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Een Romeins Museum.  
Een ware transitie.  
Met een ontwerp voor 
een nieuw pand, dat een 
landmark in Heerlen gaat 
zijn. Waar het verhaal van 
de Romeinen verteld gaat 
worden. Met wisselende 
tentoonstellingen 
en de opgraving als 
middelpunt. Ik ben 
verkocht! Wat zou dat 
fantastisch zijn voor 
Heerlen, de regio maar 
ook voor ons Nationaal 
cultureel erfgoed.

Ollivier Trouw,  

lid van het Comité van aanbeveling 

Comité van aanbeveling: 
Giorgio Novello,  
Ambassadeur van Italië in Nederland

Wim Weiland, 
Directeur Rijksmuseum van Oudheden

Mark van Haasteren,
COO bij Vebego Group

Michel van Maarseveen, 
Directeur Rijksmuseum Paleis het Loo

Camille Oostwegel sr.,  
Oprichter en Commissaris OostwegelCollection

Ollivier Trouw,  
Directeur binnen APG 

Sibylle Keupen,  
Burgemeester van Aken

Saskia Stevens,  
Universitair docent Oude Geschiedenis en Antieke Cultuur, Universiteit Utrecht

Jo Ritzen, 
Voormalig Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht

Gemeente Heerlen 

Roel Wever   Jordy Clemens
Burgemeester    Wethouder Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en  

Centrumontwikkeling, Loco-burgemeester

“

”

 Aan de terugbrengende Fortuna heeft M(arcus) 

Sattonius Iucundus, dec(urio) (=lid van de 

gemeenteraad) van C(olonia) U(lpia) T(raiana) 

(=Xanten), door het badgebouw te restaureren 

zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden.

In de 3e eeuw na Chr. nam Marcus Sattonius Iucundus het 
initiatief om het Romeins badhuis van Coriovallum (Heerlen)  

te restaureren. Zo behield hij dit gebouw voor zijn en latere generaties. 
Nu in de 21e eeuw hebben we een zelfde opdracht: dit belangrijk nationaal erfgoed behouden voor 
onze en latere generaties met een nieuw museumgebouw dat het Romeins badhuis beschermt én 
ruimte geeft voor de unieke verhalen die verbonden zijn aan dit gebouw, deze stad en deze regio.  
Wordt u onze partner, wordt u onze ambassadeur?

“

”
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Een Romeins monument, in bedrijf vanaf ca 65 na. Chr. 
nog voor de opening van het Colosseum in Rome. Dit 
badhuis is een landmark van internationale betekenis dat 
nu door het huidige museumgebouw onvoldoende gezien 
en beleefd wordt door jou, mij, door ons allemaal.  
Onze toekomst heeft deze geschiedenis nodig. 
Oorspronkelijk had het badhuis in de Romeinse tijd een 
sociale functie. Die functie vormt de inspiratie om een 
nieuwe centrale ontmoetingsplek te creëren waar mensen 
van heinde en verre naartoe komen en waar levens van 
vroeger en nu met elkaar en met de omgeving worden 
verknoopt.

Heerlen herbergt 
met grote trots het 
Romeinse badhuis 
van Coriovallum, 

de nachtwacht van 
de Nederlandse 

archeologie, 
dat letterlijk de 

voetsporen van de 
Romeinen in ons 

land toont

De consolidatie en restauratie van de overblijfselen 

en de deskundige analyse van de opgravingen 

sinds 1940 worden bekroond met de bouw van een 

nieuw museum. Op dit moment hebben nog maar 

een ruwe indruk van hoe het nieuwe museum eruit 

zal zien, maar als het net zo goed is als deze brede 

nieuwe studie, mogen toekomstige bezoekers zich 

wel erg gelukkig prijzen.

 

Jos Bazelmans,  

hoofd Archeologisch 

Erfgoed, Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed

“

”
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Dit archeologisch rijksmonument, het 
topstuk in de archeologische collectie 
van Heerlen, krijgt in de komende drie 
jaar een nieuw gebouw dat het badhuis 
niet alleen beschermt maar ook ruimte 
biedt voor unieke verhalen die tot de 
verbeelding spreken. Gelegen aan 
een knooppunt van Romeinse wegen 
was het badhuis een internationale 
ontmoetingsplek, met de komst van 
het nieuwe museum ontstaat opnieuw 
een knooppunt. Op deze plek mixen 
oude verhalen zich met verhalen van 
nu, van jou en mij. Goed beheer en 
behoud van de omvangrijke collectie 
van het huidige museum staat aan de 
basis voor betekenisvolle presentaties 
voor een breed publiek. Internationale 
kennisdeling en onderzoek door 
studenten en archeologen zijn een 
nadrukkelijk onderdeel van het nieuwe 
museum.  

Het Romeins Museum wordt het 
logische aanspreekpunt voor  
de Romeinse archeologie in de regio. 

Het nieuwe museum zal de poort 
tot het Romeinse verleden van de 
regio vormen en deze verhalen niet 
alleen in het museum vertellen maar 
ook samen met partners uitdragen 
buiten de museummuren, met nieuwe 
projecten in de stad en in de regio. Het 
museum zal een generator zijn voor 
andere maatschappelijke, economische 
en culturele projecten. Culturele en 
creatieve ondernemers en makers die 
vanuit de inspiratie van het topstuk, 
het museum zelf en de collectie 
maatschappelijke projecten opstarten 
om het Romeins verleden nog meer 
beleefbaar te maken.

Het Romeins 
Museum in 

Heerlen: een 
nieuw nationaal, 

cultureel en 
onbegrensd 
knooppunt
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Het nieuw te bouwen museum in Heerlen is geen stenen fort maar 
een naar buiten gekeerd toegankelijk, inclusief en tot de verbeelding 
sprekend museum midden in Heerlen. Gelegen in een aantrekkelijk 
stadsgebied dat het Romeins verleden uitademt en ruimte geeft 
voor ontmoeting en verbinding in de openbare ruimte. Van hieruit 
worden bezoekers verleid de stad en de regio met een andere blik 
te zien! 

ALLE 
WEGEN 
LEIDEN 

NAAR 
HEERLEN

Bron: Kraaijvanger Architects/Tom David, beeld: Plotvis
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Het Romeins verleden komt tot leven  
in stad en regio. Ontdek dit verleden 
met de Via Belgica. Ontdek de 
archeologie met De Vondst, het 
centrum over de archeologie van 
Limburg. Dit alles kan binnen een 
compacte driehoek van internationale 
Romeinse musea (Heerlen, Tongeren, 
Keulen). Evenementen en activiteiten 
in het teken van deze geschiedenissen 
versterken deze verdieping. Hiermee 
ontstaat er een nieuw cultureel 
drielandenpunt om het Romeins 
verleden in een internationale  
context te beleven. 

“
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Bezoekers 
krijgen een 

verdieping met 
de Via Belgica 



Verbindende waarde:  
internationaal knooppunt 
 
Het Romeins Museum wordt een 
nieuw internationaal knooppunt.  
Het museum staat in directe 
verbinding met bezoekers maar  
ook met partners zoals het 
onderwijs, kennisinstellingen,  
start-ups en bedrijfsleven en 
specifiek ook het toerisme.  
Het Romeins Museum vormt één  
van de belangrijke trekpleisters  
van de regio Parkstad voor  
(dag)toeristen. 
 

>  

Erfgoedwaarde: 
Rijksmonument en collectie
 
Het Romeins Museum staat voor het 
beheer, behoud en de presentatie van 
het unieke rijksmonument, het Romeins 
badhuis. Daarnaast worden in het museum 
de archeologische collecties van Heerlen 
beheerd, bewaard en gepresenteerd  
voor generaties nu en in de toekomst.  
Hiermee is het museum een schatkamer 
van lokale, regionale, nationale en 
Euregionale betekenis.

Educatieve en  
wetenschappelijke waarde 

Het Romeins Museum biedt een  
inclusieve en informele leeromgeving  
voor verschillende generaties. Het 
museum wordt een vaste waarde in het 
curriculum van scholen in de provincie 
Limburg. Het vormt een kennisplek voor 
studenten aan de diverse hogescholen 
en universiteiten zowel in Nederland als 
daarbuiten.

Belevingswaarde:  
een nieuw drielandenpunt
  
Met een uniek rijksmonument, sterke 
tentoonstellingen en een uitgebreide 
programmering binnen en buiten is het 
Romeins Museum niet alleen een gebouw 
om te bezoeken, maar geeft het een 
gezicht aan het Nederlandse  
en Euregionale Romeinse verleden –  
samen met partners! 

De impact van het nieuw te realiseren museum 
vormt zich in vijf unieke waardes. Al deze waardes 
samen zorgen voor een vernieuwd en verstevigd 
verblijfsklimaat voor inwoners, toeristen en 
studenten, internationale aantrekkingskracht en 
levert een significante waarde aan de lokale en 
regionale economie.

 Economische waarde
 
Het Romeins Museum is een 
trekpleister voor de stad, de regio 
Parkstad en de Euregio. Het nieuwe 
museum zorgt voor een wervelende 
dynamiek en aantrekkingskracht  
door haar knooppunt functie.  
Met zijn educatieve, toeristische en 
wetenschappelijke waarde bevordert 
het museum het economisch klimaat 
van de stad en de regio Parkstad.

>  

>  

>  

>  
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Impact  
met vijf 
unieke 
waardes 



Bron: Kraaijvanger Architects/Tom David, beeld: Plotvis
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Het unieke Romeinse erfgoed van  
de stad vormt een onuitputtelijke 
bron van ontdekkingen maar mist  
een aantrekkelijke landmark om 
nieuwe generaties te verbinden aan 
het verleden en aan de toekomst. 
Heerlen is een stad die keer op 
keer laat zien dat transformatie 
en toekomst geven aan het 
verleden hand in hand gaan. Het 
is een pionierstad, al eeuwen. De 
gemeenteraad van Heerlen ging 
in 2021 unaniem akkoord met een 
investering van 14,9 miljoen om 
het Romeins Museum te realiseren. 
Vanuit een rotsvast vertrouwen in 
de unieke waarde van Heerlen als 
nieuw internationaal en cultureel 
knooppunt heeft de gemeente 
Heerlen zich gecommitteerd aan de 
bouw en de ontdekkingsreis van het 
Romeins Museum en haar directe 
omgeving. 
 

De transformatie van Heerlen krijgt 
met het Romeins Museum een 
unieke versnelling en trekt hiermee 
een stevige lijn naar een nieuwe 
toekomst als cultuur- en kennisstad 
van landelijk en internationaal belang. 
Een investering in een sterke culturele 
infrastructuur met nationale impact is 
dan ook noodzakelijk om dit mogelijk 
te maken. 

Het nieuw te bouwen museum 
vormt ook internationaal gezien een 
belangrijke culturele ontwikkeling 
waarbij het badhuis, net als in 65 na 
Chr. culturen en mensen aan elkaar 
verbindt. 

STEVIGE 
LOKALE EN 
REGIONALE 
FUNDERING

Het Romeinse bad is een uniek 

topstuk, dat getuigt van een 

2000 jaar gedeelde geschiedenis 

tussen Nederland en Italië. De 

bouw van het nieuwe Romeins 

Museum is een fascinerend project 

dat ik zal volgen en van harte zal 

ondersteunen tijdens mijn mandaat 

als ambassadeur van Italië in 

Nederland. Met plezier zal ik dan 

ook zitting nemen in het comité 

van aanbeveling.

 

Giorgio Novello,  

ambassadeur van Italië in Nederland 

”

“

Staatsbezoek aan Nederland door Sergio Mattarella, president van Italië, 11 november 2022, Heerlen

ROMEINS
MUSEUM

16 17



Het Romeins Museum heeft niet 
alleen een stevig fundament nodig 
dat gemeente Heerlen biedt maar 
vooral ook schouders om de 
ontwikkelingen van dit museum, zijn 
omgeving en de grote spin-off voor 
de lokale en euregionale omgeving 
te dragen. We verknopen letterlijk 
stenen met mensen, een unieke 
collectie, ongekend topstuk en een 
21ste eeuws museum gebouw met 
passende openbare ruimte aan elkaar. 
De eerste dragers van het nieuwe 
museum zijn al bekend en vormen 
samen een comité van aanbeveling, 
de ambassadeurs van Romeins 
Museum de Thermen. Zij zetten 
zich belangeloos in om net als in de 
3de eeuw na Christus te investeren 
in het badhuis. Duizenden jaren 
geleden gaf een politicus uit Xanten 
de opdracht tot renovatie van het 
badhuis in Heerlen. Wat mogen we 
hem dankbaar zijn! Nu, in 2023, ligt 
er wederom een dergelijke unieke 
kans voor het oprapen. 

Wij zijn op zoek naar mogelijkmakers, 
naar dragers van ons gedeelde 
verleden en naar pioniers die mee 
willen bouwen aan de toekomst. 
Partners die hun schouders onder 
de ontwikkeling van een nieuw 
internationaal en cultureel knooppunt 
willen zetten. Heerlen is klaar voor 
de volgende stap om met nieuwe en 
bestaande partners verder te bouwen 
op de eerste financiële fundering  
die er ligt. 
 
Gelegen aan een knooppunt van 
Romeinse wegen zetten we met 
belanghebbende lokale, regionale, 
landelijke en internationale partners 
in op het ontwikkelen van een 
nieuw internationaal en cultureel 
knooppunt waar weer, net als in 
het verleden, duizenden mensen 
samenkomen. Een nieuw museum 
in een beeldbepalend gebouw, een 
pronkstuk van internationaal formaat 
en een ontwikkeling in de meest 
transformatieve stad van Limburg.  
Het fundament is gelegd door 
gemeente Heerlen. Dit is een goede 
basis maar er zijn meer schouders 
nodig om het badhuis door te geven 
met verhalen aan de toekomstige 
generaties. Bouwt u mee aan de 
toekomst van dit nationaal erfgoed?

VAN  
FUNDAMENT 
NAAR UNIEK 
KNOOPPUNT

“

”

“ Dit bijzondere Romeins badhuiscomplex, 
gelegen aan de LIMES, Unesco 
Werelderfgoed sinds vorig jaar, is  
een concreet en waardevol getuige  
van de gedeelde wortels van  
Nederland en Italië.” 

 

 Sergio Mattarella, president van Italië

Voor informatie kunt u contact 
opnemen met: 
kwartiermaker Romeins Museum 
Benoît Mater, b.mater@heerlen.nl 
06 - 483 949 25

“

”

In de afgelopen kabinetsperiode is incidenteel 325 miljoen 

euro uitgetrokken voor het behoud van cultureel erfgoed. 

Een groot gedeelte van dit bedrag ging naar de restauratie, 

herbestemming en verduurzaming van grote monumentale 

opgaves. Limburg kent nog steeds een aantal grote projecten 

die zonder rijksfinanciering niet van de grond zullen komen 

zoals ondermeer het Romeins museum in Heerlen.

 

Limburgs pact voor een sterker Nederland, 

Provincie Limburg 2021
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