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4 Hoofdstuk 1
Inleiding

Wie nu door het centrum van Bodegraven loopt kan zich haast niet voorstellen hoe het hier 
was in de Romeinse tijd, meer dan 2000 jaar geleden. Opgravingen hebben uitgewezen dat de 
Romeinen hier ter plekke hun kamp hebben opgeslagen en er een versterkte vesting hebben 
gebouwd, een castellum. Dit maakte deel uit van een reeks vestingen die ter verdediging langs 
de Limes, de Romeinse rijksgrens, werd aangelegd. In dit boekje zullen we zien wat er over de 
oudste geschiedenis van Bodegraven aan het licht kwam bij een aantal archeologische opgra-
vingen die de AWN-afdeling Rijnstreek in de periode 1995-2018 heeft uitgevoerd.

Zo’n 2000 jaar geleden vormde de Rijn de noordelijke grens van het immense Romeinse 
rijk, dat zich uitstrekte over een groot deel van Europa en noordelijk Afrika. Ons land lag 
helemaal in een uithoek van het Romeinse rijk, maar daar stroomde wel de Rijn en dat was 

Afb. 1. Romeinse rijk.
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Dit grote Romeinse rijk was gevormd door eeuwenlan-
ge veroveringen met als doel macht en rijkdom te vergaren. 
Dat ging niet zonder slag of stoot gepaard. De hier levende 
volkeren werden een voor een onderworpen aan het 
Romeinse gezag, werden uitgeroeid of verjaagd naar 
andere regio’s. Uiteindelijk was de Romeinse heerschappij 
ten zuiden van de Rijn een feit. De Romeinse opmars verder 
naar het noorden werd tot staan gebracht in 9 na Chr. Toen 
stootte het Romeinse leger in het Teutoburgerwoud bij de 
plaats Kalkriese op een coalitie van Germaanse stammen 
en leed het een smadelijke nederlaag in een grote veldslag 
waarbij drie legioenen verloren gingen. Het leger werd 
verslagen door de Germaanse veldheer Arminius, hoofdman 
der Cherusken zoals hij bij de Germanen bekendstond. Na 
dit debacle in het Teutoburgerwoud besloot keizer Claudius 

destijds de belangrijkste rivier in Noordwest Europa, vele 
honderden meters breed, zonder dijken en flink kronke-
lend door het landschap. De Rijn was vooral ook een be-
langrijke vaarweg en aanvoerroute.

De AWN (Nederlandse Archeologie Vereniging), 
de organisatie van vrijwilligers in de archeologie, is 
een landelijke vereniging en kent 24 afdelingen in 
Nederland. De afdeling Rijnstreek voelt zich verant-
woordelijk voor het archeologisch erfgoed, samen 
met vele anderen, in het noordelijk deel van de 
provincie Zuid-Holland met de Oude Rijn als een 
belangrijke rivier.

Afb. 2. Romeinse versterkingen langs de Rijn. (Polak)
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(10 v. Chr.-54 na Chr.) in 47 na Chr. het rijk niet verder naar 
het noorden uit te breiden en de Rijn in te richten als rijks-
grens. Om die te beschermen werd langs de hele rivierloop 
een reeks strategisch gelegen forten of castella gebouwd. 
En dat had grote gevolgen voor het leven in het gebied van 
het latere Bodegraven.

Het castellum Bodegraven is gelegen tussen dat van 
Zwammerdam (Nigropullem) en dat van Woerden (Laurum).

De Romeinse castella hebben een min of meer 
standaard ontwerp en inrichting: ze hebben doorgaans 
een omvang van een hectare en een ligging met de lange 
kant langs de Rijn. De vroegste castella hebben houten 
muren en zijn omgeven door een of twee V-vormige 
grachten. Van noord naar zuid en van oost naar west 

lopen de twee hoofdwegen door het castellum en bij het 
kruispunt daarvan staat het hoofdgebouw of de principia 
waar de commandant woont en het vaandel wordt 
bewaard. Meestal geeft het castellum onderdak aan een 
cohort, een legermacht van 500 manschappen. Er zijn ook 
grotere castella met o.a. ruiterij. De manschappen waren 
ondergebracht in barakken die het grootste deel uitmaak-
ten van het castellum. Een afbeelding van zo’n standaard 
castellum is gegeven in afb. 3. 

Omdat geen enkele vestigingsplaats hetzelfde was 
en men zich bij de bouw van het castellum aan moest 
passen aan de situatie ter plekke zijn alle castella toch 
een beetje anders en hebben hun eigen specifieke 
eigenschappen.

Afb. 3. Ideaal plattegrond 
Romeins castellum.



7Hoofdstuk 2
De ligging van het castellum Bodegraven 
aan de Rijn

Hoe was de situatie in Bodegraven in de Romeinse tijd?

De Rijn was in het begin van onze jaartelling samen met 
de Maas en de Elbe de belangrijkste afvoerweg voor het 
water uit Noordwest Europa. Het was in die tijd een brede 
meanderende rivier met aan de oevers zogenaamde oe-

verwallen ontstaan door overstromingen, die zand en klei 
afzetten. Deze hoger gelegen gronden staken ongeveer 
een meter boven het rivierpeil uit en vormden een vrucht-
bare bodem waarop van nature eik, es, iep en hazelaar 

Afb. 4. Indruk 
moeraslandschap. Atlas 
van Nederland in het 
Holoceen, 2011, 46.
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groeiden. Verder van de Rijn vandaan lagen uitgestrekte 
vlaktes moerasveen die hier vanaf 4000 voor Chr. gevormd 
waren. Het was een ontoegankelijk gebied, heel drassig, 
waar els en wilg groeiden en dat niet geschikt was voor 
bewoning, veeteelt of landbouw; daarvoor was de grond 
te nat.

De foto van afb. 4 foto geeft een goede indruk van hoe 
het landschap er in die tijd uitzag.

Afhankelijk van de waterstand van de Rijn kon het veen 
afwateren via kleine kreken en getijdengeulen naar de rivier. 
Hier in het gebied van Bodegraven was dat het veenriviertje 
dat eeuwenlang bekend stond als de Oude Bodegrave.

Verder van de rivier af lagen de elzenbroekbossen en 
nog verder daarvandaan het grote hoogveenmoeras.

Op afb. 6 zien we de omgeving van Bodegraven 
langs de Rijn, in blauw is de rivier aangegeven met aan 

Afb. 5. Een voorbeeld van moerassig broekbos (foto Wikipedia).
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weerszijden de oeverwallen. Hier in Bodegraven waren 
die aan de lage kant, waardoor er een grotere kans was 
op overstromingen bij een hoge waterstand van de Rijn. 
Aan de zuidkant ervan is de loop van de Oude Bodegrave 
aangeven, die uitstroomt in de Oude Rijn maar ook een 
vertakking kent naar Zwammerdam.

Er komen veel riviertjes van de veengebieden uit 
op de Rijn, zoals de Meije en de Aar. Die kleine veen-

riviertjes waren belangrijker dan men denkt; ze boden 
vijandige stammen de mogelijkheid het Romeinse Rijk 
binnen te dringen. Voor de Romeinen was het een reden 
om bij de monding van zo’n veenrivier een militaire ver-
sterking aan te leggen in de vorm van een castellum 
of een wachttoren. Dat is de reden dat er in Bodegra-
ven zo’n castellum is gebouwd, ook al was er beperkte 
ruimte voor.

Afb. 6. Uitsnede van de bodemkaart van de Oude Rijn, gemaakt 
door Marieke van Dinter.



10 Hoofdstuk 3
 Wie woonden er voor de komst van de 
Romeinen in de streek rond Bodegraven? 

De hogere oeverwallen van de rivieren waren de enige 
plaatsen die in aanmerking kwamen voor bewoning. In 
de regio van Zuid-Holland woonden rond het begin van 
onze jaartelling de Cananefaten, een bevolkingsgroep met 
Germaanse of Keltische wortels. Deze mensen leefden op 
het einde van wat wij nu de ijzertijd noemen. Zij woonden 
in kleine woon-stal boerderijen waar plaats was voor 6-8 
mensen en enkele stuks vee. Het waren kleine boeren 
die leefden van wat hun vee en de akkerbouw op kleine 
veldjes opbracht. Kookpotten en ander drinkgerei bakte 
men zelf ter plekke en de eigen kleding maakte men 
met behulp van een zeer eenvoudig weefgetouw. In het 

Archeon is een mooie reconstructie gemaakt van een der-
gelijke late ijzertijdboerderij.

Er zijn langs de Oude Rijn verschillende nederzettin-
gen uit de ijzertijd gevonden, maar niet in Bodegraven.

Een reden kan zijn dat hier de oeverwallen erg laag en 
smal waren wat dus een te groot risico vormde voor over-
stromingen. Toch bouwden de Romeinen in Bodegraven 
een castellum. Hoe weten we dat zij hier in Bodegraven zijn 
neergestreken? Door bodemvondsten, en daarmee komen 
we op het terrein van de archeologie. De eerste aanwijzing-
en voor de aanwezigheid van Romeinen in Bodegraven 
dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw toen enkele 
opmerkelijke voorwerpen werden opgedolven. 

Afb. 7. IJzertijdboerderij.



11Hoofdstuk 4
Pioniers in de zoektocht naar de Romeinen

Het meest spraakmakend was de vondst van een 
mooie vergulde Romeinse ruiterhelm, en die van een 
vervloekingstablet. 

Deze helm is in 1937 gevonden bij de zandwinning in 
de put van Broekhoven. Twee namen staan in de helm 

gekrast: Quintus Salmius en Popnus. De helm is te be-
wonderen in het Rijksmuseum van Oudheden.

Een andere opmerkelijke vondst is die van een ver-
vloekingstablet. Dit is een loden plaat waarin namen zijn 
gekrast van mensen waarmee men in onmin leefde. Het 
tablet ligt nu in het museum Valkhof te Nijmegen.

Afb. 8. De vergulde ruiterhelm 
uit Bodegraven. (Foto RMO)
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Afb.9. Het vervloekingstablet.
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Pioniers in de zoektocht naar de Romeins Bodegraven 
waren Cees Beunder, Chris Zwaan en de AWN-afdeling 
Rijnstreek.

De heer Beunder heeft veel Romeinse voorwerpen 
opgegraven. Daarover rapporteerde hij o.a. in publicaties 
van de vereniging de Historische Kring Bodegraven. Zijn 
verzameling Romeinse oudheden is overgedragen, deels 
aan de gemeente Alphen aan den Rijn en deels aan de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De verzameling die in het bezit is van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk is te zien in het streekmuseum 
Oud-Reeuwijk. In een aantal vitrines zijn deze vondsten 
te bewonderen. We zullen Beunder opnieuw tegenkomen 
als de dam in de Oude Bodegrave wordt besproken.

Chris Zwaan, lid van de AWN-afdeling Rijnstreek 
was zeer alert wanneer ergens de bodem in de 

gemeente braak kwam te liggen. Zijn zoektocht naar 
Romeins materiaal is niet zonder succes gebleven. Hij 
heeft zijn verzameling overgedragen aan de Historische 
Kring Bodegraven en deze collectie is te zien in fort 
Wierickerschans.

Bij de bouw van de Albert Heijn in 1992 zijn er ook 
veel vondsten gedaan. Helaas is dat onderzoek niet 
volledig gerapporteerd (hierover later). De vondsten zijn 
in 1995 overgedragen aan het RMO en die heeft een 
goede beschrijving gegeven van wat er zoal gevonden 
is. Naast veel Romeins aardewerk uit de 1ste en 2de eeuw 
na Chr. ook veel munten en Romeinse fibulae, mantel-
spelden. Deze collectie bevindt zich in het depot van 
het RMO.

De AWN-afdeling Rijnstreek heeft als eerste systema-
tische opgravingen uitgevoerd in Bodegraven.

Afb. 10. Vitrine met Romeinse vondsten in het museum Reeuwijk. 
(foto museum Reeuwijk)

Afb. 11. De collectie Zwaan in het fort Wierickerschans.



14 Hoofdstuk 5
 Het AWN-onderzoek in 1995

De belangstelling voor Bodegraven en een mogelijk Romeinse site was inmiddels gewekt 
en de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, het tegenwoordige 
RCE, heeft op twee verschillende locaties proefsleuvenonderzoek gedaan, echter zonder 
resultaat. Met een proefsleuf wordt als het ware een kijkgat in de bodem gemaakt. Men 
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Afb. 12. De locaties van 
de AWN-opgravingen. 
1. Proefsleuf ROB, 2. 
Willemstraat 1995, 3. Oud-
Bodegraafseweg 1996, 4. 
Oud-Bodegraafgseweg 2002.



15besloot niet verder te zoeken. Toen er elders, op een 
terrein aan de Willemstraat, een pand gesloopt werd en 
de grond daardoor braak kwam te liggen werd door de 
provinciaal archeoloog aan de AWN gevraagd het archeo-
logisch onderzoek uit te voeren

Met veel enthousiasme is de AWN-afdeling Rijnstreek 
aan de slag gegaan om zo precies en gedegen mogelijk 
de Romeinse sporen die men aantrof in beeld te brengen.

Wat wij daar aantroffen overtrof ieders verwach-
ting. Veel resten van houten palen, planken en balken, 
sommige nog in verband met elkaar.

Van alle aangetroffen sporen is een grote overzichtste-
kening gemaakt, een zogenaamde allesporenkaart.

Het aangetroffen hout bleek afkomstig van een groot 
Romeins poortgebouw en de aansluitende walconstructie. 
Die walconstructie was vrij uniek en kan niet direct worden 
vergeleken met de walconstructie bij andere castella in 
Nederland. De veelheid kleine paaltjes voor de poort zijn 
beschoeiingen, kleine paaltjes in de bodem geslagen om 
de Rijnoever te versterken. Een reconstructietekening van 
het poortgebouw is hierbij weergegeven.

Het opgegraven poortgebouw heeft de afmetin-
gen van een standaard poortgebouw van een klassiek 

Afb. 13. Leden van de AWN-Rijnstreek bezig aan de opgraving 
Willemstraat in 1995.



16 castellum en is het eerste bewijs dat hier in Bodegraven 
een heus Romeins castellum is geweest. Het gebruikte 
hout was voor het merendeel els maar ook iep, eik 
en wilg is aangetroffen. Van twee palen is met behulp 
van dendrochronologie, jaarringen onderzoek, het jaar 

bepaald waarin deze palen werden gekapt en dat kwam 
voor beide uit op 61 na Chr. 

Ook zijn er zijn veel Romeinse aardewerkscherven 
gevonden, meer dan 1150 stuks, waarvan een verrassend 
aantal van 283 fragmenten van het inheems Romeins 

Afb. 14A. Staander op werkvloer.
Afb. 14B. Staander van poortdeur en staander van toren.
Afb. 14C. Staander met inkepingen.
Afb. 14D. Funderingsbalk poortgebouw.

A B

C

D
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Afb. 15. De allesporenkaart van de opgraving Willemstraat, 1995.



18 materiaal, d.w.z. door de bevolking ter plekke geprodu-
ceerd. Het merendeel van het Romeinse aardewerk is 
geïmporteerd, op de draaischijf gemaakt aardewerk. Het 
aardewerk dateert voornamelijk uit de tweede helft van de 
eerste eeuw na Chr.

Het mooiste aardewerk is het zogenaamde Terra 
Sigillata, luxe aardewerk van fijne rode klei en voorzien 
van een glanzende deklaag en vaak een mooie ver-

siering. Maar natuurlijk troffen we ook veel aardewerk 
aan voor alledaags gebruik. Hieronder een paar 
voorbeelden.

Na deze succesvolle opgraving vroegen we ons af of 
er nog meer te vinden zou zijn van het castellum in Bo-
degraven. In 1996 kreeg de AWN een nieuwe kans om 
daar onderzoek naar te doen op een locatie vlak bij de 
Willemstraat, aan de Oud-Bodegraafseweg.

Afb. 16. Reconstructie-
tekening poortgebouw. 
(Tekening M. Dijkstra)
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Afb. 17A. Kom type Dragendorff 37, datering 160-180.
Afb. 17B. Kan van ruwwandig aardewerk.
Afb. 17C. Wrijfschaal.
Afb. 17D. Bakje type Dragendorff 27.
(alle foto’s: Leo den Hollander)

A

B

D

C



20 Hoofdstuk 6
De AWN-opgraving locatie Oud-
Bodegraafseweg, 1996

De Oud-Bodegraafseweg is gelegen op de vroegere loop 
van de Oude Bodegrave, het oude veenriviertje dat hier 
in de Romeinse tijd stroomde en dat in de vorige eeuw 
gedempt is. Aan de westkant daarvan lag een open stuk 
grond, grenzend aan het huidige kerkhof. Daar kon de 
AWN-afdeling Rijnstreek in 1996 op onderzoek gaan en 
wederom met verassend resultaat.

Eerst een paar indrukken van deze opgraving.
Op het meest oostelijk deel van deze opgraving zijn 

twee groepen palen aangetroffen die dicht op elkaar stevig 
ingeslagen waren in de zachte bodem. Er zijn verschillen-
de verklaringen voor de aanwezigheid van die palenclus-
ters, maar we kunnen er van uit gaan dat die bedoeld zijn 
voor ondersteuning van iets zwaars. Over het doel van die 
palenclusters kan verschillend gedacht worden. AWN ziet 
ze als onderdeel van kadewerken, anderen zien ze als een 
fundering van een stenen omwalling van het castellum in 
steenbouwfase in de tweede eeuw. Zo ziet u dat sporen 
nog tot verschillende interpretaties kunnen leiden. 

Bij deze opgraving is heel veel liggend hout aange-
troffen. We kunnen dit aanzien voor grondverstevigingen, 
maar men kan het ook interpreteren als funderingen 
van Romeinse soldatenbarakken. We weten dat in een 
castellum deze barakken een vast onderdeel vormden van 
de indeling zoals gezien in de castella van Valkenburg en 
Alphen aan den Rijn.

Een barak bestond uit 8-10 kamers, waar 6-8 soldaten 
konden slapen. Ze waren voorzien van een haard die 
diende voor verwarming en kookgelegenheid met daarbij 
nog een klein vertrek waar de wapens opgeborgen konden Afb. 18. Alle palen keurig genummerd en gefotografeerd. 



21worden. Een tekening van zo’n soldatenbarak is weerge-
geven in afb. 21A

Een mooi voorbeeld van zo’n soldaten barak is nu te 
zien in de volkstuin in het Limespark.

Die sporen van de funderingen waren wel indrukwek-
kend en besloegen een flink oppervlak.

Het hout dat gebruikt werd bestond uit meer dan 
75% els, 15% es en 5% iep en eik. Dit is hout van 
bomen die in de onmiddellijke nabijheid groeiden en dus 
lokaal gekapt waren.

De houtvondsten zijn allemaal minutieus ingetekend 
op de allesporenkaart (Afb. 24).

Zoals eerder vermeld worden deze houtvondsten ver-
schillend geïnterpreteerd. Aanvankelijk dachten we aan 
een kadestructuur langs de Oude Bodegrave die naar 
men dacht nog steeds een open rivier was die afwaterde 
op de Oude Rijn. Aan deze kade hebben mogelijk op-
slagschuren gestaan en een gevonden dukdalfpaal paste 
aardig bij dit idee.

Toch zou het raar zijn als er dwars door een Romeins 
castellum een open rivier liep. Dat zou een unicum 
geweest zijn, iets wat nergens anders voorkwam bij de 
andere Romeinse forten. Zou het mogelijk zijn geweest 
dat destijds die Oude Bodegrave afgedamd was op een 

Afb. 19. Veel liggend hout.
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Afb. 20 (boven). Foto 
gereconstrueerde soldatenbarak. 
(foto Gert Jacob de Graaf)

A

Afb. 21. Een kamer voor 6-8 
soldaten in een Romeinse 
barak. A: Bij de opgraving van 
het castellum van Valkenburg 
was de fundering van deze 
barakken heel duidelijk zoals 
hieronder is te zien. B: Wel een 
verschil met de fundering van 
de veronderstelde barakken in 
Bodegraven. De verwarring 
over de interpretatie daarover 
is begrijpelijk.
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B

Afb. 22. Liggend hout met 
brandvlek zonder resten van 
een haard.
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deel na dat vlak aan de Rijn nog gebruikt kon worden als 
een soort insteekhaventje? 

Dit liggend hout is onderzocht op ouderdom. Met 
behulp van de C-14 methode is de datering van het hout 
aan de hand van vier houtmonsters bepaald. De C-14 
methode geeft geen nauwkeurige datum maar een globale 
range van de leeftijd van het gebruikte hout. Deze lag 
tussen 50 v. Chr. tot 50 na Chr. De bomen zijn dus in die 
periode gekapt. 

We hebben nog een aanwijzing die wijst op een vroege 
fase voor de bouw van het castellum 61 na Chr. en wel de 
vondst van zo’n 60 houten tentharingen, waarvan er 27 
compleet waren.

De Romeinse soldaten die hier als eersten aankwamen 
sliepen in tenten gemaakt van dierenhuiden. De tent was 
zo groot dat 8 manschappen erin konden slapen. De 
vondst van die goed bewaarde tentharingen toont aan dat 
hier een militaire afdeling was gelegerd, die de kade met 
enkele barakken heeft gebouwd enige tijd voor de bouw 
van het castellum.

Bij deze opgravingen in 1996 is ook weer een groot 
aantal fragmenten van Romeins aardewerk gevonden, 
meer dan 1180 stuks. Het merendeel, meer dan 89%, 
bestaat uit zogenaamd gladwandig en ruwwandig 
aardewerk, het gewone gebruiksgoed aardewerk, ver-
vaardigd op de draaischijf en ingevoerd vanuit het 
Rijnland. Ook werd weer het veel luxere Terra Sigillata 
aardewerk aangetroffen. Dit kan heel goed worden 
gebruikt om te dateren. Daardoor weten we dat de aan-
wezigheid van het Romeinse leger gedateerd kan worden 
van 40 tot 100 na Chr. met een duidelijke piek rond 60 
na Chr. Waar heeft het castellum nu precies gelegen? 
Afb. 27 laat een van de gesuggereerde mogelijkheden 
zien. Het rose vlak geeft aan waar het castellum mogelijk 
gelegen heeft. In dit vlak is met rood het poortgebouw 
aangegeven in het midden van de lange zijde; de toen-
malige loop van de Rijn is met blauw aangegeven, de 
afgedamde Oude Bodegrave in lichtblauw met in gele 
blokjes de loop van de Limesweg.

De laatste 20 jaren hebben de gemeente Bodegraven- 
Reeuwijk, de Historische Kring Bodegraven en de AWN- 
afdeling nog een aantal mogelijkheden gehad om meer 
zicht te krijgen op de ligging van het castellum. Archol heeft 
in 2017 een noodopgraving uitgevoerd bij de start van de 
bouw van het appartementencomplex in het plangebied van 
de Vierkom, ten westen van de Oud-Bodegraafseweg. Hun 
bevindingen zijn helemaal in lijn met de opgraving van 1996. 
Ook hier werd veel liggend hout aangetroffen dat geïnterpre-
teerd wordt als funderingen van de soldatenbarakken. 

 Afb. 23. Funderingsbalken.
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Afb. 24. Allesporenkaart AWN-opgraving 1996.



26 De AWN-afdeling Rijnstreek heeft in 2015 een boor-
onderzoek uitgevoerd langs het kerkhof en in de tuin 
van de pastorie om na te gaan of de Oude Bodegrave 
mogelijk ten westen van het castellum heeft gelopen.

Dit booronderzoek dat zorgvuldig en grondig is uit-
gevoerd heeft niet kunnen aantonen dat hier de Oude 
Bodegrave gelopen heeft.

Rondom een Romeins castellum werden ter be-
scherming altijd één of meer grachten gegraven. 
Meestal zijn dit kenmerkende V-vormig gegraven 
sloten en die zouden we ook graag terugvinden in 
Bodegraven. Dan zouden we beter zicht hebben op 
de afmetingen en de ligging van het catellum. Tot op 
heden is dat nog niet gelukt. Een van de pogingen was 
het proefsleuven onderzoek in de brandgang in het 
huizenblok Prins Hendrik straat, Maurits straat, Nas-
saustraat en Willemstraat. In onderstaande afbeel-
ding zijn vijf afmetingen van het mogelijke castellum 
weergegeven.Afb. 25A, 25B, 25C. Voorbeelden van houten tentharingen.

Afb. 26. Voorbeeld van een 
Romeinse legertent.
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Afb. 27. Mogelijke ligging van het castellum.



28 Op dit kaartje zijn enkele castella van verschillend 
formaat aangegeven. In lichtblauw is de door de ADC 
gegraven proefsleuf gemarkeerd. Deze proefsleuf zou 
binnen het castellum kunnen vallen, of een afgrenzing 
oversnijden, afhankelijk van de afmetingen van het 

castellum. Helaas is in dit proefsleuvenonderzoek niets 
van een gracht of andere Romeinse structuur terug-
gevonden. Wel is er Romeins aardewerk gevonden dat 
gedateerd wordt in de 1ste en 2de eeuw.

Afb. 28. De AWN-afdeling Rijnstreek in actie bij het booronderzoek.



29Wat kunnen we nu concluderen met 
betrekking tot het Bodegraafse castellum?

Archeologisch onderzoek wijst erop dat het castellum 
rond 60 na Chr. is aangelegd, althans het poortgebouw 
en de barakken. In 69 na Chr. is het waarschijnlijk bij 
de Bataafse opstand verwoest, zoals het lot was van 
de overige castella langs de Rijn. De Bataafse opstand 
was een algeheel verzet van lokale stammen tegen het 
Romeins gezag, aangevoerd door de Bataafse elite. 

Het castellum is dan waarschijnlijk niet meer in zijn 
geheel opgebouwd en het kan zijn dat men op deze 
locatie heeft volstaan met een wachttoren. Dat kwam 
elders ook voor. Maar ook van een wachttoren is niets 
teruggevonden, wat op zich niet verwonderlijk is omdat 
torens relatief eenvoudiger en lichtere bouwwerken zijn. 

Wel heeft hier de Limesweg gelopen maar daarover in 
het volgende hoofdstuk.

En dan is er nog een laatste opmerking over de ligging 
van het castellum en de Oude Bodegrave.

De AWN-afdeling Rijnstreek heeft in 2002 op locatie 
Oud-Bodegraafseweg 24 een onderzoek kunnen doen 
omdat het terrein braak lag na de sloop van het pand. 
Deze plek ligt een kleine 100 meter ten zuiden van het 
castellum. Naast een stenen waterput die bij het afgebro-
ken boerderijtje hoorde vond men op lager niveau veel 
sporen van Romeinse aanwezigheid: houtresten en ook 
weer veel aardewerkscherven. Er werden geen sporen 
van Romeinse bebouwing aangetroffen. Wel trof men 

Afb. 29. De proefsleuf 
en de greppel (licht-
blauw), geplot op 
de diverse castella 
en het poortgebouw 
van Bodegraven 
(rood). Fel groen: 
Alphen aan den Rijn; 
donkerpaars: Woerden; 
oranje: Leiden; roze: 
Zwammerdam; geel: 
De Meern en groen: 
Utrecht. (naar Vos)
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Afb. 31. Dikwandig 
aardewerk. Oor van 
amfoor met maatstrepen. 
(foto Leo den Hollander)

Afb. 30. Bewerkte balk.

Afb. 32. Ruwwandige kan. (foto Leo den Hollander)
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Afb. 33. Zoutcontainers uit de 
kustprovincies: 1) voorbeeld 
zoutcontainer (schaal 1:4), 2) drie 
fragmenten in oranje-rood, die een 
individu vormen en 3) een fragment in 
grijze tint. (foto Leo den Hollander)



31een lange stevige balk aan met inkepingen, mogelijk een 
onderdeel van een scheepsconstructie.

Het Romeinse aardewerk dat gevonden werd kan 
gedateerd worden uit zowel de 1ste als de 2de eeuw na 
Chr. dus iets later dan het aardewerk dat gevonden was 
in het castellum zelf. Voorbeelden van het aangetrof-
fen aardewerk worden in de afbeeldingen op de pagina 
hiernaast weergegeven. 

Op dezelfde locatie werd ook een opmerkelijke vondst 
gedaan in de vorm van fragmenten van zoutcontainers. Dit 
zijn lokaal vervaardigde potten, met de hand gemaakt, en 
bedoeld voor het transport van het kostbare zout dat aan 
de kust werd gewonnen. Dit vormde al in de ijzertijd, de 
periode voor de komst van de Romeinen, een belangrijk 
handelsproduct.

Uit dezelfde periode is ook dit fragment van een 
inheemse kom met een versiering van ingedrukte gleufjes.

Er zijn ook bijzondere metalen voorwerpen 
opgegraven. 

Trajanus was Romeins keizer van 98-117, een periode 
van voorspoed in het Romeinse Rijk. Deze munt is 
gevonden bij het vrijleggen van de bewerkte balk.

Wat opvalt op deze locatie aan de Oud-Bodegraafse-
weg is dat het aardewerk en ook het hout verspoeld lijkt 
te zijn door meerdere overstromingen. Ook de aanwe-
zigheid van schelpen wijst in deze richting. Mogelijk is 
er aan het einde van de Romeinse tijd een doorbraak 
geweest door de oeverwallen, ook wel een crevasse 
genoemd, waardoor het water van de Rijn weer de loop 
van de Oude Bodegrave heeft gevolgd. Daarbij kan 
Romeins materiaal uit het castellum door de stroom 
meegesleurd zijn. Vanaf die tijd, die we niet nauwkeurig 
kunnen bepalen, is de Oude Bodegrave weer een open 
veenrivier geweest tot de demping in het begin van de 
vorige eeuw.

Afb. 34. Fragment inheems aardewerk.

Afb. 35. Romeinse messing spatel, gebruikt voor medische 
doeleinden.

Afb. 36. Romeinse munt, sestertius, met op de voorkant een 
beeltenis van Trajanus en op de achterzijde godin Pax.



32 Hoofdstuk 7
Bodegraven langs de Limesweg

De Rijn was als waterweg een belangrijke aanvoerroute 
voor de bouw van de castella. Hout en tufsteen werden 
op Romeinse platbodems vervoerd vanuit de Eifel. Hoe 
zulke schepen er uit hebben gezien kun je nu gaan zien 
in het Archeon waar de Romeinse schepen uit Zwammer-

dam gerestaureerd worden. Even belangrijk was de rivier 
voor het transport van graan dat uit Brittannië kwam en 
nodig was om de troepen te bevoorraden. Niet alle vervoer 
kon gebruik maken van waterwegverbindingen. Voor het 
vervoer over land was in het uitgestrekte Romeinse rijk 



33een groot netwerk van wegen aangelegd, van essentieel 
belang voor het bestuur.

Ook in onze regio werd het Romeinse wegennet over 
land uitgebreid. Dit gebeurde na de Bataafse opstand bij 
het voltooien van de inrichting van de provincie Germania 
Inferior in de periode 80-100 na Chr. Dus in een periode 
waarin het castellum in Bodegraven waarschijnlijk al niet 
meer in gebruik was. 

Germania Inferior was een Romeinse provincie in 
de Lage Landen die een groot deel van Zuid-Nederland 
omvatte ten zuiden van de Rijn, bijna heel het oostelijk deel 
van België, een deel van het noordoosten van Frankrijk en 
het Duitse Rijnland.

De constructie van de Limesweg was erg afhankelijk 
van de bodemgesteldheid. Was er een stevige ondergrond 
voorhanden dan hoefde er weinig te gebeuren. Maar in 
ons drassig gebied was een stevige fundering nodig om 
de weg begaanbaar te maken en te houden. Daartoe 
werden de Romeinse wegen, die meestal ongeveer 6 m 
breed waren, verstevigd met een paalconstructie waarop 

opgebrachte grond vermengd met een laag grind. Langs 
de Limesweg vinden we vaak een greppel om het water 
af te voeren. 

Waar vinden we zo’n Romeinse weg in onze streken 
terug? Een mooi voorbeeld daarvan is de onlangs opge-
graven Limesweg in Katwijk.

In de omgeving van Bodegraven is door het bureau 
RAAP met booronderzoek gezocht naar de Limesweg. 
Hier en daar kon de weg worden aangetoond aan de 
hand van het aangetroffen grind dat de Romeinen hebben 
gebruikt om het wegdek te verharden. Uiteindelijk bleek 
de Limesweg de loop van de Rijn heel nauwkeurig te 
volgen, gebruik makend van de oeverwallen, zoals blijkt 
uit afbeelding 38.

Op een aantal plaatsen is door middel van proefsleu-
venonderzoek de Limesweg verder bestudeerd. In afbeel-
ding 39 een opname van de Limesweg bij Hazerswoude. 
De grindlaag is hier het bewijs van de Romeinse Limesweg. 

Het feit dat de Limes de oeverwallen volgde, op 
een relatief stevige ondergrond, verklaart dat we weinig 
meer terugvinden van de weg dan alleen de grindlaag. 
Daarnaast zijn grote delen van de Limesweg verloren 
gegaan bij de klei-afgravingen voor de dakpannen-
industrie in de vorige eeuw. 

De Limesweg liep ook vlak langs het castellum van 
Bodegraven. In 1951 en in 1976 zijn bij werkzaamheden 
aan het riool, dat in de Oude Bodegrave was aangelegd, 
een aantal zeer forse palen ontdekt.

Gezien zijn twee rijen zware palen met een doorsnede 
van meer dan 20 cm in min of meer lineair verband. 
Waren het restanten van een brug of van een dam? Het 
laatste past in de opvatting dat de Oude Bodegrave moet 
zijn afgedamd om de bouw van het castellum mogelijk te 
maken. Helaas is er geen datering van het gebruikte hout 
bekend. Mogelijk zijn het resten van een veel later gelegde 
brug over de Oude Bodegrave.

Als we de Limesweg vervolgen over die dam/brug 
constructie in westelijke richting dan stuiten we op de in 
1994 gebouwde Albert Heijnvestiging. Bij de bouw van 

Afb. 37A (boven). Vier verschijningsvormen van de Limesweg in Nederland. 
(naar: Graafstal, 2000)

Afb. 37 (links). Een eindeloze lange palenrij markeert de weg. (Foto ADC)
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Afb. 38. De loop van de 
Limesweg in de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. 
(Foto RAAP)

Afb. 39. De Limesweg 
zoals aangetroffen in de 
proefsleuf. (Foto RAAP)



35de supermarkt zijn er door vrijwilligers veel Romeinse 
vondsten aangetroffen. Helaas zijn de vondstensporen 
niet systematisch opgetekend. Een 0,50 tot 0,80 m dikke 
vondstlaag werd in een keer afgegraven. Op de bodem 
van deze laag werden een aantal sporen zichtbaar, 
waaronder een vuile geelbruine baan van circa 10 m 
breed. Deze kon geïnterpreteerd worden als Limesweg, 
begrensd door bermsloten.

Ten zuiden hiervan werd een 6 bij 10 m rechthoeki-
ge structuur beschreven die als restant van een houten 
gebouw met lemen vloer is aangeduid. Ten westen van 
dit spoor werd een groot zwartgekleurd vlak met veel 
houtskool- en metaalresten gevonden. Ten noorden 
van de Limesweg zijn funderingspalen gezien van een 
Romeins stenen gebouw waarvan het bouwmateriaal in 
de belendende westelijke oever van de Oude Bodegrave 
werd teruggevonden. Een schets van deze sporen is 
weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Afb. 40. De zware palen in de Oude Bodegrave.

Afb. 41. Overzicht van de 
gevonden grondsporen op het AH 
terrein. (tekening E. van der Most)
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Het is jammer dat er niet meer tijd genomen is om de 
sporen beter te registreren. Nu is het wel zo dat diegene 
die de meeste vondsten verzameld had deze in 1995 
aan het RMO heeft geschonken. Zeer recentelijk is een 
overzicht verkregen van deze vondsten en die bleken op-
merkelijk te zijn.

Maar liefst 56 munten zijn er gevonden waaronder 
een Griekse munt. De datering van de munten loopt van 

Caesar tot aan het einde van de vierde eeuw maar de 
meeste waren in de eerste en tweede eeuw geslagen.

Ook zijn meer dan 15 fibulae, mantelspelden, 
verzameld, vooral draadfibulae.

Verder zijn op deze locatie veel metalen voorwerpen 
aangetroffen, zoals loden gewichten, een schrijfstift, een 
speerpunt en sleutels. Op basis van het gevonden bouw-
materiaal, waaronder veel tufsteen en beschilderde muur-
resten, is toen geconcludeerd dat het stenen gebouw 
vrijwel zeker beschikte over een centrale vloerverwar-
ming, gepleisterde en beschilderde muren en mogelijk 
de functie had van herberg of badhuis. Is hiermee het 
bestaan van een Romeinse herberg aangetoond? Nee, 
maar we weten dat bij een castellum altijd een burger-
lijke nederzetting hoorde, ook wel vicus genoemd, waar 
handelaren en vrouwen van de soldaten woonden. Dus 
een vondst als hier beschreven past in de traditie van 
Romeinse castella.

Afb. 42. Voorbeeld draadfibula. 



37Hoofdstuk 8
Het raadsel van Paardenburgh

In de zoektocht naar het Romeins verleden van Bode-
graven heeft de AWN nog een merkwaardige waarne-
ming gedaan. Bij de aanleg van het industrieterrein ten 
westen van Bodegraven werden een aantal nieuwe kavel-
sloten gegraven. Daarbij werd veel Romeins aardewerk 
gevonden. De plaats, zo’n 500 meter van het castellum, 
roept vragen op. Lag hier een Romeinse boerderij of een 
inheems Romeinse nederzetting?

De AWN-afdeling Rijnstreek heeft geprobeerd hier een 
goede verantwoorde opgraving uit te voeren, Op de eerste 
dag werd meteen een mooi vlak aangelegd met daarin de 
sporen van verkavelingssloten. Helaas is het hele vlak de 
volgende dag verstoord, door een misverstand met de 
aannemer die de nieuwe verkavelingssloten aanlegde, en 
moesten we het doen met wat de eerste dag gevonden en 
opgetekend was.

Afb. 43. Ligging van de sloot met Romeins 
materiaal.
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Het raadsel waar we voor stonden was dat in die 
sloten zowel Romeins als laat middeleeuws materiaal 
werd gevonden en dat het Romeinse materiaal eigenlijk 
lag in die laat middeleeuwse sloot.

Tussen het Romeinse aardewerk lag een fragment 
van een dikwandig baksel met een graffito. Een graffito 
is een merk, meestal de naam van de eigenaar of een 
getal, wat een inhoudsmaat kan zijn, ingekrast met een 

scherp voorwerp. De graffiti kan gelezen worden als (-.-) 
NSETUS.

Het Romeins aardewerk dateert van 100-160 na Chr. 
Het is vergelijkbaar met het aardewerk dat gevonden is op 
de locatie Oud-Bodegraafseweg 24 en met het materiaal 
dat gevonden is bij de bouw van de AH.

Omdat het Romeinse aardewerk gevonden is tussen 
laat middeleeuws materiaal in een laat middeleeuwse sloot 

Afb. 44. De contouren van de verkavelingssloten.
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denken we dat het afkomstig is van een afgraving van het 
AH-terrein die op Paardenburgh gestort is om daarmee de 
grond te verbeteren. Dit werd op veel plaatsen in de polder 
gedaan. Nu is het helaas niet na te gaan bij de gemeente 
of dit inderdaad het geval is geweest. Onze zoektocht naar 
het Romeinse verleden zou geholpen zijn als inwoners 
van Bodegraven hier meer over zouden kunnen vertellen.

Afb. 45. Romeins aardewerkfragment met graffito.

Afb. 46. Fragment van een braadspit-steun.



40 Hoofdstuk 9
Het Romeinse castellum van 
Bodegraven zichtbaar gemaakt

Wilt u wel eens zien hoe het castellum van Bodegraven eruit kan hebben gezien? Dat kan. Er 
is een applicatie gemaakt voor de mobiele telefoon, Time Travel app, waarmee een virtuele 
reconstructie gemaakt is van het castellum. Op een aantal opgegeven plaatsen kan men bij 
gebruik van die applicatie een wandeling door het virtuele castellum maken.

Afb. 47. Reconstructie 
castellum van Bodegraven. 
(foto Missing Link)



41Op de vorige pagina staat een voorstelling van hoe 
het castellum van Bodegraven er uit had kunnen zien en 
hieronder hoe het castellum er van binnen uit heeft gezien.

Dit is het verhaal van de zoektocht naar de 
Romeinen in Bodegraven. Het castellum vormde een 
klein onderdeel van de Limes, de Romeinse grens. 

Nederland en Duitsland hebben gezamenlijk een 
verzoek ingediend om de Limes te verklaren tot wereld-
erfgoed van de UNESCO. Er loopt nu een onderzoek 
naar de waarde van de Limes als universeel erfgoed en 
in de zomer van 2021 zal naar verwachting een positief 
besluit worden genomen.

Afb. 48. Het castellum van binnen uit gezien. (foto Missing Link)



42 Verantwoording van 
de afbeeldingen

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de AWN-afdeling 
Rijnstreek tenzij anders aangeven in de tekst of in de lijst 
hier onder.

Afb. 1. Het Romeinse rijk, Wikipedia.
Afb. 2. A.M. Polak, R.P.J. Kloosterman en R.A.J. 

Niemeijer, 2004.
Afb. 3. Wikipedia.
Afb. 4. Atlas van Nederland in het holoceen.
Afb. 5. Wikipedia.
Afb. 6. De Romeinse Rijn en de stroomgordel nabij 

Bodegraven naar de kaart van M. van Dinter (tek. 
M. van Dinter).

Afb. 7. IJzertijdboerderij (foto Archeon).
Afb. 8. Romeinse helm. Foto RMO.
Afb. 10. Museum Reeuwijk.
Afb. 11. Foto Historische Kring Bodegraven.
Afb. 12. Tekening J.W. de Kort.
Afb. 16. Poortgebouw. Tekening M. Dijkstra.
Afb. 20. Foto Gert Jacob de Graaf.
Afb. 21 A. Wikipedia.
Afb. 21 B. Van Giffen.
Afb. 25. W. Vos.
Afb. 28. H-W. van der Leeuw.
Afb. 29. W. Vos.
Afb. 37. Foto ADC.
Afb. 40. Beunder 1980, afb. 4.
Afb. 42. Wikipedia.

Verantwoording/
bronvermelding

Deze publieksuitgave is voor een belangrijk deel gebaseerd 
op een artikel van AWN-afdeling Rijnstreek in het tijdschrift 
Westerheem (ref. 1) en een rapport in de Renus reeks van 
deze AWN-afdeling (ref. 2) met nadere beschouwingen in 
een aanhangsel daarvan (ref. 3). Gesprekken met deelne-
mers aan de AWN-opgravingen in Bodegraven zijn nuttig 
geweest voor het schrijven van dit publieksboek.

1. Dick van der Kooij, Suus Sprey, Menno Dijkstra en 
Hans Postma (2005). Romeinen in Bodegraven, 
AWN-opgravingen in de periode van 1995 tot 2002. 
Westerheem 54, p. 275-300.

2. Dick van der Kooij, Suus Sprey en Hans Postma 
(2013). Romeins Bodegraven, AWN-opgravingen in 
Bodegraven 1995, 1996 en 2002. Renus Reeks 6.

3. H. Postma en S. Sprey (2019), Het castellum in Bode-
graven, nadere overwegingen betreffende Romeins 
Bodegraven. 

4. Wouter Vos, Joris Lanzing en Hans Siemons, 2016, 
Romeins Bodegraven, een overzicht van en visie op 
de archeologische bewoningsresten. Vos Archeo, 
Oosterbeek.

5. T.A. Goossens en J. van der Leije. Archeologische 
begeleiding conform protocol opgraven, Bodegraven 
Vierkom, 2017.



43Om verder te lezen

Wilt u nog meer lezen over de Romeinen dan kunt u hier 
een boek naar uw gading vinden.

Paul van der Heijden, Romeinen langs Rijn en Noordzee. 
De limes in Nederland. Utrecht, Matrijs, 2020.

Evert van Ginkel & Wouter Vos, Grens van het Romeinse 
rijk. De limes in Zuid-Holland. Utrecht, Matrijs, 2018.

Paul van der Heijden (red.), Romeinse wegen in Nederland. 
Utrecht, Matrijs, 2016.

Jasper de Bruin; Romeinen langs de Rijn, (uitgave RMO).
Annemieke Willemsen; Casa Romana, mooi wonen in de 

Romeinse tijd, (uitgave RMO).
Dorothee Olthof: Beauty en fashion; de laatste trends uit 

het oude Rome, Leiden, Sidestone press, 2020.
Jona Lendering & Arjen Bosman; De rand van het rijk, de 

Romeinen en de lage landen, Athenaeum-Polak & Van 
Gennep, 2010.

Alexander van der Bunt; Wee de overwonnenen; 
Romeinen, Kelten en Germanen in de Lage Landen. 
Utrecht, Omniboek, 2020.



Pierre van Grinsven

Een zoektocht naar de 
Romeinen in Bodegraven
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