
Al vanaf 1903 doet men archeologische 
vondsten in Grobbendonk, maar nog altijd zit 
een deel van onze geschiedenis onder onze 
voeten in de grond en dat wat al is opgegraven 
is niet meer zichtbaar boven de grond. Deze 
wandeling geeft je aan de hand van infopalen 
onderweg een blik op de kennis die we al 
bovengehaald hebben. 

Het Mercuriuspad blijft in de buurt van het 
huidige dorpscentrum en brengt je langs 
enkele vindplaatsen uit de bronstijd, de 
Romeinse tijd en de middeleeuwen, maar dit 
zijn lang niet de enige plaatsen waar sporen 
van de mens in het verleden zijn gevonden. 
Ook op andere plaatsen in Grobbendonk en 
de Kempen wonen, leven en rusten al meer 
dan 10 000 jaar mensen. Af en toe komen hun 
resten per toeval of bij onderzoek aan het licht. 

Archeologie in Grobbendonk

Opgravingen Steenberg.
Foto geschonken door AVBG

De focus ligt op het dorp dat op de Steenberg 
stond in de Romeinse periode. Het grootste 
dorp in de wijde omgeving. Opgebouwd met 
financiële steun van de Romeinse overheid. 
Een baanpost aan een kruispunt van wegen. 
Eén van vele dergelijke dorpen in de provincie 
Gallia Belgica, in het district ‘civitas Tungrorum’ 
met als hoofdstad van het district Tongeren.

Tussen 2014 en 2020 zijn er verschillende grote 
opgravingen geweest in Grobbendonk en dat 
in het hart van het oude Romeinse dorp. De 
resultaten daarvan verwerken neemt enkele 
jaren in beslag. Nu al weet de archeologische 
werkgroep dat ze de infopanelen zullen 
moeten bijwerken met nieuwe data en 
ontdekkingen over het leven hier tussen de 
1e en 4e eeuw na Christus. Archeologie is een 
wetenschap die nooit af is…

Kopje dat in een grafurn is gevonden.
Vondst Taxandria Museum Turnhout, foto Dirk Segers

Wandel doorheen de historische 
kern van Grobbendonk en ontdek 

enkele archeologische vindplaatsen.

MERCURIUSPAD
4 km

Foto’s: Jelle Wouters



                 Praktisch
StartplaatS aan de infopaal voor de bibliotheek 
op het Astridplein. De Mercuriuswandeling is circa 
4 km lang. Onderweg kom je infopalen tegen 
die je een inzicht geven in de archeologische 
kennis over Grobbendonk. Er zijn borden 
voor groot en klein.
Via de Qr-codes kom je bij extra 
informatie.

Je wandelt door de Bergstraat 
tot aan de Carrefour
en gaat rechts de 
Nijverheidsstraat in tot 
aan de 2de infopaal. De 
wandeling brengt je 
door het Molenbos 
naar de Kapelstraat. 
Aan de kapel keer je op 
je stappen terug naar het 
Molenbos, maar deze keer 
ga je er recht doorheen. 
Het pad laat je door het 
bos slingeren en brengt je 
tot in de Hoogveldstraat om 
je via het Notarispaadje in de 
Schransstraat en terug naar het 
dorpscentrum te brengen.

Voor geleide wandelingen: 
archeologiemercurius@gmail.com
Fons Suys: 0473 99 10 06

legende:
route  paden

infopaal volg de paarse bordjes:
                         
          Op de foto   
         de 1ste infopaal. mERCURIUS
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MercuriuS
archeologiSche werkgroep 

grobbendonk
Wil je meer weten over archeologie in 

Grobbendonk? Wil je graag zelf eens de 
handen uit de mouwen steken op een 

werkdag? Abonneer je op de nieuwsbrief 
van Mercurius door een mailtje te sturen 
naar archeologiemercurius@gmail.com
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