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Via Belgica
lange afstands- 
wandeling
Zuid-Limburg

Na tweeduizend jaar kun je de Via Belgica en haar Romeinse hoogtepunten weer bewandelen.  
De Romeinen stellen ons nog voor een raadsel wat betreft de exacte route, maar ze hebben flink  
wat sporen achtergelaten. Tijdens deze langeafstands route beleef je heel Romeins Zuid-Limburg, 
zoals de Romeinse soldaten dat eeuwen geleden al deden. 

De Via Belgica is een oude Romeinse weg die van het Franse Boulogne sur-Mer naar het Duitse Keulen 
liep. Op die route doorkruist de Via Belgica Zuid-Limburg. Ze komt bij Maastricht ons land binnen en 
verlaat Nederland weer bij Rimburg. De aanwezigheid van deze grote Romeinse weg heeft veel 
invloed gehad op het omringende gebied. Tijdens deze wandelroute beleef je Romeins Zuid-Limburg 
en zie je deze regio met heel andere ogen.

Loop een route

Route Eygelshoven - 
Rimburg - Eygelshoven
startpunt: Station 
Eygelshoven 
Putterstraat 2, 
6469 XT Kerkrade
afstand: 13,2 km 
duur: 3.30 u.
→ zie pagina 26

Route Eygelshoven tot 
Heerlen
startpunt: Station 
Eygelshoven 
Dentgenbachweg 15 
6469 XV Kerkrade
afstand: 13,2 km 
duur: 3.30 u.
→ zie pagina 29

Route Heerlen tot 
Valkenburg
startpunt: Station 
Heerlen 
Stationsplein 1,  
6411 NE Heerlen
afstand: 11,7 km 
duur: 3.00 u.
→ zie pagina 33 

Route Valkenburg tot
Meerssen 
startpunt: Station 
Valkenburg 
Stationsstraat 10,  
6301 EZ Valkenburg
afstand: 21,7 km 
duur: 5.30 u.
→ zie pagina 37

Route Meerssen tot 
Maastricht
startpunt: Station Meerssen 
Stationstraat 1,  
6231 CK Meerssen
afstand: 12,4 km 
duur: 3.15 u.
→ zie pagina 41 
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proeven

Download de app met  
routes en augmented reality 
op www.viabelgica.eu
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Via Belgica
lange afstands- 
wandeling
Route Eygelshoven - Rimburg 
- Eygelshoven

Loop vanuit het station van Eygelshoven linksaf en volg 
de dalende Dentgenbachweg. Bij de T-splitsing loop 
je linksaf de Nachtegaalstraat in. Ga bij de T-splitsing 
rechtsaf de Zwaluwstraat in. Volg bij de Spechtstraat 
het voetpad schuin naar links en blijf dit rechtdoor 
volgen tot in de Wackersstraat die je volgt tot de 
Schouffertsweide. Sla hier linksaf. Ga bij de splitsing 
rechtdoor en houd dan links aan, de trap omlaag ne-
mend. Bij de T-splitsing met de Torenstraat sla je rechts-
af en blijf je deze weg rechtdoor volgen tot bij de kerk 
aan de linkerkant. Sla voor de kerk linksaf de Kerkberg 
omhoog.

T   Kerkje van Eygelshoven
In de kerktoren van dit kerkje zijn twee Romeinse mijl-
palen gevonden. Deze staan nu in het Romeins Museum 
Heerlen. Een van de mijlpalen zit gedeeltelijk nog in 
het fundament van de kerk. Inscripties vertellen dat ze 
geplaatst zijn ten tijde van een grote opknapbeurt van 
de Via Belgica.

Volg, eenmaal weer beneden, het voetpad rechtdoor, 
onder het viaduct door. Steek de splitsing over en volg 
de Waubacherweg rechtdoor. Steek tegenover de Martin 
Luther Kingstraat rechtsaf de weg over en neem het 
steile pad omhoog. Ga op de splitsing linksaf. Ga op de 
viersprong rechtsaf, het pad dat het bos ingaat. Negeer 
zijpaden tot aan een trap die je omlaag gaat. Beneden 
op kruising sla je linksaf de Boomgaardskuilenweg in. 
Even later zie je de Watertoren van Rimburg. Blijf de 
Boomgaards kuilenweg die overgaat in De Jufferweg een 
dikke kilometer volgen, zijpaden negerend. De waterto-
ren blijft aan je rechterzijde. Ga op de T-splitsing rechts 
Achter Den Put in en meteen weer linksaf het bospad op. 
Bij de T-splitsing na het voetbalveldje ga je rechtsaf de 
Groenstraat in. Sla na huisnummer 247 linksaf en op de 
kruising weer linksaf langs een kapel aan de Warderweg. 
Negeer de Kerkveldweg direct na de kapel en ga op vol-
gende T-splitsing rechtsaf de Maastrichterweg in. Volg 
deze rechtdoor langs de bosrand tot bij D’r Slieën berg 
en sla rechtsaf de Steenbergerweg in. Ga rechtdoor voor 

route informatie

startpunt: Station Eygels hoven 
Putterstraat 2, 
6469 XT Kerkrade
afstand: 13,2 km
duur: 3.30 uur

geschikt voor

vind jouw weg

100  Romeins straatdorp  
 in Rimburg

leuk om te weten

T  Kerkje van Eygelshoven
U  Romeinse mijlpaal 
V  Watertoren
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het IVN-gebouw langs en links van de zitbank een dalend 
pad in. Sla op de T-splitsing linksaf. Ga op de Y-splitsing 
rechtdoor. Ga op de kruising rechtdoor het dalende pad 
in en meteen daarna linksaf. Ga op de volgende kruising 
weer rechtdoor en blijf het glooiende pad boven in de 
helling volgen. Ga rechts om de Sint-Jozef Kapel en volg 
het pad met de rechterbocht mee tot een asfaltweg die 
je oversteekt. Neem hierna een stijgend pad rechtdoor 
omhoog en na een kort hellingpad blijf je rechtdoor lo-
pen. Ga op de T-splitsing met links een klein stenen kruis 
rechtsaf. Je komt uit op de Scherpenseelermolenweg die 
je rechts naar beneden volgt. Je loopt Rimburg binnen 
en gaat op de kruising rechtdoor de Brugstraat in. 

100   Romeins straa t dorp in Rimburg
Rimburg is een rustig dorp, parallel gelegen aan de 
rivier de Worm. Het was een Romeinse nederzetting van 
betekenis, die ontstond rondom de brug over de Worm. 
Er werkten allerlei ambachtslieden. In de winkels van 
Rimburg vond je alles wat je nodig had op reis over de 
Via Belgica.

Loop voor de kerk langs en steek de brug over de Worm 
over. Je passeert de grens met Duitsland en het eind-
punt van de Via Belgica op Nederlands grondgebied. 
Iets verder staat het Duitse informatiebord ‘Via Belgica 
Romeinse Vicus’ aan je linkerkant. 

Keer om en steek de brug weer over om hierna meteen 
linksaf te slaan en rechts om een woonhuis heen te 
lopen. Ga op de splitsing rechtdoor. Volg het pad langs 
de Worm rechtdoor tot bij ‘t Bakkes (houten, lemen en 
stenen gebouw aan de rechterkant) en ga hier rechtsaf. 
Bij de splitsing ga je rechtdoor de Kapelweien in en 
bij de volgende kruising linksaf. Ga op deze kruising 
eerst rechtsaf en kom na ongeveer 200 meter uit bij 
een Romeinse mijlpaal voor huisnummer 53B op de 
Broekhuizenstraat. 

U   Romeinse mijlpaal
Voor huisnummer 53B op de Broekhuizenstraat staat 
nu nog een originele Romeinse mijlpaal. Hier stond de 
afstand op aangegeven naar de dichtstbijzijnde stad. 
Toentertijd was deze paal zo’n twee meter hoog. 

Keer terug naar het eerder genoemde kruispunt en ga 
rechtdoor. Tegenover huisnummer 2 sla je rechtsaf. 
Volg een stijgend pad rechtdoor, zijpaden negerend. 
Boven op de Y-splitsing en op de volgende splitsing 
ga je rechtdoor. Je loopt langs Camping de Watertoren. 
Sla na de camping linksaf het Watertorenpad in richting 
de Watertoren. Ga op de parkeerplaats linksaf. 

V            Watertoren
Vanuit de watertoren heb je een prachtig uitzicht over 
het landschap. Vanaf de komst van de Romeinen werd 
het landschap voor het eerst ‘ingericht’: er kwamen 
wegen, bruggen en wachtposten. Akkers zorgden voor 
graan om de vele militairen van voedsel te voorzien. De 
Romeinse sporen zijn nog steeds zichtbaar.

Loop links voor het terras door en neem bij het bos 
rechts het dalende pad. Ga bij de volgende Y-splitsingen 
rechtdoor. Blijf dit slingerende pad steeds rechtdoor 
volgen totdat je bij een trap komt die op de 
Rimburgerweg uitkomt. Sla op de Rimburgerweg 
rechtsaf. Ga vóór de manege bij het draaihek linksaf. 
Blijf dit pad alsmaar rechtdoor volgen tot op een 
veldweg die je bij de kruising schuin oversteekt naar 
de Dringelsvoorweg. Ga op de kruising linksaf de 
Boomgaardskuilweg in. 

Op de volgende kruising ga je rechtdoor de Putstraat 
in, onder het viaduct door en op de Y-splitsing linksaf 
de Sint Janstraat in. Bij de kerk ga je op de T-splitsing 
rechtsaf de Portbeemden in. Bij de splitsing ga je linksaf 
de Christinastraat in die je volgt tot op de T-splitsing. 
Hier ga je linksaf de Veldhofstraat in en vervolgens 
rechtsaf de Anselderlaan in. Op de kruising met de 
Bosweg ga je linksaf en na de Anstelerbeek volg je 
rechtsaf het voetpad langs de beek. Blijf het pad langs 
de beek volgen totdat de beek, na ongeveer 500 meter, 
naar rechts draait. Volg het stijgende pad naar links en 
ga op de T-splitsing rechtsaf. Voor de provinciale weg 
ga je scherp rechtsaf. Blijf dit pad ongeveer 600 meter 
rechtdoor volgen tot bij een draaihek, waarna je linksaf 
de Kievitstraat ingaat. Na het laatste huis sla je rechtsaf 
om weer bij station Eygelshoven uit te komen. 

Einde route

Via Belgica
lange afstands- 
wandeling
Route Eygelshoven - Rimburg - Eygelshoven
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lange afstands- 
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Via Belgica
lange afstands- 
wandeling
Route Eygelshoven tot Heerlen

De wandeling start voor het station van Eygelshoven.

 110   Vrouwengraf
Hier rust een welgestelde Romeinse dame uit de 
Romeinse tijd. Ze kreeg een indrukwekkend grafmonu-
ment van 16 bij 16 meter en wel 44 grafgiften mee naar 
het hiernamaals. Het grafmonument ligt waarschijnlijk 
langs de Via Belgica, hoewel de precieze ligging van de 
weg hier nog niet is vastgesteld.

Loop vanuit het station richting de Dentgenbachweg en 
sla rechtsaf. Steek bij de overweg over en loop verder 
rechtdoor. Bij de rotonde houdt je rechts aan. Steek 
na de rotonde de brug over de Buitenring over. Bij de 
rotonde na de brug steek je meteen de weg over en 
slaat linksaf. Volg de stijgende trap dat overgaat in een 
pad en sla linksaf. Bij de versprongen T-splitsing ga je 
rechtsaf en volg het fiets- en ruiterpad recht vooruit. 
Negeer zijpaden en blijf dit slingerend pad volgen. 
Beneden op de Mensheggerweg sla je linksaf en bij 
de volgende mogelijkheid rechtsaf de Rouenhofweg 
in. Loop om het hekwerk het pad omhoog. Op de 
versprongen T-splitsing met een grasveld recht voor 

je ga je linksaf. Op de kruising met de geasfalteerde 
Rouenhofweg ga je nog steeds rechtdoor. Blijf dit pad 
tijdens verschillende kruisingen en splitsingen volgen. Bij 
de Y-splitsing ga je rechtsaf het bospad in. Sla linksaf het 
verharde pad in en loop langs de parkeerplaats richting 
de ijzeren spoorbrug. Sla hier rechtsaf en loop onder de 
ijzeren spoorbrug door de Doctor Calsstraat in. Steek 
de Doctor Calsstraat over en loop links onder het spoor 
door en vervolg je pad. Ga bij de splitsing rechtsaf de 
Vijfbunderverbindingsweg in. Houd links aan om in 
de Burgemeester Custerslaan uit te komen. Op het 
kruispunt sla je rechtsaf de Belvauer in. Volg deze straat 
rechtdoor enkele zijwegen negerend en ga met de bocht 
mee naar links. Loop verder en sla linksaf de Hereweg 
in. Bij Hereweg 72 staat een bronzen kunstwerk met 
een geblinddoekte vrouw op het Romeins Vrouwengraf. 
Vervolg gaat de weg over in Op de Heugden, negeer nog 
steeds alle zijwegen en -paden. Hier passeer je Bakkerij 
Aroma en Stichting Linea Recta.

114   Bakkerij Aroma
Al sinds 1929 bakken de leden van de familie Bekkers 
met veel bevlogenheid dagelijks talrijke bijzondere 
broodsoorten, vlaaien en seizoensgebonden lekkernijen. 
De ingrediënten halen ze grotendeels uit Limburg. 

route informatie

startpunt: Station Eygelshoven 
Putterstraat 2.
6469 XT Kerkrade
afstand: 11,7 km
duur: 3.00 uur

geschikt voor

vind jouw weg

110   Vrouwengraf  
114   Bakkerij Aroma
184   De Twee Gezusters
198   De Vondst
199   Restauratieatelier 

Restaura
205  Thermenmuseum
191  Romeinse kelder
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Zo halen ze het Kollenberger spelt - een graansoort die 
de Romeinen destijds meebrachten naar Zuid-Limburg - 
uit onder andere Valkenburg, Schinnen en Voerendaal.

Je volgt nu ongeveer 2,3 kilometer het vermoedelijke 
Via Belgica-tracé, via Op de Heugden die overgaat in de 
Heerlenseweg. Blijf je weg vervolgen en sla beneden 
op de Heerlenseweg rechtsaf het Palenbergerkerkpad 
in. Volg het geasfalteerde pad rechtdoor tot op de 
Y-splitsinag en sla linksaf de Leenderkapelweg in. Ga 
onder de hoogspanningslijnen door voor een mooi 
uitzicht op de zandgroeve bij de Brunssummerheide. 
Sla bij de kapel linksaf de trap naar beneden. Vervolg 
het pad. Ga bij de kruising bij de begraafplaats linksaf 
het fietspad op. Volg deze tot net na de voormalige 
kerk aan de linkerzijde. Sla linksaf de Heerlenseweg op 
bij de rotonde rechts de Melchersstraat in. Hier staan 
oude mijnwerkers woningen. Loop alsmaar rechtdoor 
onder het spoor door tot de mast. Sla boven bij de mast 
rechtsaf en volg het pad naar links. Je loopt parallel 
aan de hoogspanningslijnen en slaat direct rechtsaf en 
direct weer linksaf. Volg het pad aan de rechterkant van 
de bomen en steek hier het grasveld rechtdoor over. 
Vervolg je pad en negeer zijpaden tot de T-splitsing met 
de trap. Neem de trap omlaag. Beneden aan de trap sla 
je linksaf. Sla bij de viersprong rechtsaf en volg het pad 
omhoog. Na 100 m sla je op de driesprong rechtsaf. Volg 
het pad al slingerend en negeer het pad naar rechts. Bij 
de Y-splitsing sla je rechtsaf. Houd links aan en negeer de 
zijpaden. Sla rechtsaf een brug over en ga op de splitsing 
weer rechtsaf. Volg het grindpad en houdt links aan. Na 
het pand met huisnummer 62 volg je het pad en bij de 
T-splitsing sla je rechtsaf. Het pad draait hier iets naar 
rechts. Loop bij het sportveld het bredere graspad op, 
aan je rechterkant. Ga voor de omheining van Scouting 
Amicus linksaf de helling naar boven en sla rechtsaf de 
Voskuilenweg in. Sla rechtsaf de Crutserveldweg in. Bij 
de verkeerslichten aan de Mijnspoorweg ga je linksaf. 
Neem op de splitsing linksaf het Hendrik Jan Karspad. 
Ga op de kruising rechtsaf de Voskuilenweg in en sla 
direct linksaf het Bospad in. Volg bij de dranghekken 
bij woonhuizen het rechterpad en blijf dit pad alsmaar 
volgen, zijpaden en een trap negerend, rechts aanhou-
dend. Houd ook bij de Y-splitsing rechts aan en loop het 
Bospad helemaal uit. Loop tussen een kunstwerk door en 
passeer het scoutinggebouw aan je linkerzijde en steek 
bij de stoplichten de Groene Boord over.

R    Romeins kunstwerk Groene Boord
Je ziet het er niet meteen aan af, maar dit kunstwerk 
waar je doorheen kunt lopen, heeft een link met het 
Romeins verleden. Het is gemaakt ter ere van het twee-
duizendjarig bestaan van de Belgische stad Tongeren en 
exacte kopieën staan ook in Rome, Aken, Doornik, Bavay, 
Metz, Nijmegen, Maastricht, Heerlen, Keulen en Trier: 
alle steden met een Romeins verleden.

Volg na het kunstwerk rechtdoor de Putgraaf en loop 
deze af tot de rotonde. Voor de parkeergarage ligt aan je 
rechterkant de Luciushof.

184    De Twee Gezusters
De mooiste binnentuin van Heerlen wordt omsloten 
door het voormalige klooster Luciushof. Bij De Twee 
Gezusters kun je Romeins eten in de brasserie, het 
kloosterleven van de zusters ontdekken en op bezoek bij 
de Romeinse pottenbakker Lucius. Die laatste had hier 
een woning en meerdere pottenbakkersovens.

Loop rechtdoor tot aan een grote rotonde en ga verder 
langs het Raadhuisplein. Ietsje verderop ligt het Stadhuis 
aan het Raadhuisplein.

199    Restauratieatelier Restaura
Het atelier is gevestigd in De Vondst en heeft glazen 
wanden. Het is fascinerend om de restauratoren aan het 
werk te zien aan de meest wonderlijke objecten. Zij ma-
ken de vondsten weer mooi of heel, waarna ze worden 
opgeslagen of tentoongesteld in het Thermenmuseum.

Volg de Coriovallumstraat met aan je rechterzijde ‘De 
Vondst’, centrum voor archeologie in Limburg en ervoor 
een Via Belgica-meubel.

198   De Vondst, centrum voor archeologie in Limburg
Op het Raadhuisplein vind je veel verwijzingen naar 
het Romeinse verleden van Heerlen: de Romeinse 
zuilen langs het stadhuis, de Coriovallumzuil en het 
Via Belgica-meubel voor het provinciaal archeologisch 
depot De Vondst. Loop gerust naar binnen! Er is een 
permanente expositie over archeologie in Limburg, 
van vondst tot vitrine.

Via Belgica
lange afstands- 
wandeling
Route Eygelshoven tot Heerlen
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Op de hoek ligt het Thermenmuseum. Sla bij de rotonde 
rechtsaf de Kruisstraat in. Links op de rotonde in het 
gebouw van makelaar Aquina ligt een Romeinse kelder, 
onder andere te zien door de ventilatiegaatjes aan de 
rechterkant van het gebouw.

205    Thermenmuseum
Dit museum herbergt de grootste en best bewaarde 
archeologische opgraving van ons land. Hier ging de 
Romeinse Heerlenaar in bad. Terwijl je over de brug 
loopt die het enorme badhuis nu overspant, zie je 
verschillende ruimtes: een kleedruimte, dompelbaden, 
zweetruimtes... De vaste collectie toont archeologische 
schatten uit heel Zuid-Limburg.

191    Romeinse kelder
In 1952 ontdekten archeologen deze Romeinse kelder. 
In de keldermuur zitten 5 nissen, waarin waarschijnlijk 
godenbeeldjes of (olie)lampjes voor verlichting stonden. 
Hoe groot de kelder in totaliteit was is niet precies 
duidelijk. Waarschijnlijk maakte de kelder ooit deel uit 
van een Romeins stadshuis. Wie in dat huis woonde 
weten we niet. Het lag op een steenworp afstand 
van het Heerlense badhuis, nu te bezichtigen in het 
Thermenmuseum.
 
De Kruisstraat gaat over in de Geerstraat, die je volgt 
tot de stadstuin van Heerlen. Sla hier rechtsaf de 
Promenade op. Blijf deze brede winkelstraat volgen 
tot op de Saroleastraat. Je loopt zo de Saroleastraat in 
richting station. 
 

S   Corio Center
Het Corio Center is een modern, overdekt winkelcen-
trum vernoemd naar Romeins Heerlen: Corio vallum. 
Het is gebouwd op de plek waar eerder het voormalige 
hoofdkantoor van de Staatsmijnen stond. Dit was het 
administratieve centrum van hét steenkool imperium 
van Nederland, de economische motor van heelHeerlen 
en omstreken.
 
Voor je zie je het station van Heerlen al. Je hebt je 
eindbestemming bereikt.

Einde route

Via Belgica
lange afstands- 
wandeling
Route Eygelshoven tot Heerlen
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Via Belgica
lange afstands- 
wandeling
Route Heerlen tot Valkenburg

route informatie

startpunt: Station Heerlen 
Stationsplein 1,  
6411 ND Heerlen
afstand: 21,7 km
duur: 5.30 uur

geschikt voor

vind jouw weg

226  Kunradersteengroeve
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254  Wachttoren  
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De wandeling start voor het station van Heerlen. Sla 
rechtsaf de rechtsaf de Parallelweg op, die je recht-
door volgt tot aan de kruising met de Eikenderweg. 
Hier sla je linksaf en blijft de Eikenderweg steeds 
rechtdoor volgen. Ga bij het kruispunt linksaf de 
Gebroeders Hennenstraat in en bij de volgende kruising 
rechtsaf de Sweelinckstraat in die voor de rechter-
bocht overgaat in de Pijperstraat. Ga voor het viaduct 
linksaf de Eikendermolenweg in. Hier loop je onder 
de autoweg door. Op de kruising met het smalle pad 
ga je linksaf. Volg in het bos het pad naar links. Hier 
kruis je de Geleenbeek en houd bij de Y-splitsing links 
aan. Houd bij de volgende Y-splitsing links aan. Sla bij 
Nieuw Eyckholt linksaf en loop richting de parkeer-
plaats het fietspad af. Steek bij de verkeerslichten van 
Nieuw Eyckholt over en ga rechtsaf het voetpad op. 
Ga voor de flat rechtsaf over de parkeerplaats en volg 
het voetpad rechts langs de terrasflat van Sevagram. 
Steek de Valkenburgerweg over. Ga voor de vijver op 
de Y-splitsing linksaf het graspad op en volg je het 
voetpad aan de overkant rechtdoor. Bij de verkeers-
lichten op de Welterlaan steek je over. Bij de parkeer-
plaats van De Aar ga je rechtsaf en direct weer linksaf. 

Bij kruising met het fietspad ga je weer rechtdoor. Ga 
op de kruising rechtdoor en volg dit geasfalteerde 
pad rechtdoor. Blijf bij het fietspad links van je het 
pad naar rechts volgen dat langs de Geleenbeek loopt, 
terwijl je om de Weltervijver heenloopt. Ga met de 
bocht mee naar rechts en volg rechtsaf het voetpad 
langs de Geleenbeek. Ga voor het bruggetje en ná de 
Weltervijver linksaf. Volg het fietspad recht voor je en 
steek De Doom over en volg het houtsnipperpad tot 
de Buitenhof. Sla hier rechtsaf de Tichelbeekstraat in. 
Volg de Tichelbeekstraat en ga even rechtsaf en steek 
meteen weer linksaf de John F. Kennedylaan over. Ga 
op het tegelvoetpad linksaf. Blijf dit geasfalteerde 
pad volgen tot voorbij een grasveld aan de rechterzijde, 
waarna je bij de T-splitsing rechts afslaat. Neem op 
de T-splitsing linksaf de brug over de autoweg. Volg 
meteen na de brug de rechterbocht en volg dit smalle 
pad parallel aan de autoweg. Sla dan linksaf het 
Klein Weegske in. Je bent aangekomen in ‘Het Land 
van Kalk’.

Houd op de Y-splitsing rechts aan (terwijl de 
Kalkovenroute links afslaat). Volg deze stijgende 
veldweg alsmaar rechtdoor, terwijl je het plateau 
oversteekt. Volg na dit punt ongeveer één kilometer de 
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Via Belgica
lange afstands- 
wandeling
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Kalkovenroute die gemarkeerd is met witte paaltjes. 
Ga rechtsaf de veldweg in. Volg het pad rechts langs de 
afrastering. Loop rechtdoor en houd de begroeiing aan 
je linkerzijde tot je bij het grasveld komt. Volg het slin-
gerpad omlaag de Kunraderberg af. Sla bij de asfaltweg 
rechtsaf. Volg deze asfaltweg tot bij de Y-splitsing en 
sla linksaf de veldweg in,  waar je een mooi uitzicht op 
Heerlen hebt. Loop na een draaihek omhoog en houd, 
daar waar er bomen staan aan je rechterkant, rechts 
aan en loop vóór deze bomen langs. Zodra het pad bij 
een grasveld aankomt, houd je rechts aan. Blijf langs de 
begroeiing aan je rechterzijde lopen. Ga rechtdoor de 
trap op en blijf je het pad dat parallel aan de autoweg 
loopt volgen.
 
Recht voor je, naast de autoweg, ligt recht voor je de 
Kunradersteengroeve.
 
226     Kunradersteengroeve
Hier wordt een steensoort gedolven die maar op één 
plek voorkomt in de hele wereld, gevormd door miljoe-
nen jaren oerkracht. In deze steengroeve kun je zien hoe 
de keiharde Kun radersteen uit de bodem wordt gehaald, 
net als de Romeinen dat tweeduizend jaar geleden voor 
het eerst deden.

Ga over de autoweg heen en volg de Bergseweg tot aan 
de kruising Kunderkampstraat.
 
228   Via Belgica
Op deze plek werd een halve meter onder de grond de 
Via Belgica opgegraven. Archeologen groeven hier een 
dwarsdoorsnede uit die nu te bewonderen is in het 
Thermenmuseum. Je kunt nog steeds de karrensporen 
erin terugzien. De tot wel negen meter brede Via Belgica 
was toen een soort snelweg.
 
Sla hier linksaf. Bij de volgende kruising in Kunrade met 
Op de Beek en Op Gen Hek ga je rechtdoor de Oude 
Midweg in. Sla aan het einde van de Oude Midweg 
rechtsaf en blijf de Midweg rechtdoor volgen.  
Ga hier de trap omhoog en steek de Valkenburgerweg 
over. Loop rechtdoor naar de Pierre Cuijpersstraat. Bij 
een volgende splitsing sla je links af de Hendrik van 
Veldekestraat in. Ga bij de kruising linksaf de Tenelenweg 
in. Sla bij de volgende kruising Kapelhof rechtsaf. Houd bij 
het einde van de huizen links aan en sla linksaf het bospad 
in. Ga op de volgende kruising (met een kei op de rechter-

weg) linksaf. Sla bij de ingang van Kasteel Haeren rechts-
af en hou bij de Y-splitsing links aan. Volg dit pad tot aan 
een spoorwegviaduct en loop hier onder het spoor door. 
Neem net na het spoorviaduct het pad rechtsaf. Volg 
deze weg en sla bij de golfbaan linksaf de Hoensweg in. 
Bij de T-splitsing sla je weer linksaf. Volg de Steinweg tot 
bij de gebouwen. Voor een opslagloods kom je bij Villa Ten 
Hove met rechts het Via Belgica-meubel.
 
233   Villa Ten Hove

Op deze akker stond ooit de grootste Romeinse villa van 
ons land. Het indrukwekkende landbouwbedrijf was nog 
tien keer groter dan de gemiddelde boerderij van nu. 
De gigantische façade met een bijna 200 meter brede 
zuilengalerij liet zien hoe rijk je kon worden van het telen 
van spelt in Zuid-Limburg.
 
Volg de Steinweg zo’n 750 meter rechtdoor tot bij de 
snelweg. Sla hier rechtsaf de brede Barrierweg in.
 

O   Barrier
De naam van deze weg wordt ontleend aan het Franse 
‘barrière’. Vroeger werd hier namelijk tol geheven om 
de verbeteringen aan de weg te kunnen betalen. In de 
tijd van de Romeinen moesten lokale inwoners delen 
van hun oogst hiervoor afstaan. Wegonderhoud was 
destijds een taak van het leger. 
 
Volg deze veldweg alsmaar rechtdoor tot op een 
kruising met de Putweg. Sla hier linksaf. Volg de 
Putweg alsmaar rechtdoor onder het viaduct door 
tot aan T-splitsing. Meteen aan je linkerzijde ligt  
Villa de Proosdij.

240   Villa de Proosdij
Romeins Zuid-Limburg is nergens zo te beleven als bij 
Villa de Proosdij. Buiten lopen Romeinse kippen met 
vijf tenen en na tweeduizend jaar bloeit hier de tuin van 
Plinius de Oudere weer. Eigen bijen verzamelen de nectar 
van planten uit de oudheid. Vanaf de wijngaard heb je een 
verbluffend uitzicht.
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Sla op de T-splitsing met de Klimmender-straat rechts- 
af en meteen linksaf de Schoolstraat in. Na de de kerk 
houdt je bij de Y-splitsing rechts aan en blijft de School- 
straat volgen. Op de plaats van deze kerk stond in de 
Romeinse tijd een wachttoren. 

242   Heilige Remigius kerk
Naar alle waarschijnlijkheid lag hier ooit een Romeinse 
wachttoren. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. 
Zo lijkt de locatie van de kerk (en dus de wachttoren 
destijds) strategisch gezien een ideale plek op het 
hoogste punt van Klimmen. Door het uitzicht op de Via 
Belgica en het Geuldal konden de Romeinen de omge-
ving goed overzien en de vijand in de gaten houden. 

Houd op de Y-splitsing rechts aan en volg deze veld-
weg tot de klinkerweg. Volg deze klinkerweg met de 
bocht mee naar rechts tot op de T-splitsing met de 
Waalheimerweg en sla hier linksaf. Sla daarna rechtsaf 
de Achelerweg in. Ga aan het 
einde van de Achelerweg linksaf en sla direct op de 
Hekerweg linksaf de veldweg in. Loop deze slingerende 
weg helemaal uit. Bovenaan staat een Via Belgica-
meubel. Aan de rechterzijde heeft ooit de Romeinse 
wachttoren gestaan.
 
254    Wachttoren 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.
 
Sla linksaf en meteen rechtsaf een smal pad in. Loop 
dit smalle pad rechts omlaag de Goudsberg af. Ga bij 
het bankje op de T-splitsing rechtsaf richting Euverem. 
Houd bij de schuine T-splitsing met het kruisbeeld links 
aan. Loop deze straat uit en houd op het einde links 
aan om onder het spoorviaduct door te lopen. Loop de 
Steenstraat uit. Bij de T-splitsing sla je rechtsaf en loop je 
de Hekerbeekstraat in. Bijna op het einde sla je linksaf de 
doodlopende straat in. Steek de Nieuweweg over. Loop 
langs het busstation en sla rechtsaf richting het station 
in Valkenburg. Je hebt je eindbestemming bereikt.

Einde route

Via Belgica
lange afstands- 
wandeling
Route Heerlen tot Valkenburg
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route informatie

startpunt: Station Valkenburg 
Stationsstraat 10, 
6301 EZ Valkenburg
afstand: 12,4 km
duur: 3.15 uur

geschikt voor

vind jouw weg

268  Museum Romeinse  
 Katakomben 
273  Geuldal
275  Château St. Gerlach
303  Uitspanning  
 de Nachtegaal
317  Villa Onderste  

 Herkenberg
324  SamSam Meerssen
326  Basiliek van Meerssen

leuk om te weten

I  Openluchttheater
J  Proefsleuf St. Gerlach
K  De Dellen
L  Erfgoedhuis Meerssen
M  Palts van Karel de Grote
N  Watervalderbeek

start

fietsen

wandelen

ontdekken 

proeven

Download de app met  
routes en augmented reality 
op www.viabelgica.eu

De wandeling start voor het station van Valkenburg. 
Met de rug naar het station sla je rechtsaf de Spoor-
laan in en volg deze tot de afslag met de Sittarderweg. 
Loop deze straat uit tot aan de T-splitsing Broekhem. 
Ga hier linksaf en meteen rechtsaf de Prinses Margriet- 
laan in. Sla linksaf op de Prins Bernardlaan en direct weer  
rechtsaf richting Odapark. Loop om de fontein heen 
rechtdoor en steek de Geul over. Volg hier het pad voor 
het zwembad langs. Loop door en sla na de Polfer- 
molen rechtsaf richting mergelgebouw ‘Rozenheuvel’.

I   Openluchttheater
Een Romeins amfitheater is duidelijk een grote inspiratie- 
bron geweest voor de architect van het Open lucht-
theater 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.

Al door lopend zie je na het Openluchttheater een 
tijdlijn die 3300 jaar voor Christus start, dit zijn de 
prehistorische vuursteenmijntjes. Op nummer 55  
ligt de ingang van Museum Romeinse Katakomben.
 
268    Museum Romeinse Katakomben
Hier ontdek je indrukwekkende begraafplaatsen in een 
aardedonker, mysterieus labyrint. Een gids neemt je 
mee door het onderaardse gangenstelsel waar kleur- 
rijke muurschilderingen verhalen vertellen over de 
overledenen. In de onder grondse 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.
 
Ook bij de splitsing bij Gasterij Konings winkelhof houd 
je rechts aan de Plenkertstraat in. Ga op de kruising 
bij Chalet Tivoli rechtdoor en loop het houten klaphek 
door. Negeer zijpaden en blijf dit pad langs de Geul 
volgen. Ga bij de volgende splitsing rechtdoor, het pad 
langs de Geul volgend.
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273   Geuldal
Beschutte hellingbossen, glooiende akkers en de meand- 
erende 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 ontgonnen land voor de graanteelt.
 
Sla rechtsaf en neem de brug over de Geul. Ga op de krui-
sing van graspaden, ongeveer 300 meter na de bomen, 
linksaf en volg het pad rechtdoor. Loop na het klaphek 
rechtdoor richting Château St. Gerlach en volg de oranje 
Via Belgica bordjes. Sla rechtsaf. Links van je ligt de 
St. Gerlachuskerk in Houthem, vlakbij Château  
St. Gerlach. Vervolg het pad rechtdoor richting het pavil-
joen. Loop op de kruising net vóór het paviljoen even 
het grasveld op richting het houten bankje rondom een 
dennenboom. Dit is een Via Belgica-meubel. Volg het 
pad rechts langs het paviljoen. Loop via de parkeerplaats 
richting de Joseph Corneli Allée en sla rechtsaf. Via het 
klaphek sla je direct rechtsaf en na 100m weer rechtsaf.
 

J    Proefsleuf St. Gerlach
Onder het weiland langs het Château, ligt waarschijnlijk 
de Via Belgica. Er is een proefsleuf gegraven waarbij 
vermoedelijk de uitlopers van het wegdek zijn opge-
graven. Dat de Via Belgica hier heeft gelopen wordt 
zeer waarschijnlijk geacht.
 
275   Château St. Gerlach

Het oude klooster en de pachthof op het landgoed van 
Château Sint Gerlach herbergen het wereldberoemde 
vijfsterrenhotel uit de Oostwegel Collection. De weel-
derige beeldentuin vol kunstwerken en de met fresco’s 
versierde kloosterkerk zijn vrij toegankelijk. Rondom een 
boom staat een Via Belgica-meubel met meer uitleg 
over het Romeins verleden.
 
Volg het bredere pad langs de tuin van Château St. 
Gerlach dat iets naar links loopt. Blijf dit pad door de 
weilanden volgen tot aan het houten bruggetje over 
de Geul. Volg het pad naar links en steek via een houten 
bruggetje de Geul over. Houd in dit weiland voldoende 
afstand van het loslopend vee.
 
Volg het brede graspad schuin naar rechts. Loop vanaf 
dit punt langs het geologisch monument ‘Zuidelijke 
Dalwand Geul’ ongeveer 200 meter rechtdoor.  

Na het klaphek ga je rechtsaf en loopt over een 
wildrooster de Wolfsdriesweg in. Loop rechtdoor langs 
Brasserie Hotel Brakke Berg. Bij de T-splitsing houd je 
rechts aan en vervolg je de Geulweg. Ga beneden op de 
splitsing links langs De Geulhemermolen en neem de 
grindweg links omhoog. Terwijl je de zijpaden negeert 
tot bij een T-splitsing met een houten afscheidingspaal 
sla je rechtsaf. Dit slingerend pad blijf je volgen tot aan 
de T- splitsing met aan je linkerhand een blauw paaltje, 
hier houdt je rechts aan.
 
Blijf dit bredere en slingerende pad rechtdoor volgen. 
Even verder zie je links naast je de ingang (onderdoor-
gang) naar de Curfsgroeve. Op de T-splitsing met dikke 
keien op het pad ga je linksaf tussen de keien door. Volg 
het pad rechtdoor, de ijzeren trap omhoog volgend. 
Hou bovenaan de trap links aan en je komt bij het uit-
zichtpunt van de Curfsgroeve. Vervolg je weg over het 
slingerende pad en laat het modderpad aan je rechter-
zijde. Loop langs de groeve door het klaphek met aan je 
rechterzijde het informatiebord van de Curfsgroeve en 
sla direct linksaf. Aan je linkerzijde zie je de kerktoren van 
Berg en Terblijt. Ga op de T-splitsing rechtsaf en bij de 
volgende T-splitsing weer rechtsaf de blauwe paaltjes 
route volgend. Volg het bospad rechtdoor naar beneden 
en houd bij de volgende splitsing (met links een trap) 
rechts aan. Op de verharde weg aangekomen houd je 
links aan.
 
Hou op de Y-splitsing links aan en volg de Dellenweg. 
Aan je rechterkant ligt Uitspanning de Nachtegaal. 
Vanuit Uitspanning de Nachtegaal sla je na ongeveer 
100m linksaf. Volg het pad omhoog. Sla halverwege de 
berg rechtsaf en volg het slingerende bospad. Op een 
kruising van bospaden sla je rechtsaf en steek je door 
richting T-splitsing. Hier sla je weer rechtsaf en volg je 
het pad naar beneden. Bij de Dellenweg aangekomen sla 
je linksaf.
 
303   Uitspanning de Nachtegaal
In de Romeinse tijd had je langs de weg rustplaatsen, zoge-
naamde 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 arrangement.
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K   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 hinder laag 
voor de passerende Romeinen. Harde bewijzen ontbreken 
tot nu toe.

Op de Y-splitsing gaan we rechtsaf Geuldalweg in en 
steken het Geulke (een zijarm van de Geul) over. Loop 
onder het viaduct door en ga bij de T-splitsing rechtsaf 
en het eerstvolgende pad linksaf. Sla vlak voor de Kleine 
Geul rechtsaf het pad in. Blijf dit pad langs de meande-
rende Geul volgen tot je bij de brug komt. Steek links de 
brug over de Geul over en vervolg de Veeweg. Sla aan het 
einde van de Veeweg rechtsaf de Herkenberg in. Steek 
het spoor over en blijf de Herkenberg omhoog volgen. 
Hier staat een Via Belgica-meubel. Ga rechts langs de 
rotonde en steek linksaf de Volderstraat in. Blijf recht-
door lopen en negeer zijwegen tot aan Kruisstraat.
 
317    

Villa Onderste Herkenberg
De resten van deze Romein se villa liggen verstopt onder 
de akker. Qua oppervlakte is dit een van de grootste 
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.
 

L   Erfgoedhuis Meerssen 
Het Erfgoedhuis is de plek waar Meerssens historische, 
culturele en natuurlijke rijkdom in beeld wordt 
gebracht. Een plek waar zowel bewoners als bezoekers 
zich bewust worden van het uitzonderlijke erfgoed 
van de gemeente. In wisselende tentoonstellingen 
komen de schatten uit het verleden voorbij. Zo ook 
de Romeinen die deze plek al als een vrucht bare 
vestigingsplaats zagen.
 
In de Volderstraat op nummer 31-33 ligt SamSam. Sla 
de volgende kruising linksaf de Kruisstraat in en direct 
rechtsaf richting de Markt. Steek de Markt van Meersen 
recht over en loop langs de Basiliek van Meerssen.
  

324   SamSam Meerssen
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.

M   Palts van Karel de Grote
Onder het Proosdijpark liggen waarschijnlijk de resten 
van een Romeinse villa. Hiervan wordt vermoed dat 
deze als basis hebben gediend voor het latere palts 
(buitenverblijf) van Karel de Grote. Karel de Grote zag 
zichzelf als opvolger van de Romeinse keizers.
 
Met de Basiliek van Meerssen aan je linkerhand ga je voor 
het witte bruggetje even naar rechts en meteen daarna 
linksaf om de vijver heen. Volg op de Y-splitsing het 
pad naar rechts langs het theehuisje van de voormalige 
kloostertuin, nu een trouwlocatie. Vervolg het pad tot 
de uitgang van het park.
 
326   Basiliek van Meerssen
De basiliek wordt ook wel het pronkstuk van de 
Maasgotiek genoemd. Twee wonderen uit de 13e en 15e 
eeuw maakten van de Basiliek van Meerssen een bekend 
pelgrimsoord. Dit verklaart de verrassende omvang. 
Sinds de Romeinse tijd is dit al een plek van religieus 
belang en 2000 jaar later is het dat nog steeds. 
 

N   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. 
 
Net na de uitgang van het park, parallel aan de muur 
loopt de Watervalderbeek. Steek de weg over richting 
het stationsplein. Je bent nu op je eindbestemming 
gearriveerd.
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route informatie

startpunt: Station Meerssen 
Stationstraat 1,  
6231 CK Meerssen
afstand: 10,5 km
duur: 2.5 uur

geschikt voor

vind jouw weg

305  Ontmoet Anna 
387  Kanjelbeek Maastricht
380  Sint Servaasbrug
394  Derlon Hotel
401  De Bisschopsmolen 

leuk om te weten

A  Eburonenpark
B  Klinkenberg
C  Munttegels in wandelgebied
D  Oeverwal
E  De Romeinse brug 
F  Romeins castellum
G  Oudste keldertje van Maastricht
H  Op de Thermen

start

fietsen

wandelen

ontdekken 

proeven

Download de app met  
routes en augmented reality 
op www.viabelgica.eu

De wandeling start voor het voormalig stationgebouw 
van Meerssen. Met de rug naar het station loop je 
rechtsaf richting de Stationsstraat. 

305    Ontmoet Anna
Het stationsgebouw van Meerssen is een plek van  ont-
moetingen. 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 vakantiehuis, een 
ideale uitvalsbasis om de  Via Belgica te ontdekken.
 
Sla rechtsaf en steek het spoor over. Vervolg de Stations-
straat tot het einde en houdt Tussen de Bruggen in rechts 
aan. Vervolg de Tussen de bruggen tot het einde en buig de 
Klinkenberg in naar rechts. Volg de iets dalende en later  
stijg ende Klinkenberg helemaal tot het einde. Op de 
splitsing met de Kerkweg ligt aan je linkerhand het 
Eburonenpark.
 

A   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.
 

B   Klinkenberg
De weg Klinkenberg die door Rothem loopt volgt heel 
waarschijnlijk het exacte tracé van de Via Belgica. Volg 
de iets stijgende en later dalende Klinkenberg helemaal 
tot het einde. Op de splitsing met de Kerkweg ligt aan je 
rechterhand het Eburonenpark. 
 
Houdt bij de rotonde rechts aan en steek over langs de 
rotonde. Je loopt nu rechtdoor de Kruisdonk in en gaat 
onder het viaduct door. Na ongeveer 100 meter kom 
je uit op de Mariënwaard met rechts op de hoek Villa 
Kruisdonk (privébezit), sla rechtsaf. Blijf rechtdoor lopen 
en steek beide spoorwegovergangen over totdat je  
uitkomt op het historische Landgoed Vaeshartelt. 
Ter hoogte van de ingang van het kasteel ga je voor de 
natuurspeelplaats linksaf de oprijlaan van het kasteel in 
en passeer je het poortwachtershuis. Bij Vaeshartelt sla  
je linksaf. Volg dit fietspad (negeer zijpaden en kruisingen) 
en blijf dit mooie pad met beuken aan weerszijden onge-
veer een kilometer rechtdoor volgen.  
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Sla linksaf en volg het fietspad onder het spoor langs sta-
tion Maastricht Noord door. Volg na het viaduct het pad 
naar rechts. Sla na het bruggetje direct rechtsaf en loop 
het klaphek door. Kijk net na het klaphek naar de grond.

C    Munttegels in wandelgebied
Op het pad zie je munt tegels van de Via Belgica en 
middeleeuwse hoefijzers. Deze geven de exacte route 
van de oude weg aan. Door de aanwezigheid van de 
Kanjelbeek was het hier in de Romeinse tijd zo drassig, 
dat gedeeltes van de weg op palen zijn gebouwd.

387    Kanjelbeek Maastricht
Vlak bij station Maastricht-Noord lag 2000 jaar gele-
den een Romeins wegrestaurant. Deze zogenaamde 
stationes lag langs de Via Belgica tussen Maastricht en 
Meerssen, op ongeveer een uur lopen van Maastricht. 
Hier konden reizigers terecht voor een hapje en een 
drankje. Reizigers te paard konden er zelfs hun paard 
of lastdier drenken, of zelfs van rijdier wisselen.  
Naast een huisplattegrond werden er 12 waterputten 
aangetroffen, die natuurlijk niet allemaal gelijktijdig in 
gebruik waren maar wel meerdere tegelijkertijd.

Blijf dit pad naar rechts langs de Kanjelbeek volgen. 
Een voetpad onder sporen door en sla op de volgende 
kruising linksaf. Loop het bruggetje over en sla direct 
rechtsaf en vervolg het pad. Bij de schuine T-splitsing sla 
je linksaf. Ga over de brug en volg na de y-splitsing het 
pad naar links met een mooi zicht op de witte toren van 
‘Teaching Hotel Château Bethlehem’. Loop rechtdoor het 
park in. De klinkerweg gaat over in een geasfalteerde 
weg. Sla na 400 meter, op de T-splitsing  rechtsaf de 
Balijeweg in. Loop op een volgend kruispunt linksaf de 
Emmausstraat in. Ga op het kruispunt rechtdoor en volg 
dit voetpad. Houd bij het tankstation links aan en volg 
het voetpad. Volg deze straat rechtsaf en houd op het 
plein rechts aan richting het voetpad in de rechterhoek. 
Houdt het voetpad rechts aan en blijf parallel aan de weg 
het voetpad volgen. Bij het zebrapad sla je rechtsaf. Loop 
richting de verkeerslichten. Sla bij de verkeerslichten 
linksaf. Deze weg volg je met de bocht mee naar rechts. 

Sla bij het volgende verkeerslicht linksaf, de  Willem 
Alexanderweg in. Volg het fietspad linksaf onder 
de Noorderbrug door en sla rechtsaf. Volg na de 
Noorderbrug het voetpad dat parallel aan het fietspad 
naar links draait. Blijf het voetpad langs de Maasoever 
volgen. Ga eerst onder de ijzeren spoorbrug en vervol-
gens onder de Wilhelminabrug door.

D   Oeverwal
Tijdens de Tweede Wereld oorlog werd de originele 
Wilhelminabrug verwoest. De sculpturen die de geschie-
denis 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.

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 
opgebouwd om het binnenwerk te verstevigen.

Vervolg je weg en loop onder de brug door rechts de 
Oeverwal op. Steek de Sint Servaasbrug over en sla aan  
de overzijde rechtsaf en direct weer rechtsaf. Loop naar 
een zuil langs de Maasoever. Vervolg je weg langs de Maas- 
oever en loop onder de Sint Servaasbrug door. Vervolg je 
weg en sla bij het zebrapad rechtsaf richting stad. 

E   De 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.
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Steek nu de Maasboulevard en Het Bat over en loop 
richting de Onze Lieve Vrouwebasiliek de trappen om-
hoog. Je bevindt je nu aan de achterzijde van de Onze 
Lieve Vrouwebasiliek, sla rechts de Stokstraat in. Sla na 
huisnummer 11 rechts de Eikelstraat in en meteen weer 
rechts de Houtmaas op. Bij huisnummer 15 zijn op de 
grond restanten (pilaren) van het Romeins castellum te 
zien. Aan het einde van het plein ga je rechtsaf de trappen 
omhoog steek de stokstraat over. 
 

F   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.

G   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 eerder in de wandeling 
tegenkomt.
 

H   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.
 
Sla direct weer rechtsaf. Je staat op het pleintje Op de 
Thermen. Aan het einde van het pleintje houdt je links 
aan en volgt de trappen omhoog. Sla direct linksaf rich-
ting de Havenstraat. Op de T-splitsing sla je rechtsaf en 
direct weer linksaf. Aan je linkerhand ligt Derlon Hotel. 
 
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.

401   De Bisschopsmolen
Bij de Bisschopsmolen wordt gebakken met ingrediënten 
die de Romeinen meebrach ten: spelt, abrikozen, wal-
noten en eieren. Hier wordt op ambachtelijke wijze 
speltbrood en Limburg  se vlaai gebakken. Er is ook een 
lunchroom. De Bisschopsmolen ontwikkelde speciaal 
voor profwielrenner Tom Dumoulin een ‘sportvariant’ 
van zijn favoriete kersenvlaai: de kersenplats.
 
Hier ligt in de kelder van Derlon Hotel een Romeinse 
opgraving (vanaf 11:00 uur te bezichtigen). Loop voorbij 
de basiliek links langs de achterzijde van de terrassen. 
Aan het eind van het Onze Lieve Vrouweplein houd je iets 
links aan richting de Koestraat. Aan de voorzijde van de 
molen houd je links aan om de Ridderstraat in te slaan 
(is de molen gesloten, loop dan via de Ridderstraat naar 
de Bisschopsmolengang, die je rechts inslaat).

 Als de poort van de molen open is, loop dan rechtdoor 
door de molen. Loop rechts de Bisschopsmolengang 
in en neem de eerste links, de straat heet Achter 
de Oude Minderbroeders. Sla dan rechtsaf de Sint 
Bernardusstraat in en loop onder de Helpoort door. Sla 
linksaf en ga met de bocht mee de Helpoort in houd 
links aan. Neem de brug die de Maas overspant. Op de 
voetgangers en fietsbrug (Hoge Brug) heb je een mooi 
uitzicht op de oude Sint Servaasbrug en de Onze Lieve 
Vrouwebasiliek. Aan het einde van de brug neem je de 
trappen rechtdoor omlaag. Sla beneden direct linksaf 
en loop tot aan de Maas. Sla rechtsaf de Stenenwal 
in en vervolg je weg. Sla bij het hekwerk rechtsaf de 
Waterpoort in en direct linksaf de Rechtstraat in. Vervolg 
je weg rechtdoor en sla rechtsaf, de Wycker Brugstraat 
in. Steek bij de verkeerslichten en het standbeeld de 
Wilhelminasingel over en blijf op de Stationsstraat 
rechtdoor lopen. Voor je ligt station Maastricht. Je hebt 
je eindbestemming bereikt.

Einde route
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