
Romeinse Speurtocht 
Vertrek vanaf Scholtissenhof 
Heiweg 1 Bocholtz 

 

 
 

 Loop even naar links en steek dan de weg over. De 
weg is te vervolgen in de richting van de weg op de 
foto’s. Veel plezier. 

 
 

 Romeinse soldaten liepen 30 km per dag en moesten 
al hun spullen dragend of aan zich hangend 
meenemen. Elke soldaat droeg minimaal 1 stok om ’s 
avonds met andere soldaten zijn tent van dierenhuiden 
te maken. Natuurlijk droeg hij zijn wapens, spade, 
zaag, bijl, keukengerei, proviand ook nog met zich 
mee.  
 
De soldaten liepen op leren sandalen met de zool 
beslagen met spijkers. Hierdoor hadden ze meer grip 
en verslijten de sandalen niet zo snel. De soldaat 
moest zijn eigen uitrusting in goede staat houden. 

 
 

 De Romeinse soldaten hoeven geen rekening te 
houden met veel auto’s. Hun wegen waren eigenlijk 
net zo breed als de onze en meestal ook goed verhard 
met een echt afwater systeem. Natuurlijk waren er ook 
bij hun drukke bredere wegen en rustige smallere. De 
wegen werden ook gebruikt voor de handel. De forten 
en steden hadden natuurlijk proviand nodig. 
Vlengendaal met zijn villa Rustica’s waar landbouw 
plaats vond heeft waarschijnlijk zijn goederen 
verhandeld met Coriovallum (Heerlen) en Aqua Granni 
(Aken). 

 
 

 A 
Een Romeinse legioensoldaat kreeg onder de regering 
van keizer Domitianus (81-96), ongeveer 12 aurei 
(gouden munten) per jaar. Zijn inheemse collega van 
de hulptroepen kreeg 4 aurei per jaar. De meeste 
munten werden geslagen in Rome. 
Voor de Romeinse tijd waren er geen munten.  
 (1 aureus = 25 denarii = 100 sestertii = 200 dupondii ) 
 
Ook werden de soldaten in tarwe uitbetaald. Zo 
hadden ze telken hun eigen voedsel en werden ze 
tevreden gehouden. Een tevreden soldaat vecht beter. 
 
Links aanhouden, zie B. 



 
 

 B 
Romeinse wegen lopen altijd rechtdoor. Helaas is dit in 
ons heuvelland soms en probleem gebleken. We 
hebben de Via Belgica nog steeds niet geheel kunnen 
traceren. Via onderzoek wordt er nog steeds aan 
gewerkt om een logisch verband te vinden waar deze 
belangrijke weg gelopen kan hebben. 
 
 
 
Hier even het bochtje om richting Orsbach 

 
 

 Op dit punt is een mooie blik te gooien over de 
Romeinse vallei. Rechts is waarschijnlijk nog een villa, 
de villa Orsbach, deze is nog niet opgegraven maar we 
weten dat hier veel scherven en bouwpuin zijn 
gevonden.  Recht voor u aan de rechterkant de villa 
Vlengendaal. Bij de linkse windmolen de villa 
Dellender. Links van u wordt nog een vierde villa 
vermoed. Ook hier wordt regelmatig bouwpuin 
gevonden maar is nog geen archeologisch onderzoek 
geweest. 
 
Hoeveel villa’s zouden hier dus geweest zijn? 

 
 

 Volgens de wetgeving mag er niet zomaar gegraven 
worden en moet een archeologisch bureau zulke 
opgravingen begeleiden. Ook dit is helaas een kwestie 
van geld. Zulke onderzoeken zijn duur en de 
verstoorder moet betalen. 
 
Links van u de Puthof. Hier is Adolf Vaessen geboren 
die in 1910 aan professor Goossens melding maakte 
over de gevonden Romeinse resten in Vlengendaal. 
Na de Vlengendalerhof zien we voordat we bij de grote 
boom zijn aan de rechterkant de plek van de 
Bocholtzer sarcofaag deze is in november 2003 
opgegraven. 

 
 

 We weten niet zeker of bovenop de grafkamer nog een 
klein monument heeft gestaan ter nagedachtenis aan 
de overledene. Wat we wel zeker weten is dat het graf 
zichtbaar was vanaf de tegenoverliggende villa.  
Als we richting Villa Vlengedaal kijken zien we de 
achterkant. Met aan de rechterkant het hoofdgebouw 
van 44meter breed en 31m diep, 2 hoektorens, een 
zuilengalerij, ruimtes met wand en vloerverwarming, 
sauna en koudwaterbad. Links 2 schuren de eerste 
24m bij 10m en de tweede 27,8m bij 15,4m. 
 
Wanneer is de villa Vlengedaal opgegraven? 

 
 

 Een mooi punt om over Bocholtz te kijken. 
 
De Romeinen begroeven hun doden niet altijd aan de 
weg. Er werden ook grafvelden aangelegd, deze 
werden ook wel gebruikt als afscheiding van hun 
gebied. “Hier liggen mijn voorouders dus dit gebied is 
van mij.” 
 
Welke wens staat er op dit wegkruis? 



 
 

 Als u voor het spoor even naar rechts kijkt. Tegen de 
landgraaf in het veld naast het spoor. Is het 
Nederlandse stuk van de villa Dellender. Het Duitse 
stuk Villa Butterweiden ligt hogerop achter de 
landgraaf. Hierdoor is de villa aan die kant meer 
bewaard gebleven. Aan de Nederlandse zijde is door 
erosie niet veel teruggevonden tijdens de euregionale 
opgraving in 1992. Sinds 1871 werd al melding 
gemaakt dat terplekke talrijke scherven en stenen 
gevonden waren.  
Tijdens de opgraving is ook een stuk weg gevonden 
dat waarschijnlijk de villa Vlengdaal en Dellender 
verbond. 
 

 
 

 Water is erg belangrijk. Ook voor de Romeinen is een 
waterloop of bron van groot belang. Ze bouwden dan 
ook het liefst hun villa in de buurt van een natuurlijke 
waterbon. Mocht het niet altijd daar komen waar ze het 
nodig hadden, werd door kanalisatie het water naar de 
juiste plek gebracht. Dit is teruggevonden bij villa 
Dellender. 
 
 
Liep de Romeinse weg voor of achter de villa’s? 

 
 

 Detectormensen gaan graag met hun detector opzoek 
naar mooie spullen die je zo op het blote oog niet altijd 
kunt zien. Het mooie is dat als je zo naar beneden zit 
te turen ook andere dingen gevonden kunnen worden, 
ook uit andere tijden, zoals vuistbijltjes, kralen,etc. 
Natuurlijk kun je niet zomaar over een pas gezaaid 
akker lopen en vraag je uit principe altijd aan de boer 
toestemming of je mag lopen. Huidige wetgeving; alles 
wat beneden de 60cm wordt gevonden is bezit van de 
Nederlandse staat en op archeologische plaatsen mag 
niet gezocht worden. 

 
 

 In mei 1983 zijn door dhr Vervuurt meer dan 700 
zilveren munten gevonden. Waar precies is niet 
bekend er gaan verschillende verhalen de ronde. Maar 
zulk geld werd meestal verstopt door de inwoners van 
de villa als er onraad dreigde en het leven niet zeker 
was. Misschien moesten ze zelfs vluchten en diende 
dit geld voor als ze terug kwamen om hun villa 
opnieuw op te bouwen. Helaas heeft de betreffende 
inwoner niet meer kans gehad om zijn geld te komen 
ophalen. 
 
Svp aan de rechterkant blijven lopen. 

 
 

 Als de inwoner naar Coriovallum ging om handel te 
drijven of om zich daar te wassen in de thermen. De 
thermen werd ook gebruikt ls vergaderplaats. Zal hij of 
zij de strigillis en badolieflesjes mee moeten nemen.  
Op de boerderij Gillishof, een eindje hiervandaan is 
tijdens een verbouwing zo’n badolieflesje, helemaal 
gaaf terug gevonden. Misschien is het verloren tijdens 
de weg naar Coriovallum of was het een grafgift. Dit 
kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. 
 
Hoe ziet het badolieflesje eruit? 



 
 

 Romeinse soldaten zijn natuurlijk niet alleen 
Romeinen. Ook de andere volkeren die overwonnen 
werden moesten hun soldaten leveren aan het grote 
leger.  
Wat denk je zou iedereen graag zijn gaan vechten? 
 
Maar als ze hun dienstplicht vervulden kregen ze wel 
Romeins burgerrecht en hadden hun nakomelingen en 
familie daar veel voordeel van. 
 
Hoeveel salaris kreeg een Inheemse of Romeinse 
soldaat ten tijde van keizer Domitianus? 

 
 

 Dan kregen ze meer loon en konden een carrière 
opbouwen. En als ze het heel goed hadden gedaan 
kregen ze ergens een stuk land toegewezen waar ze 
hun villa op mochten bouwen en ervoor konden zorgen 
dat hun familie en  andere soldaten goed konden eten. 
Daarmee verdien je weer geld en kun je je een eigen 
leven opbouwen en als het goed gaat luxe dingen 
aanschaffen. 
 
Zal deze veteraan in zijn eentje op zijn akkers gewerkt 
hebben? 

 
 

 Ook in de Romeinse tijd is alles aan mode onderhevig. 
Als je veel geld hebt kun je ook mooie dingen zoals 
dunne glazen kannen of mooi aardewerk, mooie 
badolieflesje en kleding kopen. 
 
 
Welke luxe dingen zijn op zolder in de vitrines te zien? 

 
 

 Als Romeinse soldaat zul je nu wel langzaam moe 
beginnen te worden. Ik hoop dat je er een goede pas in 
hebt kunnen houden. Als je geluk hebt is er nog een 
plekje vrij in onze herberg (antwoorden zijn hier te 
bevragen). 
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