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Verborgen castellum Bodegraven 
Geheimzinnig castellum 

Vanaf het begin van de jaartelling maakte het zuidelijke deel van Nederland zo’n vier eeuwen lang 

deel uit van het Romeinse Rijk. De rivier de Rijn vormde de noordgrens van dit rijk, de zogenaamde 

limes. Op de linkeroever van de Rijn werd op strategische plekken een aantal forten en versterkingen 

gebouwd om de grens te beschermen. Ook in 

Bodegraven heeft een legerkamp (castellum) 

gelegen al is hier lang aan getwijfeld. Als we er 

de zogenaamde Peutingerkaart, een oude 

Romeinse “reiskaart” uit de 3de eeuw na 

Christus, op naslaan komt Romeins Bodegraven 

hierop niet voor. Het had tussen de plaatsen 

Nigro Pullo (Zwammerdam) en Lauri (Woerden) 

moeten staan. Toch weten we, sinds midden 

jaren negentig, dat er in Bodegraven wel degelijk 

een Romeins fort gelegen heeft. In 1995 zijn in 

de Willemstraat resten van een indrukwekkend houten poortgebouw en de basis van een omwalling 

aan weerszijden van de poort gevonden. Het poortgebouw was een belangrijk element van een 

Romeins legerkamp en de aanwezigheid ervan maakt onomstotelijk duidelijk dat het om een 

castellum gaat. Het plaatsen van dit houtwerk was een enorm karwei en kan eigenlijk alleen 

uitgevoerd zijn door militaire ingenieurs van het Romeinse leger. 

 

Poortgebouw 

Het poortgebouw was opgebouwd uit twee poorttorens van elk zes eikenhouten palen die de 

bovengrondse constructie hebben gedragen. De poorttorens bestonden uit een voor- en 

achtergedeelte. Het voorste deel lag gelijk aan de voorzijde van de wal. De totale afmetingen van het 

poorthuis bedroegen 10,70 bij 6,10 meter. Dicht bij de poorttorenpalen zijn enkele extra palen 

aangetroffen. Dit waren waarschijnlijk reparaties. Door middel van jaarringenonderzoek is het 

poortgebouw gedateerd op 61 na Christus. Dit betekent dat het nog voor de Bataafse Opstand is 

gebouwd. Tijdens de Bataafse Opstand, die plaatsvond in 69-70 na Christus, vielen de Bataven vanuit 

het noorden de Romeinen aan en werden veel van de forten platgebrand en verwoest. Nadat de rust 

was weergekeerd werden de castella, vaak in verbeterde vorm, herbouwd. Veel castella in 

Nederland kenden hun eerste bouwfase in de jaren 40 van de 1ste eeuw of juist na de Bataafse 

Opstand. Mogelijk is het in Bodegraven gevonden poortgebouw nog iets ouder dan 61 na Christus. 

Van de reparatiepalen staat namelijk niet vast dat ze jonger zijn geweest. Dit zouden ook nog palen 

van een ouder poortgebouw kunnen zijn dat dan vermoedelijk dateert uit de jaren 40 en 50 na 

Christus. 

 

Ligging, omvang en bouwfasen 

Het castellum in Bodegraven was op een strategische plek gebouwd. Net als elders langs de Rijn 

legden de Romeinen hun legerkampen vaak aan op kruisingen van waterlopen. Ook Bodegraven lag 

op een kruispunt van een veenstroom, de Oude Bodegrave, en de Rijn. De exacte positie tussen de 

Het Limespark in Bodegraven. (Foto: R. Kemkes). 
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Rijn en de Oude Bodegrave is echter nog onbekend gebleven. Toch is deze plek bepalend geweest 

voor de bouw van het fort, ondanks dat de zompige, venige ondergrond de Romeinse bewoners veel 

overlast zal hebben bezorgd. De Romeinse Rijn bij Bodegraven komt ruwweg overeen met de 

tegenwoordige Oude Rijn. De huidige rivier ligt wel enkele tientallen meters verder naar het noorden 

en ook is de stroomsnelheid en de breedte ervan afgenomen. De Oude Bodegrave stroomde min of 

meer ter hoogte van de Oud Bodegraafseweg.   

 

In het castellum zijn tijdens opgravingen in 1996 bij de Albert Heijn sporen van houtbouw herkend. In 

eerste instantie werd gedacht dat deze grondsporen beschoeiingen, kades, grondverbetering en 

mogelijk resten van bebouwing waren. Tegenwoordig worden de sporen gezien als de restanten van 

militaire houtbouw zoals manschapsbarakken en sporen van een goot en een vermoedelijke weg. 

Aan de hand van de positie van de poort en de plaats van de barakken is de omvang van het fort 

bepaald. Er is wel eens geopperd dat het in Bodegraven om een zogenaamd mini-fort zou gaan. Uit 

de grootte van het poortgebouw kan echter worden afgeleid dat het een betrekkelijk doorsnee kamp 

was. Als gekeken wordt naar het formaat van forten uit de nabije omgeving als Zwammerdam, 

Woerden en Alphen aan den Rijn, mag worden aangenomen dat het fort in Bodegraven een 

plattegrond heeft gehad van circa 120 bij 70 meter. Het opgegraven poortgebouw was gericht op de 

Rijn en dus op de vijand.  

 

Op basis van vondstmateriaal kan worden gesteld dat 

Bodegraven, net als andere castella in West-Nederland, 

ongeveer van het midden van de 1ste eeuw tot 

halverwege de 3de eeuw in gebruik is geweest. Er zijn 

mogelijk drie bouw- of bewoningsfasen te 

onderscheiden. Gevonden houten tentharingen 

suggereren dat het fort is ontstaan als een (tijdelijk?) 

tentenkamp. De tweede fase was de houtbouwfase met 

barakken, wal en poort. Alleen van deze fase zijn 

duidelijke resten opgegraven. De derde fase was van 

steen. Op de opgravingslocatie bij de Albert Heijn en 

ten noorden van het poortgebouw zijn rijen 

palenclusters gevonden. Mogelijk zijn dit onderheiingen 

van muurwerk geweest.    

 

De exacte positie en lay-out van het castellum zijn niet 

bekend. Tevens ontbreken gegevens over de 

begraafplaatsen en de plaats, omvang en inrichting van 

de vicus, de burgernederzetting die vaak in de buurt van 

castella gelegen was. Ook over de bezetting van het fort 

is nauwelijks iets bekend. Stempels op dakpannen 

kunnen informatie geven over militaire eenheden of 

cohorten. Toch is het niet altijd zeker dat de eenheden die de dakpannen fabriceerden en 

stempelden ook daadwerkelijk op het fort waar de dakpannen gevonden zijn gestationeerd waren. 

Vaak werd er in opdracht gewerkt. Voor Bodegraven kan aan de hand van baksteenstempels niet met 

zekerheid gezegd worden welke eenheden er gelegerd waren. 

Houten tentharingen uit Bodegraven. (Foto: Paul 

van Krimpen - Erfgoedhuis Zuid-Holland [CC BY 4.0], 

via wikimedia commons). 

Stuk leer mogelijk van een tent. (Bron: Rijksmuseum 

van Oudheden, Leiden [CC BY 3.0 NL]). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/
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 Meer lezen: http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf 

(pagina 22, 48-51, 88-97). 

 

http://romeinen.info/bodegraven-het-geheimzinnige-castellum/ . 

 

https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/plaatsen/bodengraven . 

 

Loden vervloekingstablet 

Dat er in Bodegraven soldaten uit verschillende gebieden aanwezig zijn geweest blijkt uit de vondst 

van een vervloekingstablet in 2000 in de noordwestelijke hoek van het veronderstelde legerkamp. 

Het betreft een rechthoekig plaatje lood van ongeveer 17 bij 7 cm en 2 mm dik. Op het tablet waren 

de namen van 21 soldaten ingekrast waarna het was opgerold en onder de grond verstopt in het 

toenmalige legerkamp. Het woord AVERN, dat op het tablet vermeld wordt, kan in verband gebracht 

worden met het meer van Averno in Italië. Dit meer werd door de Romeinen gezien als toegang naar 

de onderwereld. Het zou om een zogenaamd vervloekingstablet kunnen gaan. Op zo’n tablet zijn 

verwensingen, bezweringen of toverteksten geschreven die ervoor moesten zorgen dat het 

slachtoffer door bovennatuurlijke krachten getroffen zou worden. Het tablet duidt mogelijk op 

onderlinge spanningen tussen militairen. Het plaatje bevat namen als Ingenuus, Placidus, Priscus, 

Lupus en Pastor. De namen lijken uit verschillende delen van het Romeinse Rijk te komen waaronder 

Hispania, het Donaugebied en het Middellandse Zeegebied. 

 

 Meer lezen: http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf 

(pagina 72-74). 

 

http://romeinen.info/vervloekingen-in-bodegraven/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruiterhelm 

In 1937 is er bij een zandwinning vlakbij het 17de-eeuwse fort Wierickerschans een rijkversierde 

ruiterhelm gevonden. De helm, gemaakt van verzilverd en verguld brons, is vermoedelijk gebruikt 

voor parades, optochten en militaire oefeningen in het leger. De helm heeft een forse 

De ruiterhelm van Bodegraven. 

(Bron: Rijksmuseum van 

Oudheden, Leiden [CC BY 3.0 NL]). 

Versieringen op de helm. (Bron: 

Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden [CC BY 3.0 NL]). 

Replica van de ruiterhelm op het 

Willemsplein. (Foto: R. Kemkes.) 

http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf
http://romeinen.info/bodegraven-het-geheimzinnige-castellum/
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/plaatsen/bodengraven
http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf
http://romeinen.info/vervloekingen-in-bodegraven/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/
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nekplaatbeschermer met een handgreep en is aan de voorzijde voorzien van een driehoekige 

stootrand. De wangkleppen zijn niet teruggevonden en van de pluimboshouder is alleen een gat aan 

de bovenzijde bewaard gebleven. Opvallend zijn de mooie versieringen: gesoldeerde en geparelde 

banden, puntversieringen en door middel van stippellijnen weergegeven ornamenten, bladmotieven, 

zeedieren en menselijke figuren. Op de binnenkant van de nekplaat zijn twee inscripties ingekrast. 

Het betreft waarschijnlijk de namen van twee achtereenvolgende eigenaren. Het is niet bekend hoe 

de helm in de bodem terechtgekomen is. Het hoofddeksel dateert uit het laatste kwart van de 2de 

eeuw, begin van de 3de eeuw na Christus en bevindt zich tegenwoordig in het Rijksmuseum van 

Oudheden in Leiden.     

 Meer lezen: http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf 

(pagina 74-76) en http://romeinen.info/versierde-ruiterhelm-uit-bodegraven/ . 

 

 Tip: Breng ook een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 

 

 

De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in het verborgen castellum van Bodegraven.  

 

1. Ondanks dat er van het geheimzinnige castellum niets te zien is, zijn er wel een aantal 

plekken in Bodegraven waar het Romeinse verleden, door middel van informatiepanelen, 

zichtbaar gemaakt is. In 2015 is het Limespark geopend. Bezoek het Limespark en verzamel 

alle informatie die jullie kunnen vinden over de Romeinen. Jullie kunnen foto’s maken om 

jullie eindresultaat mee te illustreren. 

 

2. Op de hoek van de Oud Bodegraafseweg en de Van Tolstraat staat een informatiepaneel over 

het Romeinse verleden van Bodegraven. Op het plein aan de Willemstraat is een replica te 

vinden van de ruiterhelm. Ga naar beide locaties toe en verzamel alle informatie die jullie 

kunnen vinden over Romeins Bodegraven. Ook hier kunnen jullie weer foto’s maken om jullie 

eindresultaat mee te illustreren. Raadpleeg verder de aangegeven bronnen. Wellicht kunnen 

jullie zelf nog meer informatie vinden. 

 

3. Verzamel argumenten waarom er onder Bodegraven een Romeins castellum ligt. Bedenk 

waar het legerkamp gelegen kan hebben en geef de vermoedelijke ligging en omvang aan op 

een plattegrond van het centrum van Bodegraven. 

 

4. Door de betrekkelijk kleine afstand tot de castella in Zwammerdam en Woerden is lang 

gedacht dat Bodegraven geen of wellicht een incompleet legerkamp gehad heeft. De 

aanwezigheid van een legerplaats heeft echter waarschijnlijk niet zozeer te maken met de 

afstand tot de volgende versterking. Wat heeft de Romeinen doen besluiten om op deze plek 

toch een castellum aan te leggen? Vergelijk de mogelijke ligging van het castellum in 

Bodegraven met andere legerkampen uit de buurt. En … zouden jullie een of meer redenen 

kunnen bedenken waarom dit castellum ontbreekt op de zogeheten Peutingerkaart? Deze 

kaart vinden jullie bij: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana . 

 

http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf
http://romeinen.info/versierde-ruiterhelm-uit-bodegraven/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana
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5. Schrijf een opgraafvoorstel voor de gemeenteraad. Geef hierin aan waar jullie denken dat 

castellum Bodegraven gelegen heeft. Onderbouw met argumenten waar er volgens jullie 

gegraven moet worden om sporen van het legerkamp aan te treffen en het vraagstuk over 

de ligging ervan op te lossen.  

 

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 Limespark, het informatiepaneel hoek Oud Bodegraafseweg en Van Tolstraat en 

de replica van de ruiterhelm op het Willemsplein. 

 

B. Verzamel argumenten waarom Bodegraven een castellum heeft gehad en geef de 

vermoedelijke ligging en omvang weer op een plattegrond. 

 

C. Verdiep je in het besluit van de Romeinen om op deze plek een castellum aan te leggen en 

vergelijk de ligging met andere legerkampen uit de buurt. 

 

D. Schrijf een opgraafvoorstel voor de gemeenteraad. 

 

E. Eindpresentatie maken. 
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De eindpresentatie 

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

Daarnaast maken jullie een brochure op A4 formaat waarin jullie in maximaal acht pagina’s 

achtergrondinformatie beschikbaar stellen voor de gemeenteraad en andere belangstellenden over 

de Romeinse aanwezigheid in Bodegraven en de mogelijke ligging van het castellum. Selecteer de 

onderwerpen zorgvuldig en denk aan een goede verhouding tussen tekst en beeld. 

 

De bronnen 

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

 Over het verborgen castellum. 

http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf (pagina 22, 48-

51, 88-97). 

 

http://romeinen.info/bodegraven-het-geheimzinnige-castellum/ . 

 

https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/plaatsen/bodengraven . 

 

http://www.limeswiki.nl/index.php/Gebiedskaart_BODEGRAVEN . 

 

https://vici.org/#14/52.08151654371318,4.774840242363322 . 

 

 Over het loden vervloekingstablet. 

http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf (pagina 72-74). 

 

http://romeinen.info/vervloekingen-in-bodegraven/ . 

 

 Over de Romeinse ruiterhelm. 

http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf (pagina 74-76). 

 

http://romeinen.info/versierde-ruiterhelm-uit-bodegraven/ . 

 

 Reconstructie van de Tabula Peutingeriana. 

https://omnesviae.org/nl/ . 

 

Natuurlijk mag/moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

 

  

http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf
http://romeinen.info/bodegraven-het-geheimzinnige-castellum/
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/plaatsen/bodengraven
http://www.limeswiki.nl/index.php/Gebiedskaart_BODEGRAVEN
https://vici.org/#14/52.08151654371318,4.774840242363322
http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf
http://romeinen.info/vervloekingen-in-bodegraven/
http://vosarcheo.nl/data/documents/ROMEINS_BODEGRAVEN_febr2016.pdf
http://romeinen.info/versierde-ruiterhelm-uit-bodegraven/
https://omnesviae.org/nl/
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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 Limespark en centrum Bodegraven; 

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

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek Limespark en centrum Bodegraven 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/

