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Excursie:    Archäologischer Park en Dom van Xanten 

Wanneer:   Zaterdag 25 mei 2019 (8.00 uur – 18.30 uur) 

Opstapplaatsen: 8.00 uur:   Station Maastricht Noord (zie dagindeling) 

   9.00 uur:  Station Roermond  

    9.45 uur:  Station Venlo  

 

Het Archäologischer Park Xanten gebouwd op de resten van Colonia Ulpia Traiana 

Bij binnenkomst valt het open karakter van het terrein op. Het is moeilijk te bevatten dat vlak 

onder het gras de resten van een van de grootste Romeinse steden ten noorden van de Alpen 

liggen. Het originele stratenpatroon van de stad is gemarkeerd met bomenlanen en verspreid over 

de kavels staan enkele indrukwekkende reconstructies van Romeinse gebouwen. 
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Van kamp tot park 

De Romeinse geschiedenis van Xanten begint met de aankomst van de legioenen in 13 v. Chr. Het 

legerkamp Vetera wordt aangelegd bij de Rijn in de voorbereidingen op de geplande campagnes in 

Germanië.  

Al gauw worden na een aantal mislukkingen de oorlogen in Germanië gestaakt en volgt er een 

periode van rust en voorspoed voor de stad. Tijdens de Bataafse Opstand (rond 69 – 70 v. Chr.) 

worden het kamp en de stad echter volledig platgebrand. Deze tegenslag blijkt van korte duur en 

drie decennia later zijn zowel het kamp als de handelsplaats herbouwd aan de Rijn. De nieuwe 

stad genaamd Colonia Ulpia Traiana is een van de weinige steden met de hoge status van colonia 

buiten Italië. Naast prestige waren aan deze titel privileges verbonden zoals belastingvoordelen. 

 

Na verschillende veroveringen door onder andere de Franken wordt de stad verlaten en vervalt 

deze langzaam tot een ruïne. Bovendien werden de stenen hergebruikt voor de bouw van het 

Middeleeuwse Xanten.  

 

Herbouwen en herleven 

  

 

 

  

  

Het grote amfitheater springt meteen in het oog: het monument staat in een van de hoeken naast de 

gereconstrueerde stadsmuur. Na het archeologisch onderzoek naar de fundamenten van het 

oorspronkelijke theater is er ter plaatse een reconstructie gemaakt. Het nieuwe theater wordt nog 

regelmatig gebruikt tijdens jaarlijkse activiteiten. Zo zullen er onder andere tijdens het zomerse 

Römerfest militaire parades en gladiatorengevechten worden gehouden in de arena.  

 

Een andere bezienswaardigheid is de herberg waar vermoeide reizigers tot rust konden komen. 

Ook deze is zo getrouw mogelijk gereconstrueerd, met onder andere slaapvertrekken en een 

kruidentuin. Daarnaast kan er ook daadwerkelijk Romeins gegeten worden. 

 

Romeins badhuis als museum 

In het nieuwe museum is de geschiedenis van de stad in 

chronologische volgorde tentoongesteld. Er loopt een rondgang 

tot ver bovenin de grote ruimte, waarin alle aspecten van de 

colonia terugkomen. Interessant is de verzameling 

gereedschappen en producten van de handwerklieden, de 

nagenoeg complete Romeinse platbodem en de uitgebreide 

militaire collectie. 

 



De overblijfselen van het badgedeelte van de thermen zijn in een aparte hal van het museum te 

bezichtigen. Ook hier is er een samenspel tussen de Romeinse en moderne constructie. Het 

oorspronkelijke gebouw is gereconstrueerd op basis van de archeologische resten en beschermt nu 

de overblijfselen tegen het klimaat. 

 

De Sint-Victordom (basilica minor) van Xanten 

 

In 1263 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van 

de Sint-Viktor door aartsbisschop Konrad von 

Hochstaden en zijn broer Friedrich, die rond die 

tijd proost van het Xantener aartsdiakonaat geworden 

was.  

Tot 1437 werd het oostelijke deel tot 

het doksaal opgericht. In de periode tussen 1483-1519 

bouwde men het westelijke deel tot het westelijke koor 

van de romaanse dom.  

Met de wijding van de Heilige-Geest-kapel in 1544 

waren de bouwwerkzaamheden tot een einde 

gekomen. 

 

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de 

dom door geallieerde luchtaanvallen getroffen door 

bommen en zeer zwaar beschadigd. De inrichting van 

de dom, waaronder de ramen, was gelukkig tijdig uit 

de dom verwijderd. 

 

In 1966 werd de crypte onder de dom vergroot ten 

behoeve van de bijzetting van slachtoffers van 

het nationaalsocialisme.  
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Dagindeling 

08:00 uur  Vertrek vanaf station Maastricht Noord  

   (P+R terrein vanaf de Hoekerweg met gratis parkeerplaatsen) 

09.00 uur Vertrek vanaf station Roermond 

09.45 uur Vertrek vanaf station Venlo 

11:00 uur  Aankomst Archäologischer Park Xanten (APX) 

   Gelegenheid voor toilet, drinken, etc. (voor eigen rekening) in een van de  

   horecagelegenheden op het terrein.    

12:00 uur  Rondleiding in twee groepen (Duits en Nederlands) van een uur langs de 

belangrijkste bouwwerken van het APX.  

13.00 uur Op eigen gelegenheid verdere ontdekking van de opgravingen van het APX of een 

bezoek aan het LVR- Römermuseum. 

 

14,30 uur Voor belangstellenden: pendelbus naar het centrum van Xanten voor een bezoek 

aan de Dom. 

16.00 uur Pendelbus retour naar het APX 

 

16.30 uur Vertrek vanaf het APX met de bus naar Venlo, Roermond en Maastricht 

18:30 uur Aankomst Maastricht 

 

Kosten en aanmelding 

De kosten voor deze excursie bedragen € 30,- voor leden of gezinsleden van de Sectie 

Monumenten en € 35,- voor niet-leden. In de prijs zijn begrepen: kosten bus, fooi chauffeur, 

entree en gidsen in het Archäologischer Park van Xanten. 

Met deze excursie kunnen maximaal 50 personen mee. Voor de bus geldt: ‘vol is vol’.  

U kunt zich uitsluitend aanmelden voor deze dagexcursie door tijdige betaling van de kosten via 

overschrijving op het IBAN-nummer NL88 INGB 0007 811398 t.n.v. LGOG – Sectie 

Monumenten. Hierbij vermelden (of per email) aan dhr. Hermans: hmjhermans@outlook.com.   

 

• De plaats waar u op de bus stapt: Maastricht, Roermond of Venlo 

• Uw mobiele telefoonnummer;  

• Uw naam en woonplaats;  

• Uw e-mailadres;  

 

Aanmelding uiterlijk 19 mei 2019. Mocht uw inschrijving binnenkomen wanneer de bus is 

volgeboekt, dan ontvangt u daarvan tijdig bericht en wordt uw geld teruggestort. Bij afmelding 

waarvoor geen vervanging gevonden wordt, kan helaas geen terugbetaling plaatsvinden. 

Afmelding dient te geschieden bij de penningmeester. 

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij dhr. P. Stevens phpstevens@hotmail.com 

 

Contactpersonen tijdens de excursie  

1. Mw. J. Jongeling (voorzitter) tel. 0031- (0)6 212.457.12 

2. Dhr. H. Hermans (penningmeester) tel. 0031- (0)6 573.824.30 

3. Dhr. P. Stevens (organisatie) tel. 0031- (06) 126.769.23 
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