
 

 

"beste leden,  

 

Voor hen die de stap naar het buitenland nog niet zetten:  

Misschien kan een uitstap doorheen eigen land met in het achterhoofd een "snuifje Italië", wel 

bekoren Een dagtrip of zelfs met hier en daar een overnachting via de Romeinse heirbanen 

(heerwegen) kan misschien leiden tot het ontdekken van onverwachte pareltjes uit eigen land. 

En wees verzekerd langs de steden en dorpen die langs deze Romeinse wegen liggen, vindt 

men ook de Italiaanse keuken. (Restaurants zullen mits beperking tegen de vakantiemaanden 

wel toegankelijk zijn.)  

1/Via Belgica of Via Agrippininsi: verbindt Tongeren met Bonen via Bavay en Doornik 

Waudrez : gemeente Binche, Henegouwen; Heirbaan aangelegd omstreeks 10 v.chr. Langs 

deze weg die langs Liberchies verder loopt, versloeg Julius Caesar de Nerviërs olv. 

Boduognat. 

Verder langs Les Bons Villers, een 10-tal km ten noorden van Charleroi richting 

Perniaciacum (Braives) naar Tongeren. 

Tongeren : heirbaan en Romeins museum. 

2/Romeinse kassei : de heirbaan Tongeren-Bonen is een Romeinse heirweg tussen Tongeren 

en Bonen maar dan via Kortijk en Kassel. Het gedeelte tussen Tongeren en Tienen is de best 

bewaarde Romeinse weg in België. Langs dit deel zijn o.a. Borgloon en Sint-Truiden In 

Leuven steekt men de Dijle over op weg naar Elewijt, dan de verbinding naar Asse. Men is 

niet zeker over de rechtstreekse weg van Asse naar Kortijk wel over een stuk van Oudenaarde 

naar Kortijk. Ook deze weg kruist de Via Belgica. 

3/Chaussée Brunehaut : in België met zekerheid geweten van Liberchies naar Tongeren (de 

Via Belgica). 

4/Vecquée : De Vecquée is een van oorsprong Gallo-Romeinse weg in de Ardennen ten 

zuidoosten van Luik die loopt vanuit Bronromme (ten noorden van Stoumont) via Berinzenne 

over de Col du Rosier en via Malchamps naar Hockai, waar de weg uitkomt op de Via 

Mansuerisca bij de Baraque Michel. De weg loopt over een plateau op ongeveer 500 m 

hoogte (en met een vergelijkbare vegetatie als de Hoge Venen) en dat de waterscheiding 

vormt tussen de Vesder in het noorden en de Amblève in het zuiden. In het ancien régime 

vormde de Vecquée de grens tussen Luik, Limburg, Luxemburg, Stavelot-Malmedy en Gulik. 

Tussen 1815 en 1920 vormde een deel van de Vecquée de grens tussen de Verenigde 

Nederlanden (later België) en Pruisen. 
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