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Interview met Wouter Vos  Deel 1 
 

Archeoloog Wouter Vos plaatst legioenskamp in 
context Leendert van der Ent 

 
Vragen, vragen, vragen. Het is duidelijk dat het legioenskamp in Valkenburg bestaan heeft 
ergens tussen 39 en ongeveer 55 na Christus. Dat is een periode waarin de Romeinen in onze 
regionen van alles ondernamen. Maar helaas zeggen de antieke bronnen juist tussen 37 en 47 
periode heel weinig over wat zich hier nu precies heeft afgespeeld. Waarschijnlijke scenario's 
zijn wel te maken. “Eén van de mogelijkheden is, dat het legioenskamp het XXe legioen uit 
Neuss herbergde toen het in 43 op doorreis was naar Britannia”, zegt archeoloog Wouter Vos.    

Damp slaat van de rivier af. De eerste stralen van de lentezon breken door de mistflarden en 
strijken over de schepen die zachtjes schommelend aan de Rijnkade in Praetorium Agrippinae 
liggen te wachten. Trompetgeschal maakt duidelijk dat niet alleen de natuur, maar ook de 

mensheid  wakker is. In 
het legioenskamp op de 
oever is het een drukte 
van belang. Officieren 
schreeuwen bevelen en 
soldaten stellen zich op in 
colonnes om hun mars 
richting het doel van die 
dag te beginnen.... 

Maar wat is dat doel? 
Steken ze zo meteen het 
estuarium over naar de 
noordoever, om via de 
duinen de eerste schreden 
van een strafexpeditie 
tegen de Friezen te 
zetten? Schepen ze zich in 
voor de overtocht naar 
Britannia om langs de kust 

naar Boulogne af te zakken, om vandaar het Kanaal over te steken?1  

 
1Op deze eerste oversteek naar Britannia voeren ze waarschijnlijk het estuarium van de Rijn uit en daarna langs de 
kust. Het kan zijn dat deze ervaring niet zo prettig was. Dat kan de aanleiding zijn geweest om in 47 het Kanaal van 

Afb. 1 Opgravingslocaties in Valkenburg 
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Verloren geschiedenis 

“Het behoort allemaal tot de 
mogelijkheden”, stelt archeoloog 
Wouter Vos van Vos Archeo en van 
Saxion Hogeschool vast.“  
Maar welk van de opties het is geweest 
en in welk jaar precies, dat weten we 
niet. We hebben tot nu toe namelijk 
maar één echt betrouwbare 
dendrochronologische vaststelling voor 
de ouderdom van het legioenskamp. Dit 
oudste teruggevonden hout aan de 
Nederlandse limes – gedateerd op 
39/40 na Chr. plus of min zes jaar – 
komt uit een proefsleuf uit 2010. Het 
blijkt inmiddels dat dit hout tot de 
fundering van de vijfentwintig meter 
brede poortconstructie aan de westkant 
van het legioenskamp behoorde.2 Zo'n 
kamp van groter dan 400 bij 400 meter 
moet wel de basis voor een enorme 
legerinzet voor een belangrijke 
campagne zijn geweest.”  

Helaas valt deze dendrochronologische 
datering, tussen 33 en 46 na Chr., 
vrijwel volledig samen met de periode 
van 37 tot 47 na Chr. Dat is precies de 

periode waarvan de geschriften van Tacitus – de belangrijkste chroniqueur over deze streek en 
periode – verloren zijn gegaan. Het is zeker dat het legioenskamp bewust en gecontroleerd is 
ontmanteld. Dat is gebeurd vóór 69, want toen zijn alle kampementen langs de limes in brand 
gestoken en een brandlaag ontbreekt hier. Rond 80 ging er een geul door de rand van het 
legioenskamp stromen.  

  

 
Corbulo als binnengaatse route uit te graven.  
2 Er is nog een dendrochronologische vaststelling van Romeins hout uit Valkenburg, door Pauline van Rijn in 
de jaren tachtig gemaakt. Die heeft dezelfde datering, maar het is niet volledig duidelijk waarvandaan zij haar 
monsters destijds heeft genomen. Het vermoeden is, dat dit uit de tegenoverliggende poort aan de oostkant komt, 
maar zeker is dat niet.  

Afb. 2 Archeoloog Wouter Vos 
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Meer dendrochronologische onderbouwing 

Vos vindt het jammer dat de hele natuurwetenschappelijke bewijsvoering over het 
legioenskamp nu nog berust op slechts één dendrochronologische vaststelling. Het 
legioenskamp heeft verder wel exact dezelfde bouw, met een wal van zoden opgestapeld, op 
liggende balkjes, als het eerste castellum in Valkenburg.3  

De detaillering van deze 
zogeheten Gallische bouwwijze 
komt heel precies overheen. De 
datering van het castellum is op 
basis van terra sigillata 
(gestempeld aardewerk) en 
muntvondsten vastgesteld en 
komt overeen met de 
dendrochronologische 
vaststelling van het 
legioenskamp.  

“Het gaat dan ook niet om het 
vermoeden dat die ene 'dendro' 
fout is.”, zegt Vos. In zijn 

algemeenheid geldt: één datapunt is geen datapunt. “Verder kunnen meer 
dendrochronologische bepalingen wellicht helpen om de datering nog iets preciezer te krijgen. 
En dat kan belangrijk zijn, want het kan helpen om bepaalde scenario's uit te sluiten. Het 

 
3 Het alternatief voor deze Gallische bouwwijze is het bouwen van een houten box die vervolgens wordt 
volgestort met aarde. 

Afb. 3 Wal en Toren van het legioenskamp 

Afb. 4 Wal en toren uit de oude opgraving van het castellum in het dorp, 
met een interpretatie van de walconstructie 
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aanvullende dendrochronologische onderzoek loopt nu en ik ben erg benieuwd naar de 
uitkomst.” 

Van tijdelijk naar permanent 

Tijdens de Gallische oorlogen van 58-51 voor Chr. liet Caesar tijdelijke winterkampen 
aanleggen. Deze bestonden uit een gracht, waarbinnen een wal wordt opgeworpen. Op het 
binnenterrein stonden  tenten. Een dergelijk tijdelijk kamp had geen torens of poorten. Bij de 
legioenskampen vanaf Augustus verandert dat. Ondanks dat het waarschijnlijk om tijdelijke 
uitvalsbases voor grote troepenverplaatsingen ging, kregen de constructies een meer 
permanent karakter. Het werden verdedigingswerken met torens, poorten, wallen en een 
houten binnenbebouwing.  

Dat is wat ook in Valkenburg is teruggevonden: een enorm kamp met permanent lijkende 
verdedigingswerken, ondanks dat het misschien maar bedoeld was voor kortstondig gebruik.   

  

Afb. 5 De poortconstructie van het legioenskamp van boven gezien 
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Afb. 6 Westpoort van het legioenskamp met een reconstructie door Johnson 

In de periode tussen 28 en 60 na Chr. werden er talloze militaire acties langs het Nederlandse 
deel van de Rijn ontplooid. In het  begin van deze periode werden er geen kampen opgezet met 

als doel een permanente bewaking van 
de limes op te zetten; de castella en 
castra werden gebouwd als uitvalsbases 
voor tijdelijke expedities. Naar het 
einde van deze periode ontstond er een 
vaste, permanente bezetting van de 
limes langs de Rijn, waarbij een selectie 
van de eerder aangelegde tijdelijke 
kampen een meer permanente rol 
toebedeeld had gekregen.  

Legioenskampen die in eerste instantie 
misschien ook tijdelijk werden 
aangelegd zoals in Valkenburg, waren 
er ook in Bonn, Neuss en Mainz. In 

Xanten is zelfs een 'dubbelkamp' voor de huisvesting van twee legioenen gevonden. Het grote 
verschil met Valkenburg is, dat dergelijke kampen bij plaatsen als Bonn, Mainz en Xanten nog 
eeuwen later bleven bestaan voor de legioenen van het Rijnleger.  

Het legioenskamp in Valkenburg is door de Romeinen zelf gesloopt en ontmanteld.  

Afb. 7 Meest linker paal van linker poorttoren van het 
legioenskamp 
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Er is één ander voorbeeld bekend van een 
legioenskamp dat zorgvuldig werd 
ontmanteld, zoals dat ook in Valkenburg 
gebeurd lijkt. Het gaat om het kamp bij 
Inchtuthil in Schotland dat ongeveer 
tussen 82 en 87 bestaan heeft en al werd 
ontmanteld voordat het af was. Uit de 
opgravingen daar is gebleken hoe grondig 
alle materialen werden hergebruikt. De 
palen werden waar dat kon uitgegraven 
waar dat kon, om ze later te kunnen 
hergebruiken. In de smidse (fabrica) werd 

3 ton aan spijkers gevonden die uit het hout getrokken waren.   

Scenario's 

Terug naar de scenario's over de expedities 
waarvoor dit legioenskamp kan zijn aangelegd. 
Scenario één en twee betreffen de voorbereiding 
van expedities onder Caligula naar Germania in 
39 en naar Engeland in 40. Die oversteek is er 
toen niet gekomen. De Romeinen waren niet dol 
op expedities overzee, zeker niet over de 
onstuimige Noordzee. Het zou kunnen dat de 
legioenen geweigerd hebben zich in te schepen. 
Het is bekend dat ze dit onder Caesar ook slechts 
met grote tegenzin deden.  

Of was het misschien optie drie, de 
expeditie van soldaten die in 41 onder 
generaal Gabinius diep in Germania op 
zoek gingen naar de laatste verloren 
legioensstandaard van de verslagen 
legioenen van Varus? Tijdens een eerdere 
expeditie waren al twee van die 
standaarden teruggevonden, maar de 
laatste werd nog vermist. Gabinius weet 
deze 'aquila' (adelaar) inderdaad terug te 
vinden, en wel bij de Chauken in Noord-
Duitsland.   

  

Afb. 8 Het is uit de sporen duidelijk dat het kamp zorgvuldig 
gedemonteerd is. 

Afb. 10 De hypothese is, dat de bouwmaterialen mee naar 
Engeland zijn genomen; het is afwachten of er daar hout uit 
de Nederlandse delta opduikt. 

Afb. 9 Sommige palen van torenfunderingen zijn kennelijk 
noodgedwongen afgezaagd of afgekapt  
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Friezen en Chauken 

Mogelijkheid vier is, dat het legioenskamp is aangelegd voor de oversteek in 43 onder Claudius 
die wel doorging. De Duitse historicus Aloys Winterling vermeldt in zijn boek 'Caligula, een 
biografie' dat in 43 vier legioenen met hulptroepen in duizend schepen de oversteek waagden. 
Claudius stond bij zijn aantreden te boek als een zwakkeling en hij en zijn adviseurs wilden dat 
imago met de verovering van Britannia positief bijstellen. Die verovering zou hem als keizer op 
de kaart zetten.  

Dan rest nog een mogelijkheid: dat het tijdelijke legioenskamp in Valkenburg een rol speelde in 
de strafexpeditie van Corbulo in 47 tegen de Friezen en de Chauken ten noorden van de Rijn. 
Het daarbij ingezette Ve legioen Alaudae ('leeuweriken') had daarvoor wellicht naast Xanten 
een tweede uitvalsbasis nodig: Valkenburg. Het kan ook zijn dat het legioenskamp na de 
terugtrekking op de zuidelijke Rijnoever is aangelegd als 'werkkamp' om het kanaal van Cobula 
te gaan graven. 

“We weten heel globaal iets van een Friese opstand in 28”, zegt Vos. “Ondanks het feit dat de 
Friezen aan de noordkant van de Rijn wonen, hebben de Romeinen hier kennelijk een soort 
gezag. De Friezen waren in elk geval tribuutplichtig, want ze klagen dat ze te veel en te grote 
runderhuiden moeten leveren. Wat zich rond hen tussen 28 en 47 afspeelde, weten we niet. 
Het is aannemelijk dat het onrustig bleef. Het castellum Velsen 2 bleef in deze periode 
gehandhaafd en in 47 werd blijkbaar een strafexpeditie nodig geacht. Later, onder Nero (54-
68), gaat een Friese afvaardiging naar Rome om een pleidooi te houden voor het recht om 
landbouw te bedrijven op de noordelijke Rijnoever. Kennelijk mochten ze dat niet.”   

Het XXe legioen 

Of het nu onder Caligula of 
Claudius was, de regio 
waarvandaan de Romeinen 
op expeditie gingen, moest 
hoe dan ook veiliggesteld 
zijn. Dat is waarschijnlijk de 
reden dat alle forten aan de 
laatste vijftig kilometer van 
de Rijn, van  Vleuten, 
Woerden en Alphen tot 
Valkenburg, met een 
uitstapje naar Velsen ten 
noorden van de Rijn, 
allemaal in dezelfde jaren 

Afb. 11 Weergave van de marsroutes van de legioenen die in 43 naar Britannia 
overstaken. De marsroute van het XXe legioen gaat via Valkenburg 
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39 tot 43 gebouwd zijn.4 De forten konden de militaire scheepvaart bewaken.  

Dat pleit voor de twee Britannia-scenario's. De verovering van Britannia was een enorme 
onderneming die een buitengewone infrastructurele inzet vroeg. Daarbij is duidelijk dat de Rijn 
een belangrijke rol speelde als aanvoerroute. De vier legioenen kwamen respectievelijk uit 
Kroatië, Straatsburg, Mainz en Neuss. De eerste drie gingen vermoedelijk over de weg naar 
Boulogne, maar het ligt voor de hand dat het XXe legioen uit Neuss ervoor koos per schip de 
Rijn af te zakken, om van hulptroepen, materialen en voorraden nog maar te zwijgen. Dat kan 
een goede aanleiding zijn geweest om die forten langs de Rijn te bouwen. Over een weg langs 
de Rijn kon in elk geval niet, want die is pas voor het eerst rond 80 tot 85 aangelegd. 

Het XXe legioen zou dan bij Valkenburg zijn ingescheept om eerst langs de Noordzeekust af te 
zakken naar België of Noord-Frankrijk en vandaar de oversteek te maken naar de plek waar de 
legioenen in Britannia aan land gingen, bij Richborough. Vos: “Het is daarbij heel goed mogelijk 
dat niet alle vier de legioenen naar Richborough zijn gegaan; dit zou wel een heel grote 
troepenconcentratie in een klein gebied betekenen. Zo kan het ook zijn dat het XXe ergens 
oostelijker aan land is gegaan, bijvoorbeeld in Reculver. De Romeinse geschiedschrijver Cassius 
Dio beschrijft in elk geval dat de legioenen en hulptroepen in drie verschillende ploegen 
overstaken; het kan heel goed dat er daarbij één vanuit de Rijnmond vertrok.” 

  

 
4  De datering van Velsen 1 is 14 tot 28 en bij Velsen 2 gaat het om 39/40. 

Afb. 12 veldtekening van de weg van Hadrianus en toren (bij de pijlen) in het Marktveld 
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Kanaal van Corbulo 

Het is mogelijk dat het idee voor het kanaal van Corbulo is ontstaan doordat de buitengaatse 
route van het XXe legioen naar Britannia in 43 niet zo goed beviel. Als je nou eens een heel stuk 
door het binnenland zou kunnen varen, voordat je bij Domburg uiteindelijk toch 
noodgedwongen het zeegat naar Boulogne koos?  

Vos: “Tacitus schrijft, dat de soldaten aan het slabakken zijn voordat hij het heeft over het 
graven van het kanaal. Kan het zijn dat ze daarvoor al waren begonnen met het uitdiepen en 
koppelen van natuurlijke waterlopen, bijvoorbeeld vanaf de Woerd naar de Vliet als voorloper 
van het Kanaal van Corbulo?” 

Het is bekend dat dit project niet in één keer is uitgevoerd, maar verschillende aanlegperiodes 
kent. Ook is duidelijk dat het kanaal aansloot bij bestaande waterlopen. “De aansluiting naar de 
Rijn bij Matilo is pas later gegraven. Matilo is voor die vroege periode een minder 
waarschijnlijke plek, omdat de Romeinen zo'n kanaal het liefst direct achter de strandwal via 
bestaande waterwegen zouden laten lopen om zo dicht mogelijk bij de kust en de Rijnmonding 
te blijven.”  

Een interessant gegeven is, dat er aanvankelijk een geul werd verondersteld op de plek waar 
het legioenskamp blijkt te liggen. Het is inmiddels duidelijk dat het kamp tussen twee geulen in 
lag, die vermoedelijk in de tijd iets verschoven.5 Na de afbraak van het kamp kwam die geul 
namelijk zeker op de plek van de noordwestkant van het kamp te liggen. Dat er al een 
waterloop parallel aan de kust lag, kan een goede reden zijn geweest om het legioenskamp juist 
op deze plek te bouwen: allemaal aan boord op weg naar Engeland! 

  

 
5     Eén ten noorden en een ten zuiden van het legioenskamp. Het is niet helemaal duidelijk 
wanneer ze er lagen. Vos: “Ze lijken te liggen op de plek waar ook de verdedigingsgrachten rond 
het kamp moeten liggen. Op de plek van de noordelijke gracht, waar de archeologen nu graven, 
ligt in elk geval een geul. Het idee is, dat is doorgebroken na het gebruik van het kamp, op de 
kwetsbare plek van de gracht die aansloot richting de Rijn. Aan de zuidkant, tussen het 
legioenskamp en De Woerd , zou hetzelfde kunnen hebben plaatsgevonden. Hier is dat minder  
zeker. Wat ook zou kunnen is dat die geul al voor de aanleg van het kamp bestond en dat het de 
verbindingsgeul is richting het natuurlijke verloop van de Vliet, het latere Corbulokanaal.” 
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Interview met Wouter Vos  Deel 2 
 

Verrassing op De Woerd: Een havencastellum in 
Valkenburg  Leendert van der Ent 

De aanwezigheid van een groot legioenskamp in Valkenburg roept allerlei vragen op. Niet de 
minste daarvan is: waar was de haven waar alle legionairs, hulptroepen en voorraden werden 
ingescheept op weg naar hun missie? Die haven is eigenlijk al gevonden, gelooft archeoloog 
Wouter Vos van Vos Archeo en Saxion Hogeschool. “Het is inmiddels zeer aannemelijk dat er op 
De Woerd nog een derde kamp was. Het ligt verborgen onder de ambachtsnederzetting die er 
later in de eerste eeuw overheen is gebouwd. De afwijkende vorm wijst vermoedelijk op een 
havencastellum.”   

Een legioenskamp zonder haven? Dat is onwaarschijnlijk. Is een haven dan wat de huidige 
opgravingen nog aan het 
licht gaan brengen? “Dat 
zou nog kunnen, nabij 
de noordelijke gracht, 
maar ik denk het van 
niet. Die had dan al 
gevonden moeten zijn. 
Sterker nog, misschien is 
die al gevonden. Het 
meest waarschijnlijk is 
dat de haven bij De 
Woerd lag en dat de 
latere 
ambachtsnederzetting 
er bovenop is 
gebouwd.”  

Het is een kwestie van 
herinterpretatie van wat 
er nu eigenlijk gevonden 
is in bij de opgravingen 
in De Woerd in 1972 en 
in 1988.” De 
eindpublicatie daarvan 
zag overigens pas in 2012 (!) het licht. Er was in die tijd sprake van een kloof tussen 'veld' en 

Afb. 13 Oude kaart met daarop de ligging van het castellum in het dorp en een 
castellum in De Woerd. 
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'verhaal', de archeologen en de collega's die de vondsten op kantoor uitwerkten tot publicaties. 
Er werd bovendien veel gegraven, terwijl er weinig tijd beschikbaar was om die opgravingen uit 
te werken.  

“Dat is inmiddels wel iets verbeterd”, constateert Vos, “Hoewel het nuttig zou zijn het verschil 
tussen binnen- en buitenwetenschappers verder te verkleinen. Er lijkt nu in elk geval wat meer 
budget voor uitwerking, maar het is nog lang niet genoeg en niet structureel geregeld. Hoe dan 
ook denk ik dat het zin heeft om nu opnieuw, met de kennis die we nu hebben nog eens naar 
die opgravingen te gaan kijken. Dat doe ik en het opgravingsteam onder andere samen met 
conservator Jasper de Bruin van het RMO. Er blijken zaken te zijn gevonden waar ze toen weinig 
mee konden, omdat ze de logica ervan niet inzagen. Er ontbraken toen nog te veel 
puzzelstukjes; inmiddels hebben we er meer in handen, zodat we een groter deel van de puzzel 
kunnen leggen.” 

Gallische cohorten 

De hypothese die we nu hebben, is onder andere dat er meerdere kampen in Valkenburg 
kunnen zijn geweest. Het legioenskamp en het castellum zijn in dezelfde periode gebouwd. Vos: 
“Dat is 'toevallig' de periode dat ook het XXe legioen hier langskwam.” Hierop dient de vraag 
zich aan waarom er meerdere kampen tegelijk zijn gebouwd. Je hebt tenslotte een legioen en 
een legioenskamp ... 

Om de vraag te beantwoorden is het nuttig om uit te zoeken welke Romeinse legeronderdelen 
zich op welk moment waar bevonden. Vos: “Britse experts hebben een lijst opgesteld van de 
Romeinse legeronderdelen die volgens hen bij de verovering van Britannia in 43 betrokken 
waren. Ze baseren dat onder andere op graffiti en grafstenen die zijn gevonden. Zo staan op die 
lijst naast het XXe legioen ook de cohorten hulptroepen I tot en met V Gallorum. Dit sluit aan bij 
wat Geza Alföldy schrijft in 'Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania inferior' uit 1968 
en wat we weten van de slag bij de Mons Graupius in Schotland tegen de Picten in 83-84, 
namelijk dat er vaste combinaties bestonden van legioenen en hulptroepen. Het zou kunnen 
dat die Gallische cohorten en het XXe legioen een vaste combinatie vormden.” We weten op 
basis van de tekst op twee houten schrijfplankjes die in het castellum van Valkenburg zijn 
gevonden, dat het Derde Cohort van de Galliërs hier was gelegerd. Als die er gelijktijdig zijn met 
het XXe, vormden zij dan een eenheid, het XXe en dit Gallische cohort? En als je dat voor waar 
aanneemt, waar zijn dan die andere Gallische cohorten die volgens de Britten in 43 Engeland 
aandoen? Het ligt voor de hand om die ook in Valkenburg te zoeken? 

Ruiterbarakken 

En die zaten niet allemaal in het castelum in het dorp. Hoeveel mensen waren er in de eerste 
versie van dat fort gelegerd? Vos: “Waarschijnlijk niet meer dan een half cohort (drie centuries) 
infanterie, tweehonderveertig man, en twee ruitereenheden van ieder ongeveer zestig man. In 
castellum 1 van Valkenburg zijn de twee bijbehorende ruiterbarakken te herkennen, die in de 
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latere versies van de castella niet terugkomen.”  

En als er dan een half Gallisch cohort in het castellum in het huidige dorp werd gehuisvest, 
terwijl het XXe legioen in het legioenskamp was ondergebracht, waar zaten die andere 
cohorten dan? Zaten die ook in het legioenskamp? Of hadden ze eigen, tijdelijke castella, 
waarvan er later één werd uitverkoren om als permanent limesfort te dienen?  

Meer tijdelijke castella 

Voor het meest waarschijnlijke antwoord hebben De Bruin en Vos nog eens goed naar de 
sporen op De Woerd gekeken:  “Wat opviel, is dat een hoek die uit de oude opgravingen is waar 
te nemen, nu als de zuidoostelijke hoek van het legioenskamp kan worden herkend. Daarnaast 
zijn er, nog wat verder zuidelijk op De Woerd, ook nog twee parallelle greppels waar te nemen 
onder de achtererven van de latere Romeinse huizen die aansluiten op eveneens latere 
beerputten.”  

Afb. 14 Hier een profiel van de spitsgracht van het legioenskamp. Op gegevens van de oude opgravingen op De Woerd zijn 
twee parallelle greppels waar te nemen, die als de onderkanten van dergelijke drieënhalve meter diepe spitsgrachten 
kunnen worden gezien. 
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Het lijkt nu bij nader inzien veel op de 
onderkanten van twee drieënhalve meter diepe 
spitsgrachten van dezelfde omvang rond het 
castellum in het dorp. “Het is daarmee zeer 
aannemelijk dat er op De Woerd nog een tijdelijk 
castellum heeft gestaan”, concludeert Vos.   

Gezien de vermoedelijke aanwezigheid van de 
Gallische cohorten is het goed denkbaar dat er 
nog meer tijdelijke castella geweest zijn. “Een 
andere mogelijkheid is dat deze auxilia ook binnen 
de verdedigingswal van het legioenskamp waren 
gehuisvest”, oppert Vos. 

Haven! 

Binnen die twee grachten liggen opslagstructuren 
en een deel van een enorme kade van vijf meter 
breed en minimaal dertig meter lang, die nog 
verder doorloopt. Deze dateren uit de vroegste 
Romeinse fase van De Woerd, waar tijdens de 
opgravingen destijds weinig aandacht aan werd 
geschonken. 

Een op het eerste gezicht vreemd gegeven is, dat de gevonden kade half in het castellum 
doorloopt. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? Dit maakt het in elk geval onmogelijk dat het hier 
om een standaard castellum ging. Vos: “Zou dit een zogeheten havenfort geweest kunnen zijn, 
zoals Haltern, aan de Lippe oostelijk van Xanten, of net als Velsen? Dergelijke forten kennen 
geen standaard opzet; hun plattegrond kan er heel verschillend uitzien.” Is dat waar we in De 
Woerd nu naar kijken, dan is in dat geval ook de haven gevonden die er sowieso geweest moet 
zijn. 

En verder 

Het blijkt dus dat het uiterst nuttig kan zijn om nog eens goed te kijken wat er nu eigenlijk 
eerder bij Valkenburg allemaal gevonden is. Eén van de mogelijkheden is, om dit te doen aan de 
hand van het NWO-project 'Constructing the Limes'. Het verschaft Vos de gelegenheid om dit 
ook voor het Marktveld en ander nog nooit goed uitgewerkte data uit Valkenburg te gaan doen. 
“Om te beginnen ben ik van plan om samen met een groep studenten van Saxion Hogeschool 
die worden klaargestoomd voor wetenschappelijk onderwijs, en met onderzoekers van de 
Universiteit van Utrecht en de VU Amsterdam, dat onderzoek uit het slop te trekken. Er is 
onderzoek nodig om bijvoorbeeld de bestaande data van het grafveld te begrijpen en te 
duiden. Inmiddels is wel duidelijk dat er in oude onderzoeken soms conclusies zijn getrokken 

Afb. 15 Potloodschets van de huidige en vroegere 
opgravingen, die deels opnieuw geïnterpreteerd 
worden. Gearceerd: graven we op. 
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die voortkwamen uit oudere denkkaders.” 

Dat heeft volgens Vos ook veel te maken met de manier waarop het onderzoek wordt 
georganiseerd. Het springt van lokale opgravingen waar rapporten uit voortkomen, naar het 
niveau van een mega-onderwerp als 'De limes in Nederland'. Tussenstappen worden niet gezet, 
terwijl die juist veel kenniswinst zouden kunnen opleveren.  

Regio en thema 

Eén zo'n logische tussenstap is regionale duiding. Vos: “Dat kan tot meer begrip leiden over de 
samenhang tussen verschillende forten uit dezelfde tijd. De interpretatie van één deel van de 
limes heeft effect op een ander deel ervan. De conclusies die je trekt over Valkenburg hebben 
bijvoorbeeld effect op hoe je aankijkt tegen Velsen en Alphen en andersom. De omvang van 
constructies heeft effect op de aantallen mensen die zijn betrokken en dat heeft weer gevolgen 
voor de infrastructuur en de commandostructuur in Nijmegen in de eerste eeuw na Christus.”  

Een andere nuttige tussenstap is, om onderwerpen veel meer thematisch te benaderen, 
waardoor thematisch specialisten ontstaan die bijvoorbeeld alles weten over bijvoorbeeld 
grafvelden in een bepaalde periode. “In een gedegen wetenschappelijke analyse beginnen dan 
bepaalde opmerkelijke details veel meer op te vallen dan nu het geval is”, zegt Vos. Hij hoopt 
de voorbereidingen van die tussenstappen in het project 'Constructing the limes' in elk geval al 
te kunnen meenemen.  

Er zijn nog meer mogelijkheden om dat te doen, vertelt hij: “Samen met de opgravers van het 
legioenskamp van ADC en Archol en met medewerking van het RMO willen we een 
onderzoeksgroep oprichten met als doel het archeologisch onderzoek van Valkenburg uit het  
verleden nu goed op de kaart te zetten. Dat is echt nodig om de Romeinse geschiedenis van 
Valkenburg te begrijpen, want die is ingewikkelder dan we ooit hadden gedacht.”  

Leendert van der Ent 


