
 

Bedolven onder 2000 jaar 
geschiedenis, en toch zichtbaar 
en beleefbaar. Dat is Via Belgica. 
Samen met de Vrienden van 
Via Belgica zetten we Romeins 
Zuid-Limburg opnieuw op de kaart. 
Doe je mee? 

viabelgica.eu

WORD 
VRIEND VAN 
VIA BELGICA

Als Vriend van Via Belgica vergroot 
je je zichtbaarheid en zorgen we 
samen voor meer bereik. Toos Hofstede 
is door de convenantpartners - negen 
gemeenten en de provincie Limburg - 
aangesteld als projectleider. Wil je
je graag aanmelden of heb je nog 
vragen? Neem dan contact op via 
info@viabelgica.nl. 

Word Vriend
van Via Belgica 

Vrienden die je voorgingen:
Historisch Goud, Visit Zuid-Limburg, IVN, IBA Parkstad, 
Heerlen Mijn Stad, Museum Romeinse Katakomben, Villa 
de Proosdij, Kunradersteengroeve, Thermenmuseum, 
Heerdeberg, Derlon Hotel, Château St. Gerlach, 
Ontmoet Anna, Stadswijnerij en Wijngaard Raarberg, 
WoW wandelgroep, De Vondst centrum voor 
archeologie in Limburg, Gillishof, SamSam Meerssen, 
De Bisschopsmolen, De Twee Gezusters, Nederlands 
Mijnmuseum, Uitspanning de Nachtegaal, Bakkerij Ivo 
Dreessen, Stichting Linea Recta, Wijngoed Fromberg, 
Lindetours, KF Inheritage, Gasterij Koningswinkelhof, 
Maastricht Marketing, Abdij Rolduc, Bakkerij Aroma, 
Heemkundevereniging Landgraaf, Cavefelem, Simplevei, 
D’r Aowe Kino, Jan Van Eyck, Drukkunstmuseum, Centre 
Céramique, Vullings de Moor, Buitenplaats Vaeshartelt, 
Adriaan de Smaakmaker, CityGoose, Gallo-Romeins 
Museum, LGOG, IKL, Staatsbosbeheer, Bureau Verbeek, 
B&B De Hagendoorn, B&B ‘t Brommelshöfke, Buitengoed 
Geul en Maas, Museum Valkenburg, Boermans 
Evenementen, De Twee Gezusters, Restaura, Wilma’s 
Puur Natuurbeleving

Download de app met 
routes en augmented reality.

www.viabelgica.eu 

Onze convenantpartners: 
Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf, 
Gemeente Voerendaal, Gemeente Valkenburg, 
Gemeente Kerkrade, Gemeente Maastricht, 
Gemeente Meerssen, Gemeente Simpelveld, 
Gemeente Riemst en Provincie Limburg

Op wegen 
naar het 

verleden ontdek 
je zoveel meer 
dan op de weg 

die voor 
je ligt.

Zuid-Limburg kent een indrukwekkende 
geschiedenis met een rijk Romeins 
verleden. Als Vriend van Via Belgica 
help je die historie mee uitdragen. 
Je bent onderdeel van een grote 
groep ondernemers, instellingen en 
overheden. Door samen te werken 
vergroten we de impact van het project 
Via Belgica. Daar plukken we allemaal 
de vruchten van!

IEDEREEN MAG MEEDOEN
Iedereen met oprechte betrokkenheid bij Romeins 
Zuid-Limburg mag zich aansluiten bij de Vrienden van 
Via Belgica. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. 
Echte vrienden tonen zich namelijk betrokken en 
staan voor elkaar klaar. 

JOUW VERHAAL
Wil je graag meedoen, maar weet je niet goed 
hoe jouw organisatie aan het Romeins verleden 
verbonden is? Wij helpen je graag op weg! 

INSPIRATIE
Romeins brood, een theatervoorstelling, gelei 
van mispels, fietsroutes langs Romeinse vondsten, 
een educatief programma over de Romeinen: 
op viabelgica.eu vind je genoeg inspiratie voor 
producten of activiteiten met een Romeins tintje. 

ZICHTBAAR EN BELEEFBAAR
Als Vriend van Via Belgica staan allerlei middelen 
tot je beschikking. Van bankjes en signing tot een 
gids en mobiele website met routes, augmented 
reality, luister- en leesfragmenten. 

 Gevelbordje 
Schroef het beeldmerk van Via Belgica aan je gevel 
voor optimale zichtbaarheid. Op het bordje zetten we 
een nummer dat correspondeert met een verhaal (en 
audiofragment) over jouw organisatie in de gids en op 
viabelgica.eu. 

 Nieuwsbrieven 
Elke maand verzorgen we een update waarin we de 
Vrienden van Via Belgica informeren over recente 
ontwikkelingen en activiteiten. Ook lichten we 
regelmatig een of meerdere Vrienden uit. 

 Social media 
Op Facebook en Instagram delen we wat er allemaal 
gebeurt in Romeins Zuid-Limburg. We maken 
fotoreportages, filmpjes en vlogs van ondernemers, 
activiteiten en vondsten.

 Gids 
Met een plek in de Via Belgica 
gids nodig je bezoekers op 
hun weg door Romeins 
Zuid-Limburg bij je uit. 
De gids biedt wandelingen, 
recepten, bezienswaardig-    
heden, tussenstops en 
achtergrondinformatie. 
Een inspirerende manier om 
het gebied te ontdekken.

 Website/App 
Viabelgica.eu is dé website die bezoekers kennis laat 
maken met Romeins Zuid-Limburg. Vrienden van 
Via Belgica presenteren er routes, activiteiten en 
verdieping. De Via Belgica app helpt bezoekers om 
door Romeins Zuid-Limburg te navigeren. 

 Jaarprogramma 
Organiseer je zelf een Romeins event, een voorstelling 
of expositie? Er zijn volop mogelijkheden om met 
andere Vrienden samen te werken. Tijdens de 
Vriendenbijeenkomsten die we regelmatig 
organiseren, kun je elkaar ontmoeten, inspireren en 
ideeën uitwisselen. Tijdens het Via Belgica festival, 
de Nationale Romeinenweek en de Nationale 
Archeologiedagen zorgen we voor brede promotie 
van alle activiteiten. 

ViaBelgicaNL viabelgica


