Fietstocht Via Traiana
Route 3: Thuserhof (Asenray) -Witte Steen (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 te 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.

Route 3: Thuserhof (Asenray) - Witte
Steen (Reuver)
Startpunt: Wandelparkeerplaats Melickerbosweg bij de Thuserhof.
We verlaten de parkeerplaats en volgen de
weg Thuserhof en de weg Straat in noordwestelijke richting tot boerderij Thuserhof
(in de bocht).
Vlakbij Thuserhof lag een Romeins grafveld.
Westelijk hiervan liep de Romeinse weg vanuit de Roerstreek in noordwestelijke richting
langs Asenray en stak daar het dal van de
Maasnielderbeek over.

Via Traiana al in 1840 bekend.
Al in 1840 heeft de Roermondse notaris Guillon de Romeinse weg in dit gebied ontdekt.
Volgens hem was deze twaalf tot veertien
voet breed (1 Rijnlandse voet is 31,4 cm) met
een twee voet dikke grindlaag. De weg was
toen bekend onder de naam Keizersbaan,
Keizers- of Heksenweg. Nu is deze alleen
nog herkenbaar als een langgerekte strook
verploegd grind in de akkers.

Fiets na de Thuserhof rechtsaf de Kerkstraat
in naar knooppunt 85 en 67. Na knooppunt 67
volg 89. Steek de autoweg over en rij richting
knooppunt 89. Neem vlak voor knooppunt 89
de eerste zandweg rechts (direct na de bessenkwekerij).
De route voert hier, net als de Romeinse weg,
tussen twee gebieden door die vroeger nat
waren, het Vlinkenbroek en Blankwater. Na
200 meter passeert u een beekje. Dit beekje
(Blankwaterlossing) volgt hier een geologische breuk - de Peelrandbreuk.
Volg de zandweg. Deze gaat over in een verharde weg (Hoenderberg). Ga op het eind van
de Hoenderberg naar rechts de Elmpterbaan.
Op de volgende kruising de weg oversteken
en volg de zandweg (Aan de Ruit). Houd bij
de splitsing rechts aan. Fiets rechtdoor waar
de weg naar rechts afbuigt.
Deze landweg, het Sjteinke genoemd, is oorspronkelijk een deel van de Via Traiana.
Fiets tot de kruising met dubbele zandweg en
ga hier links.
Aan de rechterkant is in het bos enkele jaren
geleden een aftakking van de Romeinse weg
gevonden. Deze zijtak liep naar Neuss (D)
aan de Rijn.
Ga op de T-kruising rechtsaf.

De Via Traiana is op een luchtfoto nog zichtbaar als
een lichte streep in het landschap. (bron: Streetview)

Romeinse villa Groenewoud.
De Limburgse clerus heeft een belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling van de lokale
heemkunde en archeologie. De bekendste is
natuurlijk priester Jos Habets, de medeoprichter van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) in 1862.
Hij was destijds ook rijksarchivaris voor de
provincie Limburg.

Na zo’n 600 meter zien we links een informatiebord. De landweg kruist hier de Romeinse
weg. Daar deze nog goed bewaard is gebleven, is de weg hier in 1982 aangewezen als
archeologisch monument, de eerste archeologisch beschermde Romeinse weg van Nederland.
Ga na het informatiebord rechtdoor en vervolgens de derde weg links tot de verharde
weg (Kroppestraat).

Een ander figuur uit die tijd was Caspar
Franssen, professor aan het Bisschoppelijk
College in Roermond en oud pastoor van Ittervoort. Hij ontdekte in de 19de eeuw langs
de Swalm een Romeinse villa met bijbehorend grafveld. Dat de Romeinen daar hoogstwaarschijnlijk metaal bewerkt hebben, bewijst de vondst van een ijzerslak in de villa.

Vlak voor de verharde weg zien we aan de
rechterkant, evenals aan de overkant van de
straat, een grafheuvel uit de steentijd.
Ga hier rechtsaf naar knooppunt 90 en sla
daar linksaf (De Lanck).
Achter het bruggetje over de Swalm liggen in
het bosgebied (Groenewoud) de resten van
een Romeinse villa met daarbij een Romeins
grafveld.
Fiets door naar knooppunt 62 (Bosstraat).
Steek daar over en ga naar knooppunt 97.
Kort hiervoor buigt de weg naar rechts.
Bij knooppunt 97 staat een informatiebord
over een drietal grafheuvels uit de steentijd
en een gerechtsplaats. Op één van de grafheuvels is namelijk een replica van een rad
geplaatst. Dit was de gerechtsplaats van Beesel. In 1651 voltrok zich hier een drama toen
hier dienstmeid Grietje Giesberts werd terechtgesteld.

Romeinse ijzerslak van de Romeins villa in het Groenewoud (bron: Wiel Luys)

Fiets vervolgens richting knooppunt 23 (Prinsendijk).

Ruim 4000 jaar geleden werden deze grafheuvels langs de Kroppestraat aangelegd.

Grafheuvels uit de Steentijd.

Na een knik in de route komt u op een lange
kaarsrechte weg. Dit is nog de oorspronkelijke Romeinse weg en één van de weinige
nog zichtbare Romeinse wegen in Nederland,
en daarom een beschermd monument.
Ga van knooppunt 23 rechtdoor naar knooppunt 53 (Witte Steen)
U gaat van hieruit terug naar het startpunt.
Grafheuvels (bron: Wiel Luys)

Terug van de Witte Steen - Thuserhof.
Startpunt: Parkeerplaats Witte Steen in Reuver.
Fiets vanaf knooppunt 53 (Witte Steen) over
de Keulseweg richting Reuver (knp 98).
Neem de eerste zandweg links (Lange Onderste weg). Volg deze zandweg tot verharde
weg (Dubbelweg) en ga hier rechtdoor. Fiets
bij de kruising met de Broeklaan rechtdoor
over onverharde weg (Sint Willibrordusdijk).

In de Steentijd werden de doden, doorgaans
op één zij liggend, begraven in een rechthoekige tot ovale kuil met daarin soms een houten bekisting.
Als grafgift kreeg de dode een met touwindrukken versierde beker en een vuurstenen
mes mee.

Na ongeveer twee km ligt aan de rechterzijde
Rijksmonument de St. Willibrordushoeve.
Ga aan het eind van de Sint Willibrordusdijk
links richting knooppunt 97 en verder naar
knooppunt 62. Steek daar recht over en neem
direct de grindweg rechts.
Na een paar honderd meter ziet u rechts een
infobord over landweer ‘De Wolfsgraaf’.
Ga rechtdoor en houd verderop links aan. We
steken via een bruggetje de Swalm over en
gaan dan rechtdoor tot de kruising met de verharde weg (Kroppestraat). Steek hier over.
We komen op de Damianuskamp. Ga op de
volgende T-kruising rechtsaf naar knooppunt
88.
Fiets van knooppunt 88 naar knooppunt 89.
Vlak voor knooppunt 89 zien we de omgrachte boerderij Zuidewijk Spick uit 1463.
Volg knooppunt 86 en vervolgens een stukje
richting knooppunt 85, maar waar de weg
naar links buigt, gaat u rechtdoor en neemt u
de Bovenste Schraagweg. Bij de T-kruising
weer naar links (Straat). Volg deze weg, passeer boerderij Thuserhof en even verder is de
parkeerplaats, waar u gestart bent.

Grafbeker uit de Steentijd RMO (bron:Wiel Luys)

Meer informatie over de Via Traiana en
over de onderwerpen in deze routebeschrijving vindt u in de jaarboeken en op
de websites van de drie heemkundeverenigingen.
Wilt u zich aanmelden als lid? Voor € 23,per jaar steunt u het nuttige werk van de
Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en krijgt u het jaarboek, het contactblad Biejeingezeumerd en tevens kortingen op activiteiten.
Aanmelden kan via:
https://www.maas-enswalmdal.nl
Romeinse e.a. vondsten uit de omgeving
zijn te bekijken op www.museumasselt.nl.

