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Deze wandeling begint op de parkeerplaats van  
Uitspanning de Nachtegaal. 

303   Uitspanning de Nachtegaal
In de Romeinse tijd had je langs de weg rustplaatsen, 
zogenaamde mansio’s. Hier kon je eten, drinken, je paard 
stallen en soms ook slapen. Uitspanning de Nachtegaal 
ligt in het Geuldal, niet ver van de Via Belgica. Je kunt 
er Romeins eten als onderdeel van het Romeins arran-
gement. 

 

 

Met de parkeerplaats van Uitspanning de Nachtegaal 
in je rug loop je rechts om het terras de Dellenweg in.

A   De Dellen
Voordat de Romeinen kwamen, bevolkten de Eburonen 
dit gebied. De veldslag tussen de Romeinen en de 
Eburonen heeft misschien hier plaatsgevonden. Je kunt 
je voorstellen dat de steile hellingwanden het ideale 
decor vormen voor het creëren van een fikse hinderlaag 
voor de passerende Romeinen. Harde bewijzen ontbreken 
tot nu toe.

route informatie

startpunt: Gemeentebroek 6, 
6231 RV Meerssen
afstand: 7,3 km
duur: 1.45 uur

geschikt voor

In de kern van Meerssen word je omringd door historie. De oude Basiliek, het Proosdijpark en de 
monumentale stationsgebouwen: je bewondert ze allemaal tijdens deze wandeling. Toch gaat 
de geschiedenis van Meerssen verder terug dan boven de grond zichtbaar is. 

Deze wandeling loopt langs plekken waar de Romeinse geschiedenis, soms vlak onder de grond,  
verscholen ligt. Al sinds de 19e eeuw wordt er in Meerssen druk gezocht naar Romeinse resten. 
De successen, vindplaatsen van Romeinse villa’s, godenbeelden en het vermoedelijke tracé van de  
Via Belgica kom je allemaal tegen. 
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Volg dit geasfalteerde pad ongeveer een dikke kilometer 
waarna je bij de Y-splitsing rechts de Geuldalweg in-
slaat. Loop door de tunnel en blijf links de Geuldalweg 
volgen.

275   Geuldal
Beschutte hellingbossen, glooiende akkers en de mean-
derende 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 veran-
derd. De Romeinen ontdekten dat het hier goed boeren 
is en ze ontginden land voor de graanteelt.

Je komt bij een T-splitsing waar je links de Klinkenberg 
inslaat.

B   Klinkenberg
De weg Klinkenberg die door Rothem loopt volgt heel 
waarschijnlijk het tracé van de Via Belgica.

C   Eburonenpark
Dit parkje is vernoemd naar de voorgangers van de  
Romeinen, waarover later meer. Onder aanvoering 
van hun leider Ambiorix hebben ze het de Romeinen 
erg lastig gemaakt om dit gebied in te nemen. Volgens 
Romeinse geschriften zou de stam na alle hinderlagen 
volledig door de Romeinen zijn uitgeroeid.

Volg de Klinkenberg ongeveer 600 meter en neem 
rechts voor de rotonde het smalle pad tussen de 
huizen door. Sla vervolgens rechts de Emmaweg in. 
Neem hierna de eerste weg rechts richting het Pastoor 
Geelenplein en sla aan het einde van het plein links de 
Kerkweg in. Steek dan voorzichtig de overweg over en 
ga rechts verder op de Molenweg. Het pad maakt een 
haakse bocht naar links.

Volg voor de Rothemermolen, een watermolen, links 
het onverharde fietspad en ga rechtdoor over het brug-
getje. Blijf het onverharde fietspad volgen langs het 
riviertje de Geul.

D   Brug over de Geul
Bij de aanleg van de vijver van het wokrestaurant zijn 
brugpijlers gezien, die misschien een Romeinse brug 
over de Geul vormde.

Steek het houten bruggetje over en sla rechtsaf.  
Steek bij de T-splitsing de Proost de Beaufortstraat 
schuin over en volg na 20 meter links het pad. Neem 
even verder het pad links omhoog.

E   Tronende Minerva
Aan de andere kant van de snelweg is in 2008 een deel 
van een Minervabeeld gevonden, zittend op haar troon: 
een spectaculaire vondst. Wij kennen Romeinse beelden 
als kaal en wit, maar in de oorspronkelijke staat waren ze 
bepleisterd en bont geschilderd.

Sla bij de eerste straat rechtsaf de Bunderstraat in.  
Blijf rechtdoor lopen, terwijl je een aantal zijstraten 
passeert. Sla bij de Stationstraat rechtsaf.

F   Watervalderbeek
De loop van de watervalderbeek heeft de ligging van 
de vermoedelijke Romeinse villa bepaald, maar zeker die 
van de Middeleeuwse palts. In de Romeinse tijd zou het 
om watervoorziening gaan en in de Middeleeuwen werd 
de beek ook gebruikt ter verdediging van de palts. 

305   Ontmoet Anna
Het stationsgebouw van Meerssen is een plek van 
ontmoetingen. In het monumentale gebouw uit 1901 
huist nu een conferentielocatie en een terras (geopend 
bij goed weer). Hier wordt gekookt met gezonde 
ingrediënten uit de streek. In het gebouw zit ook een 
vakantie huis, een ideale uitvalsbasis om te Via Belgica  
te ontdekken.

Sla voor de T-splitsing linksaf en volg het fietspad  
onder de boog door. Sla voor de kerk linksaf.

G   Palts van Karel de Grote
Onder het Proosdijpark liggen waarschijnlijk de resten 
van een Romeinse villa. Hiervan wordt vermoed dat zij 
als basis heeft gediend voor het latere palts (buitenver-
blijf) van Karel de Grote. Karel de Grote zag zichzelf als 
opvolger van de Romeinse keizers.

Je komt nu uit op de Markt.

326   Basiliek van Meerssen
De basiliek wordt ook wel het pronkstuk van de Maas-
gotiek genoemd. Twee wonderen uit de 13e en 15e eeuw 
maakten van de Basiliek van Meerssen een bekend 
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pelgrimsoord. Dit verklaart de verrassende omvang. 
Sinds de Romeinse tijd is dit al een plek van religieus 
belang en 2000 later is het dat nog steeds. 

Sla hier rechtsaf en bij de T-splitsing linksaf de  
Kruisstraat in. Ga bij de viersprong naar rechts de  
Volderstraat in en volg deze tot aan de rotonde.

324   SamSam
Bij SamSam eet en slaap je langs de Via Belgica, die ligt 
een eindje verderop. Hier wordt gekookt uit de streek en 
het seizoen: de jager schiet het wild uit het bos en ook 
de groenten komen uit de buurt. Samen met ingrediënten 
uit de Romeinse keuken maakt de kok er iets lekkers van.

Sla bij de rotonde rechts de Herkenberg in.

233   Villa Onderste Herkenberg
De resten van deze Romeinse villa liggen verstopt  
onder de akker. Qua oppervlakte is dit een van de groot-
ste Romeinse villa’s teruggevonden in Zuid-Limburg. 
Die rijkdom is ook te zien aan de luxueuze inrichting met 
vloerverwarming en fresco’s. De weelderige tuin was 
voorzien van siervijvers, een zeldzaamheid in Nederland.

H   Bijgebouw Villa Herkenberg en groeves
Toen hier waterbuffers werden aangelegd, stuitte men 
op bijgebouwen van Villa Onderste Herkenberg. Tot wel 
75 centimeter hoogte zijn de muren bewaard gebleven. 
Na een verzakking van de spoorlijn zijn hier ook Romein-
se mergelgroeves gevonden. Het is heel waarschijnlijk 
dat hier de stenen vandaan komen waarmee de villa is 
gebouwd.

Volg de weg naar beneden en ga over het spoor naar 
links de Veeweg in.

Loop over het bruggetje en vervolg je weg onder de 
tunnel door. Na een paar wildroosters ben je weer op de 
parkeerplaats van Uitspanning de Nachtegaal.
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