Drie Romeinse villa’s in Simpelveld en vier in Bocholtz
In Simpelveld lagen minstens drie Romeinse villa’s. Twee aan de voet van de
Hulsberg (Stampstraat), waar ook de wereldberoemde sarcofaag van Simpelveld is
gevonden. De derde villa boven op de Huls. Daarnaast hebben archeologen een
viertal Romeinse villa’s in het Bocholtzer gebied Vlengendaal ontdekt. De meeste
villa’s lagen nabij en waren verbonden met een weg (heerbaan). De vraag is dan:
welke wegen hebben een Romeinse oorsprong?
Één heerbaan is archeologisch vastgesteld. Dat is de ‘Heerlerbaan’, de kaarsrechte
weg (route Trier-Xanten) van Aken, via Vetschau, de Locht, Heerlerbaan naar de
Thermen in Heerlen. Daar kruiste deze de Keulse baan of Via Belgica, die van
Noord-Frankrijk naar Keulen liep, via Maastricht, Valkenburg, Heerlen en Rimburg.
Voorts zijn in Maastricht en Aken sporen gevonden van een heerbaan tussen beide
Romeinse nederzettingen. Het is vrijwel zeker dat die verbindingsweg bij Gulpen de
Gulp en de Geul kruiste, waar een Romeinse tempel lag en een dorp ontstond. Het
verloop van die weg tussen Gulpen en Aken is niet bekend, want nooit onderzocht.
Vanuit Gulpen lopen enkele wegen die mogelijk een Romeinse oorsprong hebben.
Bijvoorbeeld de Karstraat die via Cartiels en over de Baneheide richting Aken gaat.
Een aftakking verbond Vlengendaal met deze weg. De Wijnstraat en Rolduckerweg
zijn daarentegen van veel jongere datum.
Zoals in vele dorpen, ligt ook de kerk van Simpelveld op een kruispunt van wegen,
doorgaans oeroude kerkpaden. Soms zelfs Romeinse wegen, zoals de Oude
Hulsbergerweg (naar de Huls), de Bocholtzerweg (naar Bocholtz met een vervolg via
de Akerweg naar Aken) en de Bulkemstraat (via Eys naar Gulpen). Als rode draad
loopt de Eiserbeek door Simpelveld.
Hierlangs lagen de belangrijkste Romeinse villa’s en oudste bewoningskernen, zoals
de meer dan 1.000 jaar oude gehuchten Bulkem en Schweijer, een Merovingisch
grafveld en de kerk met Vroenhof uit de 10e eeuw. De beek fungeerde als
levensader in de historie van het dorp.
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