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En laat je meevoeren in het
rijke Romeinse verleden van
Meerssen. De gids neemt je
mee op pad en leidt je langs alle
belangrijke Romeinse hotspots
en zal er uitgebreid over
vertellen.
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De rondleiding met een gids
duurt 1,5 uur en kost € 95,-.
Reserveren 5 dagen op voorhand
(o.b.v. beschikbaarheid) via
info@limburgguide.nl of
06 - 250 36 123.
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ROUTE-INFORMATIE

KNAPZAKROUTE
STARTPUNT
Uitspanning de Nachtegaal,
Gemeentebroek 6 Meerssen

PARKEREN
Parkeerplaats Uitspanning
de Nachtegaal

DUUR
1,5 uur

AFSTAND
5,6 km

GEULDAL & MEERSSEN
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Een knapzak voor 2 personen kost € 17,50.
Graag een dag vooraf bestellen via
info@uitspanningdenachtegaal.nl
of 043 - 364 21 61.
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Download de app of koop de gids
met nog meer routes door Romeins
Zuid-Limburg! Kijk op:

www.viabelgica.eu

viabelgica.eu

ROUTEBESCHRIJVING
De wandeling begint op de
parkeerplaats van Uitspanning
de Nachtegaal.

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. Ook gerechten van
Romeinse oorsprong staan op het menu.

KNAPZAKROUTE
GEULDAL & MEERSSEN
Deze wandeling loopt langs plekken waar de Romeinse
geschiedenis zich onder de grond verscholen houdt. Al
sinds de 19e eeuw wordt er in Meerssen druk gezocht naar
Romeinse resten. De vindplaatsen van Romeinse villa’s,
godenbeelden en het vermoedelijke tracé van de Via Belgica
kom je hier allemaal tegen.
De route voert je door zowel de prachtige natuur van het
Geuldal als door het centrum van Meerssen. Bovendien
is de route geschikt voor het hele gezin!
In je knapzak vind je allerlei lekkers om onderweg
van te genieten: kaas, worst, breekbrood,
appels en kersensap.

Route-aanwijzing: Met de parkeerplaats
van De Nachtegaal aan je linkerzijde en
de Nachtegaal aan je rechterzijde loop
je linksom – over het wildrooster - het
Gemeentebroek in.

De Dellen

Locatie: tussen de Nachtegaal en
de Curfsgroeve
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 vormden voor het creëren van
een fikse hinderlaag voor de passerende
Romeinen. Harde bewijzen voor de
strijd ontbreken tot nu toe.

Kalkoven

Locatie: bij de ruïne van kalkoven
Curfs (vlak voor de kruising
Geulweg / Eigenweg)
De ruïneuze resten die je hier ziet liggen,
zijn de overblijfselen van de kalkoven
van de firma Curfs, die tussen 1916 en
de jaren ’50 in bedrijf was. In de oven
werd mergel (oftewel kalksteen) door
verhitting veranderd in gebluste en
ongebluste kalk. Van de kalk werd onder
andere cement gemaakt. De mergel
werd gewonnen in de Curfsgroeve
bovenop het plateau. De groeve is nu
een natuurgebied.
Route-aanwijzing: Sla op de kruising
Geulweg / Eigenweg linksaf en loop het
bruggetje over. Sla na circa 200 meter
linksaf het onverharde ’s Heerenbeemden
Voetpad in. Sla na circa 150 meter op de
Y-splitsing rechtsaf (op het bordje staat
‘particulier terrein’, maar je mag gewoon
doorlopen). Volg het voetpad.

Geuldal

Locatie: ’s Heerenbeemden Voetpad
Beschutte hellingbossen, glooiende
akkers en de meanderende 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 veranderd.
De Romeinen ontdekten dat het hier
goed boeren is en ze ontginden land
voor de graanteelt.

Route-aanwijzing: Volg bij de Y-splitsing
het voetpad door linksaf te slaan. Volg
het pad. Loop langs de Geul onder het
viaduct door. Sla op de kruising van het
voetpad en de Houthemerweg linksaf.
Volg vanaf de kruising Houthemerweg /
spoor het onverharde voetpad langs
het spoor.

Wijnbouw

Locatie: langs het spoor
Wist je dat we het wijn maken ooit
leerden van de Romeinen? We weten dat
ze in Zuid-Limburg wijnbouw bedreven.
Na eeuwenlange afwezigheid zijn de
afgelopen decennia verschillende
wijngaarden opnieuw aangelegd.
Even ten noorden van de plek waar je
nu staat – op de Raarberg en Wijngaardsberg – liggen er verschillende.
Stadswijnerij en wijngaard Raarberg
maakt mousserende wijnen in de
binnenstad van Maastricht. In het
sfeervolle pand sta je met je neus
bovenop het zogenaamde vinifiatieproces. Hier in de wijngaard rijpen de
druiven tot ze klaar zijn voor de pluk.
Route-aanwijzing: Loop verder langs
het spoor.

Bijgebouw Villa
Herkenberg en groeves

In 1865 werden de eerste resten van de
Romeinse Villa Onderste Herkenberg al
ontdekt. Bijna anderhalve eeuw later, bij
de aanleg van een waterbuffer, stuitte
men op bijgebouwen van de villa. Tot
wel 75 centimeter hoog zijn de muren
bewaard gebleven. Na een verzakking
van de spoorlijn zijn er ook Romeinse
mergelgroeves gevonden. Het is heel

waarschijnlijk dat uit deze groeve de
stenen komen waarmee de villa
is gebouwd.
Route-aanwijzing: Ga aan het einde
van het voetpad, bij de kruising met de
Herkenberg, naar rechts. Loop de helling
op tot aan de rotonde.

Villa Onderste Herkenberg

De resten van deze Romeinse villa
liggen verstopt onder de akker.
Qua oppervlakte is dit een van de
grootste Romeinse villa’s die in
Zuid-Limburg teruggevonden zijn.
Die rijkdom blijkt ook uit de luxueuze
inrichting met vloerverwarming
en fresco’s. De weelderige tuin
was voorzien van siervijvers, een
zeldzaamheid in Nederland.
\

Wil je weten hoe de villa er toen uit
zag? Stop je telefoon in de VR bril
uit je knapzak en scan de QR code.

Route-aanwijzing: Met de Via
Belgica-bank in je rug loop je langs
de rotonde de Volderstraat in.

SamSam

Bij SamSam eet en slaap je langs de
Via Belgica, een eindje verderop.
Hier wordt gekookt uit de streek en
van het seizoen: de jager schiet het
wild in het bos en ook de groenten
komen uit de buurt. Samen met
ingrediënten uit de Romeinse keuken
maakt de kok er iets lekkers van.
Route-aanwijzing: Ga op de kruising
linksaf de Kruisstraat in, en loop na
50 meter direct rechts richting
de Markt.

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
en bewoners uit het verleden voorbij.
Zo ook de Romeinen, die deze plek al als
een vruchtbare vestigingsplaats zagen.

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. In de Romeinse
tijd is dit al een plek van religieus
belang. 2000 later is het dat nog steeds.
Route-aanwijzing: Loop door het
Proosdijpark richting de Stationsstraat.

Watervalderbeek

De loop van de Watervalderbeek
heeft hier de ligging van een andere
vermoedelijke Romeinse villa bepaald,
maar zeker die van de Middeleeuwse
palts. In de Romeinse tijd lag het belang
van de beek in de watervoorziening, in
de Middeleeuwen werd hij ook gebruikt
ter verdediging van de palts.
Route-aanwijzing: Loop richting het
NS-station.

Ontmoet Anna

Het stationsgebouw van Meerssen
is een plek van ontmoetingen. In het
monumentale gebouw uit 1901 huist
nu een conferentiecentrum; bij goed
weer is het terras geopend. 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.
Route-aanwijzing: Loop door de poort
terug het Proosdijpark in en volg het
voetpad rechtdoor.

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 (buitenverblijf) van Karel de
Grote, die zichzelf als opvolger zag van
de Romeinse keizers.
Route-aanwijzing: Houd de Basiliek
steeds aan je linkerhand. Sla op de
hoek Kerksteeg / Gansbaan rechtsaf
en volg de Gansbaan tot aan de
spoorwegovergang. Steek de overgang
over en loop linksaf de Veeweg
in. Vervolg de weg tot je weer bij
Uitspanning De Nachtegaal bent.

