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Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Kerkmuseum Elst
Museum

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannebakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttorren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd

De Romantische Limes 

Sporen van een antieke stad in een romantisch landschapspark 

Historisch onderzoek Arentsburghlaan (volkstuinen) te Voorburg
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Antieke sporen langs de wandeling door Arentsburgh Hoekenburg



UNESCO Werelderfgoed Romeinse Limes in Leidschendam-Voorburg

Verbindende aanpak Masterplan:

Het Kanaal van Corbulo, dat vermoedelijk al bij het huidige Naaldwijk begon en via Forum Hadriani 

en het huidige Voorschoten naar het Romeinse fort Matilo bij Leiden liep, bestreek daarmee een vrij 

groot gebied. In het masterplan nemen we het verhaal van het gehele kanaal mee – je zou dat de 

reikwijdte kunnen noemen - maar in de ruimtelijke uitvoering en het daaruit volgende 

publieksaanbod concentreren we ons voornamelijk op het gedeelte dat zich, voor zover bekend,  

bevindt op het grondgebied van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. 

De stad Forum Hadriani besloeg een veel kleiner areaal, gelegen aan het Kanaal van Corbulo tussen de 

huidige Haagse Trekvliet en de Fonteinkerk. De ligging van de stad ten opzichte van het huidige 

straten- en parkpatroon is beter bekend dan die van het kanaal. Naast deze twee geografisch bepalende 

elementen is het de bedoeling om binnen de kernen verbindingen te leggen, die bijvoorbeeld de 

structuur van het Burchpat benadrukken of een link leggen naar de boten op de speelweide aan de 

Watermolensingel in Leidschendam of het Corbulo-ruiterstandbeeld van Albert Termote in Voorburg 

(zie hiervoor ook paragraaf 10). Verbindingen met ander erfgoed langs bijvoorbeeld de Vliet liggen ook 

voor de hand, met de Erfgoedlijnen Trekvaarten en Landgoederenzone. Dit brengt met zich mee dat de 

reikwijdte van het plan zich voornamelijk uitstrekt over de kernen Voorburg, Leidschendam en 

Voorschoten, en niet of nauwelijks over Stompwijk.

Buiten de gemeenten wordt aansluiting gezocht op en worden verbindingen gelegd met de limeszone 

in heel Nederland en met locaties, musea etc. die het verhaal van de limes vertellen.

7. Wat zijn de ambities en uitgangspunten?

Ambities

Een toekomstbestendig plan, dat richting geeft aan de ontwikkelingen in de gemeenten voor de 

komende vijf à tien jaar. Het plan gaat uit van een integrale benadering van het Romeinse erfgoed, 

waardoor het geheel uiteindelijk veel meer kan worden dan de som der delen. Doel is steeds een 

verhoging van de belevingswaarde van de Romeinse geschiedenis en aansluiting op en versterking 

van de reeds aanwezige elementen.

Bovendien is het streven om buiten de gemeenten verbindingen te zoeken met de keten van 

visualisaties langs de lijn/grens in Zuid-Holland en de andere limes-provincies. Zo kan langs de lijn 

die het Nederlandse deel van de grens vormt uiteindelijk een (min of meer) doorlopende 

belevingslijn gecreëerd worden. Langs die lijn vertellen gereconstrueerde forten, wachttorens, 

schepen etc. gezamenlijk een verhaal. Dat verhaal wordt binnen het plangebied aanzienlijk verrijkt 

en verbijzonderd door de unieke waarden van het kanaal, de haven en de stad.

Concept Tom Buijtendorp

In het recente verleden (2016) is er al een concept-masterplan voor enkel de locatie Forum Hadriani 

opgesteld, door Tom Buijtendorp. Dit zonder meer belangrijke en doorwrochte concept is door de 

projectgroep op zijn merites beoordeeld. Tom Buitendorp is op dit moment dé autoriteit op het 

Prehistorie     Gouden eeuw
Oude duinen/strandwal    Bestaand landgoed/relict

 Steentijd en IJzertijd    Belangrijk verdwenen landgoed

 Grenspaal     Spoorlijn 
 Oorspronkelijk kavelpatroon   Kerkhof       
 (niet uitgeveend)    -Kerktuin

300 600 900

rehistorie     Gouden eeuw
  Bestaand landgoed

   Belangrijk verdwene

 Grenspaal     Spoorlijn
 Oorspronkelijk kavelpatroon   Kerkhof     
 (niet uitgeveend)    -Kerktuin

300 600 900

Stad Forum Hadriani
Gracht van Corbulo

Vliet en Broeksloot

Landgoederenzone

Loozone

Broeksloot

Forum

Vliet
Corbulo

Toelichting erfgoedlijnen PZH in de         4 maart 2013

gemeente Leidschendam-Voorburg
Erfgoedlijnen in de gemeente
- Landgoederzone:  langs de Vliet en Broeksloot
- De Limes:   Forum Hadriani en de Gracht van Corbulo
- De Trekvaarten:  Vliet

Projecten voorgesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg

- Openbaar toegankelijk maken Vlietoevers in de Landgoederenzone

- Herstellen historische uitstraling Broeksloot

- Verbeteren zicht-as Loo-zone

- Realiseren van aanlegplaatsen bij landgoederen

- Themafiets- en wandelroutes
 Legenda:

Broeksloot Buitenplaatsen Oude Heerbaan pad
  Romeinse stad en Vliet pad

Kaart: gemeente Leidschendam-Voorburg
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gebied van Forum Hadriani. Hij heeft uitvoerig onderzoek verricht, wat heeft geresulteerd in een 

lange lijst publicaties – zowel wetenschappelijke als publieksgericht – en een diepgravende 

dissertatie. Buijtendorp is een deskundige die de blik graag verder richt dan alleen de fysieke resten 

van de Romeinse aanwezigheid in het gebied Forum Hadriani. Het gaat hem ook om de Romeinse 

waarden, het gedachtengoed en de denkwereld.

De projectgroep heeft besloten dat het bijzonder waardevol kan zijn enkele van deze ‘doorkijkjes’ 

mee te nemen bij de implementatie van ‚Romeinen aan de Vliet‘. We denken daarbij in eerste 

instantie aan de educatie die vanuit het gerealiseerde project zal worden aangeboden, zowel aan de 

jeugd als aan volwassenen. Er is geen grotere eye-opener bij een museum- of sitebezoek, uitgevoerd 

in klassikaal verband of individueel, dan om te ontdekken dat een flink aantal van onze huidige 

waarden, kennis en gewoonten in hun essentie al zijn geïntroduceerd door de Romeinen in 

Nederland, of op een later moment aan de Romeinse wereld zijn ontleend. Je zou dit 

‘maatschappijleer met historisch besef’ kunnen noemen. Te denken valt aan onderwerpen als het 

bestuur, de infrastructuur, de democratie en de economie.

Daarnaast doet Buijtendorp suggesties voor (fysieke) elementen die door de projectgroep zijn 

geselecteerd om te worden meegenomen in het vervolgtraject:

• een getemporiseerde benadering/meerjarenplan voor uitvoering, passend bij de ontwikkelingen  

 binnen de gemeente

• een (vorm van) maquette van de gehele stad

• aandacht voor het Romeinse wegenstelsel

• benadrukken van het Burchpat als historische structuur

• het personage Victoria Verina, van wie uit een grafschrift bekend is dat zij uit Forum Hadriani   

 kwam

Binnen en buiten complementair

De projectgroep wil echter ook een andere kant op. Ze hecht veel waarde aan een integrale 

benadering van het concept ‚Romeinen aan de Vliet‘ binnen de gehele gemeenten 

Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en in de context van de Nederlandse limes. Doordat er in 

de context van het masterplan zowel mogelijkheden zijn om de presentatie in Museum Swaensteyn 

te vernieuwen als de verbeelding in de buitenruimte een impuls te geven, is er een prachtige 

mogelijkheid voor zo‘n integrale benadering.

Die benadering houdt in dat de verhalen en verbeeldingen in het museum en in de buitenruimte 

complementair zijn, dus aanhaken op dezelfde verhaallijnen en personages. Het mooie van 

archeologie is immers dat er verhalen mee verteld kunnen worden. Die verhalen en personages 

maken de geschiedenis menselijk en invoelbaar. De aansluiting tussen ‚binnen‘ en ‚buiten‘ 

bevordert de herkenbaarheid, legt verbindingen tussen de verschillende belevingen en versterkt 

elkaar bovendien.
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aanwezig waren. Dit inspireerde de projectgroep tot het idee om deze te consolideren en, middels 

afdekking, blijvend zichtbaar te maken. Immers een mooie mogelijkheid voor het tastbaar maken 

van de verhaallijn ‚Reuvens – de opgravingen‘. Om de ideeën voor het keldertje op realiteit en 

uitvoerbaarheid te toetsen is, in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een 

technisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door ingenieursbureau ABT. Aspecten waarnaar 

gekeken is zijn bijvoorbeeld de variatie in grondwaterstanden, de mogelijkheid van neerslaan en 

uitbloeien van zouten, de conditie van het muurwerk etc. Het onderzoek van ABT heeft het 

heersende gevoel dat weer uitgraven en permanent zichtbaar houden ingrijpend zou zijn bevestigd 

en versterkt. Om het keldertje, i.c. de bouwmaterialen waar het uit bestaat, duurzaam te behouden, 

moeten er buitengewone en kostbare voorzorgsmaatregelen getroffen worden, bijvoorbeeld een 

damwand en bemaling. Deze maatregelen hebben vervolgens mogelijk ook weer een ongunstig 

effect op de rest van het bodemarchief ter plaatse. De projectgroep heeft daarom besloten om deze 

lijn niet verder voort te zetten. Er is een alternatief idee geformuleerd voor het visualiseren van het 

keldertje: in plaats van opnieuw uitgraven gaan de gedachten nu uit naar een licht geconstrueerd 

‚dak‘ op palen boven de originele plek. Aan dit dak hangt, ondersteboven en al dan niet in 3D, een 

verbeelding van het keldertje. Op maaiveld of misschien net iets daaronder bevindt zich een spiegel, 

waarin je dus het keldertje ziet als je naar beneden kijkt. Dit concept dient nog nader uitgewerkt te 

worden in de context van de verbeelding in het park.

De Vliet als verbindend element

Dit plan heeft niet voor niets de naam ‚Romeinen aan de Vliet‘ meegekregen. We zien de Vliet als 

belangrijk verbindend element, ook tussen de verschillende gemeenten en als bezoekerstrekker 

voor toerisme op en vanaf het water. De Vliet zelf is drager van eeuwenlange historie, deels die van 

het Kanaal van Corbulo, maar ook, zoals onlangs bekend geworden is, met een achtste-eeuwse 

voorloper. De Vliet is daarnaast een van de oudste en meest drukbevaren trekvaarten in 

Zuid-Holland.

De ligging aan de Vliet maakt het mogelijk om bezoekers voor het park aan te voeren over het water. 

Rederij De Ooievaart, een stichting met elf historische schepen, verzorgt in Den Haag en de 

randgebieden thematische rondvaarten en andere boottochten. Museum Swaensteyn en Huygens’ 

Hofwijck profiteren daar al jaren van. De aanlegsteiger in de Trekvliet die bij park Arentsburgh zal 

worden gerealiseerd vormt een gouden kans om bezoekers vanuit Den Haag naar Forum Hadriani 

te brengen. Met De Ooievaart zijn daarover al gesprekken gaande. De gedachte is dat Museum 

Swaensteyn en De Ooievaart gezamenlijk gaan fondsenwerven om een ‘fluisterboot’ te kunnen 

aanschaffen, die zal worden aangekleed als een Romeinse boot en waarmee een arrangement naar 

‚Romeinen aan de Vliet‘ kan worden aangeboden.

De bestaande steiger bij Huygens‘ Hofwijck kan gebruikt worden als aanlegplaats voor museum 

Swaensteyn. Volgende aanlegplaatsen met steiger voor de fluisterboot kunnen gecreëerd worden in 
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bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd

Masterplan 
‘Romeinen aan de Vliet’   

Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes

Nomination File for Inscription on the UNESCO World Heritage List

Part II A – Annex 1 | Catalogue of Component Parts | Netherlands

 
 

 
 

 

 

 

Meten is weten 
Resultaten nulmeting publieksonderzoek Limes en metho-

diekontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.G.A. Ligtvoet-Janssen, Tympaan 
mei 2021

Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Tempel|Kerkmuseum
Museum Elst

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannenbakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttoren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

limes metrokaart versie 1.0

bijlage bij interpretatiekader nedergermaanse limes in nederland
het cement voor een aantrekkelijk erfgoed

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd
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De landschappelijke laag van de buitenplaatsen
De buitenplaatsen 1700-1900
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Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Kerkmuseum Elst
Museum

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannebakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttorren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd

Arentsburgh

Weiland

Hoekenburg

Het park 1935-nu

Historisch onderzoek Arentsburghlaan (volkstuinen) te Voorburg

5 

Topografische kaart uit 1946 (30G-Den Haag; schaal 1 : 25.000) 

kartografische kaart uit 1948 

Paden vanuit woonwijk
Na aankoop van het terrein door de gemeente 
Voorburg veranderen de twee buitenplaatsen 
en het weiland in een park tussen woonwijk en 
het Effatha-blindeninternaat. Er worden nieuwe 
paden aangelegd die aansluiten op de nieuwe 
woonstraten. Alle afzonderlijke delen worden zo 
aaneengeregen tot een geheel. 

Eenduidig beheer 
De finesses van het park met 
afzonderlijke plantvlakken en 
tuinelementen worden vervlakt 
onder één beheersregime. 

Nieuwe elementen
Het park krijgt een robuuste structuur met een 
omlijsting van bosplantsoen. Hiermee worden 
ook tuinschuttingen en nutsvoorzieningen 
(elektriciteitshuisje) aan het oog onttrokken. De 
brug over de vijver wordt vervangen door een 
duiker ten behoeve van de verlengde Effatalaan. 
Er komt een stenen parkbank als centraal element 
op het voormalige weiland. 
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Archeologische duiding
De Romeinse stad Forum Hadriani is deels 
opgegraven. De eerste opgaver was C. Reuvens, 
grondlegger van de Nederlandse archeologische 
wetenschap. Forum Hadriani is gebouwd op 
eerdere nederzettingen aan het Corbulo kanaal. 
Het dankt zijn bloei aan keizer Publius Aelius 
Hadrianus (AD 117–138). De stad was zowel 
administratief centrum van de Cananefaten 
(Municipium Aelium Cananefatium) als van militair 
belang met een overslaghaven voor het leger. 

Uit de opgravingen komt naar voren dat de stad 
ommuurd was met poorten op de hoofdwegen 
en een orthogonaal grid kende. De precieze 
contouren van de stad en de positie van de haven, 
binnen of buiten de muren is niet geheel duidelijk. 
We weten wel dat de haven een belangrijk 
onderdeel van de stad was. 
Uit de opgavingen komen insulae (bouwblokken 
door straten omgeven) naar voren. De meeste zijn 
woon-werkgebouwen waar winkels en ambachten 
in plaatsvonden. 

Van de publieke infrastructuur zijn de poorten, 
wegen, het badhuis, de latrine, de waterput en een 
tempelcomplex aangetoond. Er zijn veel vondsten 
van klassieke ornamenten, beelden en altaren, 
daarmee is Forum Hadriani een kenmerkende 
Romeinse provinciehoofdstad

Structuren in het park
1. De publieke waterput waarin Reuvens een grote 

hoeveelheid munten ed. heeft gevonden.
2. Gefundeerde hoofdweg die vanaf de poort langs 

het badhuis loopt. 
3. Stenen woonhuizen (?)

Structuren onder de woonwijk
4. Poorten en grachten
5. Houten huizen
6. Tempelcomplex onder de nieuwbouw
7. Havencomplex onder de nieuwbouw. 

De archeologische laag van Forum Hadriani - de Romeinse stad
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Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Kerkmuseum Elst
Museum

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannebakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttorren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd



De huidige situatie
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Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Kerkmuseum Elst
Museum

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannebakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttorren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd

Aandachtspunten
• weinig detail in het groen. 
• waterstructuur deels verdwenen
• afzonderlijke delen niet meer 

afleesbaar 
• relatie met de Vliet en de huizen 

verzwakt 
• Cultuurhistorische elementen (muur, 

vijver, lanen, rosarium) niet goed 
ervaarbaar. 



Vergezicht voor de toekomst: Visualisatie Archeologie + Herstel Buitenplaatsen
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1

2

3

5

4

6
7

9

10

11

12

13

14

8

1. entreescherm
2. elektrische antiquiteitenvitrine
3. uitzichtpunt 
4. marmeren gedenkzuil
5. putfolly
6. brug
7. zichtas en tuinmuur

Drie delen
De water- en bomenstructuur en de 
begrenzing van het terrein worden benut om de 
landschappelijke eenheden van de landgoederen 
te herstellen. Hiervoor delen we het gebied in drie 
eenheden en versterken we de eenheid binnen 
elke eenheid. 

 

Verbindende objecten
Versterk de verbindende objecten die zorgen 
voor visuele en fysieke verbindingen. Dit zijn een 
architectonische elementen die als ‘sieraden 
van de natuur’ in vorm contrasteren en in schaal 
harmonieren met de groene omgeving. 

1

2

3

1. Park Arentsburgh
2. Park Hoekenburg 
3. het weiland

Landschappelijke elementen
Versterk de elementen die het landschap 
vormen zoals de zichtlijnen vanaf de heuvel, 
de zichtlijnen vanaf de huizen, de bomenlaan, 
het contrast tussen open en dicht en de 
waterstructuur. Herstel beplantingsplan.
 

8. beeld in weiland
9. stenen bank
10. tuinmanswoning
11. beeld in rozentuin
12. bloemparterre
13. kiosk
14. mijlpaal bij steiger
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Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Kerkmuseum Elst
Museum

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannebakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttorren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd

Aanpak Hoekenburg
Samenhang tussen huis en park versterken door het 
onthekken van het huis en het terugbrengen van details. 
Herstel van Vlietoever als doorgaand parkfront. 

9. Inbedding tuinmanswoning verbeteren
10. Rozentuin versterken met beeld en beplanting
11. Bloemparterre aan zijkant huis herstellen
12. Wandelpad zoveel mogelijk langs de Vliet.

Verbindingen en entrees
Verbindingen en entrees moeten versterkt worden wil het 
park een meer stedelijke functie krijgen.
A. Entree bij Mariannelaan - Arentsburghlaan
B. Entree bij aanlegsteiger en brug
C. Verbindende route langs de Vliet
D. Verbinding met moestuinen en verder

Aanpak Weiland
Transformeren van plantsoen naar bloemrijk weiland met 
behoud van bomen. Hiermee krijgt dit stuk een ander karakter 
ten opzichte van de twee landgoederen en wordt de openheid 
en de schaal van het weiland versterkt.  

6. De paden vrijleggen ten opzichte van struikranden zodat 
men door de wei loopt en niet langs de rand. 

7. Sommige paden kunnen onverhard worden gemaakt en 
in de wei uitgemaaid. 

8. Bloemrijk weiland door ander terreinbeheer eventueel 
met herstel houten hek.

9. Zichtlijnen op tuinmanswoning en op de heuvel van 
Hoekenburg herstellen.  

Aanpak Arentsburgh
Herstel van de landschappelijke aanleg betekent dat de 
hoofdzichtlijnen en structuren opnieuw moeten worden 
gemarkeerd. Daarnaast moet de aanleg weer meer detail 
krijgen. Belangrijk is om de entree tot het park te verbeteren.

1. Entree rond Elektrische Antiquiteitenvitrine verbeteren
2. Waterstructuur doorlopend door brug ipv. duiker. 
3. Zichtlijn tussen huis en park herstellen, muur in waarde 

herstellen
4. Zichtlijn vanuit heuvel
5. Herstel perken en slingerpad langs de vijver.
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4 vitrines dmv achterwanden HSB multiplex 
WBP
Spiegel op de grond

Steenstrips met Archeologisch 
materiaal op vezelcement plaat
-aanvullen met tufsteen / gebakken 
steen

Ronde opbouw met 
gebakken pannen tegula en 
impex op houten frame

ronde BIK lichtkoepel dagmaat 1600
BIK rechte opstand R016

hoekkolommen en latei 
massief eikenhout 200 x 
200

Plint in natuursteen 
composiet plaat op PIR 
schuim

Verlichting

fundering cortenstaal platen
plint PIR-schuim brandwerend
constructie opbouw met stalen nokken 
afwerking plint: natuursteenplaat 30mm
Electra kabel en zekering in plint

Wandopbouw
pannen op vertikale panlatten
dakbedekking
multiplex WBP 15mm
stijl en regelwerk verduurzaamd
2x Ventilatieopening met 
insectengaas achter pannen

Houten kozijn donker gebeitst
Glaslatten afschroefbaar ivm onderhoud 
tentoonstelling
Ventilatieopening met insectengaas 
onder kozijn

Wandopbouw 
archeologische steenstrips op cementplaat 
20mm
Stijl en regelwerk verduurzaamd
multiplex WBP verschroefd ivm stabiliteit

Wandopbouw
pannen op vertikale panlatten
dakbedekking
multiplex WBP 15mm
stijl en regelwerk verduurzaamd
2x Ventilatieopening met insectengaas achter 
pannen
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MUNICIPIUM AURELIUM CANANEFATIUM  

- lijst met titel in stucwerk / 
cementplaat ntb.

- 3 stalen frames met 
afbeelding in trompe l’oeil 
achter glas of kunststof

- sokkel beschilderd stucwerk 
/ composietplaat ntb.
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Archeologische sieraden
Binnen de sterke structuur van het 
landschapspark verschijnen fragmentarische 
verwijzingen naar de Romeinse stad. Deze 
elementen doen mee in de geleding en detaillering 
van het park waarin contrasten en geleide 
zichtlijnen een belangrijke rol spelen. 
• de elektrische antiquiteitenvitrine
• de putfolly
• de wegmarkeringen
• de markering van het badhuis in de vijver
• fragmenten

Beheerplan
Het beheerpan is belangrijk voor het behoud van 
het werelderfgoed. Daarnaast is beheer nodig van 
park en nieuwe elementen. De Gemeente heeft 
hier de lead met ondersteuning van Museum 
Swaensteyn voor specifieke onderdelen.
• beheer erfgoed 
• onderhoud bomen, groen en zichtlijnen
• beheer van nieuwe elementen

Luchtletters - de markering van het 
badhuis in de vijver

3x Markering van de hoofdweg 
(decumanus) op de kruising met de paden

Putfolly

Elektrische antiquiteitenvitrine

Korte termijn: Visualisatie Archeologie Forum Hadriani en beheerplan

5275

5165

7
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3

Letters TEPIDARIUM en FRIGIDARIUM 
in luchtbelletjes in de vijver

Bouwfragment met pomp
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Luchtletters badhuis

Flagstones divers formaat

ronde betonschrijf met 
bomenprint

Lijn met banden 50mm 
markering centraal riool
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Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Kerkmuseum Elst
Museum

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannebakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttorren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd
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4 vitrines dmv achterwanden HSB multiplex 
WBP
Spiegel op de grond

Steenstrips met Archeologisch 
materiaal op vezelcement plaat
-aanvullen met tufsteen / gebakken 
steen

Ronde opbouw met 
gebakken pannen tegula en 
impex op houten frame

ronde BIK lichtkoepel dagmaat 1600
BIK rechte opstand R016

hoekkolommen en latei 
massief eikenhout 200 x 
200

Plint in natuursteen 
composiet plaat op PIR 
schuim

Verlichting

fundering cortenstaal platen
plint PIR-schuim brandwerend
constructie opbouw met stalen nokken 
afwerking plint: natuursteenplaat 30mm
Electra kabel en zekering in plint

Wandopbouw
pannen op vertikale panlatten
dakbedekking
multiplex WBP 15mm
stijl en regelwerk verduurzaamd
2x Ventilatieopening met 
insectengaas achter pannen

Houten kozijn donker gebeitst
Glaslatten afschroefbaar ivm onderhoud 
tentoonstelling
Ventilatieopening met insectengaas 
onder kozijn

Wandopbouw 
archeologische steenstrips op cementplaat 
20mm
Stijl en regelwerk verduurzaamd
multiplex WBP verschroefd ivm stabiliteit

Wandopbouw
pannen op vertikale panlatten
dakbedekking
multiplex WBP 15mm
stijl en regelwerk verduurzaamd
2x Ventilatieopening met insectengaas achter 
pannen
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Uitwerking putfolly
bouwkundig en materiaal

Romeinse Tegula en Imbrex

Tweedehands en nieuwe pannen (Italië, 
Frankrijk)

Steenstrips met archeologisch materiaalPlint
natuursteenplaat op PIR op onderconstructie
Natuursteen of ceramisch composiet ntb. 
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Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Kerkmuseum Elst
Museum

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannebakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttorren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd
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Materialisatie 

Sokkel en fundering 
- prefab beton Stelconplaat 140mm 200mm 
onder maaiveld
- plint in prefab beton (rechte banden) 

wanden met archeologisch puin:
- als steenstrips verlijmd en gevoegd.
- puin aanvullen met tufsteen / gebakken steen

Frame (kolommen en bovenbalk) 
-Stoer dik eiken 200x200 brandwerend geolied

Daklicht
-Romeinse pannen (tweedehands) vertikaal 
geplaatst op houten frame
-daklicht vlak rond daklicht prefab.
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Centraal gezag en representatie van 
Romeinse stedelijke cultuur, keizerbeeld, 
inscripties, bouwfragmenten.

De put en het vondstmateriaal, 
dagelijks leven en achtergronden.

Bestaande infozuilen met nieuwe 
samenhangende info

Audiotour met QR

Bestaand gedenkteken

Nieuwe elementen zoals de vitrine op 
het elektriciteitshuisje.

Municipium Aelium Cananefatium Stadsaanleg, 
stedelijke en regionale infrastructuur.

Caspar Reuvens, de eerste 
wetenschappelijke archeoloog.

Vier thema’s 
De vier interpretatiethema’s zijn verschillende 
invalshoeken waarmee het publiek betrokken 
wordt bij de universele waarde van de archeologie 
van Forum Hadriani. Elke vitrine maakt hiervoor 
een verbinding tussen een concreet object en een 
narratief. Bijvoorbeeld:
• De put met replica’s van vondsten - dagelijks 

leven, herkomst van bewoners.
• De keizershand (replica) - centraal gezag en 

representatie van Romeinse stedelijke cultuur.
• stadsvogelvlucht (Buijtendorp) - Stadsaanleg, 

stedelijke en regionale infrastructuur.
• Tekeningen van Reuvens - de eerste 

wetenschappelijke archeoloog. 

Veelzijdig verteld
De archeologische werkgroep werkt samen 
met historici, archeologen en de curator van de 
Romeinse Limes de verhalen uit die aan de hand 
van de presentaties en objecten worden verteld.  
De Outstanding Universal Values (OUV) zoals 
die benoemd staan in het Werelderfgoed 
nominatiedossier zijn daarbij leidend.

Het verhaal verteld: Romeinse stad aan de Limes
Het narratief van Forum Hadriani vanuit verschillende invalshoeken verteld

Beukelsdijk 101Beukelsdijk 101
3021 AE Rotterdam3021 AE Rotterdam

info@dafarchitecten.nlinfo@dafarchitecten.nl
www.dafarchitecten.nlwww.dafarchitecten.nl

Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Kerkmuseum Elst
Museum

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannebakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttorren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd

 in Putfolly - vier vitrines met eigen thema

MUNICIPIUM AURELIUM CANANEFATIUM  

- lijst met titel in stucwerk / 
cementplaat ntb.

- 3 stalen frames met 
afbeelding in trompe l’oeil 
achter glas of kunststof

- sokkel beschilderd stucwerk 
/ composietplaat ntb.
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Visualisatie: Badhuis in Luchtletters en bouwfragment
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Letters TEPIDARIUM en FRIGIDARIUM 
in luchtbelletjes in de vijver

Bouwfragment met pomp
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3Luchtletters badhuis

Museum Swaensteyn

Park Arentsburgh Hoekenburg 19-06-2021

Forum Hadriani Arentsburgh BA

opdrachtgever : gewijzigd:

lokatie : datum:

project : fase :

schaal:
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4Doorsnede luchtletters en bouwfragment

Museum Swaensteyn

Park Arentsburgh Hoekenburg 19-06-2021

Forum Hadriani Arentsburgh BA

opdrachtgever : gewijzigd:

lokatie : datum:

project : fase :

schaal:

1:25
papierformaat:
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Bouwfragment kolomvoet nr 76 

composietsteen / natuursteen

mantelbuis met perslucht

60cm onder maaiveld mantelbuis met electra

60cm onder maaiveld conform NEN 1010

spuitmonden op stalen frame 

gemonteerd

frame rust op tegels 30x30x8

Aanzicht bouwfragment

Bovenaanzicht bouwfragment

opgravingstekening van Reuvens
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geventileerde kast met luchtpomp

Archeologie op 800 - 1550 mm onder maaiveld (zie monumenten aanwijzing)

DaF-architecten 
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3021 AE Rotterdam  
t: 010-2621706 

info@dafarchitecten.nl
www.dafarchitecten.nl

FHA

3Luchtletters badhuis

Museum Swaensteyn

Park Arentsburgh Hoekenburg 19-06-2021

Forum Hadriani Arentsburgh BA

1:100
papierformaat:

A3

Bouwfragment nr. 76

Bouwfragment nr. 76 (Reuvens) is een indrukwekkend grote kolomvoet die 5,9 voet bij 

circa 20 duim (1,8m x 0,5m) mat. De replica van het bouwfragment doet dienst als 

zitelelement en speelobject. Het ligt op het tracé van de fundering van het badhuis. In het 

bouwfragment is de luchtpomp opgenomen die de luchtletters in de vijver aandrijft. 

Luchtletters Tepidarium Frigidarium

Luchtletters verbeelden de halfronde wand van het lauwe bad en de 

rechte badwand van het koude bad van het stedelijk badhuis van Forum 

Hadriani. 
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Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Kerkmuseum Elst
Museum

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannebakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttorren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd



Markering Decumanus Maximus
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Afb.5.8 De hoofdweg (decumanus maximus) door de Heliniumpoort (rechts) met in het 
midden van de weg een riool en aan weerszijde daarvan de palen van een fundering
voor het wegdek (opgraving Holwerda).

Afb.5.9 De reconstructie van de maatvoering van de hoofdweg (decumanus maximus) 
met tussen de stoep (oranje) en houten wegfundering (circels) een onverharde berm
(geel).

Breedte onderbouw StoepBerm Berm

10’ 20’12’ 12’ 10’

Stoep

10’

10’
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Afb.5.18 De reconstructie van de oorspronkelijke tweedeling van een aantal
insulae.

= Aangetoond
= Reconstructie

Afb.5.19 De reconstructie van de iets scheve hoofdindeling van insula II, parallel 
aan het wegriool links.

Middenlijn
Achtergrens
huizen

Wegriool

Achtergrens
huizen

Achtergrens
huizen

= Insula II

Flagstones divers formaat
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Hoofdwegen van Forum Hadriani 
De Decumanus Maximus vormt samen met de Cardo 
Maximus de hoofdstruuctuur van de Romeinse stad. 
Volgens het archeologisch onderzoek en de analyse 
van Tom Buijtendorp waren de hoofwegen met steen 
bestraat, gefundeerd en voorzien van riool. 
Op de kruisingen met de slingerpaden van park 
Arentsburgh maken we dit in de bestrating zichtbaar. 
Met drie kruisingen ontstaat de suggestie van de lange 
hoofdas.
(afbeeldingen hiernaast uit proefschrift Tom 
Buijtendorp: Buijtendorp, T. M. (2010). Forum Hadriani. 
De vergeten stad van Hadrianus: Ontwikkeling, uiterlijk 
en betekenis van het ‘Nederlands Pompeji’. Vrije 
Universiteit.)
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Afb.5.10 Ongepubliceerde foto van het riool in de via decumanus met aan weerszijde de 
dubbele paalgaten van het houten wegfundament (Archief Vereniging Arentsburg in 
Nationaal Archief, 1914, afb. 15).

Afb.5.11 De reconstructie van de hoofdweg (decumanus maximus, A) met eronder (B) 
de door Holwerda opgegraven sporen in de vlaktekening en in het profiel en idem (C) 
door de ROB in 1988 © (reconstructietekening: B. Brobbel op aanwijzingen auteur).

A

B

C

+40 NAP (vlak)
+67 NAP (mv)

0 NAP (vlak)

Visualisatie: Elektriciteitshuisje en wegfragmenten
Elektrische antiquiteitenvitrine
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Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar

bracht
• Schrift en beeldcultuur langs de

limes
• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• De bestuurlijke inrichting van

de limes
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Kerkmuseum Elst
Museum

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het

leger 
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannebakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttorren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 

de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 

forten
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de

limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding  
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 

nijverheid
• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 

verbinding
• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de

limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur 
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 

bestuur
• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd

- lijst met titel in stucwerk / 
cementplaat ntb.

- 3 stalen frames met 
afbeelding in trompe l’oeil 
achter glas of kunststof

- sokkel beschilderd stucwerk 
/ composietplaat ntb.

MUNICIPIUM AURELIUM CANANEFATIUM  

- lijst met titel in stucwerk / 
cementplaat ntb.

- 3 stalen frames met 
afbeelding in trompe l’oeil 
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DaF-architecten 
Beukelsdijk 101 

3021 AE Rotterdam  
t: 010-2621706 

info@dafarchitecten.nl
www.dafarchitecten.nl
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Museum Swaensteyn

Park Arentsburgh Hoekenburg 19-06-2021

Forum Hadriani Arentsburgh BA
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MUNICIPIUM AURELIUM CANANEFATIUM  

 stalen vitrinekasten met 
afbeelding in trompe l’oeil achter 
glas of kunststof met beugels op 
frame gemonteerd

Paneel natuursteen of 
composiet met beugels op 
frame gemonteerd

Paneel natuursteen of 
composiet met letters 
ingefreesd en ventilatiespleten 
met beugels gemonteerd op 
frame

Vitrine met gezicht op Forum Hadriani 
Aan de kopgevel van het elektriciteitshuisje komt een 
gevelhoog paneel met hierin een trompe l’oeil-gezicht op Forum 
Hadriani. De omlijsting met natuurstenen platen krijgt een 
geabstraheerde klassieke compositie.
Hierdoor wordt de gevel van het elektriciteitshuisje een markant 
onderdeel van het park.


