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De Romeinse limes 
Het ontstaan van de Romeinse limes 

Vanaf het begin van de jaartelling begonnen de Romeinen door te dringen in het huidige Nederland. 

Rond 50 voor Christus kwam er een einde aan de door Julius Caesar gevoerde Gallische Oorlog. 

Keizer Augustus, zijn opvolger, had zijn zinnen ook gezet op Germanië. Zijn stiefzoon Drusus vestigde 

zich in het huidige Nijmegen en probeerde de stammen in het noorden te onderwerpen. Dit was 

echter niet eenvoudig en rond 45 na Christus gaf keizer Claudius verdere veroveringspogingen op.  

 

Opgraving van de limesweg nabij Bunnik. (Foto: RAAP). 

 

Hij besloot dat de Rijn de noordgrens van het 

Romeinse Rijk zou worden: de Romeinse limes. 

Deze grens ontwikkelde zich tot een serie forten 

(castella) en wachttorens die op strategische 

plaatsen langs de rivier werden gebouwd. Het 

geheel werd onderling verbonden via een weg. 

Daarover konden Romeinse soldaten patrouilles 

uitvoeren. Door de limes werd Nederland in 

tweeën gedeeld. Ten zuiden van de limes 

ontstond een georganiseerde staat onder 

Romeins bewind. In het noorden woonden 

volkeren als de Friezen, Cananefaten en 

Bataven.

In dit gedeelte bleef de Romeinse invloed relatief gering. Deze volkeren waren de Romeinen lang niet 

allemaal vijandig gezind. Zo werden zij regelmatig geholpen door de Friezen en leverden de Bataven 

veel soldaten. De limes was dus allesbehalve een gesloten grens. Er was sprake van wederzijdse 

handel en uitwisseling van contacten en culturen. Evenzo maakten Romeinse legereenheden wel 

eens kortere expedities in de streek ten noorden van de grensrivier. In de omgeving van Ermelo 

werden de resten gevonden van een Romeins marskamp uit de 2de eeuw. 

 

 Meer lezen: https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-

nederland/nederland-in-de-romeinse-tijd . 

Gereconstrueerd satellietbeeld van de Romeinse limes in Nederland.  

(Afbeelding: Olav Odé [CC BY 2.0], via Romeinse Limes Nederland). 

https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/nederland-in-de-romeinse-tijd
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/nederland-in-de-romeinse-tijd
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De aanwezigheid van het Romeinse leger heeft grote invloed gehad op het dagelijks leven van de 

mensen die van oudsher in dit gebied woonden. Zo brachten de Romeinen het schrift, 

bouwtechnieken en een georganiseerde infrastructuur. Daarnaast had de Romeinse overheersing 

ook invloed op voedingsgewoonten, handel, religie, de organisatie van bestuur en administratie. Het 

was echter geen eenrichtingsverkeer. De Romeinen namen op hun beurt elementen van de 

aanwezige volken over. Van totale romanisering is nooit sprake geweest. 

 

 Meer lezen: Vos, W.K./E. Blom/T. Hazenberg, 2010: Romeinen in Woerden: Het 

archeologische onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium, Leiden 

(pagina 35-40). 

 

Castella 

 

De limes was er niet van de ene op de andere dag. Om de noordgrens te beschermen, werden de 

Romeinse kampementen op de zuidelijke oever van de Rijn vervangen door tientallen forten en 

versterkingen. Regelmatig werden hiervoor strategische locaties uitgekozen aan zijarmen of oude 

waterlopen van de Rijn die gunstige omstandigheden boden voor de aanleg van een haven. Binnen 

een aantal jaren ontstond er een sterke verdedigingslinie van het huidige Katwijk tot aan Xanten in 

Duitsland. De limes hield ruim tweehonderd jaar lang stand. Het Nederlandse deel van de grens was 

ongeveer 120 kilometer lang. Hierlangs lagen zo’n twintig castella en een onbekend aantal kleinere 

wachtposten. De loopafstand tussen de castella bedroeg ongeveer twee uur. Er ontstond een 

uitgebreide, goed onderhouden infrastructuur die de forten met elkaar verbond. In de castella waren 

de hulptroepen van de legioenen, de zogenaamde auxilia, ondergebracht. 

 

De limes bestond, zoals al eerder opgemerkt, niet alleen uit castella. De legerweg of heerbaan, die de 

onderlinge castella met elkaar verbond, maakte er ook deel van uit. Op verschillende plaatsen zijn 

restanten van deze legerweg aangetroffen. Hierdoor is het mogelijk om een groot gedeelte van de 

loop min of meer te reconstrueren. Door de drassige omstandigheden in dit gedeelte van Nederland 

werd de weg op veel plaatsen op houten palen gefundeerd. Het goed onderhouden van deze 

belangrijke weg zal een hele klus zijn geweest. Vermoedelijk besteedden de soldaten dagelijks tijd 

aan het nalopen en repareren van de limesweg. 

 

 Meer lezen:https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-

nederland/de-romeinse-limes-in-nederland . 

 

Opstand 

 

Een aantal keren kwamen de volkeren ten noorden van de limes in opstand. In 28 na Christus 

kwamen de Friezen in opstand nadat de belastingeisen flink waren opgevoerd. In 69-70 na Christus 

vond de Bataafse Opstand plaats onder leiding van Julius Civilus nadat de Bataven als gevolg van 

politieke spanningen in Rome plotseling heel veel extra soldaten moesten leveren. Vanuit het 

noorden vielen de Bataven de Romeinen aan. Tijdens deze opstand werden veel van de forten 

platgebrand en verwoest. Het is niet duidelijk of dat door de bewoners zelf of door de opstandige 

Bataven gebeurde. Nadat de rebellen onder controle waren gebracht, werden de castella, vaak in 

een verbeterde vorm, herbouwd.  

https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-romeinse-limes-in-nederland
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-romeinse-limes-in-nederland
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Castellum Laurium 

 

Ook in Woerden was een castellum gelegen. Het lag onder het Kerkplein en Hoochwoert. Het 

castellum heette Laurium en is afgebeeld op de zogenaamde Peutingerkaart. Dit is een oude 

Romeinse “reiskaart” uit de 3de eeuw na Christus. Het castellum heeft ruim 200 jaar bestaan. In deze 

periode is het fort een aantal malen verbouwd. Er zijn vier fasen vastgesteld: Woerden I t/m IV. Het 

eerste castellum dateert uit circa 40 na Christus en werd rond 47 na Christus vervangen door het 

tweede castellum. Dit brandde, net als veel andere Romeinse forten, af tijdens de Bataafse Opstand 

in 69-70 na Christus. Het castellum werd, nadat de rust was weergekeerd, opnieuw opgebouwd. 

Deze eerste drie castella waren grotendeels van hout. Aan het eind van de 2de eeuw na Christus werd 

tenslotte een vierde versie in tufsteen gebouwd. Dit tufsteen werd aangevoerd uit de Eiffel. 

 

Door talloze archeologische vondsten, zowel in 

Woerden als elders in Nederland, is veel bekend 

geworden over hoe de castella eruit hebben 

gezien. Het waren door aarden wallen omgeven 

terreinen. Op de aarden wallen stonden palissaden 

en houten palen. Rondom de castella lagen 

verdedigingsgrachten of greppels. De opzet en 

indeling van een legerkamp was altijd min of meer 

hetzelfde. Een castellum had meestal vier poorten, 

waardoor twee hoofdstraten elkaar kruisten. Op 

verschillende punten stonden wachttorens. Binnen 

het castellum bevonden zich gebouwen voor 

officieren en soldatenbarakken. 

 

 Meer lezen: http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen . 

 

 

 

 

Plattegrond waarop de indeling van castellum Laurium 

is weergegeven.(Foto: R. Kemkes). 

De Tabula Peutingeriana laat de Romeinse wereld zien in de tijd van keizer Augustus.   

(Afbeelding: Conradi Milleri [Public domain], via wikimedia commons). 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen
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Vicus 

 

Onder de rook van het legerkamp ontstond een kampdorp. In deze zogeheten vicus werden allerlei 

diensten aangeboden. De Romeinen dreven er handel met de oorspronkelijke bewoners van de 

streek, met wie zij over het algemeen een goede relatie onderhielden. De militairen gaven er dikwijls 

hun soldij uit. De bevolking was een mengelmoes van burgers en militairen: winkeliers, 

ambachtslieden, handelaren, vrouwen en kinderen. De soldaten kwamen vaak in de vicus en velen 

gingen er na hun diensttijd wonen. In het kampdorp bevond zich waarschijnlijk ook een badhuis waar 

de militairen en de vicusbewoners zich konden baden. Langs een van de uitvalswegen van de 

nederzetting lag een begraafplaats of grafveld. 

 

 Meer lezen: Vos, W.K./E. Blom/T. Hazenberg, 2010: Romeinen in Woerden: Het 

archeologische onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium, Leiden 

(pagina 87-90). 

 

Het einde van de limes 

 

Rond 260 na Christus is het laatste castellum in Woerden door de Romeinen verlaten. Het Romeinse 

gezag begon op dat moment steeds meer scheuren te vertonen. De limes raakte in verval. Het 

Romeinse Rijk werd steeds vaker door invallen van Germanen en andere stammen bedreigd en de 

soldaten trokken zich terug richting het zuiden. Toch waren de Romeinen niet definitief verdwenen. 

Er zijn aanwijzingen dat sommige kampen in de 4de eeuw opnieuw in gebruik zijn genomen. In 

Woerden is echter maar weinig vondstmateriaal bekend uit deze periode. De Rijn bleef waarschijnlijk 

de officiële grens tot rond het jaar 400. In 406 staken grote groepen Germanen massaal de rivier over 

en verspreidden zich als een vloedgolf over de Romeinse provincies. Dit betekende het einde van de 

limes. Van castellum Laurium is nu niets meer te zien. De contouren van het castellum zijn echter 

zichtbaar gemaakt in de bestrating op het Kerkplein. 

 

 Tip: Bezoek ook eens het Museum Hoge Woerd in Leidsche Rijn. Daar krijg je een indruk van 

hoe een castellum eruit kan hebben gezien. 

 

  

Voorstelling van castellum Laurium en de vicus te zien in parkeergarage Castellum. (Foto: R. Kemkes). 
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De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de Romeinse limes.  

 

1. In het Stadsmuseum Woerden bevindt zich een afdeling met allerlei vondsten uit de 

Romeinse tijd. Ga naar het Stadsmuseum toe en verzamel in het museum alle informatie die 

jullie kunnen vinden over de Romeinse limes, castellum Laurium en de bijbehorende vicus. 

Jullie kunnen foto’s maken om jullie eindresultaat mee te illustreren. 

 

2. Door middel van een hardstenen band zijn de contouren van castellum Laurium in de 

bestrating van het Kerkplein weergegeven. Op diverse tegels is informatie te vinden over het 

castellum en het leven langs de limes. Verzamel alle informatie die jullie buiten het 

Stadsmuseum kunnen vinden. Jullie kunnen ook hier weer foto’s maken om jullie 

eindresultaat mee te illustreren. Kun je op een plattegrond van het centrum van Woerden 

aangeven waar de vier toegangspoorten van het castellum hebben gelegen? Maak zelf een 

schets (op schaal) van hoe het castellum er misschien heeft uitgezien. Denk aan de 

toegangen en gebouwen. Laat je fantasie ook werken en bedenk wat er nodig was om zo’n 

500 soldaten en officieren in dit kamp onder te brengen. 

 

3. Ga na hoe Woerden deel uitmaakte van de Romeinse noordgrens met zijn castella, castra, 

wachttorens en wegen. Leg uit wat de functie en het doel van de limes was. Wat waren de 

gevolgen van de aanwezigheid van de Romeinen voor de oorspronkelijke bewoners van deze 

streek? Maak ook een eigen overzicht van de Romeinse vestigingen langs de limes. Begin bij 

de Noordzeekust en ga door tot waar (in Duitsland) de limes aansluit op de meer zuidelijke 

grens. Probeer van elke vestiging een korte schets te geven in enkele zinnen. Denk daarbij 

aan de mogelijke stichtingsdatum, wie het heeft aangelegd en andere bijzonderheden. 

 

4. Het castellum in Woerden is aangelegd op de plek waar nu de Petruskerk, het Kerkplein en 

het Stadsmuseum liggen. Vaak werden de forten aangelegd op strategische locaties. Waarom 

zullen de Romeinen juist deze plek uitgekozen hebben om een legerkamp te bouwen? 

 

5. Langs de limes lagen niet alleen castella en wachttorens. Er bestond nog een ander type 

legerkamp, de zogenaamde castra. In Nijmegen was zo’n castra gelegen. Ga na wat het 

verschil is tussen een castellum en een castra. 

De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Bezoek het Stadsmuseum en het Kerkplein en loop de aangegeven grens van het castellum 

zoveel mogelijk af. Kijk ook eens in het drive-in-museum in de parkeergarage. 

 

B. Verdiep je in de functie en het doel van de limes en de gevolgen daarvan voor de 

oorspronkelijke bewoners van deze streek. Maak een eigen overzicht van de limes. 
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C. Verdiep je in de ligging, omvang en inhoud van castellum Laurium. 

 

D. Onderzoek het verschil tussen een castellum en een castra. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

 

De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt.  

Daarnaast maken jullie een minilezing van 15 minuten inclusief een PowerPoint presentatie van 

maximaal 25 beelden over de Romeinse limes, hoe Woerden hier deel van uitmaakte en wat de 

gevolgen waren voor de oorspronkelijke bewoners van deze streek. De lezing en presentatie moeten 

een kop-en-staart hebben. 

 

De bronnen 

Om jullie op weg te helpen kunnen jullie gebruik maken van de volgende bronnen: 

 Over het ontstaan en het einde van de Romeinse limes. 

https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-

nederland/nederland-in-de-romeinse-tijd . 

 

Vos, W.K./E. Blom/T. Hazenberg, 2010: Romeinen in Woerden: Het archeologische onderzoek 

naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium, Leiden (pagina 35-40; het boek 

bevindt zich in de bibliotheek van Woerden). 

 

 Over de Romeinse limes in het algemeen. 

https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-

romeinse-limes-in-nederland . 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Limes_(Romeinse_Rijk) . 

 

http://limeswiki.nl/index.php/Hoofdpagina . 

 

 Over de limes, castellum Laurium en de vicus. 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen . 

 

Vos, W.K./E. Blom/T. Hazenberg, 2010: Romeinen in Woerden: Het archeologische onderzoek 

naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium, Leiden (pagina 45-54). 

 

Vos, W.K./E. Blom/T. Hazenberg, 2010: Romeinen in Woerden: Het archeologische onderzoek 

naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium, Leiden (pagina 87-90). 

 
 
Natuurlijk mag/moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 
bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 
 

https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/nederland-in-de-romeinse-tijd
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/nederland-in-de-romeinse-tijd
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-romeinse-limes-in-nederland
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-romeinse-limes-in-nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limes_(Romeinse_Rijk)
http://limeswiki.nl/index.php/Hoofdpagina
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen
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Het tijdschema 
 
De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 
daar ook echt aan te houden.  
 
Week 1:  

 Plannen bezoek Stadsmuseum, parkeergarage en Kerkplein; 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek Stadsmuseum en Kerkplein en verzamelen van informatie; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond de afgelegde bezoeken; 

 Uitwerken van de deelopdrachten.  

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie; 

 Eindpresentatie geven. 

 

 

 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/, in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

