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S
ecunda Roma, het tweede Rome. Zo wordt

Trier ook wel genoemd. De oudste stad van

Duitsland, gelegen aan een sierlijke S-bocht

van de Moezel, bekoort op haar eigen ma-

nier. Ruim tweeduizend jaar geleden werd

ze gebouwd, in opdracht van de Romeinse keizer

Augustus. Trier is een oude stad, maar met honderd-

duizend inwoners zeker niet groot. Het is een over-

zichtelijk stadje, gelegen aan de Moezel en omringd

door het laaggebergte van de Hunsrück en de Eifel.

Fietsend vanaf ons kloosterhotel aan de Moezel

rijden we via de Kaiser Wilhelmbrücke probleemloos

de binnenstad in. Het geometrische stratenpatroon

leidt ons linea recta naar de Porta Nigra. Dankzij de

Romeinen hebben we daarvoor geen plattegrond

nodig. De fiets mogen we niet tegen dit fraaie we-

relderfgoed stallen, dus parkeren we onze tweewie-

lers in de ondergrondse stalling. Te voet gaat het

verder, want achter de zwartgeblakerde Romeinse

toegangspoort – gebouwd in de tweede eeuw – ligt

het oude centrum. Het is voorbehouden aan voet-

gangers.

We wandelen van de Porta Nigra over de Simeon-

strasse naar de centrale Hauptmarkt, naar verluidt

het mooiste plein van Duitsland. Hoewel hier hon-

derden mensen samenkomen om te winkelen, op

een van de terrassen te zitten of naar de markt te

gaan, is de sfeer gemoedelijk.

Op deze zonnige herfstdag ogen de historische,

sierlijke en kleurrijke panden nog indrukwekkender.

Waar je ook kijkt: alles op en rondom deze markt is

charmant, fotogeniek en uitnodigend. We kunnen de

verleiding niet weerstaan en nemen plaats op het

terras van een van de vele cafés. Ook tegen de inhoud

van de rijkelijk gevulde vitrines kunnen we geen nee

zeggen. Zwei café und zwei Schwarzwälderkirschtorte,
bitte.
Binnen een straal van anderhalve kilometer van de

Hauptmarkt wachten veel meer bezienswaardighe-

den, allemaal prima wandelend te doen. Diverse

bouwwerken uit de Romeinse tijd en de klassieke

oudheid staan op de Werelderfgoedlijst. Dat de inwo-

ners van Trier daarop trots zijn, blijkt uit de uitste-

kende staat van onderhoud. Op weg naar het amfi-

theater en de Kaiserthermen komen we langs de

Dom van Trier – de oudste kerk van Duitsland – en

de Constantijn Basiliek. Het exterieur van deze histo-

rische panden is imposant, het interieur overweldi-

gend. Nadat we de zware deur van de laatstgenoem-

de openduwen, zien we het enorme godshuis in volle

glorie. De ruimte is liefst dertig meter hoog en op-

vallend leeg. Het voelt nietig.

Het Keurvorstelijk Paleis (Kurfürstliches Palais),

pal naast de basiliek, staat helaas in de steigers, maar

ook de wandeling door de paleistuin is de moeite

waard. Grenzend aan de tuin is het Rheinisches Lan-

desmuseum, waar de geschiedenis van Trier en om-

geving in archeologische stukken en kunst tot leven

komt.

Trier telt diverse musea, waaronder ook het ge-

boortehuis van Karl Marx, iets voor een volgende

keer. Het is de hoogste tijd voor een glas koude ries-

ling. Behalve een historische stad is Trier ook dé

wijnstad van de regio: de bakermat van deze be-

roemde witte wijn.

De zon gaat al onder als we onze fietsen ophalen.

We verlaten de stad via de Romerbrücke, ook al we-

relderfgoed. Het voelt bijzonder om te fietsen over

een brug waar tweeduizend jaar geleden Romeinen

paradeerden. Halverwege, boven de Moezel, stoppen

we en kijken om. We bewonderen de stad aan de

Moezel terwijl het laatste straaltje herfstzon de his-

torische skyline kietelt.

We zien dat het Tweede Rome door de eeuwen

heen littekens kreeg. De oudste stad van Duitsland

maakte godsdienstige, cultureel-historische en poli-

tieke oorlogen mee. Geplunderd door Noormannen,

vernietigd door Franken, verwoest door bommen. Uit

de ashopen van oorlog en geweld verrees een be-

koorlijke stad: het Tweede Trier.

Het tweede Rome

TOERISME TRIER
Een oude stadspoort, thermen, een amfitheater.
In Trier waan je je soms eerder in Rome dan in
een Duitse stad. Door Sybelle Kroon

Fietsen langs
de Moezel
Begin bij een bijzondere pleisterplaats aan de

noordkant van Trier: Klosterschenke, een eeu-

wenoud klooster aan de Moezel dat tegenwoordig

dienstdoet als hotel en restaurant. Gasten slapen

er in een voormalige nonnenkamer, het restau-

rant combineert traditie met eigentijdse streek-

gerechten. Uiteraard staan de beste moezelwijnen

op de kaart. Op het terras met uitzicht op de ri-

vier verpozen zich ook passerende wandelaars en

fietsers. Klosterschenke ligt pal aan de Moezel-

route. Liefhebbers van wijngaarden en middel-

eeuwse dorpjes fietsen stroomafwaarts richting

Koblenz, waar de Moezel uitmondt in de Rijn; een

fietstocht van enkele dagen. Fans van natuur,

cultuur en geschiedenis rijden de andere kant op:

met het water aan de linkerhand (westoever)

stroomopwaarts door Trier naar de grens met

Luxemburg. In het grensplaatsje Wasserbillig

brengt een pontje de reiziger naar de andere kant.

Het fietspad leidt terug naar Trier. Aan deze

oever (de oostkant) staan historische loskranen

uit 1423 en 1774 die werden gebruikt voor het

laden en lossen van schepen. Het centrum van

Trier is ongeveer een kilometer fietsen. Zie ook:

www.hotel-klosterschenke.de.
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¬ De Hauptmarkt in Trier. Foto’s: Shutterstock
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Uitstapjes
Ook in de omgeving van Trier zijn allerlei
bezienswaardigheden: in Bitburg – 30
kilometer noordwaarts – staat de beroem-
de Bitburger bierbrouwerij, bekend van
de slogan Bitte ein Bit.
Liefhebbers van archeologische beziens-
waardigheden moeten in Otzenhausen
zijn, zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van
Trier. Hier bevindt zich een van de groot-
ste Keltische bouwwerken, stammend uit
de vijfde of vierde eeuw voor Christus. De
Hunnenring, zoals dit bouwwerk wordt
genoemd, beslaat ruim 18 hectare.
Naast de Moezel is de Saar ook een be-
langrijke rivier in de Hunsrück-regio. Aan
de Saar ligt het wijnstadje Saarburg, be-
roemd om de waterval in het oude stads-
centrum.
Bij het plaatsje Irrel, zo’n 20 kilometer ten
noordwesten van Trier ligt het Ferschwei-
ler plateau. Hier kunnen geologiefans hun
hart ophalen: een avontuurlijke wandeling
tussen miljoenen jaren oude rotsforma-
ties, kloven en watervallen. Hoogtepunt is
de Teufelsschlucht, waar de wandelaar
door een metershoge kloof moet zien te
komen.

Trier
Trier ligt in het zuidwesten van Duitsland,
in de deelstaat Rheinland-Pfalz, grenzend
aan Frankrijk, Luxemburg en België. Van
Assen naar Trier is het circa 480 kilometer.
De Romeinse keizer Augustus gaf net
voor het begin van onze jaartelling op-
dracht de stad te bouwen. Trier was zelfs
kort hoofdstad van het West-Romeinse
rijk. De stad kreeg de bijnaam Secunda
Roma, het Tweede Rome. Vijfduizend jaar
geleden schijnen er al Keltische nederzet-
tingen op deze plek aan de Moezel te zijn
geweest.
De Moezel vormt de noordgrens van de
Hunsrück. Dit gebied is een laaggebergte
vol bossen en akkers, waar diverse rivie-
ren en beken hun weg vinden. Dankzij
Fahrradbahnen (’fietssnelwegen’ die niet
te veel stijgen en dalen) is het hier prima
fietsen. Mét een bus die vermoeide fiet-
sers ophaalt.

¬ Het interieur van de Dom in Trier, de oudste kerk van Duitsland.


