Fietstocht Via Traiana: Route 2: Putbroek – Thuserhof.

Een Romeinse weg beleven tussen Tüddern (D) en Reuver
Zo’n 2000 jaar geleden werd er in het Romeinse Rijk door de Romeinen een enorm wegenstelsel aangelegd van zo’n 80.000 km. Eén van deze wegen is de Via Traiana. Deze weg, aangelegd
in de eerste helft van de 1ste eeuw na Chr., verbond de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana
(Xanten) met Heerlen en Maastricht en was van grote militaire en economische betekenis. Daar
deze weg het huidige werkgebied van de heemkundekring Echter Landj, heemkundevereniging
Roerstreek en heemkundevereniging Maas- en Swalmdal doorkruiste, hebben de archeologische werkgroepen van deze verenigingen een samenwerkingsverband opgericht onder de
naam ‘Via Traiana’. Het doel van ‘Via Traiana’ is om het tracé van deze weg te vinden. Daarover is al veel geschreven en gesproken. En hoewel over bepaalde stukken een redelijke overeenstemming bestaat, is een groot deel van de route nog onzeker en wordt er door de deskundigen nog volop gediscussieerd over het exacte tracé.
Deze fietsroute is gemaakt ter gelegenheid van “De Nationale Archeologiedagen 2022” en biedt
fietsers een mooie gelegenheid kennis te maken met deze weg. Natuurlijk is de oorspronkelijke
Romeinse weg na een paar duizend jaar grotendeels verdwenen, of ligt deze mogelijk nog onder
een of andere asfaltweg? Op sommige plaatsen is deze nog in het landschap zichtbaar en gaat
de fietsroute nog zelfs letterlijk over deze weg.
De fietsroute loopt van het Romeinse Teudurum (Tüddern in Duitsland) tot de Witte Steen in
Reuver. De route bestaat uit drie delen, die van zuid naar noord langs het tracé van de mogelijke
Romeinse weg voert. In de routebeschrijvingen vindt u ook noord-zuid routes waarlangs u terug
kunt fietsen. Ook deze routes voeren u langs mooie en historische bezienswaardigheden.
De drie routes zijn:
1. Tüddern (Duitsland) - Putbroek (Echt) – Tüddern 35 km.
2. Putbroek - Thuserhof (Asenray) – Putbroek 34 km.
3. Thuserhof - de Witte Steen (Reuver) – Thuserhof 33 km.
Pak de fiets en verken de Romeinse weg!

Over deze routebeschrijving:
De routebeschrijving vindt u in de linker kolom (blauw). Daartussen zijn de belangrijkste vondsten uit de Romeinse tijd aangegeven, die het vermelden waard zijn rondom het (vermoedelijke)
tracé van de weg (zwart cursief). In de rechterkolom worden speciale onderwerpen toegelicht.
Houdt u aan de geldende verkeersregels. U fietst op eigen risico.
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Route 2: Putbroek naar de Thuserhof

Applieken

Het startpunt ligt aan de Echterboschbaan.
U kunt uw auto daar parkeren.

Rond 1860 liet de pastoor van Posterholt
woeste gronden rond het dorp ontginnen om
er haver te telen. Eén van zijn arbeiders
vond in het gebied “De Sluffert” twee
beeldjes: een van Mercurius en een van Minerva.

Verlaat de parkeerplaats en steek de N274
over en vervolg rechtsaf de weg richting
knooppunt 68. We komen in een gebied dat
‘De Sluffert’ heet.
Hier zijn we vlak bij de Romeinse weg. De
Romeinse hoofdweg komt ten zuiden van
Posterholt de Roerstreek binnen. Hij bevindt zich deels onder de nog bestaande
grindweg op de grens van Posterholt en Sint
Odiliënberg. De weg kruist daar de Vlootbeek, een oude loop van de Roer.
De weg was al langer bekend, en in 1864
zijn in het gebied genaamd ‘De Sluffert’
twee Romeinse bronzen beeldjes van Minerva en Mercurius gevonden.
Bij knooppunt 68 rechtdoor. Neem in de
volgende bocht naar rechts de zandweg
links. Steek verderop een bruggetje over.

Foto: Mercurius en Minerva (Bron: Centre Céramique, Maastricht)

De beeldjes bevinden zich nu in het Limburgs Museum te Venlo.
Ruim anderhalve eeuw later vond in 2014
een lid van de heemkundevereniging Roerstreek een beeldje van een everzwijn.

In deze omgeving zijn onlangs langs de Romeinse weg nog twee bronzen beeldjes - een
everzwijn en een menselijk hoofdje - gevonden.
Einde weg (bij kruisbeeld) linksaf en gelijk
weer rechtsaf langs de Natuurbegraafplaats
Bergerbos. Roskam gaat over in Het Sittert
Bij de splitsing met de Schaapsweg deze
linksaf volgen om vervolgens rechtsaf de
Bosserveldweg (wordt Veestraat) te nemen.
Hier is aan de rechterkant het Romeinse
grafveld Kapittelveld gevonden.
Einde weg rechtsaf; daarna links aanhouden
(St Odiliastraat) en tweede weg rechtsaf
(Past. Siebenstraat) U nadert een kapelletje
van de achterkant.

Foto: Everzwijnkopje of ‘keiler’ (Bron:Huub
Schmitz)

Dit beeldje is te zien in het Roerstreekmuseum. Dit soort beeldjes noemt men applieken. Applieken of ‘appliqués’ zijn kleine
bronzen voorwerpen, die met een borgpen
aan reiswagens of reiskisten bevestigd werden. Ze verhoogden de status van de reizigers.
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Wijk hier even af van de route door linksaf
naar het kerkplein te fietsen. Het Roerstreekmuseum ligt daar en is beslist een bezoek waard
Blijf daarna rechtdoor fietsen richting
Roermond (steek niet de weg over!). Neem
het dubbelzijdige fietspad aan de linkerzijde
van de N293 over de Roerbrug.
We kijken hier uit over Melick dat in de Romeinse tijd ‘Mederiacum’ heette. Rechts
zien we een verhoging in het landschap: de
Lorberg waar een Romeinse villa heeft gestaan. (De ‘Speer’ van de Archeo Route aan
de weg rechtsaf geeft meer informatie.)
Links van ons ligt ‘de Tonnedenhof’ waar
een Romeins grafveld gevonden is.
Fiets rechtdoor tot het bord ‘Einde bebouwde kom Melick’.
Als we daar naar links kijken, zien we het
complex ‘de Zwarteberg’. Ook hier is een
Romeins grafveld gevonden.
Stukje verderop bij de T-splitsing het fietspad linksaf daarna rechtsaf de weg oversteken, en hier weer gelijk rechtsaf de weg parallel aan de N293 te nemen.

Mederiacum
Mederiacum (Melick) moet in deze omgeving een belangrijke plaats geweest zijn. Er
zijn vier grafvelden uit de Romeinse periode gevonden en aan de zuidkant (aan de
Lorberg) liggen de resten van een villa-achtig complex. Als u even van de fietsroute afwijkt door na de Roerbrug de eerste weg
rechts te nemen komt u na ongeveer 200
meter bij een ‘archeologische speerpunt’.
Daar kunt u het verhaal van de villa downloaden.
Mederiacum wordt al vermeld in het ‘Itinerarium provinciarum Antonini Augusti’.
Dat is een reisgids uit de derde eeuw na
Christus waarin zeventien reisroutes beschreven zijn.
De Romeinen cremeerden veelal hun doden
en begroeven de resten dan in de grond. Ook
gaven ze hun doden vaak geschenken mee.
Die grafvelden vinden we vaak langs een
weg. Langs de Via Traiana zijn op verschillende plekken grafvondsten gedaan, zoals in
Echt, Posterholt, Melick en Swalmen.

Hier aan de rechterzijde, hoek Parklaan –
J.F. Kennedysingel is ook een Romeins
grafveld gevonden.
Verderop bij knooppunt 14 rijden we richting knooppunt 65 en vervolgens richting
knooppunt 85. Fiets parallel aan de A73.
Voordat we bij knooppunt 85 zijn, verlaten
we bij de afslag Kerkstraat de route en volgen rechtdoor de weg Straat. Blijf Straat
volgen en ga op de kruising met Thuserhof
rechtdoor tot aan de wandelparkeerplaats
aan de rand van het bos.
Hier eindigt route 2 op de wandelparkeerplaats Melickerbosweg.

Foto: Romeinse vondsten (drinkbekers, kommen,
borden, wrijfschaal en deksel) uit het grafveld aan
de Akerstraat. (Bron: Huub Schmitz)

Die grafvondsten kunnen ons iets zeggen
over hun eetgewoonten, hun handelscontacten en het aantal mensen dat er woonde.
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Terug van Thuserhof naar Putbroek.
Ga in zuidelijke richting rechtdoor het bos
in en volg de bordjes ‘Fiets netwerkroute’
en neem route nr. 66. Ga bij knooppunt 66
rechtsaf het verharde fietspad op. Passeer de
spoorwegovergang van de IJzeren Rijn. Ga
bij de rotonde rechtsaf. Steek bij de
Schaapsweg (tweede weg links) linksaf de
N570 over en ga gelijk rechtsaf de Kastanjelaan in. Fiets bij de kruising rechtdoor de
zandweg op. Bij kruising met veldwegen
rechtdoor. Bij de splitsing met verharde
weg linksaf.

De Romeinen versierden de pleinen van hun
steden (civitates) en dorpen (vicus, meervoud vici) met standbeelden van goden en
keizers. In de vici zal dat niet zo uitbundig
geweest zijn, zoals we dat tot op de dag van
vandaag in Rome en Pompeï nog kunnen
zien.
Tronende Jupiter.
Vermoedelijk heeft op een sokkel midden in
‘Mederiacum’ een beeld van de oppergod
Jupiter - zittende op een troon - gestaan.

Hier - in de Waterschei – is in 2009 een
fragment van een Jupiterbeeld gevonden.
We kunnen nu de knooppunten 67, 73, 69
en 68 volgen. Verlaat ter hoogte van het
bruggetje over de Vlootbeek (Donckerstraat) route knooppunt 68 en ga linksaf het
fietspad op (Oude Heinsbergerweg).
Net voordat we linksaf gaan zien we aan de
rechterzijde, op ongeveer 15 meter afstand,
de afbeelding van het everzwijnkopje dat in
deze omgeving gevonden is.
Bij de volgende vijfsprong rechtdoor, richting het JaBa Circuit aan de Akerstraat.

Foto: Beeldfragment van een tronende Jupiter te
zien in het Roerstreek museum (Bron: Archief HVR)

Van het hoogste punt hebben we een mooi
uitzicht over het dal van de Vlootbeek en de
Roer evenals het Meinweggebied. Aan de
linkerzijde zijn laat Romeinse en Merovingisch grafvelden gevonden.

Dit soort beelden zijn gevonden in Romeinse steden, zoals: Keulen, Nijmegen,
Tongeren, Jülich, Zülpich, Euskirchen en
Maastricht.

Deze alsmaar blijven volgen. Met aan de
rechterzijde Café-Dancing Waldeslust en
Gasterij ’t Berghoes volgen we de weg
rechtdoor die overgaat in een zandweg. Aan
onze linkerzijde is de grens met Duitsland.
Fiets door tot aan de woning op volgende
splitsing. Neem hier de verharde weg rechts
(Grensweg) en houdt daarna bij eerste splitsing links aan (Middenheideveldweg). Bij
de tweede T-splitsing rechtsaf de Waldfeuchterweg op. Houdt bij T-splitsing links
aan en ga bij de volgende T-splitsing
rechtsaf.

Meer informatie over de Via Traiana en
over de onderwerpen in deze drie routebeschrijvingen vindt u in de jaarboeken
en op de websites van de drie heemkundeverenigingen.
U kunt zich natuurlijk ook aanmelden als
lid van deze verenigingen. Voor € 32,50
per jaar steunt u het nuttige werk van de
HVR en krijgt u het jaarboek, het contactblad de ‘Klepper’, entree in het museum en het gebruik van de bibliotheek
en het archief. Aanmelden kan via:
https://www.roerstreekmuseum.nl/contact/lid_worden

Einde route 2 op de wandelparkeerplaats
aan de Echterboschbaan (N274).
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