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Activiteit: Wandeling Via Belgica 

  

Wanneer: 7 juli, 12.00 uur-16.00 uur  

Locatie: Station Valkenburg 

 

 
Aan alle belangstellenden, 
 
Graag nodigt de Werkgroep Jeugdleden jullie uit voor onze volgende activiteit, die gaat 
plaatsvinden op zaterdag 7 juli te Valkenburg. We gaan die dag een wandeling volgen van 
de Via Belgica. Via Belgica heeft pas geleden een nieuwe website gelanceerd met 
verschillende wandel/fietsroutes langs bijzondere bezienswaardige plekken waar vroeger 
de Via-Belgica heeft gelopen. 
 
Via Belgica is de naam die in de twintigste eeuw is gegeven aan een 400 kilometer lange 
oude Romeinse heirbaan. De Via Belgica liep van Boulogne-sur-Mer via onder andere Arras, 
Bavay, Tongeren, Heerlen en Maastricht naar Jülich en Keulen. Binnen de huidige 
landsgrenzen kwam de Via Belgica in Nederlands-Limburg bij Maastricht de grens over om 
haar weg te vervolgen langs Meerssen, Valkenburg en Voerendaal. Om daarna via Heerlen 
en Landgraaf bij Rimburg de grens met Duitsland over te steken. 
 
Deze 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. Ze 
speelde in Noordwest-Europa een hoofdrol bij de lokale en interregionale economische 
ontwikkeling, de strategische militaire verdediging en het bestuur van de nieuwe 
provincies. Op de knooppunten van de voornaamste wegen en rivieren vestigden de 
Romeinen wachtposten of ontstonden kleine dorpjes die uitgroeiden tot grotere 
nederzettingen zoals Heerlen en Maastricht. 
 
 
 
 



Wij gaan op deze dag de wandelroute door Valkenburg lopen. Over de wandeling zegt Via 
Belgica het volgende:  
 
‘Het geliefde Geulstadje in het Heuvelland is een populair wandeloord. De eeuwenoude stad 
met haar unieke hoogteburcht en het natuurschoon rondom herbergen historische schatten. 
De roemruchte middeleeuwen vragen de aandacht, maar weinigen weten van het rijke 
Romeinse verleden van de streek. Een exacte replica van ondergrondse Romeinse catacomben 
vormt misschien wel het hoogtepunt, terwijl het letterlijke hoogtepunt je trakteert op een 
geweldig uitzicht over het Geuldal: de perfecte plek voor een Romeinse wachttoren.’ 
*  https://www.viabelgica.nl/route/romeinse-ronde-valkenburg/ 
 

 
 
Wij starten met deze wandeling om 12.00 uur bij het station in Valkenburg. Het station is 
ook tevens de plek waar we elkaar treffen dus wees op tijd! 
De wandeling zelf zal ongeveer 2 uur duren. Mochten we besluiten om die dag ook de 
Romeinse Katakomben te bezoeken dan komt daar waarschijnlijk een klein uurtje bij.  
 
Na de wandeling komen we weer in het centrum van Valkenburg uit. En met de mooie 
weersvoorspellingen is er uiteraard de mogelijkheid om aan het eind een terrasje te gaan 
pikken.  
 
Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten zaterdag! 
 
Hartelijke groet, 
Godelieve Boselie, Brent Bonekamp, Lynn Jennisen en Kelly Krijntjes 


