinse tijd had je in elke nederzetting wel een 
herberg. Vondsten van gebroken glas- en aardewerk 
duiden vaak op de aanwezigheid van zo’n herberg. Langs 
de Via Belgica was een goede locatie om de vermoeide 
reizigers op te vangen. 

Vervolg je weg door rechtdoor te lopen. Steek het  
spoor over van het Miljoenenlijntje. Meteen na het spoor 
loop je door de Heiweg en zie je aan je linkerkant de 
Scholtissenhof.

156   Scholtissenhof
Deze hoeve is opgetrokken uit Kunradersteen, een bouw-
steen die als eerste werd gebruikt door de Romeinen. 
De middeleeuwse Scholtissenhof was de woning van 
de schout (toenmalige burgemeester en rechter). In 
het keldertje maak je kennis met het Romeinse meisje 
Juno dat met al haar spullen hierheen is verhuisd vanuit 
Rome.

Loop rechtdoor en passeer na ongeveer 400 meter 
twee indrukwekkende lindebomen met een mooi 
wegkruis. Even verderop is een picknickplaats op een 
grasveld met bomen. Sla bij dit grasveld linksaf een  
klein stukje de Molenweg in. Sla direct weer linksaf het 
Schiltjensvoetpad in. Vervolg dit geasfalteerde voetpad 
om uit te komen op de Orsbacherweg. Na ongeveer  
750 meter sla je scherp naar links de Schiltjensweg in. 
Aangekomen in Vlengendaal sla je op de T-splitsing 
scherp rechtsaf de straat in die ook Vlengendaal heet. 
Ga in deze straat alsmaar rechtdoor. De naam van de 
weg verandert in Rouwkoulerweg. 

C    Vindplaats askist van Bocholtz
Al jaren ploegde boer Hupperetz om die vervelende 
steen in zijn akker. Toen hij er vanaf wilde, bleek het om 
een Romeinse askist te gaan. In dit weiland werd deze 
opgegraven. Hij was nog vrijwel volledig intact en om-
ringd door de mooiste grafgiften, te zien in de Romeinse 
expositie in Bocholtz.

Sla je hier linksaf bij de zitbank de Helweg in.

165   Villa Vlengendaal
Kijk door het gat en stel je voor dat hier een luxueuze 
Romeinse villa stond met een overdekte zuilengalerij, 
hoektorens en bijgebouwen. Er was een luxe badinrich-
ting, wandschilderingen en mozaïek. Ook de vondst van 
een zilveren lepeltje en oesterschalen geven de indruk 
dat de bewoners in alle luxe leefden.

D    Villa Dellender
In 1871 trok een hoop scherven en stenen de aandacht 
van amateurarcheoloog Jozef Habets. Zo werd er onder 
de landsgrens tussen Nederland en Duitsland een uit-
gebreid Romeins villacomplex ontdekt. Een deel van de 
resten is goed bewaard gebleven onder de aarden wal 
die de grens van het Rijk van Aken aangaf.

Vervolg je weg over de Helweg en steek na zo’n  
400 meter het Miljoenlijntje over. De weg heet vanaf 
hier De Baan. Blijf deze weg rechtdoor volgen totdat je 
de kruising met de Minister Ruysstraat en de Akerweg 
tegenkomt. Aan je rechterkant passeer je een zitbank 
met wegkruis met daarachter een meidoornhaag.  
Vervolg hier de weg met een kleine knik naar links en  
ga rechtdoor naar de Overhuizerstraat.

E    Overhuizerstraat
Hoeve Overhuizen is een vestiging van de Rabobank. 
Wist je dat de Romeinen de grondleggers zijn van geld? 
Eerder was hier alleen ruilhandel. Zij introduceerden 
munten waarmee je in het hele Romeinse Rijk kon 
betalen, voorlopers van de euro dus. Ons woord munt 
komt van het Romeinse woord voor munt: ‘moneta’.

Sla op de T-splitsing linksaf de Paumstraat in en vervolg 
je weg via de Emmastraat en de Prins Hendrikstraat  
totdat je in de Wilhelminastraat aankomt. Sla hier linksaf 
en passeer aan je rechterhand bakkerij Dreessen.

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 met zaden met een kruis erin gekerfd. 
Een knapperige ode aan de de Romeinse graancultuur 
van de streek.

Als je een aantal meters rechtdoor loopt, ben je weer 
terug bij je startpunt.
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