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Wandelroute Ago ergo sum 

Route door Sint-Michielsgestel 
 
Het wandelroutenetwerk biedt alle informatie die u nodig heeft om zelf een aantrekkelijke en 
informatieve wandelroute uit te stippelen. Daarvoor gebruikt u een wandelkaart met het 

wandelroutenetwerk en de knooppunten (geelgroene bordjes) in het veld. De ronde symbolen met 
cijfers op de kaart corresponderen met de geelgroene knooppunten in het veld. Door van het ene 
knooppunt naar het volgende te lopen, creëert u uw eigen wandelroute. Op elk knooppunt kunt u een 
keuze maken in welke richting u de wandelroute wenst te vervolgen. Het wandelroutenetwerk is in 

twee richtingen te lopen. Op de kaart ziet u tussen de knooppunten een getal staan dat de afstand 
tussen de knooppunten weergeeft. Zo kunt u precies de lengte van een route uitrekenen. De 
wandelknooppunten kaarten zijn verkrijgbaar bij alle VVV’s en agentschappen.  
 
Om het u gemakkelijk te maken zijn via de knooppunten een aantal mooie routes vervat in het thema 

de Romeinen in Het Groene Woud. Langs deze routes liggen vele interessante punten, een deel ervan 
is kort beschreven in de route. Langs de route zijn ook informatiepanelen te vinden. Hierop is 
informatie te vinden over het gebied en de Romeinse tijd.  
 
Route ± 8,5 km 
 
Start bij het Oudheidkundig museum – 28  – 58 – 57 – 56 – 55 – 20 – 5 – 6 – 1 – 28  - Terugkomst 
Oudheidkundig museum. 
 

Start 

Het Oudheidkundig museum heeft een tentoonstelling met vondsten van de Romeinen. Wilt u iets 
meer te weten  komen over de rijke graven van Esch, de muntschat van Vught, de villa van 
Hoogeloon, de tempel van Empel, de geloftesteen uit Ruimel, maar vooral over de vondsten van 

Halder,  dan moet u beslist eens op bezoek komen in het Oudheidkundig Museum.  
Oudheidkundig museum: 
Theerestraat 42  
5271 GD Sint-Michielsgestel     
073 - 5517903 

www.romeinshalder.nl 
 
U verlaat het parkeerterrein van het Oudheidkundig museum en gaat linksaf, het voetpad op en start 
bij knooppunt 28. 

 
Knooppunt 28 
Wanneer u naar knooppunt 28 loopt ziet u aan uw linkerhand op theerestraat 22 brasserie Joske. 
Waar u in het teken van de Romeinen een hamburger kunt nuttigen met een heerlijke wijn. Kijk voor 
meer informatie bij de Romeinse menu’s op deze website. 

 
Knooppunt 58 - Knooppunt 57  
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Knooppunt 56  

Hier loopt u langs de Halderse akkers. Halder is een belangrijke plaats op het gebied van de 
Romeinen. Halder is een vicus. Dit is de Latijnse benaming voor gehucht of wijk. Halder was in de tijd 
van de Romeinen een nederzetting dat op de kruising lag van belangrijke handelswegen en een 
handelsplaats was. Halder was het middelpunt van Esch, Vught en Sint-Michielsgestel. In Halder ging 

het niet  om landbouw maar om ambachtelijke 
activiteiten zoals aardewerk, ijzerproductie en 
de handel in vele producten. In Halder zijn vele 
vondsten gedaan. Vondsten die hier gedaan 

zijn, zijn resten van pottenbakovens, een 
crematie- graf, zes waterputten met daarin 
dakpanfragmenten, aardewerk, brons en ijzer. 
Maar ook voorraadkuilen die ook wel kleikuilen 
genoemd werden.  

 
 
Knooppunt 55 - Knooppunt 20 - Knooppunt 5 
 

Knooppunt 6 
Hier vindt u een informatiepaneel waarop u meer kunt vinden over de 
muntschat, pottenbakoven en over de geloftesteen. Een belangrijke vondst 
hier is de pottenbakoven. Dit is de eerste pottenbakoven die gevonden is. 
Hier zijn tevens vele munten gevonden. De muntschat is door spelende 

kinderen gevonden in een zandbak. 

 
 
Knooppunt 1  

Tussen knooppunt 6 en 1 vindt u de Dommel. Bij de Dommel zijn vele vondsten gedaan van de 
Romeinen. De Dommel was in de tijd van de Romeinen een belangrijke rivier. Dit om verschillende 
redenen; de grond was er vruchtbaar, ze hadden genoeg water, er kon gevist worden, de kleren 
werden er gewassen en het was hun soort van infrastructuur. De Dommel bij Halder is een punt waar 
alle beken en rivieren samenkomen, waardoor dit een belangrijk punt was. Er werd op dit punt veel 

gehandeld. De titel van deze wandelroute is ago ergo sum dit betekend ik handel dus ik besta. Over 
deze rivier werd gevaren. Dit is vast te stellen omdat er bootfragmenten zijn gevonden. De Dommel is 
een vaarroute geweest samen met de Essche stroom. Hierdoor kon er over de Dommel veel transport 
plaatsvinden. Waardoor er een vorm van handel was. Door de handel was er rijkdom in dit gebied. 

Eén van de vondsten is een graf. Het graf is gevonden op 24 februari 1965. Dankzij het aardewerk 
wat zich in het graf bevond, kon men een datering geven. Men vermoedt dat het graf dateert uit het 
midden van de 2e eeuw na Christus of uit iets latere tijd. 
    
Knooppunt 28  

Hierna keert u terug bij het startpunt bij het Oudheidkundig museum.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


