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HET ROMEINSE RIJK EN DE LIMES 

 
 

Jeugdboeken 
 

• Belli, Alfredo 
Meer weten over een Romeinse stad 
Informatief boek met flapjes, waarin aan de hand van prenten een beeld geschetst 

wordt van diverse aspecten van het leven in een Romeinse stad. Vanaf 8 jaar. 

• Boshouwers, Suzan 
Romeinen 

Informatief prentenboek over het Romeinse Rijk in de tijd van keizer Trajanus. Voor 
kinderen. Vanaf 5 jaar. 

• Collins, Tim 
Het dagboek van Nurdius Maximus in de Lage Landen 
Het dagboek van een Romeinse jongen van 13 die in het kielzog van zijn vader naar de 

barbaarse Lage Landen trekt in de hoop een held te worden. Vanaf 10 jaar.  

• Devos, Sarah 

Wonderlijke weetjes en fascinerende feitjes over de Romeinen 
Informatief, grappig geschreven en met veel tekeningen geïllustreerd boekje waarin 
Professor Kleinbrein van alles vertelt over het leven van de oude Romeinen. Vanaf 9 

jaar. 

• Hazenberg, Tom 

Varen op de Romeinse Rijn: de schepen van Zwammerdam en de Limes 
Informatief jeugdboek over de Romeinse schepen van Zwammerdam en andere 
archeologische vondsten langs de limes. 

• Meijer, Fik & Jan Paul Schutten 
Paarden, zwaarden en rare baarden: sport bij de Romeinen 

Informatief jeugdboek in de vorm van interviews, vragenlijstjes, verslagen e.d. over 
sport in de Romeinse oudheid. Vanaf 11 jaar. 

• Northfield, Gary 

Rollebollen met de Romeinen  
Graphic novel uit de serie Julius Zebra, waarin hij gevangen wordt genomen door 

Romeinse soldaten. Hij moet mee naar Rome en vechten in het Colosseum. Vanaf 9 
jaar. 

• Oliver, Clare 

De Romeinen 
In korte teksten en met veel gekleurde tekeningen wordt verteld hoe men in de 

Romeinse oudheid leefde. Vanaf 10 jaar. 

• Ontvoering in het Colosseum 
Stripboek waarin Geronimo Stilton naar het oude Rome gaat, waar het Colosseum 

wordt geopend. Het verhaal wordt hier en daar onderbroken door enkele 
wetenswaardigheden. Vanaf 9 jaar. 

• Stilton, Geronimo 
Een wedstrijd voor de keizer 
Geronimo Stilton reist met een tijdmachine naar het oude Rome. Grappig, kleurrijk 

geïllustreerd boek uit een populaire serie. Vanaf 9 jaar.  
 

 
Dvd’s 
 

• Welkom bij de Romeinen 
Een historische talkshow met grappige sketches, waarin beroemde mensen uit de 

Romeinse oudheid langskomen om hun verhaal te vertellen. Video van de 
televisieserie. Vanaf 9 jaar. 

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.337796645.html/meer-weten-over-een-romeinse-stad/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.41079855X.html/romeinen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.391897764.html/het-dagboek-van-nurdius-maximus-in-de-lage-landen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.401655954.html/wonderlijke-weetjes-en-fascinerende-feiten-over-de-romeinen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.401638200.html/varen-op-de-romeinse-rijn--de-schepen-van-zwammerdam-en-de-limes/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.355525240.html/paarden--zwaarden-en-rare-baarden--sport-bij-de-romeinen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.412907437.html/rollebollen-met-de-romeinen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.259157090.html/de-romeinen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.314897518.html/ontvoering-in-het-colosseum/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.412023741.html/een-wedstrijd-voor-de-keizer/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.384104770.html/welkom-bij-de-romeinen/
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Tijdschriftartikelen 
 

• De Limes: een goed verborgen Erfgoedlijn / Evert van Ginkel 
 In: Hollands erfgoed in lijnen. Themanummer van Holland: historisch tijdschrift, jrg. 46 

(2014), nr. 3, p. 113-120. 

 
 

Filmpjes 
 

• De ondergang van het Romeinse Rijk 
Filmpje met animaties van de oorlogen die Romeinse keizers en veldheren voerden en 
uiteindelijk de strijd die de ondergang van het Romeinse Rijk betekende.  

 
 

Websites 
 

• The European Limes site 

Engelstalige website over het Romeinse Rijk die onder andere laat zien waar de 
grenzen (de Limes) van het wereldrijk lagen. 

• Mijn tijdmachine naar andere tijden: de oudheid 
Informatie over alle facetten van het Romeinse Rijk, zoals het ontstaan, het leger, het 
geloof en uiteindelijk de ondergang van het rijk. 

 
 

 
HET LEGER 
 

 
Boeken 

 

• Hingh, A. de 
Romeinen in Valkenburg (ZH) 

Dit boek over de opgravingsgeschiedenis en het archeologische onderzoek van 
Praetorium Agrippinae bij Valkenburg geeft ook uitgebreide informatie over het leger.  

 
 
Jeugdboeken 

 

• Heijden, Paul van der 

Romeinse helmen in Nederland: alle helmen en viziermaskers van de limes en de 
rest van Nederland 
Dit informatieve jeugdboek met veel kleurenfoto’s toont de rijke geschiedenis van de 

Romeinen in Nederland aan de hand van hun helmen. Vanaf 10 jaar.  

• Letterie, M. 

Keizer aan zee 
Leesboek over de bouw van een fort en een dreigende muiterij. Aan het verhaal is 
informatie over de Romeinse tijd en over musea toegevoegd. Vanaf 8 jaar. 

• Visser, Rian 
Spion aan de overkant 

Als de Romeinen een legerfort bouwen bij een dorp moet de Germaanse jongen Walo 
er als spion achter zien te komen wat hun plannen zijn. Vanaf 8 jaar. Een boek uit de 
canonserie “Terugblikken”. 

 
Filmpjes 

https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?event=tdetail;titcode=910606;vestnr=6299;fmt=xml#tab1
http://youtu.be/wx-6s4SBwE8
http://www.romanfrontier.eu/en
http://members.home.nl/keesdebrouwer/romeinen/01_ontstaan.htm
http://members.home.nl/keesdebrouwer/romeinen/01_ontstaan.htm
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.296136727.html/romeinen-in-valkenburg--zh---de-opgravingsgeschiedenis-en-het-archeologische/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.408655011.html/romeinse-helmen-in-nederland--alle-helmen-en-viziermaskers-van/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.314802487.html/keizer-aan-zee--de-tijd-van-romeinen-en-germanen-50-voor-chr--500/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.314800573.html/spion-aan-de-overkant--de-tijd-van-romeinen-en-germanen-50-voor/
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• De wapens en uitrusting van een Romeins legionair 

In dit filmpje laat een legionair zien welke wapens hij bij zich draagt. 

• De Romeinse Limes 
Filmpje over Mustafa uit de eenentwintigste eeuw die wordt gerekruteerd als Romeinse 

legionair. Tijdens zijn training leert hij hoe goed en modern het Romeinse leger was 
uitgerust.  

 
 

Sociale media 

• Octavius Barbatus / @OctaviusRomein (Twitter) 
Twitteraccount van soldaat L. Octavius Barbatus die reist langs de Nederlandse Limes 

en twittert over restanten van de Romeinse Limes die hij hier in onze tijd tegenkomt. 
 

 
Websites 
 

• Het Romeinse leger  
Deze website voor kinderen geeft onder andere informatie over de organisatie van het 

leger en de uitrusting van de soldaten. 
 
 

 
DE LIMES IN NEDERLAND 

 
 

Boeken 
 

• Buijtendorp, T.M. 

Het jaar 117: sporen van Trajanus en Hadrianus in de lage landen 
Rond 117 beleefde Romeins Nederland zijn welvarendste periode. Zowel Trajanus als 

Hadrianus waren op cruciale momenten aanwezig in de lage landen. De auteur, 
gepromoveerd op Forum Hadriani, doet verslag van de aanwezigheid van beide 
Romeinse keizers aan de hand van geschreven bronnen en archeologische vondsten. 

• Es, W.A. van 
De Romeinen in Nederland 

Standaardwerk over de invloed van de Romeinen op het leven in de Lage landen. 

• Geelen, P. 
De Rijn: Van Lobith tot Katwijk 

Boek over de Rijn van Lobith tot Katwijk in al haar facetten, met een hoofdstuk over de 
Limes. 

• Ginkel, Evert van 
Grens van het Romeinse Rijk: De Limes in Zuid-Holland 
In dit boek wordt beschreven hoe de Limes zich ontwikkelde van een geïsoleerde 

voorpost tot een aaneengesloten linie met een dicht bevolkt achterland. Forten, 
infrastructurele werken, bewoners en het landschap in het grensgebied komen aan de 

orde. Rijk geïllustreerd. 

• Hegener, M. 
Op het spoor van Romeinen en Bataven: Nederland 2000 jaar geleden 

Boek over leven en cultuur langs de Nederlandse Limes in de Romeinse tijd. 

• Limesweg 
De Nederlandse Limesweg anno nu wordt in beeld gebracht met anekdotes, essays en 

gedetailleerd kaartmateriaal met GPS-coördinatoren. 

• Monumenten van Romeins Nederland: beschermingsagenda archeologie 2008 

Boek met een beschrijving en foto's van veertien archeologische vindplaatsen langs de 
Nederlandse Limes. 

https://www.youtube.com/watch?v=591JRJGgvyA
https://www.youtube.com/watch?v=591JRJGgvyA
https://www.youtube.com/watch?v=591JRJGgvyA
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2531/Romeinse+Limes
https://twitter.com/OctaviusRomein
http://www.psammos.nl/romleger.html
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.409217573.html/het-jaar-117--sporen-van-trajanus-en-hadrianus-in-de-lage-landen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.810633698.html/de-romeinen-in-nederland/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.325832617.html/de-rijn--van-lobith-tot-katwijk/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.417126816.html/grens-van-het-romeinse-rijk--de-limes-in-zuid-holland/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.243946627.html/op-het-spoor-van-romeinen-en-bataven--nederland-2000-jaar-geleden/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.315932295.html/limesweg/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.316071498.html/monumenten-van-romeins-nederland--beschermingsagenda-archeologie/
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• Tuuk, Luit van der 
De Romeinse limes: de grenzen van het Rijk in de Lage Landen 

Na een beknopte geschiedenis van het Romeinse Rijk wordt de komst van de 
Romeinen in onze streken beschreven, gevolgd door een beschrijving van de 

noordgrens (de limes) van het Romeinse Rijk. 

• Vos, Wouter 
Romeinen in Woerden: het archeologische onderzoek naar de militaire bezetting en de 

scheepvaart van Laurium. 
Mooi geïllustreerd overzicht van de opgravingen en vondsten, o.a. van Romeinse 

schepen in Woerden. 

• Zien, doen, beleven: langs de grens van het Romeinse Rijk 
Beknopt overzicht met informatie over projecten, beelden, parken, musea en andere 

bezienswaardigheden langs de Limes. Deze samenwerking tussen de provincies Zuid-
Holland, Utrecht en Gelderland heeft als doel de Limes zichtbaarder en meer beleefbar 

te maken. 
 

 

Jeugdboeken 
 

• Dam, A. van 
Avé Caesar!: verhalen over de Romeinen in Nederland 
Tien verhalen over de Romeinen in Nederland. Van 7 tot 12 jaar. 

• Op zoek naar de Limes 
Informatieboekje voor de jeugd over de Limes in Nederland. 

 
 
Filmpjes 

 

• Romeinen in Zuid-Holland 

Kort filmpje over de periode dat de Romeinen in Nederland verbleven. 

• UNESCO-verklaring van de Romeinse Limes getekend  
Kort filmpje over deze plechtigheid waarmee de Nederlandse Limes definitief wordt 

voordragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

• Romeinen langs de Oude Rijn 
Filmpje met een fotopresentatie waarin langs de Limes (het traject van Utrecht tot 

Katwijk) om de 1.500 meter een foto is genomen van de huidige situatie.  

• Op het spoor van Romeinen en Bataven 

Teleac/NOT-uitzending over de speurtocht van een journaliste langs de Nederlandse 
Limes. Ze reist voor een groot deel langs de Limes in Zuid-Holland. 

• De Romeinse Limes 
Filmpje uit de jeugdserie Het Klokhuis. Mustafa wordt gerekruteerd als Romeinse 
legionair. Tijdens zijn training leert hij hoe goed en modern het Romeinse leger was 

uitgerust. Bovendien is te zien dat de Romeinen hun tijd ver vooruit waren en nieuwe 
dingen als badhuizen en bakstenen mee naar Nederland namen. 

 
 
Sociale media 

 

• Limeswiki Community (Facebook) 

De Facebook-pagina hoort bij www.limeswiki.nl om evenementen aan te kondigen en 
publiek de mogelijkheid te geven om informatie over de Limes en het Romeinse Rijk in 
Nederland te delen. 

• Romeinse Limes Nederland (Facebook) 
Facebook-pagina van de Stichting Romeinse Limes Nederland. De stichting zet zich in 

om de bekendheid te vergroten van het grootste monument in Nederland: de Romeinse 
Limes. 

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.411121154.html/de-romeinse-limes/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.331762420.html/romeinen-in-woerden--het-archeologische-onderzoek-naar-de-militaire/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.381160203.html/zien--doen--beleven--langs-de-grens-van-het-romeinse-rijk/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.362836248.html/avé--caesar---verhalen-over-de-romeinen-in-nederland/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.352328282.html/op-zoek-naar-de-limes/
https://www.youtube.com/watch?v=8MYQRCAtzRY
https://www.youtube.com/watch?v=pZwjgOP3geY
https://www.youtube.com/watch?v=yUzzWrNLfVA
https://www.youtube.com/watch?v=btz5pUCeZYg
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2531/Romeinse+Limes
https://www.facebook.com/Limeswiki-423699491047749/
http://www.limeswiki.nl/
https://www.facebook.com/RomeinseLimesNederland
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Websites 
 

• Limes; De geschiedenis van Zuid-Holland 
Deze website is het portal naar informatie over de zeven erfgoedlijnen die de provincie 
Zuid-Holland heeft benoemd, waaronder de Limes. De site geeft informatie over de 

geschiedenis van de Romeinen in Zuid-Holland en de restanten die tegenwoordig in 
ons landschap en musea te bekijken zijn. 

• En toen.nu: Romeinse limes 
Educatieve site over dit onderdeel van de Canon van Nederland 

• Geschiedenis van Zuid-Holland: Educatie Romeinse Limes 

Lespakket over Romeinse technieken voor jongeren van 11 tot 14 jaar.  

• Romeinen in Nederland 
Educatieve site met lessen van ’Meester Henk’. 

• Romeinse kust 
Website van het archeologische bureau over Romeins archeologisch onderzoek langs 

de Nederlandse kust. Met blogs over de voortgang van diverse projecten.  

• Romeinse Limes 
Foto’s van opgravingen en andere beelden van de Romeinse limes in Nederland. 

• Romeinse Limes.NL 
Website van deze stichting geeft uitgebreide informatie over de geschiedenis van de 

Romeinse Limes in Nederland. 

• Vensterplaat Romeinse Limes 
Digitale poster met de afbeelding van een confrontatie tussen Bataven en het 

Romeinse leger waarop geklikt kan worden voor meer informatie. 

• Wiki De Limes 
De Limeswiki verzamelt informatie over de Limes en het Romeinse Rijk in Nederland. 

• De Limes, de Rijn als grensrivier van het Romeinse Rijk 
Website met informatie over het leven van de Romeinen in Nederland en hoe ze 

samenleefden met de bevolking die ze er aantroffen. 

• Romeinen in Nederland 
Website die aangeeft hoe de Romeinen in Nederland kwamen, hoe ze er leefden en 

hoe ze uiteindelijk weer vertrokken. Met informatie over bijvoorbeeld leger, wegen, 
goden, vrije tijd en slavernij. 

 
 
Schoolplaten 

 

• De Limes in Zuid-Holland: Noordgrens van het Romeinse Rijk 

Informatieve schoolplaat van het Erfgoedhuis Zuid-Holland 
 
 

Brochures 
 

• Limespaspoort 
Informatie- en opdrachtenboekje waarbij plekken langs de Limes in Zuid-Holland 
worden bezocht en toegelicht. Voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. 

• De Romeinen en de Limes in Zuid-Holland 
Rijk geïllustreerde uitgave van het Erfgoedhuis Zuid-Holland die een overzicht biedt 

van allerlei aspecten van het leven van de Romeinen in Zuid-Holland. 
 
 

http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/limes
https://www.entoen.nu/nl/romeinselimes
https://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/educatie-romeinse-limes
http://www.psammos.nl/rominned.html
https://romeinsekust.wordpress.com/
https://www.flickr.com/photos/153175584@N02
http://www.romeinselimes.nl/nl
http://www.entoen.nu/vensterplaat-romeinse-limes
http://www.limeswiki.nl/index.php/Hoofdpagina
http://www.surfspin.nl/limes.html
http://www.psammos.nl/rominned.html
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?event=tdetail;titcode=1133615;vestnr=6299;fmt=xml#tab1
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?event=tdetail;titcode=1158861;vestnr=6299;fmt=xml#tab1
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.352447885.html/de-romeinen-en-de-limes-in-zuid-holland/
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FORTEN, WACHTTORENS,  WEGEN, KANAAL EN AFWATERING 
 

 
Boeken 

 

• Romeinse wegen in Nederland 
Een overzicht van de actuele historische en actuele kennis over het netwerk van 

Romeinse wegen dat 2000 jaar geleden door Nederland liep. 
 

 
Jeugdboeken 

 

• Bolt, Jacqui 
Goedereede: haven in het Romeinse Rijk 

Het verhaal van Goedereede in de Romeinse tijd. Vanaf ongeveer 11 jaar. 

• Letterie, M.  
Aanval op het fort 

Een Romeinse jongen en een meisje van het Cananefatenvolk sluiten vriendschap. Als 
ze zien hoe de Pax Romana met voeten wordt getreden door een plunderende 

Germaanse stam, besluiten ze dit te melden bij het bestuur in Forum Hadriani. 
Uiteindelijk ontmoeten ze daar keizer Marcus Aurelius die naar hun verhaal luistert. 

Jeugdverhaal voor iedereen vanaf 10 jaar. 
 
 

Filmpjes 
 

• De Romeinse weg 
Dit filmpje volgt de aanleg van een weg langs de Nederlandse Limes. Waarom werd de 
weg aangelegd, wie bemoeiden zich ermee, welke materialen werden gebruikt en 

welke obstakels moesten overwonnen worden? 

• Romeinse legionairs bouwen een fortmuur 

Een natuurgetrouwe reconstructie van de bouw van een Romeinse fortmuur door 
deelnemers van Stichting Romeinenfestival (legionairs). Ter gelegenheid van het 
Romeinenweekend 2008 in Nijmegen op de exacte locatie van de originele muur. 

• Vaarweg achter de duinen 
Informatief filmpje over de waterverbindingen van de Nieuwe Maas tot Leiden, onder 

meer in de Romeinse tijd. 
 
 

Websites 
 

• Castellum Bodegraven weer zichtbaar 
 Via de app Time Travel Bodegraven (IOS en Android) wordt via een digitale 

reconstructie het Castellum, een Romeins fort gelegen op de plek van het huidige  

Bodegraven, weer tot leven gewekt.  Met een tablet of smartphone kunt u rondkijken in 
de Romeinse tijd en ook vergelijkingen maken met nu. 

• Historische Peutingerkaart in Katwijks Museum  
Website met de kaart waarop het Romeinse Rijk wordt afgebeeld als een langgerekt 
lint van wegen, rivieren en steden. Hij diende als een wegenkaart die kon worden 

uitgerold tot het deel dat men nodig had. 
 

 
 
ONTMOETING TUSSEN CULTUREN  

 
 

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.400948532.html/romeinse-wegen-in-nederland/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.340296275.html/goedereede--haven-in-het-romeinse-rijk/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.274138425.html/aanval-op-het-fort/
http://youtu.be/OTj62Cf0jMg
http://youtu.be/raPvoVIccPk
http://www.youtube.com/watch?v=ViLQou-S-iI
https://itunes.apple.com/nl/app/timetravel-bodegraven/id1021201214?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delightinteractive.timetravel.bodegraven
http://www.katwijksmuseum.nl/peutingerkaart
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Boeken 
 

• Hazenberg, Tom 
Romeinse kust 

Uitgave ter gelegenheid van een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden. Het mooi geïllustreerde boek biedt een overzicht van de situatie langs 
Noordzeekust in de Romeinse tijd met aandacht voor de verschillende stammen die 

daar leefden en hun omgang met de Romeinen. Veel foto’s van archeologische 
vondsten. 

• Vandepoel, Claudia 
Sapor Limitis, de smaak van de Limes: Romeinse recepten uit het gebied van 
Albaniana (Alphen aan den Rijn), Matilo (Leiden Roomburg) en Lugdunum 

(Katwijk) 
Fraai geïllustreerd Romeins kookboek met recepten, voorafgegaan door enkele 

hoofdstukken over de eetgewoonten en de gebruikte ingrediënten.  
 

 
Filmpjes 
 

• Romeinen 
Filmpje uit de jeugdserie Het Klokhuis over het leger en allerlei aspecten van het 

dagelijks leven in Romeins Nederland. 

• De Romeinen in Nederland  
Zwart-witfilmpje over de Romeinse periode in Nederland. Wat brachten de Romeinen 

allemaal mee aan nieuwe producten, ambachten en uitvindingen? 

• Romeinen in ons land 
Educatieve ‘histoclip’ over de Romeinse tijd: de komst van de Romeinen, de Bataafse 

opstand en de invloed van de Romeinen. 

• Romeinen in ons land: Ze brachten perziken, kippen en geld 

SchoolT.V. filmpje over alle nieuwe producten en uitvindingen die de Romeinen mee 
naar Nederland namen.  

• Romeinse badhuizen, met zijn allen badderen 

Het badhuis was in de Romeinse tijd een openbaar gebouw waarin mensen 
samenkwamen om te baden. SchoolT.V. filmpje. 

• De Romeinse weg  
In beeld komen de aanleg van een weg langs de Limes én het leven in de forten en de 
kampdorpen waar soldaten en de lokale bevolking elkaar ontmoetten. 

• Vroeger was het anders: Romeinen in ons land 
SchoolTV uitzending over de Romeinen in Nederland. 

 
 

 

 
DE ROMEINEN IN ZUID-HOLLAND. FORT LUGDUNUM OF BRITTENBURG KATWIJK 

AAN ZEE  
 
 

Boeken 
 

• Buijtendorp, T.M.  
Brittenburg: verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk 
Rijk geïllustreerd boek over de zoektocht naar en de reconstructie van het Romeinse 

fort dat ter hoogte van Katwijk gelegen moet hebben. 
 

 
Filmpjes 

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.408331917.html/romeinse-kust/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.371691362.html/sapor-limitis--de-smaak-van-de-limes--romeinse-recepten-uit-het/
http://youtu.be/yJ1wQ94S8XU
https://www.youtube.com/watch?v=aPqU-ajcpQI
https://www.youtube.com/watch?v=JKeZFicqWGE&feature=youtu.be
https://schooltv.nl/video/romeinen-in-ons-land-ze-brachten-perziken-kippen-en-geld/
http://schooltv.ntr.nl/video/romeinse-badhuizen-met-zn-allen-badderen/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTj62Cf0jMg
https://www.youtube.com/watch?v=5VYpyFnGFes
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.420544283.html/brittenburg/
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• Kalla's toren  

Kort filmpje over het fort van Katwijk en het verhaal over de toren van keizer Caligula. 
 

 
 
Websites 

 

• De Brittenburg is zoek 

Website met waarnemingen, verhalen, vondsten en andere aanwijzingen over het 
mysterieuze fort de Brittenburg. 

• Geschiedenis van Zuid-Holland: Romeins fort De Brittenburg 

De resten van de Brittenburg liggen in zee. Ondanks vele waarnemingen, vondsten en 
andere aanwijzingen is de precieze locatie nog altijd niet bekend.  

• Katwijk (de Brittenburg) - Lugdunum 
De resten van de Brittenburg liggen in zee. Ondanks vele waarnemingen, vondsten en 
andere aanwijzingen is de precieze locatie nog altijd niet bekend. Hier vindt u een korte 

impressie van wat er wel bekend is over het fort. 
 

Apps 
 

• Time Travel Katwijk Brittenburg 

Gratis te downloaden reisapp voor IOS en Android. 
 

 
 
 

 
DE ROMEINEN IN ZUID-HOLLAND: FORT PRAETORIUM AGRIPPINAE VALKENBURG 

 
 

Boeken 
 

• Hingh, Anne de 

Romeinen in Valkenburg 
De opgravingsgeschiedenis en het archeologisch onderzoek van Fort Valkenburg, of 

zoals de Romeinen het noemden: Praetorium Agrippinae. 

• Smits, Elisabeth 
Leven en sterven langs de Limes 

Een onderzoek naar vier grafveldpopulaties, waaronder Valkenburg. 

• Vos, W. 
Romeinen op de Woerd 

Reconstructie van een woonwijk (de voormalige vicus van Fort Valkenburg) op de 
grond van een vergeten afgraving. 

 
 

Filmpjes 
 

• De kerktoren 

Filmpje over opgravingen in Valkenburg in de Gemeente Katwijk. Onder de kerk liggen 
resten van Fort Valkenburg. 

• Schildwachten langs de Rijn 
Filmpje over de grensverdediging langs de Limes bij Valkenburg in de Gemeente 
Katwijk. 

• Kustbewoners    
Informatie over de boerennederzetting Zanderij die handeldreef met de Romeinen. 

https://www.youtube.com/watch?v=jwqapAIMGms
http://historiek.net/de-brittenburg-is-zoek/16311/
https://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/collecties/romeins-fort-de-brittenburg
https://web.archive.org/web/20070928045202/http:/www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000674.html
https://itunes.apple.com/nl/app/timetravel-katwijk-brittenburg-limes/id1068853078?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delightinteractive.timetravellimeskatwijk
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.296136727.html/romeinen-in-valkenburg--zh---de-opgravingsgeschiedenis-en-het-archeologische/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.297272128.html/leven-en-sterven-langs-de-limes--het-fysisch-antropologisch-onderzoek/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.353731358.html/romeinen-op-de-woerd--reconstructie-van-een-woonwijk-op-grond-van/
https://www.youtube.com/watch?v=UTm1LYVubjQ
http://youtu.be/Wr1uQdUekO4
https://www.youtube.com/watch?v=3D6AdmC526Y
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• Romeinse weg  
Op de plek van de huidige N206 rond Valkenburg lag ooit de Romeinse weg. 

• Bij nader inzien: wonen en werken langs de weg: kampdorp uit de Romeinse tijd 
in Valkenburg (Z-H) 
Filmpje over het huidige terrein De Woerd bij Katwijk waar vroeger de vicus (het 

kampdorp) van Fort Valkenburg lag. 
 

 
 

DE ROMEINEN IN ZUID-HOLLAND: FORT MATILO LEIDEN 
 
 

Boeken 
 

• Brandenburger, C.R. 
Matilo, Rodenburg, Roomburg: de Roomburgerpolder: van Romeins castellum 
tot moderne woonwijk   

De rijke geschiedenis van Roomburg aan de hand van vondsten en feiten. 

• Lems, Els 

Op zoek naar Matilo: Sporen van de Romeinen in Leiden  
Sporen van de Romeinen in Leiden, zoals het castellum Matilo aan de Oude Rijn in de 
huidige wijk Roomburg. 

 
 

Filmpjes 
 

• Limes Leidse ommelanden  
Reis per boot over de tegenwoordige watergrens van de Limes tussen Leiden (Fort 
Matilo) en Alphen aan den Rijn (Fort Albaniana).  

• Opening archeologisch park Matilo  
De opening van het archeologische park. 

• Leiden in beeld: archeologisch Park Matilo geopend  

De opening van recreatiepark Matilo, op de bodemresten van het Romeinse fort. 
 

 
Websites 
 

• Archeologisch Park Matilo 
Informatieve site van de Gemeente Leiden met historische informatie, nieuws, 

activiteiten en links. 

• PRAE: Park Matilo 
Over de aanleg van een Romeinse tuin en een kloostertuin in het Park Matilo. 

 
 

 
DE ROMEINEN IN ZUID-HOLLAND: FORT ALBANIANA ALPHEN AAN DEN RIJN 
 

 
Boeken 

 

• Alphen aan den Rijn – Albaniana 1998-1999 : opgravingen in de Julianastraat, de 
Castellumstraat, op Het Eiland en onder het St.-Jorisplein 

Gedetailleerd verslag van de opgravingen in Alphen aan den Rijn.  

• Alphen aan den Rijn – Albaniana 2001-2002: opgravingen tussen de 

Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn 
Gedetailleerd verslag van de opgravingen in Alphen aan den Rijn.  

https://www.youtube.com/watch?v=DnyrBEraQc0
https://www.youtube.com/watch?v=eq_Pj3u4X58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eq_Pj3u4X58&feature=youtu.be
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.372731864.html/matilo-rodenburg-roomburg--de-roomburgerpolder--van-romeins-castellum/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.145329666.html/op-zoek-naar-matilo--sporen-van-de-romeinen-in-leiden/
https://www.youtube.com/watch?v=h3W2OAz8ULs
https://www.youtube.com/watch?v=mrLGSbWhf98&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=RQCql2JCpkg#t=43
http://www.parkmatilo.nl/
http://www.prae.biz/park-matilo
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.202500659.html/alphen-aan-den-rijn-albaniana-1998-1999--opgravingen-in-de-julianastraat/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.272629030.html/alphen-aan-den-rijn-albaniana-2001-2002--opgravingen-tussen-de/
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• Kalee, C.A. 
Terra sigillata langs de Limes 

Boekje over de vondst van 120 vormschotelscherven in Hoorn bij Alphen. 
 

 
 
DE ROMEINEN IN ZUID-HOLLAND: FORUM HADRIANI 

 
 

Boeken 
 

• Forum Hadriani : van Romeinse stad tot monument 
Een bonte verzameling bijdragen over Forum Hadriani en haar archeologische 
vondsten. Met veel foto's en kaarten. 

 
Jeugdboeken 

 

• Kila, Erick 
 Verhalen van de Romeinse kust 

 Bundel met drie verhalen die gesitueerd zijn in de buurt van het huidige Voorburg, waar 
 toen de Romeinse stad Forum Hadriani gevestigd was. Vanaf 10 jaar. 

 
 
Filmpjes 

 

• Bij nader inzien: nieuw onderzoek naar oude opgravingen 

Forum Hadriani: burgers en boeren: leven in en om Romeins Voorburg 
De uitkomsten van een onderzoek naar de voedselvoorziening van  Forum Hadriani. 

 

 
Websites 

 

• De Cananefaten & Forum Hadriani  
Beknopte informatie over de genoemde onderwerpen. 

• Hadrianus, de reiskeizer met de baard   
Een korte beschrijving van het leven van deze Romeinse keizer. 

 
 

 

DE ROMEINEN IN ZUID-HOLLAND: NIGRUM PULLUM 
 

 
Jeugdboeken 
 

• Hazenberg, Tom 
Varen op de Romeinse Rijn: de schepen van Zwammerdam en de Limes 

Informatief jeugdboek over de Romeinse schepen van Zwammerdam en andere 
archeologische vondsten langs de limes. 

 

 
Websites 

 

• Nigrum Pullum 
Beknopte informatie over de opgraving van een Romeins grensfort.  

• Wikipedia: Nigrum Pullum 

• Zwammerdamschepen 

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.227163354.html/terra-sigillata-langs-de-limes/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.29810931X.html/forum-hadriani--van-romeinse-stad-tot-monument/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.410342653.html/verhalen-van-de-romeinse-kust/
https://www.youtube.com/watch?v=x4ixnYs7QHc
https://www.youtube.com/watch?v=x4ixnYs7QHc
http://www.surfspin.nl/forumhadriani.html
http://www.surfspin.nl/hadrianus.html
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.401638200.html/varen-op-de-romeinse-rijn--de-schepen-van-zwammerdam-en-de-limes/
http://www.zwammerdamschepen.nl/nigrum-pullum.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nigrum_Pullum
http://www.zwammerdamschepen.nl/home.html
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Website over de ontdekking van de wereldberoemde Zwammerdamschepen en het 
restauratieproject. 

 
 

Apps 
 

• Time Travel Zwammerdam  
Gratis te downloaden reisapp voor IOS en Android. 

 

 
 

 
ER OP UIT! 
 

 
Activiteiten 

 

• De historische keuken 
Allerlei publieksactiviteiten om  mensen van onze tijd kennis te laten maken met o.a. 

Romeins voedsel en de Romeinse eetcultuur. Activiteiten als lezingen, smaaklessen en 
workshops. 

 
 
Musea 

 

• Archeon – Alphen aan den Rijn 

In een Romeins openluchtmuseumdorp is de Romeinse tijd te beleven met allerlei 
attracties uit die tijd. 

• Archeologiehuis – Alphen aan den Rijn 

Het Archeologiehuis geeft een overzicht van de rijke geschiedenis van de provincie Zuid-
Holland met archeologische vondsten, digitale media en opdrachttafels. Ook informatie over 

de Romeinen in Zuid-Holland. 

• Swaensteyn Museum: Romeinen aan de Vliet: Romeinse vondsten 
In de Romeinse tijd stond op het huidige grondgebied van Voorburg de plaats Forum 

Hadriani. Deze plaats was bewoond tussen het eind van de eerste eeuw en het eind 
van de derde eeuw. In de Romeinenzaal van het museum zijn vondsten uit de stad te 

zien. 

• Rijksmuseum van Oudheden – Leiden 
De Romeinse afdeling van het museum heeft een vaste collectie Romeinse vondsten, 

onder andere uit de Limes-zone. 

• Museon – Den Haag 

De permanente tentoonstelling 'Romeinen achter de duinen' toont vondsten uit de 
Haagse duinen, allemaal afkomstig van Romeinse legerplaatsen. 

• Katwijks Museum – Katwijk 

In dit museum is een kopie van de Peutingerkaart te zien. Deze kaart is de 
belangrijkste bron van wat wij tegenwoordig weten over de topografie van het 

Romeinse Rijk. 
 

 

            
  

Routes voor fietsen, wandelen en varen 
 

• Denekamp, Jolanda  

Romeinse limespad: wandelen langs de grens van het Romeinse Rijk in 
Nederland 

https://itunes.apple.com/us/app/timetravel-zwammerdam/id1066898556?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delightinteractive.timetravellimeszwammerdam&hl=nl
http://www.dehistorischekeuken.nl/
https://www.archeon.nl/nl/park-informatie.html
http://www.archeologiehuiszuidholland.nl/
http://www.swaensteyn.nl/
http://www.rmo.nl/collectie/afdelingen/romeinen
http://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/romeinen-achter-de-duinen
http://www.katwijksmuseum.nl/peutingerkaart
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.417589395.html/romeinse-limespad/
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Gidsje van het langeafstandwandelpad van 275 km van Katwijk naar Berg en Dal.  

• Fietsen langs de Limes: Van Katwijk naar Leiden  (digitaal) 

 Fietstocht van 43 kilometer van Katwijk naar Leiden. Bevat een geïllustreerde 
beschrijving en een kaart. 

• Fietsen langs de Limes: Van Katwijk naar Leiden  (gedrukte versie) 
 Fietstocht van 43 kilometer van Katwijk naar Leiden. Bevat een geïllustreerde 

beschrijving en een kaart. 

• Fietsgids Romeinse Limesroute 
Gidsje voor een fietstocht in 6 etappes van Katwijk tot Millingen aan de Rijn, voorzien 
van routekaartjes, routebeschrijvingen aan de hand van knooppunten en historische 

informatie. Het gidsje is voorzien van vele kleurenfoto’s. 

• Geheimen van de Bollenstreek 

Fietsroute van 54 kilometer door de Bollenstreek met specifieke aandacht voor de 
Romeinse geschiedenis. Het start- en eindpunt ligt in Sassenheim. 

• Fietsen langs de Limes – Het kanaal van Corbulo 

Deze fietsroute (48 km) ligt langs het Kanaal van Corbulo, dat in 47 na Chr. door de 
Romeinen is gegraven om de Maas met de Oude Rijn te verbinden. Dit 

kanaal volgt ruwweg de loop van rivier de Vliet (ook wel Rijn-Schiekanaal genoemd). 
Langs het Kanaal van Corbulo zijn veel archeologische vondsten gedaan.  

• Naber, Marycke Janne 

Romeinse veldtochten 
Dit boekje bevat 7 wandelingen, waarvan een aantal in Zuid-Holland, langs de 

noordgrens van het Romeinse rijk, De wandelingen zijn tussen de 10 à 15 kilometer 
lang. 

• Romeinse Limes 1: Katwijk aan Zee – Valkenburg ZH 

Wandelroute met audiotour van Izi-Travel. 

• Romeinse Limes 2: Valkenburg - Leiden 

Wandelroute met audiotour van Izi-Travel. 

• Romeinse Limes 3: Leiden Centrum – Leiden fort Matilo 
Wandelroute met audiotour van Izi-Travel. 

• Romeinse Limes 4: Leiden fort Matilo – Leiderdorp – Koudekerk a/d Rijn 
Wandelroute met audiotour van Izi-Travel. 

• Romeinse Limes 5: Koudekerk aan den Rijn – Alphen aan den Rijn 

Wandelroute met audiotour van Izi-Travel. 

• Romeinse Limes 6: Alphen aan den Rijn Centrum – Archeon – Zwammerdam 

Wandelroute met audiotour van Izi-Travel. 

• Romeinse Limes 7: Zwammerdam Nigrum Pullum – Bodegraven Centrum 
Wandelroute met audiotour van Izi-Travel. 

• Romeinse Limes 8: Bodegraven Centrum – Wierickerschans – Woerden Centrum 
Wandelroute met audiotour van Izi-Travel. 

• Wandelen langs de Limes 

Veertien apart beschreven dagtochten van Katwijk naar Xanten (BRD), waarvan de 
eerste drie wandelingen in Zuid-Holland liggen: Katwijk – Leiden (13 kilometer), Leiden 

– Alphen aan den Rijn (19 kilometer) en Alphen aan den Rijn – Bodegraven (11,5 
kilometer). 

• Omnesviae: de Romeinse routeplanner 

De gegevens van de Kaart van Peutinger, de routekaart van het Romeinse Rijk in 
Nederland, zijn omgezet naar een routeplanner met een hedendaags reisadvies tussen 

de plaatsen op de kaart. 

• Archeologische atlas van de oudheid 
Deze wiki koppelt Romeinse vondsten en restanten in het landschap aan een 

wereldkaart van Google Maps. Via GPS zijn vondsten in de directe omgeving te 
traceren en te bezoeken. 

• Stichting Romeins schip Woerden: Welkom in Romeinse sferen 
Informatie over vaartochten en arrangementen op twee Romeinse replica-schepen. 

 

http://www.waterwegwijzer.nl/OpenLayers/appl/route/FRouteLimes01.pdf
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.380597810.html/fietsen-langs-de-limes--van-katwijk-naar-leiden/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.413172937.html/fietsgids-romeinse-limesroute/
http://www.heerlijkbuiten.nl/media/recreatie_zuidholland/org/documents/routes/den%20haag%20e.o/dh%20eo%20geheimen%20van%20de%20bollenstreek.pdf
http://www.waterwegwijzer.nl/OpenLayers/appl/route/FRouteLimes02.pdf
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.402101871.html/romeinse-veldtochten/
https://izi.travel/nl/b50a-romeinse-limes-1-katwijk-aan-zee-valkenburg-zh/nl#tour_details_first
https://izi.travel/nl/e33e-romeinse-limes-2-valkenburg-leiden-centrum/nl
https://izi.travel/nl/c146-romeinse-limes-3-leiden-centrum-leiden-fort-matilo/nl
https://izi.travel/nl/7e95-romeinse-limes-4-leiden-fort-matilo-leiderdorp-koudekerk-ad-rijn/nl
https://izi.travel/nl/7a63-romeinse-limes-5-koudekerk-aan-den-rijn-alphen-aan-den-rijn/nl#tour_details_first
https://izi.travel/nl/f728-romeinse-limes-6-alphen-aan-den-rijn-centrum-via-archeon-zwammerdam/nl
https://izi.travel/nl/7393-romeinse-limes-7-zwammerdam-nigrum-pullum-bodegraven-centrum/nl#tour_details_first
https://izi.travel/nl/0cb6-romeinse-limes-8-bodegraven-centrum-wierickerschans-woerden-centrum/nl
http://www.limeswandeling.nl/
http://www.omnesviae.org/
https://vici.org/
http://romeinsschipwoerden.nl/
http://romeinsschipwoerden.nl/
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