
VIA BELGICA CONVENANT 
2021 — 2023

Via Belgica is de naam die is gegeven aan de 400 kilometer lange oude Romeinse heirbaan die dwars 
door Zuid-Limburg liep en de Franse kust verbond met het Duitse Rijnland. De weg was een belangrijk 

onderdeel van een groot en complex netwerk van (water)wegen, dat zich uitstrekte tot de verste 
uithoeken van het Romeinse imperium. Tot op de dag van vandaag behoren de Romeinse wegen op veel 

plaatsen tot de markante lineaire elementen van het cultuurhistorische landschap. Maar wie nu de 
Via Belgica wil beleven, heeft letterlijk zijn verbeelding nodig. De weg zelf is immers niet meer 

zichtbaar, al werkt zijn betekenis door tot in het heden.
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Het convenant betreft een intentie-
verklaring voor samenwerking en een 
financiële inspanningsverplichting van  
drie jaar van 2021 tot en met 2023. 
De samenwerking en financiële 
inspanningsverplichting kan jaarlijks 
voor 1 september worden opgezegd per 
1 januari van het daaropvolgende jaar.

De Romeinen veranderden het leven in Zuid-Limburg 
voorgoed. Ze bouwden nieuwe wegen en gebouwen van 
steen. Stichtten dorpen en steden. Brachten wijnranken 
en olie, kippen en kersen. Een nieuwe religie, militairen 
én ambtenaren. Ze leerden de gewone man met munten 
te betalen en introduceerden geschreven taal, nieuwe 
technieken en andere rechtsgewoonten. Hun invloed is 
tot op de dag van vandaag tastbaar. 

De Via Belgica is een bijzondere getuigenis van regionale 
en bovenregionale geschiedenis. Waar mogelijk moet hij 
als een intergemeentelijk, provinciaal en Euregionaal 
project in zijn landschappelijke en cultuurhistorische 
waarde vormgegeven en gepresenteerd worden als een 
uniek stuk beleveniseconomie. Net als eeuwen geleden 
moet de Via Belgica weer ontsluiten, samenbrengen en 
verbinden. Hiertoe is in 2016 een communicatiestrategie 
geformuleerd, waarbinnen Via Belgica zich niet enkel op 
de weg richt, maar op het Romeins verleden van het 
aangrenzende gebied. Onder de noemer ‘Vind jouw weg’ 
worden gebruikers en bezoekers uitgenodigd om het 
gebied opnieuw te ontdekken.

De convenantpartners spreken naar elkaar de intentie 
uit, dat zij - voor zover mogelijk - gezamenlijk de 
hierboven genoemde Euregionale visie ten uitvoer 
willen brengen door:
→  de Via Belgica (voor zover nog niet bekend) te  

traceren, veilig te stellen en in overeenstemming  
met landschap en natuur te behouden;

→  de Via Belgica adequaat te ontsluiten en op 
geschikte wijze publiek te maken door o.m. de lange 
afstandsroute en ommetjes permanent te markeren;

→  het Romeins verleden middels een intensieve en 
gezamenlijke aanpak beter zichtbaar en beleefbaar te 
maken, zowel vanuit het gezichtspunt van archeologie 
als vanuit toerisme en recreatie;

→  actief mee te werken aan het uitbreiden en waar nodig 
faciliteren van het Vrienden van Via Belgica netwerk;

→  de vastgestelde Via Belgica huisstijl te benutten en  
te borgen;

→  de bestaande online en offline infrastructuur te 
benutten, door te ontwikkelen en te borgen;

→  ondernemers en (onderwijs-)instellingen die de 
Romeinse geschiedenis een warm hart toedragen  
en daarin een rol zien voor zichzelf aan te moedigen 
hun bijdrage te leveren aan het (door)vertellen van  
het verhaal;

→  actief de samenwerking aan te gaan met convenant-
partners door kennis en ervaring te delen en krachten  
te bundelen;

→  actief aansluiting te zoeken bij bestaande netwerken  
m.b.t. trajecten van de Via Belgica in Duitsland, België  
en Frankrijk.
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