
Wandelen 
door Romeins 
Maastricht
Vrijthof

 

De wandeling start op de hoek van het Vrijthof bij de 
Statenstraat. 

A   Vrijthof
De wandeling begint op de plek waar de Via Belgica in 
Maastricht is gevonden: op het Vrijthof. Dat gebeurde 
tijdens de aanleg van de parkeergarage onder het 
Vrijthof. In de Romeinse tijd werden op het Vrijthof 
asresten van overledenen begraven, samen met 
grafgiften voor in het hiernamaals.

Loop langs het Theater aan het Vrijthof en sla links de 
Helmstraat in. Sla aan het eind van deze straat rechtsaf 

naar de Grote Gracht en steek de Markt over, rechts 
om het stadhuis lopend. Loop de Hoenderstraat uit 
en steek de straat over. Neem aan de overkant van de 
Wilhelmina brug de trap naar beneden, sla rechtsaf en 
loop langs de rivier. 

B  Oeverwal
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de originele  
Wilhelminabrug verwoest. De sculpturen die de ge-
schiedenis van de stad Maastricht uitbeeldden, zijn 
bewaard gebleven en kun je daarom nog steeds 
bewonderen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de  
Romeinse oorsprong van de stad.

route informatie

startpunt: Vrijthof 45, 
6211 LE Maastricht
afstand: 2,9 km
duur: 45 min

geschikt voor

Het Romeins verleden ligt in Maastricht gewoon op straat. Tijdens deze wandeling door Romeins 
Maastricht ontdek je waar de eerste Maastrichtenaren woonden, in bad gingen, handel dreven,  
de stad verdedigden, hun goden vereerden en hun doden begroeven. 

Tijdens de aanleg van de Via Belgica, de oude Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen, 
stuitten de Romeinen op de Maas. Zij bouwden een brug en rondom deze brug ontstond een 
levendige nederzetting. Later zou deze nederzetting uitgroeien tot de stad Maastricht.
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Aan je linkerkant ligt de Sint Martinuskerk. Sla na de 
kerk linksaf de Wycker Pastoorstraat in die eindigt in  
de Rechtstraat. 

C    Weg en huizen
In de buurt van de Sint Martinuskerk zijn delen van de 
Via Belgica en de resten van een Romeinse bebouwing 
gevonden.

Sla bij de kruising met de Wycker Brugstraat rechtsaf 
richting de Sint Servaasbrug. 

380   Sint Servaasbrug
De oudste, nog bestaande brug van Nederland is ge-
bouwd vanaf 1280, nadat haar Romeinse voorganger 
tijdens een processie op dramatische wijze instortte.  
In 1930 is de Sint Servaasbrug letterlijk steen voor steen 
afgebroken en in exact dezelfde volgorde weer opge-
bouwd om het binnenwerk te verstevigen. 

D   Romeinse brug
Aan de linkerkant langs de Maaspromenade staat  
een zuil met een stenen leeuw erop. Hier lag de oude 
Romeinse brug. De resten van de brug liggen nu nog op 
de bodem van de Maas. De stad heeft haar bestaan te 
danken aan deze brug, daarom wordt de brug ook wel 
‘de wieg van Maastricht’ genoemd.

Passeer aan het eind van de brug links een vrijstaand 
pand en loop meteen daarna de Vissersmaas op. Ga 
schuin rechts de Stokstraat in en loop na ongeveer  
30 meter de Morenstraat in. 

E   Oudste keldertje van Maastricht
Verderop in de Stokstraat ligt onder de voormalige 
Parochieschool (nummer 24) het oudste keldertje van 
Maastricht. Tijdens opgravingen is hier een Romeinse 
badinrichting teruggevonden. Dit was waarschijnlijk 
onderdeel van de thermen die je later in de wandeling 
tegenkomt.

Je komt uit op een intiem pleintje waarna je rechts  
uitkomt Op de Thermen. 

F   Op de Thermen
De naam van dit pleintje verklapt wat onder de bestra-
ting verborgen ligt. In het plaveisel op de grond zie je 
de contouren van een Romeins badhuis. Het gebied 

rondom Op de Thermen is het hart van de Romeinse 
nederzetting. Onder de omringende gebouwen liggen 
waarschijnlijk nog meer Romeinse resten. 

Wandel rechtsaf de Plankstraat in en meteen weer links 
de Stokstraat in. 

G  Romeins castellum
Als je de trappen van de Eksterstraat afloopt, zie je  
links een klein binnenplein. Hier zijn op de grond met 
ronde, metalen plaatjes de contouren van een Romeins 
castellum aangegeven. Je ziet duidelijk de rondingen 
van de uitkijktorens. Dit laat-Romeinse vestingwerk  
was gebouwd om de brug te verdedigen.

Vervolg je weg door de Stokstraat met de achterkant 
van de basiliek aan je rechterhand. Je komt uit op de 
Graanmarkt. Ga even naar rechts en meteen naar links 
om de Sint Bernardusstraat in te slaan. Neem hierna de 
eerste straat rechts, Achter de Oude Minderbroeders. 
Sla voorbij de kerk rechtsaf richting een watermolen  
in de Stenenbrug. 

401   De Bisschopsmolen
Bij De Bisschopsmolen wordt gebakken met ingrediën-
ten die de Romeinen meebrachten: spelt, abrikozen, 
walnoten en eieren. Hier wordt op ambachtelijke wijze 
speltbrood en Limburgse vlaai gebakken. Er is ook een 
lunchroom. De Bisschopsmolen ontwikkelde speciaal 
voor profwielrenner Tom Dumoulin een ‘sportvariant’ 
van zijn favoriete kersenvlaai: de kersenplats.

Loop door de voordeur de bakkerij weer uit om recht-
door je weg te vervolgen door de Koestraat. Die komt 
uit op het Onze-Lieve-Vrouweplein. Schuin tegenover 
ligt op de hoek van het plein Derlon Hotel, naast de 
Basiliek. 

394   Derlon Hotel
In de kelder van Derlon Hotel kijk je uit over resten van 
een Romeins heiligdom: een ommuurd pleintje met een 
Jupiterzuil. Nog dieper ligt een weg nog ouder dan de 
Via Belgica. De kelder is vrij toegankelijk. Bij een bezoek 
met meer dan vijf personen wordt het nuttigen van een 
consumptie gewaardeerd.

Sla, zodra je het hotel verlaat, rechts de Plankstraat in 
en sla meteen daarna links de Havenstraat in. 
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H   Havenstraat
Hier bewandel je de oude Via Belgica en loop je richting 
het hart van Romeins Maastricht. In de kelder van  
Monfrance vind je nog resten van een 4e-eeuws  
Romeins fort (castellum). 

Loop de Havenstraat helemaal uit en sla dan linksaf de 
Maastrichter Smedenstraat in. Ga hier de eerste straat  
naar rechts om op de Kersenmarkt uit te komen. Buig 
mee naar links waarna de straat overgaat in de Kleine 
Staat. Loop naar de grote T-splitsing en ga hier naar 
links, de Grote Staat in. 

I   Grote Staat
De Via Belgica ligt onder de Grote Staat. In de Romeinse 
tijd was dit al een winkelstraat. Opgravingen laten zien 
dat de panden toen ver naar achter liepen en onthullen 
waterputten, ovens en schuurtjes. In de kelders van de 
huidige panden sta je op Romeins grondniveau, zoals je 
zelf kunt zien op huisnummer 37.

Aan het eind van de Grote Staat kom je uit op het 
Vrijthof waar deze wandeling begon. 
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