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Strabeek

Het geliefde Geulstadje in het Heuvelland is een populair wandeloord. De eeuwenoude stad met haar
unieke hoogteburcht en het natuurschoon rondom herbergen historische schatten. De roemruchte
middeleeuwen vragen de aandacht, maar weinigen weten van het rijke Romeinse verleden van de
streek.
Een exacte replica van ondergrondse Romeinse catacomben vormt misschien wel het hoogtepunt,
terwijl het letterlijke hoogtepunt je trakteert op een geweldig uitzicht over het Geuldal: de perfecte
plek voor een Romeinse wachttoren. Over het tracé van de Via Belgica loop je langs het indrukwekkende Château St. Gerlach en bewonder je ook kleinere monumentale parels.
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Deze wandeling begint bij de rotonde van de wegen
Strabeek, Broekhem en Beekstraat.
Strabeek
A
Rondom deze rotonde zijn in een straal van een paar
honderd meter veel verschillende Romeinse vondsten
gedaan: een mogelijk villaterrein, grafkuilen, een dozijn
Romeinse urnen met munten, een tombe met brand
resten en aardewerk.
Loop richting het centrum van Valkenburg over de
provinciale weg met de naam Broekhem. Vervolg de
weg zo’n 1700 meter. Verderop heet deze weg
Geneindestraat en later nog Reinaldstraat.

Aan het eind passeer je twee kort opeenvolgende
verkeerslichten. Sla bij de tweede linksaf de Hekerbeek
straat in en sla daarna meteen rechts de Steenstraat in.
Deze gaat onder het spoor over in een onverhard pad.
Volg dit pad en houd bij de Y-splitsing links aan. Sla op
de verharde weg rechtsaf. Na zo’n 1200 meter sta je
bovenop de Goudsberg.
254 Goudsberg
Hier stond ooit een Romeinse wachttoren en als je
het uitzicht bekijkt, snap je waarom. De militairen in de
wachttoren hebben van hieruit goed zicht gehad op
een groot deel van het Geuldal en op de Via Belgica. Dit
is niet de enige wachttoren die is teruggevonden langs
de Via Belgica.
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Hier loop je door een klaphekje scherp naar rechts.
Dit pad komt uit op een verharde weg, waarop je recht
door je weg vervolgt. Verlaat in een bocht naar links
deze verharde weg en loop rechts de heuvel op. Negeer
een scherpe bocht naar rechts, waarna je uitkomt bij
een tunnel. Sla direct voor het woongebouw naar links
om uit te komen op een verkeersweg. Sla hier linksaf en
volg deze weg met de bocht mee naar rechts. Direct na
een voetgangersoversteekplaats sla je weer rechtsaf.
Aan je linkerkant zie je een sluisje. Even verder ga je
linksaf een bruggetje over en loop je richting het sluisje.
Eenmaal over het sluisje sla je rechtsaf en loop je langs
het riviertje tot aan de tweede brug. Sla hier linksaf en
loop het Walramplein op. Aan het eind van het plein ga
je rechts en meteen weer links de Maternusstraat in.
Huize de Guasco
B
Het hoekhuis op nummer 13 is bijzonder. Hier woonde
in de 19e eeuw een bekende Valkenburgse amateur
archeoloog: Hubert de Guasco. Hij begon te graven in
zijn eigen kelder en stuitte op enkele Romeinse kruiken,
een medaillon met een Romeinse keizersbuste én een
Romeinse mozaïekvloer.
Deze straat eindigt bij de Berkelstraat.
Kruising de Guascostraat en Maternusstraat
C
Je hebt hier een mooi uitzicht op de kasteelruïne van
Valkenburg. Tijdens de bouw van het kasteel is onder
andere gebruik gemaakt van stenen die eerder gebruikt
waren in Romeinse gebouwen.

268 Museum Romeinse Katakomben
Hier ontdek je indrukwekkende begraafplaatsen in een
aardedonker, mysterieus labyrint. Een gids neemt je
mee door het onderaardse gangenstelsel waar kleurrijke
muurschilderingen verhalen vertellen over de overlede
nen. In de ondergrondse ruimtes van het museum worden
ook lezingen, exposities en festivals georganiseerd. Dan
hoor, voel, zie en ruik je hoe actueel het Romeinse leven
nog is.
Blijf deze straat volgen en houd bij de Y-splitsing links
aan. Volg ook deze straat gedurende een langere tijd.
Na zo’n 1100 meter passeer je de mijngroeve ‘Einde
Plenkertstraat’. Houd bij de splitsing rechts aan om uit
te komen bij Uitspanning Tivoli. Sla hier rechtsaf een
fietspad in. Steek de rivier de Geul over en negeer een
struinpad rechts.
275 Geuldal
Beschutte hellingbossen, glooiende akkers en de
meanderende Geul met hier en daar een molen: het
Geuldal is net een levende ansichtkaart. Je kijkt recht
het Romeins verleden in, want in het landschap is
vrijwel niets veranderd. De Romeinen ontdekten dat
het hier goed boeren is en ze ontginden land voor de
graanteelt.
Uiteindelijk kom je uit op een verharde weg, de Prinses
Beatrixsingel. Ga hier naar links. Als je aan het eind van
de straat opnieuw links afslaat, kom je uit bij het begin
punt van de wandeling.

Sla hier rechtsaf en loop langs de vele terrasjes,
de bocht naar links volgend tot voorbij de poort.
Loop hierna schuin rechts de Plenkertstraat in.
Openluchttheater
D
Een Romeins amfitheater is duidelijk een grote
inspiratiebron geweest voor de architect van het Open
luchttheater in Valkenburg. Het was Pierre Cuypers,
de beroemde architect die ook verantwoordelijk was
voor het ontwerp van het Rijksmuseum in Amsterdam.
In het zomerseizoen biedt het theater een gevarieerd
programma aan muziek- en theatervoorstellingen.
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