EEN ROi4EINSE I.IEG OVER DE PEELHORST
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art de meeste Rorneinse wegerr is irr -feite. nog Seen ccntimeter teruggevorden. Dc' laatste jarerr treeft men r:ctrte;' in
Linrburg de srrLrlweg Bor-,Iogrre-Keulerr bij opgrar.'ingen een
paar maal aangesrreden. Dit gebcurde bij oe aanleg varr cle nieuwe
Itaastrichtse wijk Belfort en op het l/r'ijthof te Maastricirt e;r
vcrder bij iiimbirrg, wa€u'de Romeinsc riicg de rj-rier de' |iorm orer'-,

steekt. (r)

0p aI deze plaatsen bestond dc. weg uit, eetr enigszins bol, vLrrhoogd grir-l.Iicilaam. f,rint is in Zuid-Limburg volop aatrtezig in
de divei'se Iriaasterrassen. De Iiomeinen hebber: het olijkbaar bettut.
fn aet boek l-an Dr'. P.Tummers: llcmaarrs in Limburgse aardrijkskundige nameri (2), vindt merr ee;r kaart vart Linburg met daarop
aangegeven o.a. errige Romeinse rrregell. VanCatuvaliunr (lteet), Belegen aan de heerbaan Tongeren-llijrnegen rr'orcit er een weg getekend naar Meycl op de grens van Limburg cn Brabant.
Op de bodemkaart van lJoordbrabant zien we de grinden aandegevel.
op de Peelh.orst behorend bij de z6ne van Tegltel.
Tussen lrieyel er: Deurne zijn dit zeer smalle z8nes. Itoordclijk
van Milheeze wordt de z6ne stceds breder.
l{i jrrs inzi e ns moetetr we dan ook oe Ronteirrse weg CattrvaliumMeyel doortrekken ovet' de Peel er. wel dirar, waar dit grint aauwezig is omdat dit materiaal gu'diettd kan hebberr als wcgverh:rrding. lle krijgen dan het volgende trajec'c: Keulen-RimburgTudderen-Hee [-^Vcyel-Liessel-Deurne (Ze i Iber g ) -Deurne (WaIsberg) !ii lheeze-Elseudcrp-Venhorst-Cdi I iaper'.1-Herpen-Dru Len- Kesteren
(in cte Betuwe). l,ie11 heeft op c,eze wljze ook geen last vern de 'trele
beker:, tlie va; de t{estflank viLn de Peelhorst aftlerlen.
Te Deurne werd in heb Peelmoet'as de 'lergulde zilverer hellr van
een ruiter gevonden, die in het jaar'32O verdrtlnk (;). Cotr rtit
gegevcn past zeer wel in de door ml-; voorgestelde wc'g.
AIs we Castra Iierculis identificeren met Druten moest bliik"
baar deze vesting de route beschermen.
Bo,*.teI, 15 nov, 197'9. Drs.ll.J.M.Thrade;s
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(1) Prof.Dr.P.L.tt{.Tumers, Ronaans in Linburgse aardrijkskundige nanenrAssenrlg62rp.5
De Rooeinen in Nederland, Bussmrlg?2rp.9o
(5)
idel
. D.61.
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Naschrift redactie:
Irr ee.n begeleidend sc.ilrijven aan de re'dak,i:ie van Gener.ts Heem
stelde de sclrrijver van het hier geplaatste opstel:
rrltlogelijk is itet aanleiding voor uw ln ing oft te zoeken naar de
Romeinse weg. Irmers niet oyeral is het grint aan de opperulakte aanuc'zig. Vindt men dair toch een grintlichaarn dan heeft rnen
een

aan-rri

jzingrr.
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