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1.	Inleiding	
	 Met	de	vondst	van	de	resten	van	een	houten	poortgebouw	 in	de	opgraving	van	
AWN-Rijnstreek	 in	 1995	 is	 het	 duidelijk	 dat	 er	 een	 castellum	 in	 Bodegraven	 heeft	
gelegen	en	wel	van	een	grootte	vergelijkbaar	met	de	andere	forten	langs	de	(Oude)	Rijn,	
gebouwd	om	van	deze	rivier	een	versterkte	grens	van	het	Romeinse	Rijk	te	maken.	Door	
uit	te	gaan	van	een	standaard	lay-out	is	door	Vos	e.a.1	de	ligging	van	het	castellum	van	
Bodegraven	 gereconstrueerd	met	 als	 vaste	 punten	 het	 poortgebouw	 en	 een	 soldaten-
barak	als	 interpretatie	van	een	deel	van	de	 tweede	opgraving	van	de	AWN	 in	1996	 in	
Bodegraven,	dat	 echter	door	de	opgravers	geïnterpreteerd	was	als	 een	kade.2	Er	 laten	
zich	ook	daarvan	afwijkende	liggingen	van	het	castellum	van	Bodegraven	indenken.	Het	
is	voor	vervolgonderzoek	naar	het	Romeins	verleden	van	Bodegraven	van	belang	daar-
mee	rekening	te	houden.	Het	grootste	deel	van	het	castellum	zal	vermoedelijk	oostelijk	
van	 de	 Oud	 Bodegraafseweg	 gelegen	 hebben.	 In	 dat	 gebied	 zijn	 weinig	 opgravingen	
gedaan	en	is	het	van	belang	daar	verder	naar	sporen	van	het	castellum	te	zoeken.	
	 In	 deze	 publicatie	 worden	 de	 opgravingen	 van	 AWN-Rijnstreek	 in	 Bodegraven	
van	1995,	1996	en	2002,	zoals	die	in	het	rapport	“Romeins	Bodegraven”3	uitvoerig	zijn	
beschreven	 en	 geanalyseerd,	 nog	 eens	 beschouwd	 en	 worden	 deels	 andere	 interpre-
taties	voorgesteld.	Naast	het	AWN-onderzoek	 is	ook	ander	onderzoek	meegenomen	 in	
de	discussie.	De	conclusies	over	het	castellum	van	Bodegraven	zijn	gebaseerd	op	soms	
tamelijk	beperkte	gegevens	en	op	enkele	veronderstellingen,	die	ten	dele	ongebruikelijk	
geacht	kunnen	worden.	Geologische	en	technische	argumenten	zijn	daarbij	van	belang.	
Deels	hebben	de	conclusies	een	hypothetisch	karakter;	ze	kunnen	interessant	zijn	voor	
verder	onderzoek.	
	
2.	Het	landschap	
	 In	de	omgeving	van	het	huidige	Bodegraven	moet	het	landschap	in	de	tijd	dat	de	
Romeinen	daar	doordrongen	 indrukwekkend	geweest	 zijn,	met	de	brede	hoofdstroom	
van	 de	 (Oude)	Rijn	meanderend	 tussen	 oeverwallen	 door	 een	 uitgestrekt	 veengebied.	
Het	gebied	heeft	waarschijnlijk	een	grote	dynamiek	gekend.	De	paleogeografische	kaart	
van	Van	Dinter	laat	zien	dat	er	in	het	gebied	van	Bodegraven	en	Zwammerdam	(afb.	1)	
een	complex	van	natuurlijke	waterlopen	is	geweest4.		
	 Ten	 zuiden	van	de	Rijn	bij	Bodegraven	 is	 een	 veenrivier,	 die	we	kennen	 als	 de	
“Oude	Bodegrave”.	Volgens	de	paleogeografische	kaart	splitste	die	zich	(bij	een	punt	op	
de	kaart	aangegeven	met	een	“S”)	in	een	deel	dat	naar	de	Rijn	in	Bodegraven	ging	en	een	
deel	 dat	 iets	 stroomafwaarts	 ten	 opzichte	 van	 Zwammerdam	 in	 de	 Rijn	 uitmondde.	
Gezien	 de	 sedimentatie	 en	 lage	 oeverwallen	 van	 het	 deel	 naar	 Zwammerdam	 kan	 dit	
zelfs	een	tijdlang	een	nevenstroom	van	de	Rijn	zijn	geweest,	die	 in	een	ver	verleden	is	
ontstaan	 door	 een	 doorbraak	 door	 de	 oeverwallen	 bij	 Bodegraven	 bij	 een	 erg	 hoge	
waterstand	van	de	Rijn.	Waar	die	doorbraak	precies	is	geweest,	valt	moeilijk	te	zeggen,	
mogelijk	bij	de	Oud	Bodegraafseweg,	maar	het	kan	ook	meer	naar	het	westen	of	oosten	
daarvan	hebben	plaatsgevonden.		
	 Bij	 normale	waterstanden	zal	het	water	van	de	veenrivier,	 de	Oude	Bodegrave,	
deels	 in	 Bodegraven	 en	 deels	 bij	 Zwammerdam	 naar	 de	 Rijn	 zijn	 gestroomd.	 Hoe	 die	
verdeling	was,	valt	niet	te	zeggen;	het	zal	 in	de	loop	van	de	tijd	gevarieerd	hebben.	Bij	
hoge	 waterstanden	 in	 de	 Rijn,	 door	 o.a.	 een	 overvloedige	 aanbod	 van	 water	 uit	 de	
stroom-	 en	brongebieden,	 zal	 regelmatig	water	 in	 het	 deel	 van	de	Oude	Bodegrave	 in	

																																																								
1	Vos,	W.K.,	e.a.,	2016.	
2	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p	59.	
3	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013.	
4	Dinter,	M.	van,	2013	en	2017	met	Appendix	A.	
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Bodegraven	 zijn	 gestroomd	 en	 hebben	 zich	 daar	 oeverwallen	 gevormd.	 Bij	 voldoend	
hoge	waterstanden	zal	het	Rijnwater	het	punt	“S”	op	de	paleogeografische	kaart	bereikt	
kunnen	hebben,	waardoor	het	water	ongehinderd	naar	Zwammerdam	kon	stromen	en	is	
dus	de	stroomrichting	in	Bodegraven	dan	omgekeerd	t.o.v.	de	normale	situatie.	
	

	 	
Afb.	1.	Een	deel	van	de	paleogeografische	kaart	met	de	forten	van	
Zwammerdam	en	Bodegraven	van	Van	Dinter	(2013	&	2017).	

	
	 Aan	te	nemen	valt	dat	het	proces	van	omgekeerde	stroomrichting	sterk	seizoen-
bepaald	 zal	 zijn	 geweest	 en	 dat	 het	 regelmatig	 gebeurde	 met	 in	 de	 loop	 der	 jaren	
wisselende	 intensiteit.	Het	 kan	ook	bepalend	 zijn	 geweest	 voor	het	 eventueel	deels	 of	
uiteindelijk	volledig	dichtgroeien	van	de	Oude	Bodegrave	in	bepaalde	perioden.	Hoe	het	
was	toen	de	Romeinen	kwamen,	valt	niet	op	voorhand	vast	te	stellen,	en	zonder	nadere	
informatie	ook	niet	wat	door	de	Romeinen	is	gedaan	om	de	lokale	situatie	te	beheersen.	
Er	 is	 geen	 reden	 om	 aan	 te	 nemen	 dat	 tijdens	 de	 Romeinse	 tijd	 die	 omgekeerde	
stroomrichting	in	de	Oude	Bodegrave	zich	niet	zou	hebben	voorgedaan.	
	 De	situatie	waarbij	de	Oude	Bodegrave	deels	of	zelfs	volledig	doorstroomde	naar	
Zwammerdam	 leverde,	 zoals	Bechert	en	Willems5	stellen,	een	vaarroute	op	 ten	zuiden	
van	 Zwammerdam	 en	 Bodegraven,	 en	 verder	 in	 oostelijke	 richting	 het	 veengebied	 in.	
																																																								
5	Bechert,	T.,	en	W.J.H.	Willems,	1997.	
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Bodegraven	was	ongetwijfeld	een	strategische	plaats	voor	de	Romeinen	om	militair	 te	
beheersen.	Er	was	stroomopwaarts	van	de	Oude	Bodegrave	een	verbinding	met	wat	nu	
de	Hollandse	IJssel	is,	zoals	Van	Dinter6	dat	vermeldt	en	op	haar	paleogeografische	kaart	
laat	 zien.	Hierdoor	was	militaire	 controle	 van	 dit	 gebied	 voor	 de	Romeinen	 van	 extra	
belang.	Ook	Beunder	 laat	een	soortgelijke	combinatie	van	waterwegen	bij	Bodegraven	
en	Zwammerdam	zien.7	
	
3.	De	AWN-opgraving	in	1995,	vondst	poortgebouw		
	 Tot	1995	was	er	in	Bodegraven	geen	gericht	archeologisch	onderzoek	gedaan.	De	
provinciaal	archeoloog	R.	van	Heeringen	verzocht	AWN-Rijnstreek	Bodegraven	ook	eens	
in	 de	 gaten	 te	 houden,	 met	 als	 eerste	 suggestie	 een	 locatie	 aan	 de	 Willemstraat.	 Dit	
terrein	 werd	 in	 de	 zomer	 van	 1995	 door	 AWN-Rijnstreek	 in	 zes	 putten	 opgegraven,	
waarvan	één	grote	put	en	vijf	kleinere	putten.	Op	dit	terrein	zijn	resten	van	een	houten	
poortgebouw	met	delen	van	een	hout-aarde	wal	gevonden;	een	gelukkige	toevalstreffer.	
Afb.	 2	 geeft	 de	 vlaktekening	weer	 van	 dit	 poortgebouw	 en	 aansluitende	 delen	 van	 de	
hout-aarde	 wal.	 Het	 poortgebouw	 bestaat	 uit	 twee	 torens	 met	 grondoppervlak	 van	
ongeveer	6	m	diep	en	3	m	breed	en	met	een	doorgang	van	3,5	m.	Het	komt	goed	overeen	
met	poortgebouwen	van	castella	in	Alphen	aan	den	Rijn,	Valkenburg	en	Zwammerdam.8	
	

	
Afb.	2.	Vlaktekening	met	poortgebouw	en	delen	van	de	hout-aarde	wal.9		
	

	
																																																								
6	Dinter,	M.	van,	2017	p.	47-48.	
7	Beunder,	P.C.,	1980	p.3	en	22.	
8	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	34.	
9	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.19.	
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De	staanders	zijn	ingegraven	en	staan	vaak	op	een	plank.	Om	ze	op	hun	plaats	rechtop	te	
krijgen	zullen	hijswerktuigen	gebruikt	zijn.	Schuin	ingeslagen	paaltjes	(aangegeven	met	
rode	stippen	 in	afb.	2)	voor	tuien	waren	tijdens	de	opgraving	nog	aanwezig.	De	staan-
ders	zijn	dus	niet	ingeheid.	De	hout-aarde	wal	is	ongeveer	3	m	breed	geweest.	Alleen	de	
onderste	balken,	als	liggers	bedoeld	voor	de	houten	bekisting	van	de	wal,	met	resten	van	
opgaande	 balken	waren	 nog	 aanwezig.	 De	 walconstructie	 van	 de	 hout-aarde	 wal	 van	
Bodegraven	is	uniek.	Het	is	een	variant	van	voorbeelden	gegeven	in	Römische	Kastelle.10	
De	bekisting	zal	gevuld	zijn	met	plaatselijk	aanwezig	materiaal	zoals	zand	en	klei.		

	
Afb.	3.	Plattegrond	van	Bodegraven,	overgenomen	uit	Romeins	Bodegraven11	
met	locatie	2	de	opgraving	van	het	poortgebouw	van	AWN-1995,	locatie	3	de	
opgraving	 AWN-1996	 en	 locatie	 5	 de	 derde	 AWN-2002	 opgraving.	 Drie	
mogelijke	 liggingen	 van	 het	 castellum	 zijn	 als	 gestreepte	 en	 gestippelde	
rechthoeken	weergegeven.	 Ligging	 a	 is	 volgens	Vos	 e.a.	 (2016),	 ligging	 b	 is	
met	dezelfde	grootte,	maar	met	 lengterichting	 langs	de	Oude	Bodegrave,	en	
voor	ligging	c	is	aangenomen	dat	het	poortgebouw	niet	in	het	midden	van	de	
lange	 zijde	 ligt.	 Met	 cl	 wordt	 de	 centrale	 lijn	 door	 het	 poortgebouw	 aan-
gegeven.	Voor	a	en	c	is	dat	de	porta	praetoria.		

	

																																																								
10	Johnson,	A.,	1987,	afb.	39;	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	34	en	afb.	3.24.	
11	Kooij,	D.	van	der,	e.a.	2013,	p.11	
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Op	de	plattegrond	van	Bodegraven	in	afb.	3	is	het	opgravingsterrein	AWN-1995	als	nr.	2	
aangegeven.		
	 In	een	proefsleuf	van	het	vooronderzoek	van	het	Willemsplein	uitgevoerd	door	
RAAP	zijn	twee	greppels	gevonden.12	Dit	zou	kunnen	oplijnen	met	een	depressie	in	het	
oostprofiel	van	de	AWN-1995	opgraving.13	Het	kan	hier	het	grachtensysteem	betreffen,	
maar	bij	het	poortgebouw	nog	in	een	ondiepe	aanloop	van	de	greppels.	
	
4.	Mogelijke	liggingen	van	het	castellum	
	 Door	 de	 Oud	 Bodegraafseweg	 gelijk	 te	 stellen	 aan	 de	 bedding	 van	 de	 Oude	
Bodegrave	 in	 de	 Romeinse	 tijd14,	 was	 er	 oostelijk	 daarvan	 weinig	 ruimte	 voor	 een	
castellum.	 Er	 zou	 daar	 maar	 een	 klein	 fort	 geweest	 kunnen	 zijn.	 Dat	 gaf	 een	
ongemakkelijk	 gevoel,	 maar	 een	 andere	 bevredigende	 oplossing	 kon	 niet	 worden	
aangegeven.	 Het	 poortgebouw	 was	 echter	 groot,	 hetgeen	 wijst	 op	 een	 castellum	 van	
aanzienlijke	 grootte,	 bijvoorbeeld	 vergelijkbaar	met	 de	 eerste	 houtbouw-fase	 van	 het	
nabijgelegen	 fort	 Nigrum	 Pullum	 in	 Zwammerdam.	 Met	 eenzelfde	 lay-out	 moet	 in	 de	
visie	 van	 Vos	 e.a. 15 	het	 castellum	 van	 Bodegraven	 gelegen	 hebben	 over	 de	 Oud	
Bodegraafseweg	 heen,	 die	 dan	 in	 de	 Romeinse	 tijd	 de	 volledig	 dichtgeslibde	 Oude	
Bodegrave	zou	zijn	geweest.	Het	kan	ook	zijn	dat	de	Oude	Bodegrave	in	de	Romeinse	tijd	
meer	westelijk	heeft	 gelopen	en	dat	de	Oud	Bodegraafseweg	de	bedding	van	de	Oude	
Bodegrave	is	geworden	in	latere	tijden.	In	afb.	3	is	de	ligging	(a)	van	het	castellum,	zoals	
door	 Vos	 e.a.	 voorgesteld,	 weergegeven.	 Deze	 auteurs	 zijn	 daarbij	 uitgegaan	 van	
uitwendige	 maten	 van	 70	 m	 x	 120	 m,	 hetgeen	 vergelijkbaar	 is	 met	 het	 castellum	 in	
houtbouw	 van	 Zwammerdam.	 Deze	 grootte	 en	 ligging	 zijn	 overgenomen	 door	 Van	
Ginkel	en	Vos.16	De	Oude	Bodegrave	zou	dan	van	de	orde	van	100	m	meer	westelijk	of	
oostelijk	 van	 de	 Oud	 Bodegraafseweg	 gelopen	 kunnen	 hebben.	 Een	 verkennend	
booronderzoek	heeft	daar	geen	duidelijkheid	over	opgeleverd.17	
	 Afgaande	op	de	paleogeografische	kaart	van	Van	Dinter18	lijkt	het	poortgebouw	
te	 zijn	 gebouwd	op	de	 smalle	 strook	 van	de	middelhoge	oevergronden	 langs	de	Oude	
Bodegrave,	 zie	 afb.	 1.	 Aan	 de	 zuidkant	 van	 de	 Rijn	 bij	 Bodegraven	 zijn	 weinig	
middelhoge	oeverwallen,	 laat	staan	hogere	oeverwallen.	Het	grootste	gedeelte	van	het	
castellum	moest	dus	op	lage,	waarschijnlijk	veelal	drassige	gronden	zijn	gebouwd.	Als	de	
Romeinen	 zich	 enige	 aanpassing	 in	 de	 lay-out	 van	 het	 castellum	 zouden	 hebben	
veroorloofd	met	het	poortgebouw	niet	precies	in	het	midden	van	de	lange	zijde,	zou	het	
oostelijk	 naast	 de	 nog	 watervoerende	 maar	 smalle	 Oude	 Bodegrave	 gelegen	 kunnen	
hebben.	In	afb.	3	is	die	ligging	(c)	minder	ver	over	de	Oud	Bodegraafseweg	aangegeven	
en	net	zoals	ligging	(a)	met	de	lange	zijde	gericht	op	de	Rijn.	Een	derde	mogelijke	ligging	
(b)	 is	met	de	 lange	zijde	van	het	castellum	langs	de	Oude	Bodegrave,	die	 in	deze	optie	
dan	open	was.		
	 In	het	algemeen	is	de	opbouw	van	castella	langs	de	Rijn	symmetrisch	van	opzet	
als	 een	 rechthoek	 met	 de	 poortgebouwen	 in	 het	 midden	 van	 de	 zijden.	 Maar	 er	 zijn	
afwijkingen.	Sommige	forten	langs	de	Rijn	vertonen	wat	kleine	afwijkingen.	In	Duitsland	
en	 Engeland	 zijn	 er	 grotere	 afwijkingen	 zoals	 Oberstimm	 en	 Naustallon,	 houtbouw	
castella	van	ongeveer	dezelfde	grootte,	rond	het	midden	van	de	1e	eeuw	n.Chr.	gebouwd,	
maar	waarbij	het	poortgebouw	de	lange	zijde	in	ongeveer	een	1	op	3	verdeelt.	Op	deze	
mogelijkheid	is	ligging	(c)	gebaseerd.	

																																																								
12	Lesparre-de	Waal.	M.S.,	en	J.W.	de	Kort,	2005.	
13	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	9.	
14	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2005,	p.276	&298.	
15	Vos,	W.K.,	e.a.,	2016.	
16	Ginkel,	E.	van,	en	W.K.	Vos.,	2018.	p.113.	
17	Grinsven,	P.F.A.	van,	en	M.	van	Dinter,	2015.	
18	Dinter,	M.	van,	2013	en	2017,	App.	A.	
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	 Het	 ligt	 voor	 de	 hand	 dat	 de	 Romeinen	 het	 hoofdgebouw,	 de	 principia,	 op	 het	
hoogste	gedeelte	van	de	oeverwal	wilden	bouwen,	d.w.z.	op	de	smalle	strip	langs	de	(dus	
dicht	veronderstelde)	Oude	Bodegrave,	 te	 zien	op	de	paleogeografische	kaart	van	Van	
Dinter19	in	 afb.	 1.	 De	 overige	 gebouwen,	 zoals	 de	 soldatenbarakken,	 liggen	 dan	 op	 de	
lagere,	veelal	drassige	delen	van	de	oeverwallen.	Met	 ligging	(b)	wordt	een	effectiever	
gebruik	 gemaakt	 van	 de	 oeverwallen	 langs	 de	 (dan	 open)	 Oude	 Bodegrave,	maar	 die	
ligging	langs	de	Oude	Bodegrave	wordt	minder	waarschijnlijk	geacht.		
	
5.	Opgraving	van	AWN-Rijnstreek	in	1996,	kade	of	soldatenbarak	
	 De	tweede	opgraving	van	de	AWN-Rijnstreek	uitgevoerd	in	Bodegraven	in	1996	
betreft	een	terrein	aan	de	westzijde	van	de	Oud	Bodegraafseweg	tegen	het	kerkhof	aan,	
op	locatie	3	in	afb.	2.	Van	deze	opgraving	is	de	vlaktekening	in	afb.	4	weergegeven.	Er	is	
daar	 veel	 hout	 gevonden.	 Het	meest	 westelijke	 deel	 van	 de	 opgraving,	 dus	 tegen	 het	
kerkhof	 aan,	 toont	 een	 duidelijke	 structuur.	 Er	 zijn	 verschillende	 ideeën	 over	 dit	 deel	
van	de	opgraving.		

							 	
Afb.	4.	Vlaktekening	van	de	AWN-1996	opgraving20	van	het	terrein	westelijk	
van	de	Oud	Bodegraafseweg	(locatie	3	in	afb.	1).		

	
De	cruciale	vraag	is	of	het	hier	om	een	barak	dan	wel	om	een	kade	gaat.	Het	westelijke	
deel	 van	 de	 AWN-1996	 opgraving	 is	 door	 Van	 der	 Kooij	 e.a.21	als	 een	 kade	 (fase	 1)	

																																																								
19	Dinter,	M.	van,	2013	en	2017	App.	A.	
20	Kooij	D.	van	der,	e.a.	,	2013,	p.57.		
21	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	62.	
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geïnterpreteerd.	Deze	interpretatie	verschilt	totaal	van	die	van	Vos	e.a.22,	die	het	zien	als	
een	deel	van	een	barak	van	het	castellum,	waarvan	in	hun	visie	een	aanzienlijk	deel	zich	
uitstrekte	 over	de	Oud	Bodegraafseweg	heen.	De	Oude	Bodegrave	moet	dan	helemaal	
zijn	 dichtgeslibd	 (dichtgegroeid),	 of	 was	 het	 daar	 niet	 en	 heeft	 het	 een	 veel	 meer	
westelijker	loop	gehad.	Als	daar	echter	een	kade	is	geweest,	zoals	Van	der	Kooij	e.a.23	dat	
stellen,	lag	de	Oude	Bodegrave	niet	zo	ver	van	de	Oud	Bodegraafseweg	af	en	was	het	niet	
dicht	toen	de	Romeinen	daar	aankwamen.	Het	was	blijkbaar	een	goede	plek	om	vanuit	
de	Rijn	aan	land	te	gaan	en	daar	een	landingsplaats	(kade)	aan	te	leggen.	
Zijn	 er	bepaalde	waarnemingen	gedaan	of	 zijn	 er	 argumenten	 ten	gunste	van	één	van	
beide	interpretaties	van	kade	of	barak?	Er	zijn	twee,	min	of	meer	parallelle	rijen	palen	
op	regelmatige	afstanden	te	zien	op	de	vlaktekening	van	deze	AWN-1996	opgraving	bij	
nummers	(1)	en	(3)	in	afb.	4,	die	in	de	visie	van	Vos	e.a.24	staanders	van	een	barak	zijn.	
Een	deel	was	naar	hun	mening	een	wooneenheid	voor	soldaten	met	een	vuurhaard.	Ze	
passen	 het	 in	 een	 schematisch	weergegeven	 plattegrond	 van	 het	 castellum,	maar	 het	
gaat	slechts	om	één	wooneenheid	en	dat	lijkt	altijd	wel	te	kunnen	in	een	nog	in	te	vullen	
lay-out,	ook	als	wordt	uitgegaan	van	een	standaard	 indeling	van	het	castellum.	Eén	rij	
palen	ligt	pal	tegen	het	kerkhof	aan	en	is	in	afb.	4	aangegeven	als	positie	(1).	Deze	palen	
hebben	vlakke	onderkanten;	ze	zijn	ingegraven.	De	palen	van	de	andere	rij,	positie	(3)	in	
afb.	4,	zijn	gepunt	en	zijn	dus	ingeheid.	Die	palen	hebben	wat	geringere	afmetingen	en	ze	
zijn	minder	afgewerkt.	Dit	is	een	merkwaardig	verschil	als	beide	rijen	onderdeel	zouden	
zijn	 van	 eenzelfde	 barak	 zoals	 Vos	 e.a.25	dat	 voorstellen.	 Deze	 tweede	 rij	 palen	 heeft	
planken	 gehad,	 die	 dan	 aan	 de	 binnenkant	 van	 de	 staanders	 van	 de	 barak	 zouden	
hebben	gezeten;	ook	een	wat	vreemde	constructie	voor	een	barak.	Bovendien	ontbreken	
in	de	opgraving	de	gebruikelijke	liggers	met	inkepingen	voor	de	vakwerkconstructie	van	
een	barak.	
Afb.	5	is	een	foto	genomen	in	zuidwaartse	richting	van	een	deel	van	die	ingeheide	palen	
met	omgeklapte	planken.	 In	de	 visie	 van	Van	der	Kooij	 e.a.26	is	 deze	 rij	 palen	van	een	
beschoeiing	met	de	palen	aan	de	kant	van	het	water	en	de	planken	aan	de	zijde	van	het	
land	 en	 gemonteerd	op	de	manier	 zoals	dat	 gedaan	wordt	bij	 zulke	beschoeiingen.	Er	
zijn	 paaltjes	 bijgeslagen	 ter	 versteviging	 of	 reparatie,	 hetgeen	 verwacht	 mag	 worden	
nodig	 te	 zijn	 voor	 een	beschoeiing	maar	niet	 voor	 een	wand	van	 een	barak.	De	 aarde	
drukt	 de	 planken	 tegen	 de	 beschoeiingspalen.	 De	 strook	 tussen	 de	 palenrijen	 1	 en	 3	
wordt	 gezien	 als	 kade	 (fase	 1)	 in	 afb.	 4.	 De	 rij	 paaltjes	 in	 afb.	 4	 met	 locatie	 (4)	 zou	
eventueel	bedoeld	kunnen	zijn	om	met	 rijshout	daartussen	het	wegspoelen	van	grond	
bij	 de	 beschoeiing	 te	 verhinderen.	 De	 meest	 westelijke	 rij	 palen	 (1)	 is	 dan	 van	 een	
gebouw	waarvan	de	overige	resten	nog	onder	het	kerkhof	moeten	liggen.		
	 Dan	 is	 er	 nog	 de	 brandvlek	 (afb.	 6).	 Die	 lijkt	 nogal	 uitgebreid	 te	 zijn	 voor	 een	
vuurhaard,	waar	overigens	geen	onderdelen	van	gevonden	zijn	met	een	opbouw	zoals	
Polak	e.a.27	dat	beschrijven	voor	een	haard	in	een	barak	van	het	castellum	in	Alphen	aan	
den	 Rijn.	 De	 brandvlek	 lijkt	 echter	 meer	 op	 een	 “bon	 fire”	 aangestoken	 direct	 op	 de	
overblijfselen	 van	 de	 kadevloer	 door	 latere	 passanten.	 Er	 valt	 dus	 weinig	 uit	 die	
brandvlek	te	concluderen.		
	 De	 houtvondsten	 aan	 de	 zuidzijde	 van	 de	 opgraving	 worden	 door	 Vos	 e.a.28	
verondersteld	 resten	 van	 soldatenbarakken	 te	 zijn.	 Ze	 leggen	 daar	 een	 verdeling	 van	
barakken	 overheen,	 maar	 in	 de	 structuur	 van	 die	 houtvondsten	 is	 echter	 niet	 het	

																																																								
22	Vos,	W.K.,	2016,	p.	55.	
23	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013.	
24	Vos,	W.K.,	e.a.,	2016,	p.	55.	
25	Vos,	W.K.,	e.a.,	2016,	p.	58.	
26	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	62.	
27	Polak,	M.,	2004,	p.	79	en	afb.	36.	
28	Vos,	W.K.,	e.a.,	2016,	fig.5.20.	
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patroon	van	barakken	te	herkennen.	Het	middelste	deel	van	deze	houtvondsten	aan	de	
zuidzijde	 is	 door	 Van	 der	 Kooij	 e.a.29	gezien	 als	 grondverbetering	 (Afb.7).	 Die	 grond-
verbetering	bestaat	uit	in	elkaar	gestoken	takken	(rijshout)	en	stukken	(afval)-hout	met	
nog	 4	 paaltjes	 en	 2	 liggende	 paaltjes	 en	 kan	 dus	 niet	 gezien	 worden	 als	 resten	 van	
barakken	of	andere	gebouwen	van	het	castellum	zoals	Vos	e.a.	veronderstellen.	
	
	

	 	
	
	

	 	
	
	 Afb.	6.	Brandvlek	met	daarnaast	de	beschoeiing.	Foto	Ab	van	Grol.	

																																																								
29	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	66/67.	

Afb.	5.	Rij	palen	met	planken,	
	geïnterpreteerd	als	resten	van	
	een	beschoeiing,	locatie	(3)	van	
	de	vlaktekening	in	afb.	3	en	
	zuidwaarts	kijkend.		
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	 Afb.	7.	Structuur	van	houten	takken	en	stammetjes,	indertijd	verondersteld		
	 voor	grondverbetering	te	zijn	geweest.	(Kooij,	D.	v.d.,	e.a.	2013,	p.66).	
	
6.	Dateringen	met	14C	en	dendrochronologie		
	 Alvorens	verder	te	gaan	met	overwegingen	betreffende	Romeins	Bodegraven	zal	
nu	 ingegaan	worden	op	twee	natuurwetenschappelijke	methoden	voor	dateringen	van	
objecten,	 namelijk	 14C	 en	 dendrochronologie	 die	 door	 de	 AWN	 zijn	 gebruikt.	 Helaas	
maar	in	beperkte	mate,	maar	gezien	de	hoge	kosten	daarvoor	is	dat	begrijpelijk	omdat	
hiervoor	 gespecialiseerde	 bedrijven	moeten	 worden	 ingeschakeld.	We	 zullen	 het	met	
dat	beperkte	aantal	dateringen	moeten	doen.	
	 Dendrochronologie	 is	 gebaseerd	 op	 de	 jaarlijkse	 groeiringen	 in	 het	 hout	 van	
bomen.	Vooral	in	gematigde	klimaatzones	zijn	groeiringen	goed	te	zien	omdat	de	groei	
in	 de	winter	 stil	 ligt.	 Door	 het	 aantal	 ringen	 te	 tellen	 kan	 de	 ouderdom	 van	 de	 boom	
worden	bepaald.	Vooral	de	eik	 is	hiervoor	geschikt.	Andere	bomen	hebben	soms	meer	
ringen	per	 jaar	door	variaties	 in	het	weer	 in	de	groeitijd.	De	dikte	van	de	groeiringen	
varieert	 afhankelijk	 van	 het	 jaarlijkse	 klimaat.	 Zodoende	 ontstaan	 er	 patronen	 in	 de	
dikte	 van	 de	 ringen	 als	 functie	 van	 de	 jaren.	 Door	 gedeeltelijke	 overlap	 van	 jaarring-
patronen	 van	 opeenvolgende	 perioden	 kan	 een	 patroon	 vanaf	 heden	 tot	 in	 een	 ver	
verleden,	een	soort	kalender	dus,	verkregen	worden.	Dit	is	o.a.	gedaan	voor	eikenhout	in	
Duitsland	 en	 Denemarken	 over	 vele	 duizenden	 jaren.	 Hiermee	 kunnen	 houten	
voorwerpen	 in	West-Europa	worden	gedateerd,	mits	 ze	voldoende	 jaarringen	hebben.	
De	buitenste	ringen	moeten	herkend	kunnen	worden,	dat	wil	zeggen	het	spinthout,	het	
bij	de	kap	nog	levende	hout	moet	te	zien	zijn.	Het	is	zelfs	mogelijk	aan	de	buitenste	ring	
te	herkennen	in	welk	seizoen	een	boom	is	gekapt.	
	 Bij	de	14C-methode	wordt	bepaald	hoeveel	van	het	radioactieve	koolstof	(14C)	nog	
in	het	afgestorven	organisch	materiaal	 aanwezig	 is	 in	vergelijking	met	de	hoeveelheid	
14C	 dat	 in	 de	 atmosfeer	 heeft	 gezeten	 ten	 tijde	 van	 de	 groei.	 Dus	 van	 bijvoorbeeld	 de	
bomen	die	gebruikt	zijn	om	daar	houten	palen	of	planken	van	te	maken.	De	nog	in	het	
hout	aanwezige	hoeveelheid	14C	wordt	gemeten	door	een	daarin	gespecialiseerd	bedrijf	
om	daaruit	de	“Before	Present”	data	(BP)	te	bepalen.	BP	is	“tijd	 in	 jaren”	voor	het	 jaar	
1950.	De	BP	heeft	een	onnauwkeurigheid,	de	zogenaamde	standaarddeviatie.	Voor	het	
omzetten	 van	 BP	 in	 werkelijke	 kalenderjaren	 wordt	 een	 calibratiecurve	 gebruikt,	 die	
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door	uitvoerige	onderzoekingen	van	diverse	groepen,	bijvoorbeeld	Stuiver	e.a.30	en	Van	
der	 Plicht31,	 is	 vastgesteld	 en	 die	 regelmatig	 wordt	 verbeterd	 en	 uitgebreid.	 Dendro-
chronologie,	 maar	 ook	 bepaalde	 geologische	 materialen	 waarvan	 de	 ouderdom	 goed	
bekend	 is,	 spelen	 hierin	 een	 rol.	 Raadpleeg	 voor	 verdere	 informatie	 de	 vakliteratuur	
verderop	in	de	tekst	genoemd	en	de	Nederlandse	verhandeling	van	Hans	van	der	Plicht.		
	
						Tabel	1.	14C-resultaten	bepaald	met	calibratie	IntCal13	en	OxCal13	programma	

Hout	
monster	

Before	
Present	

Stand.	
dev.	

Invent.	nummer	
RCI,	Groningen	

Kalenderjaren,	waarschijn-		
lijkheid	in	%,		IntCal13	

I	 2025	 25	 25576	 98	calBC	(95,4%)	52calAD	
II	 2018	 12	 22624	 47	calBC	(95,4%)	20	calAD	
III	 2022	 11	 22626	 49	calBC	(95,4%)	18	calAD	
IV	 1900	 17	 22625	 21	calBC		(2,0%)	12	cal	BC	

		2	calBC	(93,4%)	77	calAD	
	X	 2146	 13	 22621	 349	calBC	(14,5%)	317calBC,	

208	calBC	(76,2%)	154calBC,		
134	calBC	(	4,7%)	117calBC	

	Y	 1909	 11	 22620	 68	calAD	(95,4%)	127calAD	
	Z	 1898	 18	 22622	 59	calAD	(95,4%)	135calAD	

								In	navolging	van	het	gebruik	in	de	literatuur	zijn	jaren	als	calBC	en	calAD	aangegeven		
	
	 Aan	 de	 volgende	 stukken	 hout	 van	 de	 AWN-opgravingen	 zijn	 14C-metingen	
gedaan.	Drie	stukken	hout	uit	het	westelijke	gedeelte	van	de	AWN-1996	opgraving32	met	
nummers	I,	II	en	III	op	afb.	4	aangegeven:	I	is	een	paal	bij	de	brandvlek,	II	is	een	deel	van	
de	vloer	(plank),	en	III	is	een	paal	uit	de	beschoeiing	(fase	1),	Monster	IV	is	van	een	paal	
van	 de	 palencluster	 in	 de	 noordoosthoek	 van	 de	 AWN-1996	 opgraving,	 zie	 afb.	 4.	
Monsters	X,	Y	en	Z	zijn	van	de	palencluster	van	de	AWN-1995	opgraving,	zie	afb.	2.	 In	
het	“Research	Centre	for	Isotopes”	(RCI,	thans	Centrum	voor	Isotopen	Onderzoek,	CIO)	
in	Groningen	zijn	de	“Before	Present”	data	van	deze	monsters	bepaald,	zie	tabel	1.		
Deze	zijn	nu	met	het	OxCal4.3	programma	online33	opnieuw	geanalyseerd	met	gebruik-
making	van	de	calibratiecurve	 IntCal13	van	Reimer34	en	 twee	standaarddeviaties	voor	
de	“Before	Present”	data	om	de	kalenderperioden	te	bepalen.	De	waarschijnlijkheid	dat	
de	werkelijke	data	in	die	kalenderperioden	vallen	is	95,4%.	In	navolging	van	het	gebruik	
in	de	literatuur	zijn	dateringen	in	tabel	1	aangegeven	met	calBC	en	calAD.	Verder	in	de	
tekst	worden	v.Chr.	en	n.Chr.	gebruikt.	
	 In	 de	 calibratiecurves	 zitten	 zogenaamde	 “wiggles”,	 waardoor	 de	 berekende	
perioden	 in	kalenderjaren	aanzienlijk	breder	worden	dan	 in	eerste	 instantie	verwacht	
mag	 worden	 op	 basis	 van	 de	 standaarddeviatie	 van	 de	 BP-data.	 Die	 wiggles	 zijn	 het	
gevolg	van	ongelijke	14C-productie	in	de	atmosfeer	door	kosmische	straling,	die	met	de	
zonneactiviteit	sterk	kan	variëren.		
	 Er	 zijn	nog	 twee	aspecten	om	rekening	mee	 te	houden.	De	ouderdom	van	hout	
varieert	met	 de	 jaarringen.	 Dat	 betekent	 dat	 de	 kapdatum,	 en	 dus	 het	 gebruik,	 enige	
jaren	na	de	gemeten	ouderdom	van	het	hout	is.	Deze	onzekerheid	hangt	af	van	hoe	een	
CO2-monster	voor	de	BP-bepaling	uit	bijvoorbeeld	een	paaltje	is	bereid.	Als	dit	is	gedaan	
door	stukjes	hout	over	de	hele	doorsnede	te	nemen,	dan	betekent	dat	er	grofweg	de	helft	
van	de	levensduur	van	de	stam	bij	opgeteld	dient	te	worden.	Voor	III	is	dat	goed	te	doen,	
voor	II	is	dat	onzekerder.	Al	met	al	lijkt	het	redelijk	voor	dit	aspect	de	kalenderperioden	
																																																								
30	Stuiver,	M.,	en	P.	Reimer,	1993.	
31	Plicht,	H.	van	der,	2005.	
32	Kooij,	D.	van	der,	2013,	p.	71.	
33	Bronk	Ramsay,	2009.	
34	Reimer,	P.J.	e.a.,	2013.	
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met	5	jaar	te	verlengen	om	tot	de	kapdata	te	komen.	Het	tweede	aspect	houdt	verband	
met	 de	 internationale	 calibratiecurve	 IntCal13	 die	 voor	 de	 noordelijke	 hemisfeer	 is	
vastgesteld.	Er	kunnen	echter	regionale	verschillen,	offsets,	in	die	calibratiecurve	zijn.35	
Er	is	weinig	nauwkeurige	informatie	over	offset-effecten	bekend,	maar	ze	worden	klein	
geacht.	Een	opschuiving	van	enkele	jaren	in	de	kalenderperioden	zou	voor	Bodegraven	
mogelijk	kunnen	zijn;	meer	echter	niet.		
	 Met	de	14C-methode	zijn	geen	nauwkeurige	dateringen	verkregen,	maar	het	geeft	
wel	informatie	over	de	periodisering	van	bepaalde	delen	van	de	opgravingen.	Men	moet	
zich	realiseren	dat	het	om	heel	kleine	verschillen	in	de	hoeveelheden	radioactief	14C	gaat	
in	de	voor	ons	belangrijke	periode	vanwege	de	lange	halveringstijd	(5730±40	jaar)	van	
dit	isotoop	en	dat	onregelmatigheden	(wiggles)	in	de	calibratiecurve	storend	werken.	
	
7.	Een	vroege	vestiging	van	Romeinen	in	Bodegraven		
	 De	bovenwaarden	van	de	kalenderperioden	voor	de	monsters	I,	II	en	III	(afb.	4)	
zijn	 52,	 20	 en	 18	 n.Chr.	 Voor	 de	 kaptijden	 komen	 daar	 nog	 enkele	 jaren	 bij,	 zo	 ook	
mogelijk	nog	voor	een	regionale	offset	van	de	calibratiecurve	van	enkele	jaren.	Al	met	al	
gaat	 het	 hier	 om	 een	 vroege	 bouwactiviteit	 van	 de	 Romeinen,	 en	 dat	 het	 een	 kade	
betreft,	die	vroeg	in	de	1e	eeuw	n.Chr.	is	aangelegd	aan	wat	de	Oude	Bodegrave	moet	zijn	
geweest.		
	 De	huidige	opinie	 is	dat	al	onder	keizer	Caligula	(37-41)	door	generaal	Corbulo	
de	eerste	militaire	versterkingen	langs	de	Rijn	zijn	aangelegd	als	bescherming	van	deze	
transportroute	en	van	de	invasievloot	in	de	Rijn	voor	het	veroveren	van	Engeland	in	43	
n.Chr.	De	eerste	 fasen	van	de	nabijgelegen	 castella	Valkenburg-1,	Albaniana	 in	Alphen	
aan	 den	 Rijn	 en	 Laurum	 bij	 Woerden	 zijn	 van	 omstreeks	 40	 n.Chr.	 Het	 is	 dus	 een	
initiatief	van	Caligula	om	forten	 langs	de	Rijn	te	bouwen	en	niet	van	Claudius	(41-54),	
die	 in	 47	 n.Chr	 besloten	 heeft	 dat	 de	 Rijn	 de	 versterkte	 grens	 van	 het	 Romeinse	 Rijk	
moest	worden.36	Het	lijkt	gerechtigd	te	concluderen	dat	ook	de	kade	van	de	AWN-1996	
opgraving	een	onderdeel	is	van	die	vroege	bouwactiviteiten	en	dat	die	dus	omstreeks	40	
n.Chr	of	iets	later	is	gebouwd.		
	

	 	
	
	 Er	is	een	poging	gedaan	de	kade	te	dateren	aan	de	hand	van	de	nauw	gedateerde	
terra	sigillata	fragmenten	(op	basis	van	de	fabricage),	uit	88	stuks	meest	zuid-Gallische	

																																																								
35	Kromer,	B.,	e.a.,	2001.	
36	Polak,	M.,	2017,	p.	640.	

Afb.	8.	Gebruik	van	nauw	
gedateerde	terra	sigillata	
fragmenten	van	de	kade.	
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TS	(95%),	die	zijn	gevonden	bij	het	uitgraven	van	de	kade	fase	1.37	Het	resultaat	is	dat	er	
geen	terra	sigillata	fragmenten	van	voor	het	jaar	40	zijn	gevonden.	In	de	grafiek	van	afb.	
8	 piekt	 de	 distributie	 als	 functie	 van	 tijd	 bij	 60	 n.Chr.	 Het	 geeft	 een	 indicatie	 van	 de	
gebruiksduur	van	de	kade	met	een	begin	omstreeks	40	n.Chr.	en	een	intensief	gebruik	
rond	60	n.Chr.,	om	daarna	sterk	af	te	nemen.	Dit	sluit	goed	aan	bij	het	idee	dat	het	hier	
gaat	om	een	vestiging	van	Corbulo,	gesticht	omstreeks	40	n.Chr.	
	 In	deze	visie	 is	er	dus	een	eerste	vestiging	van	de	Romeinen	 in	Bodegraven	als	
strategisch	 en	mogelijk	 ook	 logistiek	 steunpunt.	 De	monding	 van	 de	 Oude	 Bodegrave	
was	 een	 goede,	 natuurlijke	 haven,	 waar	 het	 gemakkelijker	 en	 veiliger	was	 om	 aan	 te	
meren	dan	aan	de	oevers	van	de	Rijn	zelf.	De	Oude	Bodegrave	was	blijkbaar	op	vrij	korte	
afstand	westelijk	van	de	Oud	Bodegraafseweg	gesitueerd.	De	Oude	Bodegrave	kan	bij	de	
komst	 van	 de	 Romeinen	 aan	 de	 oostkant	 gedeeltelijk	 dichtgegroeid,	 dichtgeslibd	 en	
moerassig	zijn	geweest	en	dus	minder	geschikt	om	aan	land	te	gaan.		
	 Gezien	de	vondst	van	een	aanzienlijk	aantal,	in	de	klei	goed	geconserveerde	tent-
haringen	zal	hier	eerst	een	tentenkamp	zijn	ingericht	voor	een	militaire	afdeling	die	ter	
plaatse	de	kade	met	één	of	meer	barakken	en/of	loodsen	heeft	gebouwd,	enige	tijd	voor	
de	bouw	van	een	castellum.	In	de	volgende	jaren	zal	zich	aan	de	westzijde	van	de	Oude	
Bodegrave	 bewoning	 hebben	 ontwikkeld.	 Aan	 die	 kant	 zal	 dan	 te	 weinig	 ruimte	 zijn	
geweest	om	er	een	castellum	te	bouwen,	zodat	de	Romeinen	besloten	hebben	de	bouw	
daarvan	aan	de	oostkant	van	de	Oude	Bodegrave	te	doen.	De	Oude	Bodegrave	was	dan	
de	begrenzing	van	de	westzijde	van	het	castellum.		
	
8.	De	haven	
	 Het	middelste	 gedeelte	 van	de	opgraving	van	AWN-1996	 is	door	Van	der	Kooij	
e.a.38	beschreven	als	een	uitbreiding	c.q.	verlegging	van	de	kade	(fase	2)	en	dat	in	deze	
visie	dit	deel	dichtgeslibd	 is	of	doelbewust	met	grond	moet	zijn	opgevuld.	Een	andere	
mogelijkheid	is	dat	dit	niet	is	gebeurd,	dat	daar	geen	kade	in	fase	2	is	aangelegd	en	het	
watervoerend	is	gebleven.	Put	1,	het	meest	noordelijke	deel	van	de	opgraving,	was	vrij	
sterk	verstoord.	Wel	 is	daar	een	houten	constructie	met	een	gepunte	en	dus	ingeheide	
verticale	paal	van	eikenhout	aangetroffen,	die	als	een	dukdalf/meerpaal	met	schoorpaal	
(afb.	9)	is	aangemerkt.39	Het	overige	hout	van	deze	constructie	is	van	elzen.	In	de	directe	
omgeving,	 op	 een	 dieper	 niveau,	 is	 een	 blad	 van	 een	 stuurriem	 van	 een	 kleine	 boot	
gevonden.	Het	middengedeelte	van	deze	opgraving	interpreteren	we	als	een	deel	van	de	
Oude	Bodegrave,	die	op	deze	plaats	gebruikt	werd	als	haven.	Zoals	eerder	gezegd	kan	
het	hier	ter	plaatse	vrij	smal	zijn	geweest	met	een	geschatte	breedte	van	de	orde	van	5	
tot	10	meter,	maar	voldoende	breed	en	diep	voor	kleinere	boten,	en	mogelijk	naar	de	
Rijn	 toe	 met	 een	 verbrede	 monding	 waar	 ook	 grotere	 boten	 zouden	 kunnen	 hebben	
aangelegd.		
	 Bij	hoge	waterstanden	in	de	Rijn	zal	water	de	Oude	Bodegrave	zijn	ingestroomd;	
de	 stroming	 is	dan	dus	omgekeerd	en	kan	behoorlijk	krachtig	 zijn	 geweest	omdat	het	
water	 vrijelijk	 kon	 wegstromen	 (uit	 het	 grote	 reservoir,	 de	 Rijn)	 naar	 de	 stroomtak	
richting	 Zwammerdam.	 Dit	 moet	 een	 nogal	 hinderlijk	 verschijnsel	 voor	 de	 Romeinen	
zijn	geweest.	In	de	middelste	delen	van	put	2	en	put	3	lagen	veel	takken	en	stammetjes,	
min	 of	meer	met	 een	 gevlochten	 structuur,	 die	 zoals	 eerder	 is	 vermeld	 door	 Van	 der	
Kooij	 e.a.40	geïnterpreteerd	 zijn	 als	 grondverbetering,	 zie	 afb.	 7.	 Een	 ander	 voorstel	 is	
dat	de	Romeinen	die	als	een	soort	matten	hebben	gebruikt	om	de	Oude	Bodegrave	af	te	
kunnen	sluiten	met	een	dam	op	het	dode	punt	van	die	wisselende,	sterke	stroming	in	de	

																																																								
37	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	82	en	96.	
38	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	68.	
39	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	67-68.	
40	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.66.	
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rivier	om	daar	van	af	 te	zijn.	Dit	 is	een	 idee	gebaseerd	op	de	Nederlandse	praktijk	om	
zinkstukken	te	gebruiken	voor	het	afsluiten	van	gaten	in	dijken.		
	

	 	
	
	
9.	Het	stichtingsjaar	van	het	castellum	van	Bodegraven	
	 Van	 twee	 staanders	 van	 het	 poortgebouw	 is	 op	 basis	 van	 dendrochronologie	
bepaald	wanneer	ze	gekapt	zijn.	Voor	beide	bleek	dit	zomer	61	n.Chr.	te	zijn,	wat	dan	als	
stichtingsdatum	 van	 het	 castellum	 van	 Bodegraven	 kan	 worden	 beschouwd.	 Er	 is	
voorgesteld	 dat	 deze	 staanders	 later	 als	 reparatie	 in	 het	 poortgebouw	 geplaatst	 zijn.	
(persoonlijke	mededeling	van	Julia	Chorus)	Het	stichtingsjaar	is	dan	eerder,	maar	op	zijn	
vroegst	ongeveer	50	n.Chr.,	omdat	het	castellum	dan	gebouwd	zal	zijn	in	het	kader	van	
de	 beslissing	 van	 Claudius	 in	 47	 n.Chr.	 om	 van	 de	Rijn	 een	 versterkte,	 gefortificeerde	
grens	 te	maken.	Het	 valt	 dan	 niet	 onder	 de	 vroegere	 activiteiten	 van	 Corbulo.	 Om	 op	
jaarringen	 te	 kunnen	 dateren	 is	 het	 nodig	 dat	 spinthout	 aanwezig	 is.	 Bij	 een	 derde	
dendrochronologische	datering	van	een	ligger	onder	uit	de	hout-aarde	wal	was	dat	niet	
het	geval.	De	datering	daarvan	is	38	n.Chr.,	maar	zonder	spinthout	is	dit	een	ondergrens	
en	dus	voor	de	bepaling	van	het	stichtingsjaar	niet	bruikbaar.		
	 Tegen	 de	 suggestie	 dat	 de	 beide	 gedateerde	 staanders	 van	 een	 reparatie	 zijn,	
staat	het	bezwaar	dat	de	paalkuilen	niet	gevuld	zijn	met	geroerde	grond	(klei).	Daarom	
wordt	61	n.Chr.	als	stichtingsjaar	aangehouden.	Dit	is	vrij	laat,	maar	gezien	de	moeilijke	
lokale	 omstandigheden	 niet	 vreemd.	 Bovendien	 bestond	 er	 al	 een	militaire	 aanwezig-
heid	 aan	 de	 westoever	 van	 de	 Oude	 Bodegrave	 en	 was	 een	 spoedige	 bouw	 van	 een	
castellum	daardoor	misschien	minder	urgent.		
	
10.	Palenzwerm	en	palenclusters	in	de	AWN-1995	en	-1996	opgravingen	
	 Helemaal	 aan	 de	 oostkant	 van	 de	 opgraving	 AWN-1996	 bevinden	 zich	 clusters	
van	palen,	die	ingeheid	zijn.	Eén	van	die	palen	(monster	IV)	is	gedateerd	van	21-12	v.Chr	

Afb.	9.	Dukdalf/meerpaal.	
Foto	A.	van	Grol.	
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en	van	2	v.Chr.-77	n.Chr	met	waarschijnlijkheden	van	2	respectievelijk	93,4%	(zie	tabel	
1).	De	eerste	periode	kan	uitgesloten	worden.	Voor	het	kappen	komt	daar	nog	een	paar	
jaar	 bij	 vanwege	 het	 spinthout	 en	 misschien	 een	 kleine	 correctie	 door	 een	 regionale	
offset	van	de	calibratiecurve.	Deze	palenclusters	zijn	dus	van	omstreeks	het	midden	van	
de	 1e	 eeuw.	 Afb.	 10	 en	 afb.	 11	 zijn	 van	 de	 palencluster	 in	 de	 noordoosthoek	 van	 het	
opgravingsvlak	van	AWN-1996	(afb.	4).	In	afb.	11	is	te	zien	dat	één	rij	palen	(links	op	de	
foto)	wat	vrij	staat	van	de	overige	palen	en	enigszins	schuin	lijkt	te	zijn	ingeslagen.	
	

						Afb.	10.	Palencluster	van	de	AWN-1996		
						opgraving.	Foto	D.	v.d.	Kooij.	
	
	 Er	zijn	twee	ideeën	betreffende	deze	palenclusters	geopperd.	In	de	visie	van	Van	
der	Kooij	e.a.41	zijn	deze	clusters	onderdeel	van	een	latere	kade	(fase	2,	afb.	4).	De	Oude	
Bodegrave	zou	daar	dan	oostelijk	van	hebben	gestroomd,	hetgeen	betekent	dat	er	dan	te	
weinig	 ruimte	 over	 is	 voor	 het	 bouwen	 van	 een	 fort.	 De	 geschatte	 afstand	 vanaf	 het	
midden	van	de	hoofdpoort	tot	de	oostelijke	oever	is	dan	slechts	ongeveer	25	m.		
Daartegenover	 stellen	 Vos	 e.a.42	dat	 deze	 palenclusters	 de	 fundering	 zijn	 voor	 een	
stenen	ommuring,	dus	van	steenbouw,	die	dan	in	de	tweede	helft	van	de	2e	eeuw	moet	
zijn	gerealiseerd,	zoals	dat	het	geval	 is	bij	andere	castella	 langs	de	Rijn.	Gezien	de	veel	
vroegere	14C-datering	van	monster	IV	kan	dit	niet	juist	zijn.	Ook	is	het	merkwaardig	dat	
de	 eerder	 aan	 het	 fort	 toegekende	 barak	 dan	 buiten	 het	 castellum	 in	 steenbouw	 is	
gelaten.	Aangezien	de	14C-datering	overeenkomt	met	de	bouw	van	het	castellum	in	het	
derde	kwart	van	de	1e	eeuw,	wordt	nu	aangenomen	dat	deze	palenclusters	de	fundering	
zijn	voor	de	omwalling	aan	de	westkant	van	het	castellum,	een	fundering	nodig	vanwege	
de	erg	diepe,	zachte	grond	ter	plekke	als	resultaat	van	een	gedeeltelijk	dichtslibben	van	
de	eerder	bredere	 rivierbedding.	Dit	 is	 een	gedurfde	veronderstelling,	maar	gezien	de	
																																																								
41	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	68.	
42	Vos,	W.K.	2016.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Afb.	11.	Bovenaanzicht	van	een	palen-	
cluster	AWN-96.	Foto	A.	van	Grol.	
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bouwkundige	ervaring	van	de	Romeinen	niet	ongeloofwaardig.	 In	sectie	11	wordt	hier	
verder	op	ingegaan.	In	afb.	12	zijn	het	deel	van	de	steenmuur	die	Vos	e.a.43	voorstellen,	
en	het	huidige	idee	van	de	omwalling	van	het	castellum	in	houtbouw-fase,	weergegeven.	
Omdat	de	palenclusters	omgebogen	zijn	 is	het	mogelijk	dat	 ze	 in	de	vlaktekening	niet	
precies	aangegeven	konden	worden.	Voor	de	westelijke	wal	van	de	houtbouw-fase	is	er	
daarom	in	afb.	12	van	uitgegaan	dat	die	loodrecht	op	de	wal	aan	de	noordzijde	staat.	
	

	 	
	 	 	
	 Afb.	12.	Plattegrond	met	een	deel	van	de	steenmuur	in	rood	zoals	voorgesteld	
	 door	Vos	e.a.43	en	een	deel	van	de	omwalling	in	de	houtbouw-fase	volgens	de	
	 huidige	opvatting.	
	
	 Op	de	vlaktekening	 (afb.	2)	 van	de	AWN-1995	opgraving	 is	 een	palenzwerm	 te	
zien	met	nog	wat	liggend	hout.	In	de	palenzwerm	is	aan	de	kant	van	het	castellum	een	
verdichting	van	de	palen,	die	op	een	palencluster	lijkt.	Drie	palen,	aangegeven	met	X,	Y	
en	Z,	zijn	met	 14C	gedateerd.	Met	X	 in	de	cluster	 is	 iets	vreemds	aan	de	hand,	met	een	
indicatie	dat	die	van	de	1e	eeuw	v.Chr.	is.	Die	zou	van	inheemse	oorsprong	kunnen	zijn	
of	van	de	oorspronkelijke	begroeiing.	De	beide	andere	palen	(Y	en	Z,	zie	tabel	1)	zijn	van	
de	palenzwerm,	maar	buiten	de	cluster.	Ze	zijn	gedateerd	van	ongeveer	60–130	n.Chr.	In	
de	 visie	 van	 Vos	 e.a.44	is	 wat	 op	 een	 palencluster	 lijkt	mogelijk	 de	 fundering	 van	 een	
stenen	 ommuring	 geweest.	 Feitelijk	 is	 daar	 geen	 datering	 voor.	 De	 palenzwerm	 kan	
bedoeld	 zijn	 geweest	 als	 versterking	 van	 de	 oeverwal,	 hetgeen	 nodig	 zou	 zijn	 aan	 de	
schurende	kant	in	de	bocht	van	de	Rijn	met	hoge	stroomsnelheden,	waardoor	er	erosie	
van	 de	 oever	 was,	 vooral	 met	 de	 oorspronkelijke	 begroeiing	 verwijderd.	 Tussen	 die	
palen	kunnen	takken	etc.	er	voor	zorgen	dat	er	ter	plaatse	sedimentatie	plaatsvindt.	Ook	
in	andere,	 inventariserende	opgravingen	van	BAAC45	en	 in	begeleidend	onderzoek	van	

																																																								
43	Vos,	W.K.,	e.a.,	2016,	fig.7.6.	
44	Vos,	W.K.,	e.a.,	2016,	p.66	en	fig.7.6.	
45	Habraken	en	Van	Mousch,	2004.	
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RAAP46	aan	 de	westzijde	 van	 de	 Oude	 Bodegrave	 zijn	 palenzwermen	 gezien,	mogelijk	
met	dezelfde	bedoeling	om	erosie	te	voorkomen.		
	
11.	Bouw	castellum	met	omwalling,	herbouw	en	gebruiksduur	
	 Er	was,	zoals	eerder	beargumenteerd,	blijkbaar	niet	voldoende	ruimte	ten	westen	
van	de	Oude	Bodegrave	om	daar	een	castellum	te	bouwen,	zodat	de	Romeinen	besloten	
hebben	dat	aan	de	oostkant	te	doen.	Maar	ook	daar	was	de	situatie	verre	van	ideaal	door	
de	veelal	slappe	en	natte	grond	(kleiig	veen);	lage	oeverwallen	met	alleen	langs	de	Oude	
Bodegrave	middelhoge	 oeverwallen.	 Het	 poortgebouw	met	 aansluitende	 delen	 van	 de	
omwalling	kon	nog	op	stevige,	middelhoge	oevergrond	van	de	Oude	Bodegrave	worden	
gebouwd,	 maar	 voor	 de	 rest	 moet	 de	 bouw	 van	 het	 castellum	 ellende	 op	 die	 slappe	
grond	 zijn	 geweest.	 Een	 hout-aarde	 wal	 daarop	 moet	 door	 de	 zandvulling	 met	 een	
gewicht	geschat	op	8	ton/m2	problematisch	zijn	geweest,	met	eventueel	verzakkingen.	
Vooral	het	bouwen	van	de	wal	aan	de	westzijde	van	het	fort	moet	erg	lastig	geweest	zijn,	
omdat	 die	 gebouwd	 moest	 worden	 op	 de	 aflopende	 oostzijde	 van	 de	 grotendeels	
dichtgeslibde/gegroeide	Oude	Bodegrave,	met	erg	slappe	grond.	In	dit	artikel	wordt	nu	
aangenomen	 dat	 de	 palenclusters	 van	 de	 AWN-1996	 opgraving	 de	 fundering	 van	 die	
westelijke	wal	waren	(zie	het	vorige	hoofdstuk).	Die	wal	kan	vrij	smal	en	van	een	wat	
lichtere	 constructie	 zijn	 geweest	 in	 vergelijking	 met	 de	 hout-aarde	 wal	 bij	 het	
poortgebouw,	maar	toch	nog	wel	van	een	zodanig	gewicht	dat	een	fundering	met	palen	
nodig	was.	De	Oude	Bodegrave	pal	er	naast	had	dan	de	functie	van	gracht.	De	rij	schuin	
ingeslagen	 palen	 aan	 de	 grachtkant	 kan	 nodig	 geweest	 zijn	 voor	 extra	 ondersteuning.	
Erkend	 moet	 worden	 dat	 dit	 een	 onconventionele	 veronderstelling	 voor	 een	 wal	 is.	
Zonder	 resten	 van	 die	 westelijke	 wal	 kan	 de	 constructie	 daarvan	 niet	 achterhaald	
worden.		
	 Met	de	lange	zijde	van	het	castellum,	zoals	gebruikelijk,	op	de	Rijn	gericht	(ligging	
c	in	afb.	2)	is	het	poortgebouw	niet	in	het	midden	van	die	wal.	Dat	is	een	ongebruikelijke	
grote	afwijking	van	de	symmetrische	opbouw,	maar	die	komen	in	andere	vergelijkbare	
castella	buiten	Nederland	voor,	zoals	met	voorbeelden	in	sectie	4	is	toegelicht.		
	 Het	 poortgebouw	 van	 het	 castellum	 in	Bodegraven	 is	 de	 uitvalspoort,	 de	 porta	
praetoria,	naar	de	rivier.	In	de	westzijde	van	het	castellum	is	de	porta	principalis,	waar	
de	centrale	weg	door	gaat	en	die	later	onderdeel	van	de	(Limes)weg	kan	zijn	geworden.	
Deze	poort	komt	vrijwel	in	het	midden	uit	van	wat	in	de	vlaktekening	van	afb.	4	is	aan-
gegeven	 als	 grondverbeteringen,	 maar	 waar	 in	 de	 hier	 gepresenteerde	 visie	 de	 ver-
smalde	Oude	Bodegrave	was	 en	die	 later	 is	 afgedamd.	Een	brug	vanuit	de	porta	prin-
cipalis	over	het	water	zou	ook	logisch	zijn.	Daar	zijn	geen	aanwijzingen	voor	in	de	vorm	
van	resten	van	staanders.	Met	de	veronderstelling	dat	de	Oude	Bodegrave	was	afgedamd	
hebben	de	Romeinen	drie	doelen	gelijktijdig	gerealiseerd:	1)	een	(kleine)	haven	voor	het	
castellum,	tevens	met	de	functie	van	gracht,	2)	het	stoppen	van	hinderlijke	stromingen	
in	de	Oude	Bodegrave,	en	3)	een	weg	van	de	porta	principalis	over	de	dam.	
	 De	afdamming	van	de	Oude	Bodegrave	is	een	hypothese,	die	wel	redelijk	is	gezien	
de	waterbouwkundige	ervaringen	van	de	Romeinen,	ook	in	de	Maas-Rijn	delta.	Denk	aan	
het	kanaal	van	Corbulo	en	mogelijk	ook	nog	een	kanaal	bij	Woerden.	
	 Aangezien	een	brandlaag	is	waargenomen	tijdens	de	AWN-1995	opgraving,	zie	de	
profieltekening,47	wordt	 aangenomen	dat	 het	 castellum	 tijdens	de	Bataafse	 opstand	 in	
69/70	 n.Chr.	 is	 vernietigd.	 Ook	 in	 veel	 andere	 archeologische	 waarnemingen	 aan	 de	
westkant	 van	 de	 Oud	 Bodegraafseweg	 zijn	 brandlagen	 gezien	 die	 te	 maken	 kunnen	
hebben	 met	 deze	 opstand,	 maar	 mogelijk	 ook	 met	 de	 vernietiging	 van	 de	 militaire	
vestiging	en	bewoning	 in	Bodegraven	 in	de	3e	eeuw	toen	de	Oude	Rijn	als	grens	werd	
opgegeven.	 Tijdens	 de	 AWN-1995	 opgraving	 zijn	 geen	 aanwijzingen	 gevonden	 voor	
																																																								
46	RAAP,	2011.	
47Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.44		
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herbouw	 van	 het	 castellum	 van	 Bodegraven	 en	 is	 de	 conclusie	 dat	 het	 maar	 kort	 is	
gebruikt	tot	69	n.Chr.	Er	zijn	slechts	25	stuks	terra	sigillata	fragmenten	(40%	Zuid-	en	
60%	Oost-Gallisch)	in	deze	opgraving	gevonden,	hetgeen	ook	op	een	kort	gebruik	wijst.	
	 Op	 de	 Peutingerkaart,	 een	Middeleeuwse	 replica	 van	 een	 Laat-Romeinse	 kaart,	
staat	 tussen	het	 fort	Laurum	 in	Woerden	en	Albaniana	 in	Alphen	aan	den	Rijn	 slechts	
één	 fort,	 Nigrum	 Pullum.48	Op	 die	 kaart	 staat	 5	 leuga	 als	 afstand	 tussen	 Laurum	 en	
Nigrum	Pullum.	Dat	komt	goed	overeen	met	de	11	km	tussen	Woerden	en	Bodegraven,	
maar	het	is	2	leuga	(4,5	km)	te	kort	met	Nigrum	Pullum	in	Zwammerdam.	Blijkbaar	is	in	
de	 Laat-Romeinse	 tijd	 het	 castellum	 in	 Bodegraven	 van	 de	 kaart	 gehaald,	 maar	 is	 de	
afstand	 tussen	Laurum	en	Nigrum	Pullum	niet	 aangepast	 tot	7	 leuga.	Ook	dit	wijst	op	
een	kort	gebruik	van	het	castellum	in	Bodegraven.	
	 Op	de	vlaktekeningen	(afb.2	en	4)	staan	“sloten”	aangegeven,	die	Vos	e.a.49	zien	
als	overblijfselen	van	wegen	van	ca.	3	m	breed	komende	uit	het	castellum.	De	sloot	op	
afb.2	gaat	door	de	poort	van	de	porta	praetoria		en	zou	dus	de	weg	naar	de	Rijn	zijn.	Die	
weg	zal	verhard	zijn	geweest,	bv	met	grind	of	schelpen.	Daar	is	niets	van	teruggevonden.	
Na	de	vernietiging	tijdens	de	Bataafse	opstand	kan	hier	nog	lang	een	uitgesleten	pad	of	
greppel	 geweest	 zijn.	 Wat	 in	 de	 latere	 Romeinse	 en	 Vroeg-Middeleeuwse	 tijd	 daar	
gebeurd	is,	laat	zich	moeilijk	voorstellen,	maar	ondanks	het	deponeren	van	klei	en	zand	
door	 de	 Rijn	 kan	 er	 een	 greppel-achtige	 structuur	 gebleven	 zijn,	 die	 later	 als	 sloot	 is	
uitgegraven.	 Er	 lag	 in	 die	 sloot	 veel	 puin	 en	 materiaal	 uit	 de	 17e	 eeuw	 en	 later.	 De	
duiding	van	sloot	in	de	opgraving	van	AWN	in	1995	lijkt	juist,	maar	opmerkelijk	genoeg	
ligt	die	sloot	op	de	plaats	waar	de	Romeinen	een	weg	naar	de	Rijn	hadden.		
	 Het	kan	ook	dat	in	het	land	nabij	de	plek	van	het	castellum	door	het	deponeren	
van	 zand	 en	 klei	 door	 de	 Rijn	 na	 enige	 tijd	 geen	 structuur	meer	 te	 zien	was,	 dat	 het	
terrein	daar	vlak	was	en	dat	bij	de	verkaveling	in	de	Vroeg-Middeleeuwse	tijd	bij	toeval	
een	sloot	op	de	plaats	van	de	Romeinse	weg	naar	de	Rijn	is	gegraven.	Met	de	aanname	
van	een	redelijke	breedte	van	de	kavels	van	de	orde	van	30	m	is	de	kans	daarvoor	van	
de	orde	van	10	%;	niet	geheel	verwaarloosbaar	maar	toch	vrij	klein.						
	 Iets	dergelijks	kan	ook	gebeurd	zijn	aan	de	westzijde	van	het	fort	met	de	weg	uit	
de	 porta	 principalis	 waar	 een	 greppel	 kan	 zijn	 gevormd,	 met	 later	 daar	 een	 sloot	
gegraven.	Maar	er	kan	daar	nog	wat	anders	zijn	gebeurd.		Er	is	veel	verspoeld	materiaal	
in	deze	AWN-1996	opgraving	waargenomen.	Zo	lijkt	de	palenrij	aan	de	oostkant	van	die	
opgraving	 gedeeltelijk	 weggespoeld	 te	 zijn	 en	 heeft	 zich	 daar	 een	 depressie/spoelgat	
gevormd.	Hierin	 lagen	 aangepunt	 palen	 die	 gezien	 zijn	 als	 losgekomen	 “beschoeiings-
palen”.	Hier	kan	door	een	doorbraak	van	de	Rijn	een	krachtige	stroming	geweest	zijn,	
waardoor	 een	 pakket	 zand	 op	 de	 plaats	 van	 die	 sloot	 is	 terecht	 gekomen.	 Dit	 is	 een	
hypothese,	 die	 aansluit	 bij	 de	 ideeën	 over	 wat	 er	 in	 Bodegraven	 in	 de	 Romeinse	 tijd	
gebeurd	kan	zijn.	In	latere	tijden	is	daar	een	sloot	gegraven	en	weer	dichtgestort.	In	de	
vulling	van	die	sloot	is	Romeins	materiaal	en	objecten	uit	de	17e	en	19e	eeuw	gevonden.			
	
12.	Overstromingen	en	doorbraken	van	de	Rijn	bij	Bodegraven		
	 Regelmatig	zullen	er	seizoenbepaalde	overstromingen	geweest	zijn	waarbij	zand	
en	klei	zijn	afgezet.	Reguliere	overstromingen	zorgen	voor	een	geleidelijke	opbouw	van	
oeverwallen.	Daarbij	zal	water	van	de	Rijn	de	zijrivieren	uit	het	veen	zijn	ingelopen	en	in	
het	begin	daarvan	smalle	oeverwallen	hebben	gevormd.		
	 Het	peil	 in	de	rivier	kan	soms	extreem	hoog	zijn	geweest	door	opstuwing	 in	de	
rivier	als	gevolg	van	hoge	getijden	en	stormen	op	de	Noordzee,	gecombineerd	met	grote	
regenval	in	de	brongebieden	van	de	Rijn	en/of	veel	smeltwater.	Het	effect	van	extreme	
waterstuwing	lijkt	tot	voorbij	Bodegraven	van	invloed	te	zijn	geweest.50	Een	combinatie	
																																																								
48	Stuart,	1999.	
49	Vos,	W.K.	e.a.,	2016,	p.60.	
50	Dinter,	M.	van,	2013.	
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van	 zulke	 effecten	 kan	 in	 het	 Zuid-Hollandse	 deel	 van	 de	 Rijn	 tot	 doorbraken	 van	 de	
oeverwallen	 geleid	 hebben.	 Op	 meerdere	 plaatsen	 hebben	 zich	 daardoor	 crevassen	
gevormd.	Hierbij	is	zand	van	de	oeverwallen	tot	ver	het	land	in	als	waaiers	gedeponeerd.	
Daarbij	 kan	ook	materiaal	 van	bewoning	ver	van	hun	oorsprong	getransporteerd	 zijn.	
De	 diepe	 crevasse	 geulen	 kunnen	 daarna	 in	 de	 loop	 van	 de	 tijd	 geheel	 of	 gedeeltelijk	
dichtgeslibd	 c.q.	 gegroeid	 zijn.	 Zo	 zou	 de	 tak	 van	 Oude	 Bodegrave	 in	 Bodegraven	 als	
verbinding	tussen	de	veenrivier	naar	Zwammerdam	en	de	Rijn	kunnen	zijn	ontstaan.		
	 De	derde	opgraving	van	de	AWN	in	Bodegraven	 in	2002	betreft	een	terrein	dat	
ongeveer	125	m	zuidelijk	van	het	poortgebouw	aan	de	oostzijde	van	de	Oude	Bodegrave	
ligt.	Hier	werd	verspreid	Romeins	materiaal	deels	in	een	context	van	een	afvaldepot	met	
veel	botten	gevonden,	en	deels	verspoeld.	Er	zijn	daar	67	TS-fragmenten	gevonden	met	
een	verdeling	van	64%	Zuid-Gallisch	en	36%	Oost-Gallisch.	Globaal	 vergelijkt	 zich	dat	
met	de	verdeling	van	de	TS-fragmenten	gevonden	tijdens	de	AWN-1995	opgraving.		
	 In	de	AWN-2002	opgraving	is	een	pakket	zand	(10	tot	35	cm	dik)	waargenomen	
dat	 door	Mulder	 is	 geduid	 als	 overslagzand	van	 een	 catastrofale	doorbraak	 tijdens	de	
Romeinse	 tijd.51	Wanneer	 die	 doorbraak	 precies	 is	 geweest,	 kan	 niet	 gezegd	 worden,	
maar	aangenomen	wordt	dat	dit	is	gebeurd	in	het	laatste	kwart	van	de	1e	eeuw	of	begin	
2e	 eeuw.	Nog	aanwezige	materialen	van	het	niet	meer	 in	 gebruik	 zijnde	en	verwoeste	
castellum	zullen	zijn	meegesleurd.	De	depressie/spoelgat	van	de	AWN-1996	opgraving	
kan	het	gevolg	van	die	doorbraak	zijn.52	De	palen	van	de	twee	clusters	van	die	opgraving	
neigen	 aan	 de	 bovenzijde	 naar	 het	 oosten	 hetgeen	 het	 gevolg	 kan	 zijn	 van	 het	 weg-
spoelen	van	grond	door	het	stromende	water	van	die	doorbraak	door	het	westelijk	deel	
van	het	castellum.	
	 Door	 deze	 gebeurtenis	 zal	 zich	 in	 Bodegraven	 een	 nieuwe	 loop	 voor	 de	 Oude	
Bodegrave,	die	door	de	Romeinen	was	afgesloten,	gevormd	hebben.	Het	 tracé	zou	dan	
ongeveer	de	huidige	Oud	Bodegraafseweg	kunnen	zijn.	Of	dat	voor	de	gehele	weg	geldt,	
is	niet	 zeker	omdat	ook	 in	de	Middeleeuwen	werkzaamheden	aan	de	Oude	Bodegrave	
zijn	gedaan.	Na	deze	doorbraak	stroomde	de	Oude	Bodegrave	weer	door	Bodegraven.	Er	
moet	 hierdoor	 een	 onderbreking	 in	 de	 Limesweg	 zijn	 ontstaan.	 Daarover	 zouden	 de	
Romeinen	 de	 door	 Beunder	 geconstateerde	 brug	 hebben	 aangelegd.53	De	 Romeinen	
kunnen	met	 deze	 verbinding	 tussen	 de	 Rijn	 en	 de	 rivier	 naar	 Zwammerdam	weer	 te	
maken	hebben	gekregen	met	een	van	 richting	wisselende	en	 sterkte	 stroming.	Om	dit	
fenomeen	 te	 stoppen	 kan	 op	 de	 plek	 van	 die	 brug	 een	 dam	 zijn	 gemaakt.	 De	 door	
Beunder	 waargenomen	 beschoeiingen	 aan	 de	 westkant	 kunnen	 gediend	 hebben	 als	
beveiliging	van	de	bewoning	aan	de	westzijde	van	de	Oude	Bodegrave.	
	 Van	 der	Most	maakt	melding	 van	 bouwwerken	 direct	 aan	 de	westkant	 van	 die	
brug/dam	over	 de	Oude	Bodegrave.54	Er	 zou	 daar	 volgens	 hem	 een	 onderheid	 stenen	
gebouw	 met	 verwarmde	 vloeren	 en	 wanden	 (hypocaustum)	 geweest	 zijn,	 een	
badgebouw	met	eventueel	een	herberg-functie.	Verder	was	er	een	houten	gebouw	met	
lemen	vloer,	die	gezien	de	vele	vondsten	aan	gewichten	en	munten	een	handelspost,	of	
meer	 bescheiden	 door	 Van	 der	Most	 uitgedrukt,	 winkeltje	moet	 zijn	 geweest.	 Met	 de	
meeste	 munten	 van	 de	 keizers	 Domitianus	 en	 Trajanus	 dateert	 Van	 der	 Most	 het	
winkeltje	uit	de	periode	tijdens	of	kort	na	de	regering	van	Trajanus	tot	117	n.Chr.	
	
13.	Het	castellum	volgens	Vos	e.a.	
	 Vos	 e.a. 55 	nemen	 aan	 dat	 het	 castellum	 van	 Bodegraven	 tot	 over	 de	 Oud	
Bodegraafseweg	heeft	gelegen	en	een	grootte	en	vorm	vergelijkbaar	met	het	castellum	

																																																								
51	Mulder,	J.R.,	2002.	
52	Kooij,	D.	van	der,	e.a.,	2013,	p.	68.	
53	Beunder,	P.C.,	1980,	p.8.	
54	Most,	E.	van	der,	1995.	
55	Vos,	W.K.,	2016.	
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Nigrum	Pullum	van	Zwammerdam	heeft	gehad.	De	ligging	wordt	dan	bepaald	door	het	
poortgebouw	als	porta	praetoria	in	het	midden	van	de	lange	zijde	gericht	op	de	Rijn	en	
een	verondersteld	soldatenverblijf	in	een	barak	vlakbij	het	huidige	kerkhof	westelijk	van	
de	 Oud	 Bodegraafseweg.	 De	 westelijke	 wal	 zou	 dan	 ergens	 in	 dat	 kerkhof	 moeten	
hebben	gelegen.		
	 Een	veronderstelling	van	Vos	e.a.	betreft	 steenbouw	met	de	palenclusters	 in	de	
twee	AWN-opgravingen	van	1995	en	1996	als	fundering	van	de	stenen	ommuring.	Om	
de	noordelijke	en	westelijke	delen	van	de	ommuring	vast	te	leggen	hebben	Vos	e.a.56	een	
palencluster	uit	het	 inventariserend	onderzoek	door	BAAC57	geïnterpreteerd	als	hoek-
punt	van	de	fundering	van	de	ommuring	in	steen.58	Habraken	en	Van	Mousch	zagen	die	
palenzwerm	met	clusters	als	beschoeiingen	en	grondverbetering	(of	versterking?)	bij	de	
monding	van	de	Oude	Bodegrave	in	de	Rijn.		
	 Een	ander	punt	is	dat	één	van	de	palen	van	de	westelijke	muurfundering	van	de	
1e	eeuw	is	(zie	monster	IV	in	tabel	1).	Dat	klopt	niet	met	het	feit	dat	steenbouw	pas	laat	
in	de	2e	eeuw	werd	gedaan.	Aan	de	westzijde	zijn	geen	aanwijzingen	voor	één	of	meer	
grachten	in	de	AWN-1996	opgraving	gezien,	die	de	oudere	overblijfselen	zouden	hebben	
moeten	 doorsnijden.	 Er	 zijn	 geen	 resten	 van	 steen	 of	 mortel	 in	 de	 opgravingen	
gevonden.	Die	kunnen	later	met	de	ruïne	van	Bodegraven	als	“groeve”	weggehaald	zijn.	
Dat	 is	dan	wel	 erg	grondig	gedaan,	maar	dat	 zou	kunnen.	Met	de	voorgestelde	 stenen	
ommuring	 is	 het	 castellum	 in	 noordelijke	 richting	 met	 ongeveer	 12	 meter	 vergroot,	
maar	aan	de	westelijke	kant	is	het	juist	met	tenminste	6	meter	verkleind.	Een	deel	van	
de	oude	barakken	van	de	houtbouwfase	is	dus	tijdens	de	steenbouwfase	opgegeven.	De	
vraag	is	waarom	dit	dan	is	gebeurd	en	of	er	werkelijk	een	steenbouwfase	is	geweest.		
	
14.	Alternatieve	ligging	van	het	castellum	langs	de	Oude	Bodegrave	
	 Een	derde	mogelijke	ligging	(b)	van	het	fort	is	in	afb.	2	weergegeven	met	de	lange	
zijde	 langs	 de	 Oude	 Bodegrave,	 die	 dan	 open	moet	 zijn	 geweest.	 De	 Oude	 Bodegrave	
moet	 dan	 wel	 wat	 westelijker	 van	 de	 Oud	 Bodegraafseweg	 hebben	 gestroomd	 om	
voldoende	ruimte	voor	het	castellum	te	hebben.	
	 Voor	 wachters	 in	 de	 torens	 van	 het	 poortgebouw	 maakt	 het	 niets	 uit	 of	 dit	
poortgebouw	 in	de	korte	zijde	dan	wel	 in	de	 lange	zijde	gelegen	heeft.	Met	 ligging	 (b)	
wordt	 een	 beter	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 wat	 hogere	 oeverwallen	 langs	 de	 Oude	
Bodegrave.	 Ook	 is	 er	 dan	 vanuit	 een	 wachttoren	 aan	 de	 zuidzijde	 beter	 zicht	 op	 de	
veenrivier	ten	zuiden	van	de	Rijn,	die	naar	Zwammerdam	stroomt	met	stroomopwaarts	
een	verbinding	naar	wat	nu	de	Hollandse	IJssel	is.		
	 De	waarschijnlijkheid	van	deze	alternatieve	ligging	is	klein	te	achten	omdat	het	te	
veel	afwijkt	van	de	praktijk	van	de	Romeinen	om	forten	met	hun	 lange	zijden	naar	de	
Rijn	 gericht	 aan	 te	 leggen,	maar	het	 is	niet	 volledig	uit	 te	 sluiten.	Daarom	wordt	deze	
mogelijkheid	voor	de	volledigheid	genoemd.	Met	de	doorbraak	zal	ook	met	deze	ligging	
een	heel	groot	gedeelte	van	het	castellum	weggespoeld	zijn.		
	
15.	Conclusies	
	 De	Romeinen	waren	al	vroeg	 in	de	1e	eeuw	n.Chr.	 in	Bodegraven	aanwezig	met	
een	 tentenkamp	 en	 hebben	 daar	 onder	 Corbulo	 omstreeks	 40	 n.Chr.	 een	 vestiging	
gebouwd	met	een	kade	en	een	barak	of	loods	aan	de	westkant	van	de	Oude	Bodegrave.	
In	 die	 tijd	 was	 dit	 een	 rivier	 die	 als	 haven	 aan	 de	 zuidkant	 van	 de	 Rijn	 kon	 worden	
gebruikt.	 De	 Oude	 Bodegrave	 stroomde	 toen	 dus	 op	 enige	 afstand	 westelijk	 van	 de	
huidige	Oud	Bodegraafseweg.	Na	de	beslissing	van	keizer	Claudius	 in	47	n.Chr	om	van	
de	 Rijn	 een	 versterkte,	 bewaakte	 grens	 van	 het	 Romeinse	 Rijk	 te	 maken,	 is	 aan	 de	
																																																								
56	Vos,	W.K.,	2016,	fig.	7.6.	
57	Habraken	en	Van	Mousch,	2004.	
58	Vos,	W.K.,	e.a.,	2016,	p.	95.	
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oostkant	 van	 de	 Oude	 Bodegrave	 een	 castellum	 gebouwd.	 Er	 was	 daar	 volgens	 de	
paleogeografische	 kaart	 van	 Van	 Dinter	 slechts	 een	 vrij	 smalle	middelhoge	 oeverwal.	
Het	 grootste	 deel	 van	 het	 castellum	 is	 dus	 gebouwd	 op	 lagere,	 vrij	 natte	 grond,	 niet	
bepaald	een	goed	terrein.	 In	deze	visie	met	de	belangrijkste	gebouwen	op	het	hoogste	
deel	 van	de	 oeverwal	 ligt	 het	 poortgebouw	niet	 in	 het	midden	 van	de	 lange	 zijde,	 die	
parallel	aan	de	Rijn	was	gericht.	
	 De	monding	van	de	Oude	Bodegrave	had	de	functie	van	haven,	gelegen	tegen	de	
westzijde	 van	 het	 castellum,	 met	 als	 groot	 bezwaar	 de	 regelmatig	 wisselende	 sterke	
stromingen	in	die	rivier	met	afvoer	van	water	uit	de	Rijn	bij	hoge	waterstanden.	Om	van	
dit	ongemak	af	 te	komen	 is	het	mogelijk	dat	de	Romeinen	de	Oude	Bodegrave	hebben	
afgedamd	op	de	plaats	waar	de	porta	principalis	zal	zijn	geweest.		
	 De	westzijde	van	het	castellum	in	houtconstructie	grensde	dus	aan	de	toen	smalle	
Oude	Bodegrave	met	daar	een	gedeeltelijk	dichtgeslibde	oeverwal	van	diepe,	erg	slappe	
grond,	waarop	de	westelijke	wal	gebouwd	moest	worden.	Dat	 zal	 een	 lastige	klus	 zijn	
geweest.	Misschien	een	gedurfde	veronderstelling,	maar	de	palenrij	lijkt	daar	gediend	te	
hebben	 als	 fundering	 van	 dit	 gedeelte	 van	 de	wal.	 Die	 palen	 zijn	 ingeheid	 in	 dezelfde	
periode	als	de	bouw	van	het	castellum.	Op	basis	van	dendrochronologie	is	het	stichtings-
jaar	61	n.Chr.	Dit	 is	vrij	 laat	 in	vergelijking	met	andere	 forten	die	 in	het	kader	van	de	
beslissing	 van	Claudius	 zijn	 gebouwd.	Als	 deze	dendro-datering	 een	 reparatie	 van	het	
poortgebouw	betreft	kan	de	bouw	wat	eerder	begonnen	zijn.		
	 Het	castellum	heeft	maar	kort	bestaan.	Na	de	Bataafse	opstand	 is	het	castellum	
niet	weer	opgebouwd	 in	hout	of	 in	 steen,	 althans	 in	de	opgraving	van	AWN-1995	zijn	
daar	geen	aanwijzingen	voor	gezien.	Door	het	korte	gebruik,	slechts	in	het	3e	kwart	van	
de	1e	eeuw,	komt	het	niet	voor	op	de	Peutingerkaart.	De	afstanden	daarop	kloppen	niet,	
zoals	anderen	ook	hebben	geconstateerd.59	
	 In	het	voorstel	van	Vos	e.a.60	ligt	het	castellum	over	de	Oud	Bodegraafseweg	met	
de	 porta	 praetoria	 in	 het	midden	 van	 de	 lange	 zijde	 op	 de	 Rijn	 gericht,	 waardoor	 de	
westzijde	van	het	castellum	over	de	AWN-1996	opgraving	heen	ligt.	De	oorspronkelijke	
interpretatie	 van	 kade	 zien	 Vos	 e.a.	 als	 een	 soldatenbarak.	 Er	 zijn	 echter	 argumenten	
voor	 die	 interpretatie	 als	 kade	 en	 tegen	 een	 soldatenbarak.	 Het	 voorstel	 van	 Vos	 e.a.	
heeft	het	voordeel	dat	de	bouw	van	het	castellum	een	standaard,	symmetrische	opbouw	
heeft	met	in	het	midden	van	de	lange	zijde	het	poortgebouw.		
In	dit	artikel	ligt	het	fort	ook	over	de	Oud	Bodegraafseweg	heen,	maar	minder	ver	tot	de	
palenrij	van	AWN-1996	en	eveneens	met	de	lange	zijde	van	het	fort	op	de	Rijn	gericht.	
Daardoor	ligt	de	porta	praetoria	niet	symmetrisch	in	die	lange	zijde.	Zulke	afwijkingen	
van	een	symmetrische	opbouw	zijn	bekend	van	vergelijkbare	castella	in	houtbouw	van	
dezelfde	periode	in	Duitsland	en	Engeland.	
	 Door	een	grote	doorbraak	van	de	Rijn	in	de	Romeinse	tijd	is	een,	vooral	westelijk	
deel	 van	 het	 in	 onbruik	 geraakte	 castellum	weggespoeld,	 en	was	 de	 Oude	 Bodegrave	
daardoor	weer	wijd	open	en	naar	het	oosten	verplaatst,	 zo	ongeveer	waar	nu	de	Oud	
Bodegraafseweg	is.	Dit	kan	aan	het	eind	van	de	1e	eeuw	of	in	het	begin	van	de	2e	eeuw	
zijn	 gebeurd.	 Het	 betekent	 dat	 er	 een	 onderbreking	 van	 de	 Limesweg	 was	 ontstaan,	
waardoor	de	Romeinen	genoodzaakt	waren	daar	een	brug	over	aan	te	leggen.	Ook	hier	
zullen	 regelmatig	 forse	 stromingen	 in	 omgekeerde	 richting	 geweest	 zijn	 bij	 hoog	 peil	
van	het	water	 in	de	Rijn.	Om	van	die	stromingen	af	 te	komen	hebben	de	Romeinen	de	
brug	 vervangen	 door	 een	 dam.	 Op	 grond	 van	 muntvondsten	 op	 de	 plaats	 van	 een	
gebouw	vlak	bij	en	westelijk	van	die	brug,	en	latere	dam,	zal	dit	in	de	eerste	kwart	van	
de	2e	eeuw	gebeurd	kunnen	zijn.		

																																																								
59	O.a.	Beunder,	C.,	1980,	p.25.	
60	Vos,	W.K.,	e.a,	2016.	
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	 De	palenclusters	van	de	AWN-1996	opgraving	neigen	naar	het	oosten,	hetgeen	er	
op	kan	wijzen	dat	het	water	van	de	doorbraak	op	heftige	wijze	langs	de	oostkant	van	die	
palen	heeft	gestroomd	en	zo	een	deel	van	het	castellum	heeft	weggespoeld.		
	 Tot	slot	 is	er	nog	de	mogelijkheid	dat	het	castellum	met	de	 lange	zijde	 langs	de	
Oude	Bodegrave	heeft	gelegen.	Dit	 is	 zonder	nadere	gegevens	niet	uit	 te	 sluiten.	Maar	
waarschijnlijk	 lijkt	 die	mogelijkheid	 niet,	 gezien	 de	manier	waarop	 de	 Romeinen	 hun	
forten	langs	de	Rijn	hebben	gebouwd.	Daar	wijkt	deze	mogelijkheid	wel	erg	ver	van	af.	
	 De	 situatie	van	de	waterlopen	nabij	Bodegraven,	 zoals	uit	de	paleogeografische	
kaart	van	Van	Dinter61	volgt,	is	nogal	bijzonder.	Die	situatie	vereiste	voor	de	Romeinen	
bijzondere	maatregelen	voor	de	lokale	waterbeheersing	in	Bodegraven.	Daar	waren	ze	
met	hun	technische	vaardigheden	toe	in	staat,	maar	uiteindelijk	is	Bodegraven	als	plaats	
voor	een	fort	opgegeven.			
	
16.	Slotbeschouwing	
	 De	overwegingen	in	dit	verslag	zijn	vooral	gebaseerd	op	de	AWN-opgravingen	in	
Bodegraven	in	de	jaren	1995,	1996	en	2002	en	op	enkele	waarnemingen	van	anderen,	
meestal	 inventariserend	 onderzoek	 met	 sleuven	 of	 boringen.	 De	 conclusies	 berusten	
deels	 op	 een	 beperkt	 aantal	 14C-dateringen,	 dendrochronologische	 en	 terra	 sigillata	
dateringen.	De	belangrijkste	conclusies	betreffen	een	vroege	vestiging	van	de	Romeinen	
gerealiseerd	 onder	 keizer	 Caligula	 (37–41),	 gevolgd	 door	 een	 latere	 bouw	 van	 een	
castellum	in	Bodegraven	als	onderdeel	van	de	fortificatie	van	de	Rijn.		
	 Met	de	bouw	van	de	forten	Valkenburg	en	Velsen	in	het	kustgebied	vroeg	in	de	1e	
eeuw	is	het	niet	verwonderlijk	dat	er	langs	de	Rijn	en	misschien	ook	op	andere	plekken	
al	vroeg	versterkingen	werden	opgericht.	Dit	ter	bescherming	van	transporten	over	de	
Rijn	op	plekken	waar	schepen	onderweg	konden	aanleggen	en	mogelijk	ook	op	plaatsen	
buiten	deze	route.	Voor	dat	laatste	kunnen	Romeinse	vondsten	in	Krommenie	genoemd	
worden	van	opgravingen	van	een	terrein	met	palissade	met	daarbinnen	een	bouwwerk	
die	recentelijk	geduid	is	als	een	vroege	Romeinse	wachttoren.62	Die	wachttoren	wordt	in	
verband	 gebracht	met	 het	 fort	 in	 Velsen,	maar	 een	 relatie	met	 een	 vaarroute	 naar	 de	
Waddenzee	wordt	niet	gelegd.	
	 De	afdamming	van	de	Oude	Bodegrave	kan	in	verband	staan	met	de	grootschalige	
acties	 voor	 herstel	 van	 de	 Limesweg	 in	 de	 jaren	 99–100	 en	 123–125	 op	 bevel	 van	
Trajanus	en	Hadrianus,	zoals	Graafstal	dat	stelt.63	
	 De	prangende	vraag	 is	nu	wat	de	Romeinen	gedaan	hebben	om	na	het	opgeven	
van	het	castellum	de	strategische	positie	van	Bodegraven	aan	de	grensrivier	de	Rijn	te	
kunnen	 bewaken.	 Er	 zou	 een	 wachttoren	 in	 Bodegraven	 gebouwd	 kunnen	 zijn	 die	
bemand	 werd	 door	 soldaten	 uit	 Zwammerdam.	 De	 afstand	 via	 de	 Limesweg	 naar	
Bodegraven	is	kort,	zodat	dit	goed	te	doen	was.	Met	ongeveer	de	dubbele	afstand	tussen	
Bodegraven	 en	 Woerden,	 waar	 het	 castellum	 Laurum	 heeft	 gelegen,	 kunnen	 nog	
wachttorens	 zijn	 gebouwd	 en	 wel	 op	 plaatsen	 zoals	 door	 Van	 Dinter	 op	 haar	
paleogeografische	 kaart	 heeft	 aangegeven,	 bij	 flauwe	 bochten	 van	 de	 Rijn	 en	 dus	 op	
plekken	met	goed	zicht	op	de	rivier.64	
	 Dit	 artikel	 over	 het	 castellum	 in	 Bodegraven	 geeft	 een	 tamelijk	 hypothetische	
voorstelling	van	de	geschiedenis	van	Romeinen	 in	Bodegraven	gebaseerd	op	beperkte	
dateringen	en	gegevens	van	gebeurtenissen,	maar	het	is	wel	een	consistent	verhaal.	
	
	
	

																																																								
61	Dinter,	M.	van,	2013	en	2017.	
62	Brink,	W.	ten,	2018.	
63	Graafstal,	E.P.,	2002,	p.	8.	
64	Dinter,	M.	van,	2017,	p.	48.	
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