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SUMMARY
Introduction
The Limes was the border of the Roman Empire. Around
200 AD the empire covered the whole Mediterranean.
In the Netherlands the Limes existed of a river, a road,
watchtowers and castella (camp of the Roman soldiers).
Around the castella villages developed. Because of these
farmers en traders who settled down around the castella the
Limes developed from a military zone into a dynamic area
with an exchange of cultures. Above the surface not much
is left of the Limes. But because of the high water level a lot
of traces have been well preserved underground.
The publication ‘Pleidooi’ of the office Belvedère pleads for
a national co-ordinated Limes-program. Because the Dutch
part of the Roman Limes is the most invisible, unknown and
most ignored part of the international system of defence
works of the Roman Time. That’s why the province of
Utrecht took the initiative to develop a Limes-program for
her own area. The province not only wants to preserve the
Limes, but also use it as a source of inspiration for spatial
planning. Because there is little experience with integrating
archaeology in the spatial planning, the province decided to
organize a competition: The Roman Line.
Competition: The Roman Line
The province of Utrecht is looking for design proposals,
which contribute to a wider knowledge among the public
and which contribute to involvement of the Limes as
historical and spatial phenomenon with cases of spatial
planning.
The entry for this competition is called De Verbeelding
(Imagination). It makes the following statement. The Limes
is an invisible layer under the surface. Bringing it back to
the surface is pointless: there is no reason to do this, there
are new dominant layers. Instead of this a virtual layer is put
over the landscape. A GPS-system is used to stimulate the
imagination. GPS is in this case not only used for finding
the way, but also for representing the Limes. For example
3D pictures of a Roman watchtower can be shown on the
PDA (personal digital assistant). But also the life at the
Limes seen through the eyes of a Roman soldier can be
shown. The Limes stays underground and lives a new life in
a virtual layer.
The jury was not satisfied with the results. A lot of entries
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are too conceptual or focus too much on ICT and branding.
According to the jury there are no entries which give
satisfying answers on current spatial problems. A reflection
of all the entries learns that many entries are using symbols
to represent the Limes and confirms that there are few
entries which succeed to integrate the Limes in the spatial
planning.
There are a lot of ideas to present the Limes as a brand or
to represent it with a symbol in the landscape. But there are
few ideas which succeed to integrate the archaeology in the
spatial design. My entry De Verbeelding was on purpose
not spatial but instead focusing on the communication
(GPS). The communication part of the competition seems
to be extensively answered. But the spatial question is still
unanswered. This can not be seen as a confirmation of the
hypothesis of De Verbeelding, which stated that bringing the
Limes back in a spatial way is not possible without falling
into ordinary reconstructions, because De Verbeelding was
not based on a detailed research.
That the spatial question now still remains provokes
curiosity. Is it (im)possible to integrate the Limes in the
spatial design? After the competition this seems to be a
challenging question. Therefore this question will be the
subject of a design research as a continuation on the
competition.
The objective of the research is to make a design where
the Limes is a spatial part of. Designs which integrate
archaeology with reconstructions should be avoided. New
ways of integrating archaeology in the design has to be
found. To find this new way the following questions are
raised:
What is the relevance of the Limes for the spatial
planning?
What are the latest developments on the field of
integrating archaeology in the spatial planning?
To find an answer on the first question the following sources
of information will be studied: interviews, literature will be
studied on concepts for the Limes, the Roman history will
be studied and example projects will be examined. The
example projects will also show the latest developments on
the field of integrating archaeology in spatial planning.
Theory
The interviews result in the following findings:

•

•

The Limes has too little relevance for spatial
planning to be a guiding structure for spatial
developments. There is no need to attach so
much value to the Limes. The subject is not strong
enough to guide developments.
Three aspects are mentioned which should be part
of the design. These aspects are physical, social
and economical. The Limes should be integrated
on all these layers.

Limes ≠ guiding structure
3 aspects or ingredients of the design:
1. Physical
2. Social
3. Economical
The findings of the literature seem to support the findings of
the interviews:
•
The concepts of the first source only use the
social layer. They also use the Limes as a guiding
structure.
•
In the second source big changes are proposed in
the physical environment with only the Romans as
justification. Again the Limes is used as a guiding
structure.
The concepts of both sources don’t convince. This could
be because they all use only one layer. They also use the
Limes as a guiding structure.
source 1
Limes ≠ guiding structure
1. Physical
2. Social
3. Economical

√
-

source 2
√
-

With the help of the findings of the interviews the following
step can be made in the study of the Roman history:
•
In the past the Limes was the guiding structure
in the landscape. The Romans had a big impact
on the physical layer with its system of roads,
castella and watchtowers. They also had a big
influence on the society. The Romans introduced
new techniques and they brought new knowledge

like the alphabet. The Romans were important for
the economy as well. They were consumers of the
products and services of the local people and they
introduced also new products.
•

1. Physical
2. Social
3. Economical
•

In the past
Limes = guiding structure
Roman system;
Cultural influence;
Important consumers;

Nowadays nothing is left of the Romans anymore.
Only under the surface you can find physical
remains. Above the surface the Romans are not
physically recognizable anymore.
The social impact of the Romans is still here
nowadays. Everyday we still use inventions of
the Romans like the alphabet and public spaces.
In that way the Romans are still relevant for our
society. The Romans can get new social impact by
playing an educational role.
The Romans used to be important for the
economy. Now not much is left of this influence.
The ‘Disney-factor’ of the Romans is just not big
enough and therefore they’re not profitable.

Present
Limes ≠ guiding structure
1. Physical
Not present anymore → physically
recognizable;
2. Social
Dissolved in society → educational;
3. Economical Not profitable anymore → profitable;
In the past the Limes was the guiding structure in
the landscape and used to work on all three layers.
Nowadays the opinion is that the Limes can not be a
guiding structure anymore. But there is enough interest
in the Romans to let this theme interact with present
developments and bring it back on the three layers
again.
On the basis of the findings of the interviews and the study
of the Roman history the following can be said about the
example projects:
•
The parks of Almere, Broekpolder and Groot

Archeologiepark only work on the layer physically
recognizable because parks usually don’t need to
be profitable or have an educational goal. In these
projects archaeology was a guiding subject.
The only project (except for Rome, but this wasn’t
a project) which works on all three layers is De
Ommekeer. Archaeology is here the subject of the
development; the archaeology was the initiator of
this project. By planting woods at the area of the
Limes the archaeology becomes recognizable
again. The wood is used to build houses where
archaeology is found, which makes it profitable.
Finally this project is also educational because
the ground floor of the houses is used to show the
archaeological finds.
Physically
recognizable

educational profitable

guiding
structure

guiding subject/
subject

Roman villa Sint Jansberg

√

√

-

-

S

99 + 1 stadstuinen Almere

√

-

-

-

G

Wijkpark Broekpolder

√

-

-

-

G

Groot Archeologiepark

√

-

-

-

G

Ommekeer

√

√

√

√

S

Archaeological park Xanten

√

√

-/?

-

S

Museum and park Kalkriese

√

√

-/?

-

S

Rome

√

√

√

-

G

Scheme of all the entries

Roman villa

99 + 1 stadstuinen

Groot Archeologiepark
Wijkpark Broekpolder

Ommekeer

Xanten

Kalkriese
Rome
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Hypothesis
On the basis of the theory research the following hypothesis
is formulated:
•
The Limes is not a guiding structure;
•
To integrate the Limes in the design, it should not
only be made physically recognizable, but also
fulfil an educational role in the design and it should
be profitable;
Analyses
To test the hypothesis a design will be made for the Hoge
Woerd in Leidsche Rijn in Utrecht. An analysis of this area
points out a few important aspects of this area.
•
Archaeology: Under the surface of the Hoge
Woerd is a castellum with a village, or a ‘vicus’.
•
Time layers: The Hoge Woerd distinguishes itself
from other places because all different time layers
come together here. The Roman layer is present
under the surface, old roads and dikes from
around 1850 are still present next to the newest
buildings which are still being built.
•
Park: The Hoge Woerd is part of the Leidsche Rijn
Park, a landscape park of 300 ha.
•
Program: The Hoge Woerd should get an
archaeological park with an archaeological centre,
an environmental educational centre and a theme
park called Terra Incognita, based on four different
landscapes. This theme park should have a
connection with the Romans.
•
Technical aspects: Because of the archaeology
there are a few limiting conditions for the design.
Development hypothesis
The points mentioned in the analyses are the ingredients
for the design, the hypothesis can be seen as the recipe.
But this is not yet enough to make a design. The example
projects will be used to show in which way they treated
the three layers of the hypothesis. The project 99 + 1
stadstuinen Almere marks the places with archaeology.
Wijkpark Broekpolder and Museum and park Kalkriese
have a poetic method of working. Next to the poetic
method of working Park Kalkriese is also educational by
supplying information. All the projects which are parks are
not profitable. The Hoge Woerd is also a park, so it will be
difficult to fit in this third layer in the design.
8

Because the hypothesis doesn’t satisfy for the Hoge Woerd
it needs to be adjusted for this specific area. The layer
profitable will be dropped:
Limes ≠ guiding structure
• Physically recognizable → marking, poetcial approach;
• Educational → marking + supplying information;
• Profitable → Hoge Woerd = park ≠ profitable;

↓
Limes ≠ guiding structure
• Physically recognizable → marking, poetcial approach;
• Educational → marking + supplying information;
Because the aspect time layers plays an important role at
the Hoge Woerd, this will be added to the hypothesis:
Limes ≠ guiding structure
Time layers = binding factor
• Physically recognizable → marking, poetcial approach;
• Educational → marking + supplying information;
Design
The first adjustment to the current situation is to make one
part of the two new cityparts south from Hoge Woerd. Now
more space is created around the monument. The second
adjustment is made to the infrastructure of the Hoge Woerd,
it is more simplified.
The castellum gets shape through the orchards. The border
of the village around the castellum is defined by an orchard.
The Old Rine gets shape again through a flower bed and
the centre of the castellum is marked with tall fruit trees.
The route of the Jac. P. Thijsselint runs along the border of
the village and accentuates this border.
The environmental educational centre is placed in the
northern part of the Hoge Woerd, in the neighbourhood of
the archaeological centre. Terra Incognita, the educational
theme park is divided in four parts and is placed at spatially
important locations.
A more detailed design shows that the orchards exists of
three types of trees: the small fruit trees, the middle sized
fruit trees and the tall fruit trees. The tallest trees are used
for the centre of the castellum. The smallest trees cover the
biggest part of the Hoge Woerd.

Reflection
The design for the Hoge Woerd has become a design with
different themes. You could say that the design consists
of different parts which are all experiments. Therefore the
design is not a uniform design. This could have several
causes. First of all the theory was still getting shape
during the designing. Secondly, there were a lot of aspects
concerning this design. There was not only the archaeology
but also a program of demands which caused also some
limitations.
Conclusion is that the Hoge Woerd was a difficult location
to test the hypothesis. Because of that the hypothesis is
adjusted after the analysis of the area. A design without
any program like De Ommekeer seems to offer more
opportunities to test the hypothesis. De Ommekeer was the
only project which succeeded to integrate all three layers in
its design.
Nevertheless the design for the Hoge Woerd resulted in a
new insight. There are two layers integrated in this design
but these layers are also linked to each other. Because of
this relationship between the two layers, they accentuate
each other and each layer becomes stronger.

INTRODUCTIE

9

Wat: Limes
De Limes was de grens van het Romeinse rijk dat op
zijn hoogtepunt de hele Middellandse Zee omvatte. Het
rijk strekte zich uit van Engeland tot Turkije en de hele
Afrikaanse noordkust. De Limes had afhankelijk van
het land waardoor het liep telkens een andere vorm. In
Nederland bestond de Limes uit een grensrivier, een
grensweg, wachttorens en castella. De huidige Oude Rijn
was vroeger de grensrivier. Maar door de tijd heen heeft
de Oude Rijn een heel ander verloop gekregen. Delen van
de grensweg lagen verhoogd op een dijklichaam langs de
rivier ter bescherming tegen het water. Op vaste afstanden
stonden langs de weg wachttorens en castella. Castella
waren forten waar de soldaten waren gelegerd. Om de
castella heen ontstonden kampdorpen en grafvelden.
Door de vestiging van boeren en handelaren ontwikkelde
de Limes zich van een militaire zone tot een dynamisch
gebied waar veel uitwisseling tussen culturen plaatsvond.

Het Romeinse Rijk (uit De Gewenste Geschiedenis)
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Waar: Provincie Utrecht
De Utrechtse Limes loopt van Levefanum naar
Laurum, oftewel van Wijk bij Duurstede naar Woerden.
Bovengronds zijn bijna geen fysieke overblijfselen
van de Limes. Maar ondergronds bevindt zich een rijk
bodemarchief. Doordat de sporen met klei zijn overdekt
en dankzij de hoge waterstanden is er veel bewaard
gebleven. Maar de exacte ligging van de Limes is vaak
nog onbekend. Vaak wordt pas een deel van de Limes
ontdekt tijdens archeologisch onderzoek dat plaats
vindt voorafgaand aan de ruimtelijke ontwikkelingen.
De ruimtelijke ingrepen zijn dan al onvermijdelijk en
van behoud is dan ook vaak geen sprake meer. De
onbekendheid maakt het moeilijk om de Limes te
beschermen.

Waarom: Onbekende schakel
In de publicatie Pleidooi van het projectbureau Belvedère
wordt gepleit voor een nationaal gecoördineerd Limesprogramma. Want: ‘Het Nederlandse deel van de Limes is
de meest onzichtbare, onbekende en meest genegeerde
schakel in het internationale stelsel van verbindings- en
verdedigingswerken uit de Romeinse Tijd’.
Daarom heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen
om voor haar eigen grondgebied een Limes-programma
te ontwikkelen. De provincie wil behalve de Limes zelf
veilig stellen, deze ook gebruiken als inspiratiebron
bij de ruimtelijke inrichting. Daarvoor zet de provincie
in op kennisverwerving over de Limes enerzijds en
bekendmaking van de Limes bij een breed publiek
anderzijds. Een belangrijk middel is het zichtbaar
maken van de Limes op verschillende locaties en via
verschillende communicatiemiddelen. Omdat er in
Nederland nog weinig ervaring is met het integreren van
archeologische structuren in de ruimtelijke inrichting,
heeft de provincie Utrecht in 2004 een ideeënprijsvraag
uitgeschreven. Een ideeënprijsvraag is in zo’n geval een
goede manier om richting te vinden.

De Limes in de provincie Utrecht.

Reconstructie van een Romeinse wachttoren bij Fort Vechten. Naast Fort Vechten ligt het castellum
Fectio onder de grond.
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PRIJSVRAAG

De Romeinse Lijn: de Limes van Levefanum naar Laurum

13

PRIJSVRAAG: DE ROMEINSE LIJN
Prijsvraag
‘De provincie Utrecht zoekt uitvoerbare ontwerpvoorstellen,
die bijdragen aan een grotere publieksbekendheid en die
ertoe bijdragen, dat de Limes – conform het Belvedère
adagium ‘behoud-door-ontwikkeling’ – als historisch en
ruimtelijk fenomeen betrokken wordt bij vraagstukken van
ruimtelijke ordening en landschappelijke inrichting. Door
het (inter)nationale, archeologische belang van de Limes
te combineren met eigentijdse en provinciale vraagstukken
op het gebied van de ruimtelijke ordening, verwacht de
uitschrijver dat de zichtbaarheid van de Limes wordt
vergroot’.
De prijsvraag staat open voor alle multidisciplinair
samengestelde teams. De opgave om de meervoudige,
dynamische en brede culturele betekenis van de Limes
te verwerken in het ruimtelijk ontwerp vereist immers
samenwerking tussen verschillende vakgebieden.
Belangrijke punten van de Limes zijn de castella die
gevonden zijn in de binnensteden van Utrecht en Woerden,
op de Hoge Woerd in Leidsche Rijn en bij Fort Vechten.
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De meeste van deze castella liggen in gebieden waar veel
ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten zijn. De Provincie
Utrecht heeft op basis van de Romeinse ondergrond en
hedendaagse ontwikkelingen negen gebieden aangewezen
die de ontwerp-parels worden genoemd.
In de eerste fase van de prijsvraag, Ideeënstroom, wordt
gevraagd om een integrale visie op de Utrechtse Limes
als geheel en een illustratie van die visie op drie parels.
Voor de tweede fase Ontluiken worden maximaal vijf teams
genomineerd die hun visie verder uitwerken.

De Limes in de provincie Utrecht (uit De Romeinse Lijn: de
Limes van Levefanum naar Laurum, ontwerpideeën)

De ontwerp-parels zijn:
1 Barwoutswaarder aan westzijde Woerden. Mogelijke
ligging Limes-weg op smalle stroomrug Rijn. Aanwijzingen
voor bewoning uit Romeinse tijd. In het ontwerp streekplan
van Utrecht is een regionaal bedrijventerrein voorzien van
30HA tot aan Provinciegrens in nu nog agrarisch gebied
direct ten zuiden van Oude Rijn. Voorwaarde is de aanleg
van een westelijke ontsluitingsweg op de A-12.
2 Woerden Centrum. In het centrum is in 2003 een deel
van een castellum en een Romeins schip opgegraven. De
gemeente ontwikkelt met AM Vastgoed het centrumplan
Hoochwoert. Ambitie van de gemeente is om de Limes bij
de inrichting van de openbare ruimte te betrekken.
3 Breeveld en Harmelen. De Limes-weg is niet
aangetoond, maar wordt wel vermoed. In dit gebied
spelen vooral kleinschalige, ruimtelijke ontwikkelingen,
zoals vestiging van bedrijfswoningen e.d.. Opgave is om
voor deze afzonderlijke, kleinschalige ontwikkelingen
gemeenschappelijke ontwerpuitgangspunten te benoemen
om uiteindelijk de doorgaande Limes-lijn te accentueren.

7 Fort Vechten (verplicht uit te werken parel). Aan de
westzijde van het fort heeft het castellum Fectio gelegen.
Bijzonder van de plek is dat hier de defensieve structuren
van de Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(NHW) elkaar kruisen. Op Fort Vechten wordt een
bezoekerscentrum voor de NHW ingericht. Voor het gebied
Rijnauwen-Vechten wordt een beleidsvisie opgesteld,
gebaseerd op de wens om de NHW te behouden en
recreatief meer te ontwikkelen. Opgave is om het castellum
te visualiseren en als ruimtelijk gegeven in te brengen in
de planvorming en daarbij het gegeven van de kruising van
Limes en Waterlinie te accentueren.
8 Kromme Rijngebied. Dit gebied is in de Romeinse tijd
intensief bewoond. De ligging van de Limes-weg is echter
nog niet bekend. Opgave is om in dit gebied het gegeven
van de Limes als doorgaande lijn op enkele locaties te
accentueren.
9 Wijk bij Duurstede. Aan de overzijde van de Nederrijn
ligt bij Rijswijk een voormalig castellum. Aan de rivierzijde
ontwikkelt de gemeente plannen voor herinrichting van het
buitendijkse havengebied. Opgave is de Limes daarbij als
gegeven te benutten.

4 Woerden Oude Rijn, infrastructuurproject BRAVO. Voor
de ontsluiting van Utrecht-Leidsche Rijn, Harmelen en
Woerden wordt de weginfrastructuur voor 2010 aangepakt,
onder meer door een extra afslag van de A12 en uitbreiding
van het onderliggende wegennet. Uitdaging is om het
gegeven van de Limes als Romeinse infrastructuur en de
aanpassing van infrastructuur rond Woerden en Harmelen
te combineren.
5 VINEX Leidsche Rijn. Hier zijn uitgebreide opgravingen
verricht naar de Limes. De resultaten zijn ten dele in het
masterplan verwerkt. Bij de Meern ligt het castellum de
Hoge Woerd. De gemeente wil daar een Limes Informatie
Centrum inrichten. Daarvoor wordt nu een ontwerpvisie
ontwikkeld. De ontwerpvisies kunnen worden gebruikt als
input voor de prijsvraag.
6 Domplein. Onder het Domplein liggen de restanten van
een Romeins castellum. In de inrichting van de openbare
ruimte is dit gegeven nauwelijks benut.
Ontwerpparel Woerden centrum.

Ontwerpparel Domplein
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INZENDING: DE VERBEELDING
Visie
De Limes is een verborgen laag onder het oppervlak.
Terughalen naar het oppervlak is zinloos: nieuwere
lagen zijn dominant geworden of er is geen aanleiding
voor. In plaats daarvan wordt een virtuele laag over
het landschap gelegd. Met behulp van GPS en subtiele
aanwijzingen in het landschap wordt de fantasie
geprikkeld. In het landschap van Verbeelding blijft
de Limes voorlopig onder de grond en speelt het
inbeeldingsvermogen een grote rol. In het landschap
van Werkelijkheid gaat de Limes zichtbaar worden door
de ontwikkelingen die daar gaan plaatsvinden. In het
Virtuele landschap vormt de Limes een doorgaande lijn,
net als vroeger.
Tijdlagen
Het landschap bestaat uit verschillende tijdlagen. Deze
lagen kunnen met elkaar interfereren, of elkaar overlappen.
Hoe ouder de laag, des te groter de kans dat deze is
overlapt door nieuwere tijdlagen. Zo is het landschap
van vandaag een mengeling van nieuwe lagen die
over het landschap worden gelegd, zoals het netwerk
van snelwegen, en lagen van vroeger zoals de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
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Als er een nieuwe laag over het landschap wordt gelegd,
heeft het zin om te kijken naar de onderliggende lagen
die nog zichtbaar zijn en het landschap van een identiteit
voorzien. De Romeinse laag is echter al zo oud, dat deze
is overlapt door nieuwere lagen en niet meer zichtbaar
is in het landschap. En iets wat niet meer zichtbaar is,
daar kun je ook niet aan refereren. Gebeurt dat wel, dan
ontstaat een museaal landschap. In het landschap worden
dan reconstructies geplaatst of structuren aangezet
waarvan vermoed wordt dat het zo moet zijn geweest.
Reconstructies en alles wat daar op lijkt horen thuis in een
museum en niet in het landschap.
Onzichtbare lagen compleet terug brengen aan het
oppervlak kan ook niet reëel zijn omdat er geen plek meer
is doordat nieuwere lagen ervoor in de plaats zijn gekomen.
Dit is het geval bij het fort Vechten waar ook het castellum
Fectio heeft gelegen. Twee tijdlagen domineren hier: die
van de snelweg en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Elke

poging tot (gedeeltelijke) reconstructie zou in het niet vallen
bij deze twee dominerende lagen.
Pas als de Limes zichtbaar wordt aan het oppervlak,
bijvoorbeeld vanwege opgravingen in verband met
bouwplannen of afgravingen ten behoeve van natuurbouw,
kan de Limes worden opgenomen in de nieuwe laag. Niet
door iets toe te voegen, maar juist door ruimte te laten.
Door het ontwikkelen van nieuwe massa (woonwijk, kassen,
natuur) komt de Limes als vanzelf tevoorschijn. Na verloop
van tijd ontstaat een onzichtbare dwingende lijn door het
landschap. Het bodemarchief onder deze lijn wordt bewaard

doordat er niet gebouwd wordt. Leidsche Rijn is hiervan
een voorbeeld: waar oorspronkelijk een aaneengesloten
bouwblok was gepland, is na de ontdekking van de Limesweg een opening gelaten. Door juist iets weg te laten, wordt
een sterk gebaar gemaakt.
De Limes mag er dan niet meer zijn, de ondergrond waarop
de Limes ooit liep bestaat nog wel: de stroomrug. Door de
stroomrug als duidelijke landschapseenheid naar voren te
laten komen, wordt een basis gelegd voor het vertellen van
het verhaal. Het aanzetten van een brede strook laat ook
ruimte voor de fantasie. Dat grotendeels nog niet duidelijk is
waar de Limes precies heeft gelopen is eigenlijk helemaal
niet belangrijk. Hoe de stroomrug precies aangezet gaat
worden kan worden onderzocht in een verder onderzoek.
In ieder geval worden directe verwijzingen naar de Limes in
het landschap zoals eerder genoemd vermeden. In plaats
daarvan wordt de fantasie van de wandelaar, fietser of
automobilist op een andere manier geprikkeld.
GPS: Romeinse soldaat, middeleeuwse boer
De basis voor het verhaal is gelegd, nu moet het alleen
nog verteld worden. Dit wordt gedaan met behulp van een
GPS (Global Positioning System). GPS wordt al gebruikt
door wandelaars om hun rondwandeling mee te bepalen en
door automobilisten om van A naar B te komen. Echter het
gebruik, gezien de mogelijkheden, is nu nog erg beperkt.
Men gebruikt het alleen om de weg mee te vinden, terwijl
GPS ook heel geschikt is om op een interactieve manier
informatie te verstrekken. Hier wordt nog onderzoek naar
gedaan maar GPS lijkt veelbelovend.
Het verhaal wordt dus voornamelijk verteld door GPS
in plaats van het landschap. GPS maakt de Limes weer
levend door informatie, beelden en geluiden te verstrekken
op elk willekeurig punt. Deze informatie overstijgt het
museumgehalte doordat bijvoorbeeld castella en badhuizen
in 3D in het landschap waar men zich bevindt geprojecteerd
kunnen worden.
Mensen kunnen een Romeinse soldaat volgen, of kijken
mee over de schouder van een boer die aan de Limes
woont. Maar ook andere tijdlagen kunnen aan bod
komen. Wie woonden er langs de Limes gedurende de
Middeleeuwen en was er toen nog iets van over? De
werelden geschetst door GPS bieden een nieuwe kijk op
het landschap van vandaag.

Dit concept kan toegepast worden langs de hele Limes,
dus ook in Engeland, Duitsland en verder. Zo ontstaat een
internationale Limes-route waar je met je GPS langs kunt
lopen, fietsen of rijden. Om het meer toegankelijk te maken
zou informatie ook beschikbaar kunnen worden gesteld
voor de mobiele telefoon. Iedereen kan dan wanneer hij of
zij wil informatie en beelden van de Limes ontvangen.
Verbeelding versus werkelijkheid
Het gebied waar de Limes heeft gelopen in Utrecht is
te verdelen in twee delen met verschillende dynamiek:
ten oosten van de stad Utrecht ligt een landelijk gebied
met weinig dynamiek. De boomgaarden en landbouw
overheersen hier. Het idyllische landschap van Langbroek
met zijn ridderhofsteden, de kleine dorpjes, de oude
boomgaarden en typische elementen in het landschap zoals
een klooster en de Kromme Rijn die door dit alles heen
kronkelt maken het tot een landschap van verbeelding.
Weinig ontwikkelingen zijn hier tot nu toe gaande waardoor
de Limes hier ook nog niet aan de oppervlakte is gekomen.
De wandelaar zal het vooral van zijn verbeelding moeten
hebben, GPS helpt daarbij.

met bomen en bosjes. Hierdoor vormt het een nadrukkelijk
aanwezig element in het landschap wat van afstand al
herkenbaar is. Om in deze situatie een gebaar te maken
naar de onzichtbare Romeinse laag, is leegte het meest
veelzeggend. Op het moment staat er een interpretatie van
het castellum naast het fort. Dit castellum valt volledig weg
tegen het fort Vechten, het doet geen recht aan de eens zo
machtige en beschaafde Romeinen. Het enige gebaar dat
genoeg respect afdwingt is de leegte, waardoor tevens het
bodemarchief geconserveerd wordt.
De exacte locatie van het fort is nu gedeeltelijk overdekt
met een fruitkwekerij. Maar het gaat in dit geval niet om de
exacte ligging van het castellum, dan wel om het gebaar
van leegte naast de massa van het fort. Met GPS kan dan
een beeld gevormd worden van het castellum dat op de
plek heeft gestaan.

Ten westen van Utrecht ligt het veenlandschap waar
de ontwikkelingen zich in een hoog tempo aandienen.
Het gebied wordt gekenmerkt door de weidse blik aan
de randen van de stroomrug, de kassen bovenop de
stroomrug, oude lintbebouwing, de snelweg en het spoor en
de vele bouwwerkzaamheden.
Door al die bouwwerkzaamheden is er hier al veel
opgegraven van de Limes. Er is nog maar een klein
gedeelte van het traject van de Limes bekend en dat ligt in
dit gebied. Door de vondsten die naar boven komen op te
nemen in de nieuwbouwplannen, komt de Limes hier naar
het oppervlak. Hier wordt de Romeinse grens werkelijkheid.
In de stad Utrecht zelf is weinig van de Limes naar boven
gekomen, alleen het castellum wat onder het Domplein ligt
is bekend. De laag van de stad is zo dominant dat er weinig
verbeelding overblijft. In de ondergrond is waarschijnlijk niet
veel meer over van het bodemarchief, waardoor opnemen
in nieuwe ontwikkelingen ook moeilijk wordt.

Uitwerking ontwerpparel Fort Vechten

Fort Vechten
Zoals bijna alle forten is ook fort Vechten stevig begroeid
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Uitwerking ontwerpparel Kromme Rijngebied

Uitwerking ontwerpparel Breeveld en Harmelen

Kromme Rijngebied
In dit landschap van verbeelding blijft de Limes voorlopig
onzichtbaar. Met het oog op de afname van de landbouw,
zou bijvoorbeeld bij toekomstige natuurbouw hier de Limes
ook naar boven kunnen komen.
De stroomrug wordt hier aangezet en het landschap wordt
beter ‘leesbaar’ gemaakt. GPS en het landschap vormen zo
een samenspel waarmee mensen de weg kunnen vinden.
Verder moeten hier meer (GPS)paden komen zodat het
landelijk gebied beter toegankelijk wordt.

GPS is een positiebepalingssysteem. Het systeem bestaat
uit 24 satellieten die in een vaste baan om de aarde
draaien. Elke satelliet geeft een eigen signaal af dat wordt
opgevangen door de ontvanger, het GPS-systeem. Deze
ontvanger heeft een soort logboek van de banen die elk
van de 24 satellieten beschrijft. Door op een bepaald
moment de positie van de satellieten te vergelijken met de
tijd van aflezen, kun je je positie bepalen. Het snijpunt van
minimaal 3 satellieten levert immers een bepaald punt op
het aardoppervlak op, je positie.

Breeveld en Harmelen
In de polder Breeveld en de Harmelerwaard komen
verschillende lagen bij elkaar. Nieuwe lagen zoals de
spoorlijn, snelweg en nieuwbouwwijk de Meern liggen
bovenop oudere lagen zoals de veenverkaveling,
lintbebouwing en landgoederen. Nu komt hier nog een
onzichtbare laag bij: de Romeinse laag. Deze onzichtbare
lijn zal voornamelijk tot uitdrukking komen op delen van de
stroomrug waar het landschap meer besloten is dan in de
kom. En dan vooral op plekken waar veel nieuwe massa
ontstaat, zoals de nieuwe kassencomplexen.
Afhankelijk van waar de Limes wordt gevonden, kan het
ontwerp worden aangepast. De lijn van de Limes kan als
een ordenend principe voor de nieuwe laag werken, of is
juist een autonome lijn door het kassencomplex. In het
geval van de Limes als ordenend principe, treedt er een
interferentie op tussen de onzichtbare Romeinse laag en de
nieuwe laag.

Hoe gaat dit nu in het veld in zijn werk? Met een GPSsysteem alleen kom je er niet. Wil je gebruik kunnen
maken van GPS, dan heb je ook een PDA (Personal Digital
Assistant) nodig. Een PDA is een kleine computer die in de
hand gehouden kan worden. In dit verband kan de PDA dan
geladen worden met een topografische kaart. Als het GPSsysteem vervolgens wordt aangesloten op de PDA, is het
mogelijk om te bepalen waar je staat op de kaart.

GPS: wat en hoe
De Romeinse lijn is niet meer zichtbaar, de Limes is
in de grond verdwenen. In tegenstelling tot Engeland
en Duitsland is er bij ons niets meer te zien aan het
oppervlak. Maar juist daar onder het bodemoppervlak
ligt het verhaal. In feite zijn wij veel rijker: onze drassige
bodem heeft het verhaal wonderwel goed bewaard.
Alleen hoe vertel je een verhaal dat onzichtbaar is?
Basis
GPS biedt uitkomst. Met GPS (Global Positioning System),
is het mogelijk een interactief verhaal te vertellen. De Limes
wordt weer tot leven gewekt door beelden van castella en
geluiden van schreeuwende soldaten. Hoe gaat dit in zijn
werk en wat is GPS precies?
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Het voorgaande vormt slechts de basis voor het
toegankelijk maken van informatie over de Limes. GPS
biedt tal van mogelijkheden. Mogelijkheden die nu al
gerealiseerd kunnen worden en mogelijkheden die in
de nabije toekomst werkelijkheid zullen worden. Zo kun
je informatie aan een bepaald punt in het landschap
hangen. Komt de wandelaar of automobilist op dat punt,
dan komt als vanzelf de informatie tevoorschijn. Maar niet
alleen informatie, ook geluiden kunnen op eenzelfde wijze
verwerkt worden in de kaart. En in de toekomst kunnen er
wellicht ook 3D-beelden aan de kaart gekoppeld worden.
Verhaal
Zoals al eerder gezegd is het enige wat boven de grond is
overgebleven het verhaal. Dat verhaal moet verteld worden.
De middelen daarvoor zijn nu nader toegelicht. In welke
vorm gaat dit verhaal verteld worden?
Het leven langs de Limes wordt verteld door de soldaat
over wiens schouder je meekijkt terwijl hij bouwt aan een
nieuw castellum, of misschien een boer die langs de Limes
woont en je meeneemt naar zijn alledaagse bezigheden.
Wie weet vlieg je mee op de rug van een vogel die een
overzichtelijk beeld van alle activiteiten geeft. Verschillende
ingangen die elk een eigen blik geven op de Limes en het
leven daar omheen.

Beelden van hoe bijvoorbeeld een badhuis er uitzag en
datzelfde badhuis in 3D in het landschap geprojecteerd
waar destijds een badhuis heeft gestaan, zorgen voor
het samenkomen van tijdlagen. Aanvullende informatie
en sferen zorgen voor een totale beleving. Door het
landschap van vandaag te combineren met elementen uit
de Romeinse tijd gaat de Limes weer leven.
Maar ook andere tijdlagen dan de Romeinse kunnen
worden opgenomen in het systeem. Hoe zag Nederland er
uit voordat de Romeinen hier kwamen? En was er nog iets
over van de Limes gedurende de Middeleeuwen? Hoe zal
Nederland er over 100 jaar uit zien, misschien behoren we
dan opnieuw toe aan een groot rijk? Verschillende blikken
in het verleden en een visie op de toekomst trekken de
Romeinse geschiedenis van ons land in perspectief.
Praktijk
De routes die horen bij de verschillende ingangen liggen
in hoofdlijnen vast. Bij één van de startpunten kan men de
benodigde apparatuur huren, of een eigen PDA laden met
de gegevens. Om het nog toegankelijker te maken zou de
mobiele telefoon ook gebruikt kunnen worden om informatie
mee te ontvangen.
Voordat men aan de wandeling begint moeten een aantal
voorkeuren worden ingevoerd zoals de duur van de
wandeling, wijze van vervoer, specifieke interesses en
natuurlijk door wiens ogen je de Limes wilt gaan verkennen.
Hoewel de routes op hoofdlijnen vastliggen, zorgen de
voorkeuren voor een wandeling afgestemd op de persoon.
Tijdens de wandeling is het ook mogelijk om te switchen
tussen soldaat, boer of tijdlaag. Op die manier ontstaat een
wandeling gebaseerd op persoonlijke interesses die de
Limes op verschillende manieren belicht.

Plaatjes

Route

Geluid

(topografische kaart)

Verzameling

Kaarten

Informatie

GPS

Positiebepaling

Informatie
voorziening
Beheerder

Gebruiker

GIS
specialist
Specialist

Schema van het GPS-systeem

Interface voor gebruiker: Personal Digital Assistent (PDA)
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JURYRAPPORT
De jury was aangenaam verrast door de hoeveelheid
inzenders, 39 in totaal. Als positief punt noemen ze
de samenstelling van de teams die merendeels uit
verschillende disciplines waren samengesteld. Maar
over de kwaliteit van de inzendingen was de jury minder
tevreden. ‘Het grote en verrassende idee ontbreekt’, aldus
de jury.
‘Uit de inzendingen blijkt dat de oplossing nog te vaak
gezocht wordt in kunstmatigheid en plat historiseren. Veel
plannen blijven of te abstract en conceptueel of verliezen
zich in een fascinatie voor ICT of ‘branding’. De gevolgen
voor de kwetsbare, ondergrondse archeologie zouden bij
menig voorstel rampzalig zijn.
Bij de inzendingen ziet de jury geen overtuigende
oplossingen, hoe bijvoorbeeld musealisering van de
Limes te realiseren in relatie tot het hedendaagse
gebruik. Er wordt niet inspirerend omgegaan met behoud
door ontwikkeling. Er worden nog geen bevredigende
antwoorden gegeven op actuele, ruimtelijke vraagstukken
als identiteitsverlies en versnippering van het landschap,
geen vernieuwende visies op de Europese identiteit van
de Limes, en er zijn weinig plannen die betrokkenheid van
bewoners creëren. Een vanzelfsprekend historisch besef
heeft nog geen plek in het referentiekader van de meeste
plannenmakers’.
‘Bij deze prijsvraag, die uit twee fasen bestond, heeft naar
het oordeel van de jury geen van de inzendingen in de
eerste ronde passende antwoorden gegeven op de vragen
van de vele verschillende niveau’s. De jury heeft in de
eerste ronde vijf plannen, met interessante thema’s, aan
kunnen wijzen voor een vervolgopdracht’.
‘Ondanks de getoonde inzet heeft de nadere uitwerking in
de tweede fase de jury niet volledig kunnen overtuigen’.
Gezien de complexe opgave vindt de jury het niet zo
verwonderlijk dat er niet direct een plan bij zat die in
aanmerking kwam voor realisatie. Volgens de jury zijn er
wel een hoop ideeën aangedragen waar wat mee gedaan
kan worden zoals een GPS voor de Limes, websites, Fort
Vechten als landelijk informatiecentrum Limes, doorgaande
fiets- en wandelroutes enz. Tenslotte ziet de jury in het
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getoonde enthousiasme genoeg aanleiding voor de
provincie Utrecht om verder te gaan met het op de kaart
zetten van de Limes als ruimtelijk fenomeen.

REFLECTIE PRIJSVRAAG
Om een gestructureerd beeld te krijgen van alle
inzendingen is een schema gemaakt. Door elke inzending
te ontleden in verschillende acties en die te benoemen
ontstaat er een rijtje termen. Met behulp van deze termen
kunnen de inzendingen beter met elkaar vergeleken
worden.
De termen die zijn onderscheiden zijn ruimtelijk, symbool,
conserveren, archeospots, spel, grensoverschrijdend,
ICT, centrum, branding, bewust niet ruimtelijk. Ruimtelijk
is van toepassing als een inzending de Limes integreert in
het ruimtelijk ontwerp. De Limes speelt dan een duidelijke
rol in de ruimtelijke inrichting. Zoals bij de inzending
Us-Us waar de Limes de inrichting van het landschap
bepaalt door woonkernen op de stroomrug te plaatsen en
natte natuur naast de stroomrug. De Limes kan ook met
gebruik van symbolen in het landschap kenbaar worden
gemaakt. Symbolen zijn elementen die op zichzelf staan
in het landschap en die de Limes moeten verbeelden.
Deze elementen kunnen variëren van stapstenen tot
een verhoogde grasvlakte. Een inzending kan zich ook
nadrukkelijk richten op de conservering van de archeologie,
waarbij de ingreep in sommige gevallen ook ruimtelijk kan
uitpakken. Een voorbeeld hiervan is het simpelweg leeg
houden van het Limesgebied of het gebied gebruiken als
waterberging. Dit zijn twee conserveringsmethoden die
ook belangrijke ruimtelijke gevolgen hebben. Archeospots
zijn plekken in het landschap waar de archeologie ter
plaatse aan het publiek wordt getoond. Dit kan in vele
vormen gebeuren van ‘tentoonstellingscontainers’ tot
archeologische sleuven in de grond. Om de Limes ook bij
de mensen in de huiskamer te brengen wordt er meerdere
keren gebruik gemaakt van een bordspel met als thema
Limes. Enkele inzendingen hebben ook een computerspel
bedacht. Sommige inzendingen geven niet alleen voor
de provincie Utrecht, maar ook buiten de grenzen van
Nederland een visie op de Limes, deze inzendingen zijn
grensoverschrijdend. Zoals de inzending ‘Limes Line’ die

een bus laat rijden tussen de Utrechtse parels en Rome.
Enkele inzendingen hebben gebruik gemaakt van ICT,
zoals mijn eigen inzending de Verbeelding waar GPS
(Global Positioning System) een belangrijk onderdeel is
van het plan. Een andere inzending maakt gebruik van
hologrammen om de Romeinen weer tot leven te laten
komen. Een centrum, bijvoorbeeld een informatie- of
bezoekerscentrum is ook regelmatig onderdeel van het
plan. Branding is de Limes als ‘brand’ oftewel merk in de
maatschappij zetten. Een goed voorbeeld hiervan is de
inzending Citroen die allerlei Limesprodukten in de markt
wil zetten. Ten slotte zijn er ook nog inzendingen die de
Limes bewust niet ruimtelijk hebben willen inpassen. Het is
opvallend dat enkele inzendingen hier bewust voor hebben
gekozen. In plaats van de Limes ruimtelijk vorm te geven
maken deze inzendingen gebruik van bijvoorbeeld ICT of
branding.
Zoals al eerder gezegd kunnen sommige ingrepen onder
meerdere termen tegelijk vallen. Er is dan voor die term
gekozen die het meest van toepassing is. In het geval dat
beide termen evenveel van toepassing zijn valt de ingreep
onder twee verschillende termen.
Opvallend aan het schema is dat de meeste inzendingen
gebruik hebben gemaakt van symbolen. Daarentegen
hebben maar weinig inzendingen een ruimtelijke aanpak.
De genomineerden hebben bijna wel allemaal een
ruimtelijke aanpak. Mijn inzending ‘De Verbeelding’
was bewust niet ruimtelijk omdat het de Limes als een
verborgen laag beschouwde en geen aanleiding zag om de
Limes zichtbaar te maken. De gedachte hierachter was dat
elke poging tot visualiseren zou leiden tot reconstructies
die meer in een themapark zouden thuishoren. Visualiseren
was ook niet nodig omdat met GPS al een groot deel van
de Limes werd getoond, weliswaar in een virtuele laag.
Hoe dan ook, in de prijsvraag wordt duidelijk gevraagd
om ‘voorstellen waarbij de Limes als ruimtelijk fenomeen
wordt betrokken bij vraagstukken van ruimtelijke ordening
en landschappelijke inrichting’. Volgens Machiel Hopman,
secretaris van de prijsvraag en in het dagelijks leven
architect, weten de inzenders gewoon nog niet zo goed
hoe ze zo’n opgave moeten aanpakken. ‘Ze hebben zich
er zo gezegd nog niet aan durven branden’, aldus Machiel
Hopman. Verder is hij is van mening dat mijn inzending

INZENDING

EIGENSCHAPPEN

1

De Grensovergan:

symbool (borden limesgrens); archeospots (terrascopen);

2

Vondstenwolk:

centrum; symbool (stapstenen/gat);

3

Limes On:

symbool (jalons/water/nieuwe torens); archeospots (glazen kolommen/restgebied snelweg toonzaal/schatkamers kassen);

4

Het doorweefde maaiveld:

symbool (aanplantingen/bouwelementen/water); archeospots (tentoonstellingscontainers);

5

Limes Interpretabulus:

centrum; symbool (expositiekamers/gebruik romeinse technieken); archeospots;

6

Limes Zoekgebied:

symbool (markeringsobjecten/gasvlam);

7

De Verbeelding:

conserveren (leegte); ICT (GPS); bewust niet ruimtelijk;

8

Vitruvius:

centrum; symbool (visualisatie Limes/piketpaal); archeospots (nieuwe parels); spel;

9

De Ommekeer:

ruimtelijk (bosaanplant/ontwikkeling); conserveren (ontwikkeling); symbool (inheems hout);

10 dWARS:

conserveren (architectuur/waterberging);

11 De Kolonisten van Cothen:

symbool (licht van kassen/lichtsculptuur); spel;

12 De Romeinse Lijn:

grensoverschrijdend;

13 WEG:

symbool (deels ondergrondse gebouwen); ICT (geluiden/info);

14 Citroen:

ruimtelijk (citroenboomgaarden); centrum; branding;

15 Onbekend Onbekwaa:

centrum; symbool (palen/replica: weg/boten/wal+gracht);

16 Limescape:

centrum; conserveren (ontwikkeling); archeospots (archeologisch venster/sleuven/musea);

17 Limes Emergator:

conserveren (verhoogde grasvlakten); symbool (lichtstralen/verhoogde grasvlakten); spel (internetspel);

18 De-coding artifacts:

conserveren (leegtes); ICT (hologram);

19 Water & Limes:

ruimtelijk (waterbekkens);

20 Us-Us:

ruimtelijk (woonkernen op stroomrug/natte natuur naast stroomrug); symbool (belevenispunten/markering);

21 Limes Illuminatus:

centrum; symbool (lichtrivier/oud-nieuw fort);

22 Hollandse water Limes:

ruimtelijk (waterberging);

23 Hidden Limes:

centrum; spel;

24 Stempels:

centrum; conserveren (nieuwe forten); symbool (nieuwe forten); spel (computerspel); branding (bushaltes);

25 Limes@Utrecht:

centrum; symbool (amfitheater/brug);

26 Langs In Met & Over:

symbool (limo);

27 Daar komen de Romeinen!!!: centrum;
28 ACN 47 - AD 2005:

symbool (landmark); archeospots;

29 Limes Open:

ruimtelijk (golfterreinen)

30 Dynamisch bodempeil:

ruimtelijk (grondverplaatsing); conserveren (grondverplaatsing); archeospots;

31 Hortus Limes:

symbool (tuinen T); grensoverschrijdend; spel (computerspel);

32 De paarse stroom:

symbool (paars/follies);

33 Limescape:

branding;

34 Linea E-recta:

symbool (landmarks);

35 Echo uit het verleden:

symbool (trommels);

36 Limes, the game:

archeospots (circus); spel (bordspel);

37 History in the making:

centrum (mobiele parels); bewust niet ruimtelijk;

38 A tempore romanum:

symbool (teken/gat in de grond); branding;

39 Limes Line:

grensoverschrijdend; branding (buslijn); bewust niet ruimtelijk;

Schema met alle inzendingen en hun belangrijkste eigenschappen. De genomineerde inzendingen zijn geel gekleurd.

EIGENSCHAPPEN

ruimtelijk
centrum
conserveren
symbool
archeospots
grensoverschrijdend
spel
ICT
branding
bewust niet ruimtelijk
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►

geen ruimtelijke oplossing biedt, maar vlucht in de virtuele
laag. Volgens hem zou De Verbeelding aan kracht winnen
als er een link was gemaakt tussen de virtuele laag en de
landschappelijke laag.

Conclusie
Uit de inzendingen van de prijsvraag blijkt dat er genoeg
ideeën zijn om de Limes als beeldmerk in het landschap
te presenteren, de Limes onder het publiek te brengen en
activiteiten te organiseren met betrekking tot de Limes.
Maar er zijn maar weinig ideeën die de Limes echt weten te
integreren in het landschappelijk ontwerp.
Dat De Verbeelding slechts een antwoord zou geven op het
communicatieve deel van de vraag was vooraf een bewuste
keuze met bijbehorende argumenten. Dat deel van de vraag
lijkt nu, na de prijsvraag, rijkelijk beantwoord. De vraag hoe
de Limes onderdeel kan worden van het ruimtelijk ontwerp
ligt er echter nog steeds. Er zijn weliswaar inzendingen die
de Limes wel geïntegreerd hebben in hun ruimtelijk ontwerp
maar die hebben de jury nog niet kunnen overtuigen.
Dat de ruimtelijke vraag nu blijft liggen, kan gezien worden
als bevestiging van de hypothese in De Verbeelding dat een
ruimtelijke uitwerking van de Limes niet mogelijk is zonder
te vervallen in plat reconstrueren. Dat is de makkelijke weg
en bovendien is deze stelling niet onderbouwd door een
gedegen onderzoek. Het uitblijven van antwoord op de
ruimtelijke vraag wekt echter nieuwsgierigheid op. Is het
(on)mogelijk om de Limes vorm te geven in een ruimtelijk
ontwerp? Die vraag onderzoeken is de moeilijke weg. De
laatste weg is hier gekozen. De Verbeelding krijgt een
vervolg die een antwoord moet geven op de volgende
vraag: Hoe kan de Limes vorm krijgen in het landschapsarc
hitectonisch ontwerp?
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OPGAVE

Doelstelling
Het doel van dit vervolgonderzoek is het maken van een
landschapsarchitectonisch ontwerp waar de Limes een
ruimtelijk onderdeel van is. Het moet duidelijk maken of het
mogelijk is om de Limes vorm te geven in een landschapsarchitectonisch ontwerp. Doel wat hierbij voor ogen wordt
gehouden is om reconstructies zoals beschreven in De
Verbeelding te vermijden.
Onderzoeksvragen
De hoofdvraag is als volgt:
- Hoe kan de limes vorm krijgen in het landschapsarchitectonisch ontwerp?
Om richting te geven aan het antwoord op de hoofdvraag
worden de volgende subvragen gesteld:
In De Verbeelding wordt gesteld dat de Limes een
verborgen laag onder het oppervlak is. Terughalen naar het
oppervlak is zinloos. Dat was het standpunt in de inzending
voor de prijsvraag. Nu de Limes vorm moet krijgen, moeten
we op zoek naar een legitieme manier om dat te doen. Om
daarachter te komen moet eerst de volgende vraag gesteld
worden:
- wat is de relevantie van de Limes voor de ruimtelijke
inrichting?
Omdat het integreren van archeologie in het ontwerp nog
geen alledaagse praktijk is, is het goed om te kijken wat er
tot nu toe is gedaan. Vandaar de volgende vraag:
- Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van
integreren van archeologie in het ruimtelijk ontwerp?

Methoden
Om een antwoord te vinden op de vraag wat de
relevantie van de Limes is worden de volgende bronnen
geraadpleegd.
- Vier mensen uit verschillende vakgebieden maar die allen
een raakvlak met de Limes hebben worden uitgenodigd
voor een interview.
- Het Romeinse systeem en de architectuur worden nader
bestudeerd in het hoofdstuk verdieping Romeinen.
- In het literatuuronderzoek worden verschillende visies ten
aanzien van de Limes verkend.
- Het hoofdstuk met voorbeeldprojecten bevat ook een
aantal projecten waar de Limes in is verwerkt en laat zien
wat voor rol de Limes tot op heden in het ontwerp heeft
gespeeld.
Behalve projecten met de Limes worden er in het hoofdstuk
Voorbeeldprojecten ook een aantal projecten besproken
met andere archeologie dan de Romeinse. Alle projecten bij
elkaar geven een breed beeld van de laatste ontwikkelingen
in de praktijk.
Na het bronnenonderzoek wordt een hypothese gevormd
voor het integreren van de Limes in het ruimtelijk ontwerp.

BRONNENONDERZOEK
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INTERVIEWS
Er zijn vier mensen met een verschillende achtergrond
uitgenodigd om te vertellen over hun ideeën over hoe je in
de ruimtelijke ordening met de Limes om kunt gaan. Ook
komt de prijsvraag De Romeinse Lijn meerdere malen aan
bod. Hieronder worden de belangrijkste gedachtegangen
van de gesprekspartners beschreven. In de bijlagen staan
de volledig uitgewerkte interviews.
Alfons Vernooij / coördinator cultuurhistorisch erfgoed,
provincie Utrecht / coördinator prijsvraag De Romeinse
Lijn.
De coördinator van de prijsvraag is voor terughoudendheid
in de omgang met de Limes. “De Limes als richtinggevende
structuur gaat niet lukken”, zegt hij. Als reden voert hij aan
dat daar te weinig noodzaak voor is. Ook is het onderwerp
er niet sterk genoeg voor. Bovendien weten de ontwerpers
nog niet goed hoe ze met de Limes om moeten gaan. Dit
komt doordat het onderwerp te vaag is om richting te geven
en vaak is het behoudsbelang nog te weinig gelokaliseerd.
Inzendingen die de Limes als aanleiding namen om
de stroomrug vol te bouwen keurt Vernooij af. “Zo’n
inzending werkt dan vanuit de Limes in plaats vanuit
de ontwikkelingen. En je moet juist uitgaan van de
ontwikkelingen die zich voordoen en daar de Limes in
verwerken. Al die plekken bij elkaar kunnen dan een
conceptuele eenheid vormen”.
Nederland heeft een Limes van een heel andere orde dan
andere landen. Bij ons gaat het om het verhaal van het
verborgene. Platte visualisatie moet vermeden worden. Wat
wel een aanpak zou kunnen zijn is terughoudend markeren
en daarnaast activiteiten organiseren die de plek tot leven
brengen.
Gerda Roeleveld / Ministerie van VROM
“Voor een goede aanpak van de Limes moet je eerst kijken
naar wat bij onze cultuur past”, vindt Gerda Roeleveld die
in het kernteam van Belvedère heeft gezeten. Dus niet
letterlijk reconstrueren maar het ergens anders in zoeken,
misschien virtueel?
De Limes heeft wel ordenend gewerkt. Maar je geeft teveel
gewicht aan de Limes door deze de grondslag te laten zijn
voor de huidige ontwikkelingen.
Je kunt archeologische resten direct bewaren door ze in
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situ te laten. De plek een functie geven is meestal ook een
hele sterke bescherming. Indirect kun je de archeologische
resten beschermen door mensen bewust te maken van de
archeologie en zo draagvlak te creëren om te conserveren.
Verder is het benadrukken van de uniciteit van de Limes
heel erg belangrijk.
In een dynamisch gebied van de Limes houd je de
ontwikkelingen niet tegen. Behoud door ontwikkeling
is kiezen voor het meest waardevolle en daar omheen
ontwikkelen.
Machiel Hopman / architect, Hopman Architecten /
secretaris prijsvraag De Romeinse Lijn
Volgens Machiel Hopman hebben we het in Nederland
nog niet zo goed onder de knie, het integreren van
cultuurhistorie. “Het zit nog niet in onze cultuur”. In
Nederland is er in de ruimtelijke ordening een fundamenteel
gebrek aan historisch besef. Een voorbeeld: voor het
maken van een ontwerp voor de Hoge Woerd in Leidsche
Rijn zijn drie ontwerpteams ingezet maar daar is uiteindelijk
niets uitgekomen. Hoe integreer je cultuurhistorie op een
vanzelfsprekende manier? In mediterrane landen zit het
meer ingebakken en wordt er op een heel vanzelfsprekende
manier omgegaan met cultuurhistorie.
De belangrijkste aspecten van de drie hoogst geëindigde
inzendingen zijn volgens hem de richting waarin het
gezocht moet worden. Zo is A Tempore Romanorvm
poëtisch. De Ommekeer heeft een belangrijk economische
inslag. Archeologie wordt hier ‘beloond’ door juist te laten
bouwen op vindplaatsen. Tenslotte vormt ‘branding’ een
belangrijke component van de inzending Citroen. Deze
inzending weet de Limes op een goede manier te verkopen.
Een grotere rol voor de Limes in de ruimtelijke ordening
vindt Machiel Hopman wel legitiem. “De Limes is een
structuur van gigantische omvang. De Romeinen gingen
slim om met het landschap, daar kunnen wij nog wat van
leren”. Zo maakten de Romeinen een systeem van het
landschap. De afstand tussen de castella was bijvoorbeeld
afhankelijk van de tijd waarbinnen soldaten van castellum
naar castellum konden lopen. In de ruimtelijke ordening
hoef je niet persé letterlijk met de Limes rekening te
houden. Maar bijvoorbeeld wel met de manier van omgaan
met het landschap, daar kunnen wij ook wat mee doen.
Voor een goed plan is het belangrijk dat er verschillende
lagen met elkaar verweven worden. Niet alleen maar de

fysieke laag maar bijvoorbeeld ook de economische en de
sociale laag er aan koppelen.
Iepie Roorda, Guido Mauro / beiden archeoloog, ROB
De archeologen hebben meer specifieke ideeën over De
Hoge Woerd. Ze staan open voor ontwikkelingen op De
Hoge Woerd, maar deze ontwikkelingen moeten dan wel
iets doen met de archeologie.
Als voorbeeld wordt de ontsluitingsweg tussen de
Castellumlaan en de Langerakbaan genoemd. Ze zijn bang
dat als er een drukke doorgaande weg dwars door de vicus
loopt, deze het monument in twee stukken zal snijden.
Daardoor worden het twee helften zonder relatie met het
gevaar dat het zuidelijkste puntje dan toch nog wordt
bebouwd. Als je er toch een weg wilt aanleggen zorg er dan
voor dat je iets van de vicus proeft. Het moet in ieder geval
niet alleen maar een ontsluitingsweg zijn.
Er zijn niet heel veel voorbeelden van goede plannen
met de Belvedèregedachte (je laten inspireren door de
archeologie). Vaak zijn het toch 1:1 vertalingen. Ook zijn
voorbeelden vaak op kleine schaal of architectonisch van
aard.
Conclusie
Over het algemeen is men niet enthousiast over een
Limes als richtinggevende structuur voor de ruimtelijke
ontwikkelingen. Er is te weinig noodzaak en het onderwerp
is er niet sterk genoeg voor. Het zou eerder andersom
moeten zijn, gebruik maken van de ontwikkelingen om
iets met de Limes te doen. Maar met het integreren van
archeologie in het ontwerp hebben we nog niet zoveel
ervaring in Nederland. In het buitenland zijn goede
voorbeelden te vinden maar er moet ook vooral gekeken
worden naar wat bij onze cultuur past.
Machiel Hopman noemt de drie hoogst geëindigde
inzendingen de richting waarin het gezocht moet worden.
Dit zijn de economische inslag van De Ommekeer,
‘branding’ van Citroen en de poëtische aanpak van A
Tempore Romanorvm. Daarnaast zegt hij dat een plan
meer succes zal hebben als verschillende lagen met elkaar
worden verweven. Dus niet alleen het fysieke plan, maar
het plan ook een economische inslag geven en de sociale
of maatschappelijke laag erbij betrekken.

In het dynamische gebied van de Limes houd je de
ontwikkelingen niet tegen. De archeologen staan ook
wel open voor ontwikkelingen op de Hoge Woerd op
voorwaarde dat ze iets doen met de archeologie. Volgens
Gerda Roeleveld is het benadrukken van de uniciteit van de
Limes ook erg belangrijk.

►

Bevindingen…
De interviews hebben een aantal nieuwe inzichten
opgeleverd. Maar eerst gaan we terug naar de vraag waar
het nu eigenlijk om gaat:
-

deze worden geïntegreerd in meerdere lagen van
het ontwerp. Niet alleen de fysieke laag dus, maar
zorgen dat het plan ook op maatschappelijk niveau
iets te bieden heeft en daarnaast kan het plan ook
nog een economisch aspect hebben.
Er worden hier dus drie lagen genoemd. Nog wat
specifieker zijn de drie richtingen die Machiel Hopman
naast die drie lagen noemt: poëtisch, branding en
economisch.

Wat is de relevantie van de Limes voor de
ruimtelijke inrichting?

Uit de interviews kan het volgende worden opgemaakt:
•

Volgens de personen met wie is gesproken is
de Limes te weinig relevant voor de ruimtelijke
inrichting om een dragende structuur te zijn
voor ruimtelijke ontwikkelingen. Er is te weinig
noodzaak om zoveel waarde te hechten aan de
Limes. Het onderwerp is niet sterk genoeg om
richting te geven aan ontwikkelingen.

•

Er wordt eigenlijk gezegd dat de Limes pas
relevant wordt als andere ontwikkelingen zich
voordoen op de plek van de Limes. Pas dan
gaat de Limes een rol spelen bij de ruimtelijke
ontwikkelingen.

•

De manier waarop de Romeinen met het
landschap omgingen kan ook relevant zijn voor
ons. Zij gingen met een slimme manier met het
landschap om, ze maakten er een systeem van.
De Limes zelf hoeft er nog niet eens aan te pas
te komen maar we kunnen wel wat leren van hoe
de Romeinen het landschap op een voor hen
functionele manier indeelden.

Vervolgens worden er ook nog uitspraken gedaan over hoe
de Limes het beste in het ruimtelijk ontwerp kan worden
opgenomen:
•

Om de Limes als onderwerp sterker te maken kan
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LITERATUUR
De Limes staat momenteel in de belangstelling, er wordt
veel over geschreven en er zijn allerlei activiteiten rondom
de Limes. Wat wordt er nu precies geschreven en gezegd,
wat zijn de verschillende visies op de Limes?
De Limes als nieuw publiek domein: onderzoek naar
de relevantie van een archeologisch relict voor de
ruimtelijke ordening
Artikel in Archis
Door Catherine Visser en Rik Herngreen
In dit artikel worden een aantal actuele concepten voor de
Limes gegeven. Catherine Visser van Daf-architecten en
Rik Herngreen verkennen de betekenis van de Limes voor
de hedendaagse politiek. Hieronder volgt een samenvatting
van hun bevindingen.
“De Limes is het eerste fysieke project geweest dat op
Europese schaal is ondernomen”. Alhoewel de Limes
bedoeld was als middel van onderwerping heeft deze op
de lange duur geleid tot processen van fysieke en mentale
verstedelijking, diversicatie, emancipatie en humanisering.
In deze paradoxale hoedanigheid is de Limes te
verbinden met een aantal actuele politieke, culturele en
maatschappelijke thema’s.
Het Europa van de burger. Door de enorme uitgestrektheid
van het Romeinse rijk was het onmogelijk om complete
controle te houden. Dus verschillen tussen de onderdelen
waren onvermijdelijk. Maar al die verschillen deden zich
wel voor binnen één politieke en culturele koepel. Hierdoor
konden de culturen en individuen zich aan elkaar spiegelen
en zich ontwikkelen. Ook binnen het hedendaagse
verenigd Europa bloeit het pluralisme. De Limes kan ruimte
bieden aan experimenten met openbare ruimte, waarin dit
pluralistische Europa van de burger tot uitdrukking komt.
Het verenigd Europa. Het huidige Europa heeft twee
gezichten: de één autoritair universeel en de ander
pluralistisch. Elk representeert een mogelijke toekomst.
Maar voor de meeste burgers is deze keuze niet duidelijk
zichtbaar. Ondanks dat de meeste wetgeving op het niveau
van de EU wordt bepaald, worden burgers niet afdoende
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gerepresenteerd. Een weloverwogen democratische keuze
voor een toekomst voor Europa lijkt dan ook onmogelijk. De
Limes kan een project zijn dat de gewenste toekomstige
geschiedenis van Europa representeert.
Globalisering. De Limes was de eerste fysieke handelsroute
door de Nederlandse Delta. De Peutingerkaart laat
zien dat Nederland een belangrijke schakel was in
een verbindingennetwerk dat de hele bekende wereld
omspande. De Limes zou kunnen gaan over de verhouding
tussen globalisering en lokale cultuur: hoe raakt hetgeen
footloose is weer een beetje geworteld, hoe raakt dat wat
alleen geworteld is een beetje los?
Classicisme. Het openbare gebouw is een typologische
uitvinding van de Romeinen. De Limes zou een zone
kunnen zijn waaraan bijzondere nieuwe instituten en
openbare gebouwen ten dienste van het Europa van de
burger een plek kunnen vinden.
De Delta. De Limes heeft zich ontwikkeld in en ondanks de
turbulente Hollandse delta. Waterbeheer en watertransport
zijn daarmee vanaf het begin onderdeel van de Limes
geweest. De Limes kan opnieuw betekenis krijgen voor de
waterhuishouding.
Arcadië. Het esthetische landschap. Al sinds de Romeinse
tijd is voor wie het zich kan veroorloven otium, het leven
voorbij nut en noodzaak, het eigenlijk doel van negotium,
het zwoegen om te overleven. Daar hoort een ruimtelijke
inrichting bij die het alledaagse overstijgt en genot en
bespiegeling mogelijk maakt door aanwezigheid van
elementen en structuren die ons zowel het sublieme als het
schone doen ervaren. De Limes kan met de archeologie
een belangrijke component zijn van de verdere ontwikkeling
van de recreatie.
Met deze concepten definieren Visser en Herngreen
hun visie op de Limes als hedendaagse ontwerpopgave.
Zij zijn er vooral op gericht om de politieke lading van
het project uit te werken. Daarnaast denken ze dat er
ook een kernachtige ruimtelijke programma voor de
Limes is te definieren. “De archeologie is daarin een
krachtige, positieve stoorzender die de gangbare sectorale
planprocedures transformeert. Resultaat zou een telkens

verschillende en onvoorspelbare ruimte moeten zijn waarin
de archeologie genesteld is”.
De gewenste geschiedenis: pleidooi voor het Limesprogramma
Uitgave van Projectbureau Belvedère
Door verschillende auteurs
Dit boekje is het resultaat van het Ontwerpatelier Limes,
georganiseerd door de stuurgroep Belvedère. Tijdens dit
atelier is verkend of de Limes iets kan betekenen voor de
ruimtelijke ordening en of een nationale Belvedère-aanpak
zich hiervoor leent. De deelnemers hebben tijdens het
atelier vanuit totaal verschillende achtergronden hun visie
op de Limes gevormd. Hieronder volgt een samenvatting
van deze verschillende visies.
Archeologie als ruimtelijke continueringsstrategie (Hans
Venhuizen / Jan Kadijk)
In de wateropgave schuilt precies de optimale actualisering
van de Limes als een grensoverschrijdende archeologische
zone. Wanneer je zoveel mogelijk gebieden waar
archeologische vondsten worden vermoed, inricht voor
wateropvang, is ontwikkeling in deze gebieden uitgesloten
en worden de vondsten door het water gespaard. Zo
onstaat het Limes-spaarwatermodel dat zich langs alle
rivieren kan bevinden waar waterberging een nieuwe
opgave is.
Binnen deze spaarwatergebieden zijn ontwikkelingen
uitgesloten, tenzij ze voldoen aan de eisen van de
continuïteit. Voor deze opgave kan een Limes extra
programma opgestart worden oftewel Limex. Limex is een
onderzoeksprogramma naar Romeinse vestigingsprincipes,
doel is het hergebruik van deze principes. De vraag
die centraal staat is hoe lokale ideniteit en uniciteit
gewaarborgd kunnen worden binnen het gebruik van
generieke (bouw)principes. De Romeinse invloed toen
is vergelijkbaar met de Amerikaanse invloed nu. De
standaardisatie in bouwvormen, de Vinexwijken en de
gelijkvormigheid van binnensteden zijn daar het bewijs van.
Hoe kun je vestigingsprincipes op zo’n manier hergebruiken
dat er ruimte ontstaat voor het streekeigene?
Hedendaags Romeins (Anna Vos)
Het verhaal van de Limes kan overtuigend verteld worden

wanneer er een minimale kritische massa is aan fysieke
ervaarbaarheid, waartussen mentale verbindingen kunnen
worden gelegd. Het verhaal alleen, zeker bij een plek waar
iets is gevonden, dat verplaatst is naar een museum en
waar weer zand overheen is gegaan, stelt uiteindelijk teleur.
Wellicht niet voor historici, maar wel voor mensen die het
ruimtelijke willen ervaren. Nieuwe ontwikkelingen maken
het juist mogelijk meer te doen. Anna Vos wil ervoor pleiten
om alle kansen tot opgraving aan te grijpen en aan te zetten
tot een innovatieve archeologische monumentenzorg.
We moeten niet om vermoedens heen willen plannen.
De hedendaagse ingrepen bevestigen de logica van de
Romeinse of latere ingrepen.
De vraag aan ontwerpers is: hoe kan de Limes in
Nederland fysiek ervaarbaar worden gemaakt en op welke
schaal is dat mogelijk en logisch? Het gaat hier niet om het
op sterk water willen zetten van een toevallig hoofdstuk
uit onze geschiedenis. Geschiedenis bestaat alleen bij de
gratie van het heden. Het gaat om de zichtbaarheid van de
‘diepte’ van hedendaagse ontwikkelingen. Rome is hier een
goed voorbeeld van. De hele stad en haar omgeving kent
een gelaagd hergebruik in de tijd. Op meerdere plekken is
het hoogteverschil tussen het maaiveld anno 203 en het
maaiveld anno 2003 in de openbare ruimte direct zichtbaar.
Bewandel en laat boven komen (Maike van Stiphout)
Kan de Limes terugkeren in een nieuwe gedaante? Maike
van Stiphout gelooft van wel, maar niet zoals de Duitse
letterlijke reconstructies. Zijn pleit voor een terugkeer zoals
het verdwijnen ging, veroorzaakt door de tijd. De Limes
kan fysiek zichtbaar worden door een strategie van ‘ruimte
laten’. Deze strategie werkt actief op de trajecten waar het
landschap in verandering is. In de loop der jaren zal het
tracé meer en meer tevoorschijn komen in het landschap.
Er zou een Europees wandelpad gemaakt kunnen worden
in navolging op de Engelse en Duitse Limes-wandelroute.
Wat zijn de obstakels op de route? Een wei met paarden
is licht, een loods of paardenbak laat zich wellicht wel
verplaatsen, maar een bedrijventerrein verandert niet snel.
Het tracé van de Limes zou eigenlijk alleen bezet moeten
kunnen worden met flexibele en lichtvoetige functies. Op
den duur komt het pad dan, door functieverandering, steeds
beter op de Limes te liggen.
Door de Limes tot een wandelroute te maken komt
de Europese dimensie terug, hij verbindt immers de

wandelroute langs de muur van Hadrianus in GrootBrittannië met de Limes-route in Duitsland. In Nederland
wordt elke vierkante centimeter benut. Alles heeft een
bestemming. De Limes lijkt hieraan mee te moeten doen
om zijn bestaan te waarborgen. Wat kan de agenda van de
Limes zijn? De sterkste karaktereigenschap is de lengte en
de Europese schaal. Wandelingen, races, lange trektochten
zijn geschikte programma’s die grensoverschrijdend
kunnen zijn. Onderweg kunnen er talrijke manifestaties,
demonstraties en festiviteiten plaatsvinden die gerelateerd
zijn aan Romeinen of Europeanen. De agenda zorgt voor
een continue bezetting en daarmee voor de legitimatie van
de vrijgehouden ruimte.
Conclusie
Catherine Visser en Rik Herngreen leggen in het artikel ‘De
Limes als nieuw publiek domein’ telkens een verbinding
tussen de Romeinen en de huidige maatschappij.
Deze verbindingen zijn interpretaties van de Romeinse
geschiedenis die vrij worden vertaald naar onze cultuur,
veelal gericht op Europa. Zo komen ze tot verschillende
concepten met telkens een andere invalshoek.
De concepten uit het boekje ‘De gewenste geschiedenis’
zijn meer praktisch van aard en meer gericht op Nederland
met uitzondering van het concept van Maike van Stiphout.
De concepten variëren van het onder water zetten van
de Limes samen met het hergebruik van Romeinse
vestigingsprincipes, het volledig opgraven van de Limes
ten behoeve van ontwikkelingen om de logica van de
Romeinen te bevestigen tot ruimte laten daar waar de
Limes ooit liep.

►

Bevindingen…
We hebben nu verschillende visies op de Limes voorbij zien
komen. Wat heeft dit nou opgeleverd met betrekking tot de
vraag:
-

Wat is de relevantie van de Limes voor de
ruimtelijke inrichting?

Uit de literatuur kan het volgende worden opgemaakt:
•

In het artikel ‘De Limes als nieuw publiek
domein’ wordt de Romeinse geschiedenis wat
gemakkelijk vergeleken met de ontwikkelingen in

de huidige maatschappij. Door deze vrijblijvende
vergelijkingen komen de concepten niet heel
krachtig over. Er is te weinig noodzaak voor, zoals
Alfons Vernooij ook in het vraaggesprek al stelde.
Oftewel de Limes is niet relevant genoeg.
•

Hetzelfde geldt voor de concepten uit ‘De
gewenste geschiedenis’. Hier worden ingrijpende
veranderingen in het landschap voorgesteld met
enkel de Romeinen als verantwoording. Ook
hier lijkt de Limes niet relevant genoeg voor
voorgestelde grote ingrepen in het landschap.

•

Alleen het concept ‘Bewandel en laat boven
komen’ is minder extreem in zijn voorstel voor
ingrepen in het landschap. Behalve ruimtelijke
ingrepen vormen activiteiten hier ook een
belangrijk onderdeel van het concept. Door de
ruimtelijke ingrepen te combineren met geplande
activiteiten krijgt de Limes meer relevantie.

Als we enkele conclusies van de interviews nog eens in
beschouwing nemen…
- De Limes is niet relevant genoeg om een dragende
structuur te zijn;
- Om de Limes als onderwerp sterker te maken kan deze
worden geïntegreerd in meerdere lagen van het ontwerp;
…kunnen we het volgende zeggen over de literatuur:
De concepten uit ‘De Limes als nieuw publiek domein’
richten zich voornamelijk op maar één laag, de
maatschappelijke laag. Aan de andere kant wordt aan de
Limes veel gewicht toegekend door deze de basis te laten
zijn van grootschalige structuren. Dit kunnen twee redenen
zijn dat de concepten niet heel realistisch lijken.
De concepten uit ‘De gewenste geschiedenis’ richten zich
ook veelal op maar één laag en wel de fysieke laag. En ook
hier wordt de Limes gebruikt om grootschalige ingrepen
in het landschap mee te verantwoorden. Een uitzondering
vormt het concept ‘Bewandel en laat boven komen’ die de
Limes iets subtieler benadert. Bovendien betrekt dit concept
naast de fysieke laag ook de maatschappelijke laag in het
concept. Door twee lagen te betrekken in het plan in plaats
van één lijkt het concept sterker te worden.
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VERDIEPING ROMEINEN
Romeinen in Nederland
In 58 v. Chr. Begon de Romeinse veldheer Julius Caesar
aan de verovering van Noordwest-Europa. Via Frankrijk
en België veroverde hij Nederland in 51 v. Chr. tot aan de
Rijn. Zijn opvolger Augustus wilde echter het rijk uitbreiden
tot aan de Elbe. Nijmegen en Xanten, net over de grens
in Duitsland dienden daarbij als uitvalsbases. Hier lagen
castra (ev castrum), legerplaatsen die plaats boden aan
een of twee legioenen. Een legioen bestond uit 5500
Romeinse soldaten. Pogingen om Germania te veroveren
mislukten met als grootste nederlaag de Varusslag in
het jaar 9. In die tijd hadden de Romeinen maar een
paar versterkingen in Nederland waarvan Noviomagus
(Nijmegen) verreweg de belangrijkste was. Andere
versterkingen lagen onder andere bij Vechten, Meinerswijk
en Velsen. Deze versterkingen bestonden uit castella (ev
castellum), forten voor hulptroepen meestal voor zo’n
500 man. De opvolger van Augustus, Tiberius, stopte de
pogingen om het gebied tussen de Rijn en de Elbe te
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veroveren. Tot 47 hadden de Romeinen ook nog troepen in
Noord-Holland waar toen de Friezen woonden. De Friezen
kwamen verschillende keren in opstand tegen de Romeinen
totdat keizer Claudius besloot dat er een eind moest komen
aan alle Romeinse activiteiten ten noorden van de Rijn.
Vanaf 47 richtten de Romeinen alle energie op de Limes,
een weg die langs de zuidoever van de Rijn liep. De Limes
volgde vanaf Utrecht de Oude Rijn via Alphen en Katwijk.
Op regelmatige afstand van zo’n vijf à tien kilometer werden
versterkingen gebouwd.

Impressie barak
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De Limes is zeker drie eeuwen in gebruik geweest. Rondom
de castella ontstonden kampdorpen, de vici (ev vicus).
Hier woonde de plaatselijke bevolking die in economische
zin profiteerde van de aanwezigheid van de Romeinen.
In de vicus woonden handwerkslieden, vissers en boeren
die allerlei diensten leverden aan de Romeinse soldaten.
De Romeinen waren een belangrijke economische motor

in die tijd. De familie die de Romeinse soldaat er op na
hield woonde in de vicus. Nabij de vicus ontstonden ook
grafvelden. In de vicus stonden voor de Romeinse cultuur
kenmerkende gebouwen zoals een badhuis en een tempel.
Hoewel de Romeinen in eerste instantie als overheersers
ons land binnen kwamen, gingen ze steeds meer contacten
onderhouden met de lokale bevolking. De Romeinen
kenden veel goden en hadden er geen probleem mee om
een lokale god op te nemen in hun eigen cultus. Deze
religieuze verdraagzaamheid ging van twee kanten uit,
andersom vereerde de lokale bevolking ook de Romeinse
goden. De Romeinse soldaten kwamen overigens lang niet
altijd uit Rome of omstreken. Vaak kwamen de soldaten uit
andere overwonnen gebieden.
De Romeinen hadden omstreeks 30 v. Chr. de Bataven
vanuit Duitsland naar Nederland gehaald. Dit omdat
ze de lokale bevolking slecht vertrouwden. Ze waren

immers voor een deel afhankelijk van de lokale bevolking
voor de instandhouding van de uitgestrekte Limes. De
Bataven waren loyale bondgenoten van de Romeinen.
Ze leverden soldaten aan de Romeinen en in ruil voor
hun bondgenootschap genoten ze belasting- en andere
voordelen. Tot in 69 toen de Bataven genoeg kregen van
het samenwerkingsverband. Ze kwamen in opstand tegen
de Romeinen en de Friezen sloten zich bij hun aan. In
70 zakte de opstand echter weer ineen en de Romeinen
kregen weer de leiding. Dit was het begin van de Pax
Romana, een betrekkelijk rustige periode in het Romeinse
rijk die zo’n twee eeuwen zou duren. In deze periode
vormden de Romeinen en de lokale bevolking steeds meer
één samenleving. Hierdoor kwam de overdracht van kennis
van de Romeinen op de lokale bevolking pas echt goed
op gang. De Romeinen brachten verschillende nieuwe
technieken zoals het glasblazen, bakken van baksteen
en dakpannen, het maken van loden waterpijpen, en zelfs
vloerverwarming. En de lokale bevolking leerde voor het
eerst lezen en schrijven.
Doordat de Bataven en andere plaatselijke stammen zoveel
mannen aan het Romeinse leger hadden geleverd, ging
hun militair inzicht er steeds meer op vooruit. Het Romeinse
leger bestond voor een steeds groter deel uit soldaten die
waren gerekruteerd uit de plaatselijke bevolking. Uiteindelijk
namen ze de leiding gaandeweg over van de Romeinen.
Toen de Romeinen een verregaande decentralisatie
invoerden, betekende dat helemaal het einde van hun
invloed in deze streken. Omstreeks 275 bezweek de
Limes en daarmee ook de veiligheid van de mensen in
het achterland. Grote ontvolking van het gebied was het
gevolg. In de vierde eeuw leek er sprake van herstel van de
Limes, forten werden weer herbouwd. Maar de Romeinse
heerschappij werd niet meer wat het was geweest. De
Nederlandse Limes werd aan het eind van de vierde eeuw
definitief opgegeven. De Lokale bevolking verviel weer
in een samenleving die bestond uit lokaal georiënteerde
nederzettingen.

Impressie castellum

Impressie Romeins schip
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Militair systeem
Romeins Rijk
De grens van het Romeinse Rijk kende vele
verschijningsvormen. Hoe de grens er uitzag werd
bepaald door zowel natuurlijke omstandigheden als de
politieke situatie in een gebied. Zo bestond de Limes in
Noord-Engeland vanwege het heuvelachtige landschap
en de ‘barbaren’ in het noorden uit een hoge muur met
wachttorens. In het drassige Nederland was de Limes een
rivier met een verhoogd pad erlangs. In Afrika daarentegen
was geen fysieke grens aanwezig en de grens tussen het
Romeinse Rijk en Afrika was dan ook zeer flexibel.
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Rijndelta
De Rijn was voor de Romeinen van belang omdat het de
verbinding was tussen Engeland en het Duitse Rijnland.
In noord-zuidrichting vormde Germania Inferior een buffer
tussen het welvarende Gallia en de barbaarse stammen uit
het noorden.

Riviergrens
Langs de zuidzijde van de Rijn lagen castella op een
regelmatige afstand van gemiddeld zo’n 6,5 kilometer van
elkaar, gelijk aan twee marsuren. Tussen de castella in
lagen wachttorens die op zichtafstand (ongeveer om de
300 meter) van elkaar stonden. Zo kon met behulp van
signalen snel informatie van het ene castellum naar het
andere worden doorgeseind. De belangrijkste functie was
de controle van de route. De wachttorens lagen altijd bij een
knikpunt van een binnenbocht van de rivier. Zo hadden ze
optimaal zicht op het stroomgebied van de Rijn.
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Architectuur
Elementen castellum/castrum

Centuria
De basis voor de indeling van de legioenen was de
centuria. De barakken die in een castellum of castrum
stonden boden plaats aan precies een centuria, oftewel
tachtig soldaten. In een castellum stonden zes barakken
op een rij. Ze konden van hout of steen zijn gemaakt.
De structuur was altijd gelijk: het kopgebouw met de
woning van de centurio (officier) en daarachter een rij
soldatenkamers die elk een voorruimte hadden en een
‘porticus’.
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Praetorium
Naast het hoofdkwartier staat het praetorium, oftewel
de commandantswoning. Dit hofgebouw lijkt op de
stadswoning. Het bestaat uit ontvangstruimten, keukens
en dienstruimten, een eetkamer en privé-vertrekken. De
commandant woonde hier met zijn gezin en huispersoneel.
Praetoria kunnen een grote omvang hebben, met badhuis,
tuin en bijgebouwen.

Principia
De Principia vormde het hoofdkwartier van het castellum
danwel castrum. Het is gelegen aan de kruisende assen
van de legerplaats. Het gebouw is het rituele en ruimtelijke
centrum van het castellum. Het gebouw bestond uit een hof
dat aan drie zijden was omringd door een porticus en aan
één zijde door een dwarszaal. In de nis van de dwarszaal
bevond zich het vaandelheiligdom.

Elementen Vicus

Horreum
Het Horreum was de graanopslagplaats van het castellum
of castrum. Het was een langgerekt gebouw met een zware
fundering en steunberen (bij de stenen versie). Het graan
werd opgeslagen op een verhoogde vloer in een goed
geventileerde ruimte. Het Horreum nam een belangrijke
plek in binnen het castellum, het stond naast de principia.
Dit toont het belang van de opslag van het graan dat van
ver over de Rijn moest worden aangevoerd.

Huis
Het kenmerkende huis van de vicus was het Streifenhaus.
Dit was een langgerekt huis met de voorkant georiënteerd
op de weg. Aan de voorkant lag dan de werkplaats of winkel
en achter de woonvertrekken. Qua afmetingen komt het
overeen met het woonstalhuis waar mensen en vee ieder
de helft bewoonden.

Badhuis
Het badhuis is een vast onderdeel van een Romeinse
nederzetting. Het was een openbaar gebouw waar soms
ook een buitenbad of een sportveld bij hoorden. Behalve
voor het reinigen van het lichaam was het ook een
belangrijke plek voor ontmoeting, ontspanning en sport. Het
badhuis bestond opeenvolgend uit een frigidarium (koud
bad), tepidarium (lauw bad), caldarium (warm bad), een
stookruimte en een kleedruimte. Er bestonden badhuizen in
verschillende soorten en maten, van privé-baden bij villa’s
en gewone stadsbaden tot enorme keizerlijke baden.
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Grafmonumenten
Er zijn twee typen grafmonumenten, de Gallische tumulus
en het Romeinse type. De Gallische tumulus bestond
uit een ronde grafheuvel met daarin een grafkamer. Het
Romeinse grafmonument was een rechthoekige stenen zuil
op een ommuurd terrein. De crematieresten werden op het
terrein begraven.
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Tempel
De tempels van het Romeinse rijk kunnen in drie
categorieën ingedeeld worden. Van tempels die qua
vormgeving dicht bij de lokale cultuur staan tot typisch
Romeinse tempels. Het Germaanse heiligdom bestond uit
een stukje grond omgeven door een wal. De kern van het
heiligdom was vaak een boom of een bron. Het Gallische
heiligdom was een vierkant gebouw omgeven door een
rondgang. Qua plattegrond en doorsnede is het een
Keltische tempel maar in stilistische zin is het Romeins,
een hybride dus. De Romeinse podiumtempel stond hoog
verheven op een platform. De rechthoekige vorm van de
tempel en de voorruimte met trappartij zorgen voor een
duidelijke voorkant.

Andere elementen

Wachttoren
Het bouwwerk bestond uit een ondergrond van aarde
met daarop een toren van één of twee verdiepingen. De
bovenste verdieping werd gebruikt voor de uitkijk en op de
begane grond leefden de soldaten. Rondom de toren, die
van steen of hout was, lag een greppel.

Haven
De castella die langs de Rijn lagen hadden een haven. Hier
konden de schepen hun goederen lossen en laden. Voor
de bereikbaarheid van castella en nederzettingen waren
de havens van groot belang. Vaak waren havens niet meer
dan een kadebeschoeiing van hout met een steiger.

Weg
Het tracé van de weg werd bepaald door de ondergrond.
Globaal volgde de weg de rivier met knikpunten
bij zuidwaartse bochten en waar mogelijk werden
noordwaartse bochten afgesneden. Soms volgde de weg
de hogere gronden.
De weg bestaat uit een bed van puin en grind met een
bestrating van grind en aan weerszijden een greppel. Waar
de ondergrond minder stevig was werd de weg op een
dijk gebouwd gefundeerd op eiken houten palen. Zo nodig
kon de weg ook nog opgesloten worden in een bekisting.
De weg was zo’n 4,5 meter breed, in de vici was de weg
met 6,5 meter nog iets breder. In de vici was de weg soms
geplaveid en omgeven door een porticus.
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Romeins versus hedendaags systeem
Wat als we nu onze huidige samenleving eens vergelijken
met die van de Romeinen? In de tijd van de Romeinen was
de natuur nog onbekend en onbemind. De natuur moest
bedwongen worden samen met de barbaren die daar
vertoefden. Om de woeste gronden te kunnen beheersen
werd er een ordelijk systeem gemaakt. Een systeem dat
voorspelbaar en eenvoudig was. Om de circa 5 kilometer
werd een castellum aangelegd verbonden door een
weg. Daartussen kwamen om de 300 meter wachttorens
te staan. Het programma voor de te occuperen plek
was steeds hetzelfde. De opbouw van de verschillende
typen gebouwen waren overal hetzelfde. Deze stempels
werden wel zo nodig aangepast aan de natuurlijke
omstandigheden. Met dit strakke stramien konden ze de
onbekende wereld ordenen en beheersen. Alle ingrepen in
het landschap werden gedreven door nut en noodzaak.
In onze samenleving is de natuur geen onbekende vijand
meer. Sterker nog, de hele wereld ligt binnen handbereik.
Dit is een gevolg van de globalisering van de wereld.
Mensen kunnen in korte tijd overal heen reizen, produkten
worden ingevoerd vanuit verre streken en wat er aan de
andere kant van de wereld gebeurt, is dezelfde dag nog
nieuws. Een nadeel is dat alles op elkaar gaat lijken.
Hierdoor is identiteit belangrijk geworden, ook bij de
ruimtelijke inrichting. Waar de Romeinen een vaste stempel
op het landschap drukten, moet het bij ons er steeds weer
anders uit zien, een plek dient zich te onderscheiden. Het
ziet er niet alleen anders uit, we hebben in tegenstelling
tot de Romeinen ook steeds een andere invulling voor elke
plek. De Romeinen kwamen als bezetters ons land binnen
en maakten een systeem waar de lokale bevolking zich
maar naar moest voegen. Aan het individu werd niet veel
waarde gehecht. De architectuur van nu is een uiting van
vrijheid en een drang naar individualiteit. Langs de snelweg
proberen de kantoorgebouwen elkaar te overtreffen.
Uitbreidingen zijn niet voorspelbaar maar grillig van vorm.
Er zijn natuurlijk ook wel overeenkomsten te vinden. Zo was
een goede infrastructuur heel belangrijk voor de Romeinen.
Zonder infrastructuur geen aanlevering van bouwmaterialen
en andere produkten. De verkeersstromen zijn nu ook heel
belangrijk om onze economie draaiende te houden.
Omdat de Romeinen een militaristisch doel hadden was de
ordening van nieuw geoccupeerde gebieden strak. Steden
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ontstonden uit een van te voren vastgelegd grid. Daar
past de cultuur van Nederland helemaal niet in met zijn
organisch gegroeide nederzettingen en vrije samenleving.
Maar bijvoorbeeld in Amerika zijn ook gridsteden
aangelegd. Net als de Romeinen gingen ze uit van een
tabula rasa.
En we hebben natuurlijk de erfenis van de Romeinen. Ze
hebben ons het schrift en het alfabet gebracht, de publieke
ruimte was hun uitvinding en tal van technieken hebben
we van hen geleerd zoals glasblazen, het gebruik van een
draaischijf door pottenbakkers, het bakken van baksteen en
het winnen van grind om wegen mee te verharden. In die
zin komen we de Romeinen nog dagelijks tegen.
Conclusie
De Romeinen waren fysiek zeer aanwezig in het Nederland
van toen. Van het landschap maakten ze een systeem
waar de Rijn een belangrijke rol in speelde. Het Romeinse
systeem tezamen met de Rijn vormde een dragende
structuur in het landschap. De Romeinen hebben een
belangrijke maatschappelijke invloed gehad op de lokale
bevolking. Zo brachten ze nieuwe kennis, technieken
en produkten. Op economisch vlak gaven de Romeinen
het gebied een flinke impuls. Niet voor niets ontstond
rondom een castellum vaak een vicus. De vicus en
omliggende akkerbouw voorzagen de Romeinen in hun
behoeften. Daarnaast vormde de Rijn ook een belangrijke
handelsroute.

►

Bevindingen…
De verdieping van de Romeinen heeft gediend om meer
inzicht te krijgen in het systeem, de architectuur en de
samenleving van de Romeinen. En om een beter beeld te
krijgen van de Romeinse geschiedenis in zijn geheel. Wat
voegt deze verdieping toe aan de vraag:
-

Wat is de relevantie van de Limes voor de
ruimtelijke inrichting?

Als we eerst enkele conclusies van de interviews nog eens
in beschouwing nemen…
- De Limes is niet relevant genoeg om een dragende
structuur te zijn;
- Om de Limes als onderwerp sterker te maken kan

deze worden geïntegreerd in meerdere lagen van het
ontwerp; de fysieke laag, de maatschappelijke laag en de
economische laag.
…dan kunnen we het volgende zeggen over de verdieping
Romeinen:
•

Zo aanwezig als de Romeinen vroeger waren, zo
afwezig zijn ze tegenwoordig in het landschap.
Boven het maaiveld is praktisch niets meer
zichtbaar van de Romeinen. Alleen onder de grond
bevinden zich nog de fysieke resten. Kortom, de
Romeinen zijn niet meer ruimtelijk herkenbaar.

•

De maatschappelijke invloed is samen met
de Romeinen verdwenen. Maar ze zijn nooit
helemaal verdwenen want veel uitvindingen van
de Romeinen zoals het alfabet en de publieke
ruimte komen we nu nog dagelijks tegen. In die zin
is de Romeinse geschiedenis nog steeds relevant
voor onze huidige samenleving. De Romeinen
zouden opnieuw een rol kunnen gaan spelen op
de maatschappelijke laag door een educatieve rol
te gaan vervullen.

•

De Romeinen waren vroeger een belangrijke
economische motor in Nederland. Tegenwoordig
spelen de Romeinen nog nauwelijks een rol op het
economisch vlak, dat wil zeggen er valt niet veel
geld meer te verdienen aan de Romeinen. Hun
‘Disney-gehalte’ is niet groot genoeg en daardoor
zijn ze niet economisch rendabel.

De Limes was vroeger dus op alle drie de lagen actief en
bovendien een dragende structuur in het landschap. Nu
anno 2006 is men van mening dat het thema Romeinen
geen dragende structuur meer kan zijn in het landschap.
Maar er is wel interesse in de geschiedenis van de
Romeinen. Daarom zouden de Romeinen wel een sturend
thema kunnen zijn voor de hedendaagse ontwikkelingen en
weer een rol gaan spelen op de drie genoemde lagen.

VOORBEELDEN
In dit hoofdstuk worden een aantal projecten besproken
waarvan het ontwerp gebaseerd is op de archeologie
ter plaatse. Bij de projecten gaat het voornamelijk om
archeologische resten van de Romeinen en ouder: de
IJzertijd, Bronstijd en Steentijd. Er is bewust gekozen voor
projecten met archeologie uit het tijdvak de Romeinse Tijd
en ouder omdat het vaak een andere aanpak vergt dan het
integreren van ‘jongere’ archeologie.

een voorbeeld zijn hoe het archeologische perspectief
opgenomen kan worden in een zich ontwikkelende
samenleving”. De prijs is vernoemd naar Ymenus P.W. van
der Werff († 1993), historicus, lid van de Eerste Kamer,
voorzitter van de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek en voorzitter van de Monumentenraad.
In 1999 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Toen ontving
de gemeente Almere de prijs voor het project stadstuinen in
Almere Hout.

Bij jongere archeologie zijn vaak nog aanwijzingen te
vinden boven het maaiveld die ons bijvoorbeeld vertellen
wat de functie van de plek was. Het is nog herkenbaar in
het landschap en daardoor kunnen we ons een voorstelling
maken van de geschiedenis. Het opnemen van zulke
archeologie in het ontwerp bestaat vaak uit het restaureren
of gedeeltelijk reconstrueren van de vervallen of verdwenen
elementen.
Anders is het met archeologische resten van veel langer
geleden. Van deze archeologie is vaak weinig tot niets
meer over boven het maaiveld. Er is geen aanleiding meer
om te gebruiken in het ontwerp. Doordat het niet meer
zichtbaaar is staat het verder van ons af waardoor we ons
er moeilijker mee kunnen indentificeren. Het opnemen van
deze archeologie in het ontwerp is dus veel lastiger.
De verschillende voorbeelden benaderen de archeologie
allemaal op een eigen manier. Er is zoveel mogelijk
geprobeerd om projecten te laten zien die vernieuwend zijn
in hun omgang met archeologie in het ontwerp. Daarnaast
worden er nog een paar extra voorbeelden besproken.
Deze voorbeelden zijn een mix van binnenlandse en
buitenlandse als zowel oude en nieuwe projecten. Deze
projecten moeten de integratie van de Limes in het
ruimtelijke ontwerp in een breder perspectief laten zien.
Een aantal van de beschreven projecten heeft de
Ym van der Werff-prijs gewonnen of is daarvoor
genomineerd. De Ym van der Werff-prijs is bedoeld voor
bijzondere en duurzame prestaties op het gebied van de
archeologische monumentenzorg. “Voor de prijs komen
draagvlakverbredende projecten in aanmerking die een
inspirerende, stimulerende en/of educatieve uitwerking aan
het begrip behoud door ontwikkeling geven en die daarmee
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Romeinse villa Sint Jansberg
Project: Romeinse villa, Sint Jansberg
Locatie: Sint Jansberg, Plasmolen
Ontwerper: Vereniging Natuurmonumenten en ROB
Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten
Ontwerp: 1999
Archeologie: Romeinse villa uit de 2de eeuw na Christus
2000: Ym van der Werff-prijs
De Sint Jansberg is een hoge berg vlakbij het dorpje
Plasmolen onder Nijmegen. De berg is een natuurgebied in
eigendom van Natuurmonumenten. Verborgen in het bos
liggen de funderingen van een Romeinse villa uit de 2de
eeuw na Christus.
Een Romeinse villa is een groot landbouwbedrijf dat bestaat
uit een erf met het woonhuis en verschillende bijgebouwen
zoals stallen, schuren en woningen voor het personeel.
Het woonhuis is meestal rechthoekig van vorm. Aan de
voorzijde was een veranda in de vorm van een zuilengalerij.
De muren waren gemaakt van baksteen en op het dak
lagen rode dakpannen.
Deze landbouwbedrijven kwamen vooral in het lössgebied
in Limburg en in het Maasdal voor. De Romeinen hadden
de Sint Jansberg gekozen om een villa op te bouwen omdat
het een strategische plek is. De Sint Jansberg ligt op de
route naar Noviomagus (Nijmegen) en vanaf de berg had
men goed zicht op het lager gelegen Maasdal. Bovendien
was er in de omgeving vruchtbare grond aanwezig.
In 1978 werd het terrein wettelijk beschermd doordat het de
status rijksmonument kreeg. Maar dit was niet voldoende
om het monument te beschermen. Door wortelwerking en
schatgravers werd het monument steeds meer aangetast.
Uiteindelijk is besloten om het monument ook fysiek te
beschermen. In 1999 heeft Natuurmonumenten samen
met het ROB een plan opgesteld om de archeologische
resten fysiek te beschermen en tegelijkertijd gedeeltelijk te
reconstrueren.
Allereerst zijn er bomen en struiken verwijderd die op het
monument stonden. Vervolgens is er grond aangevoerd
en als beschermende laag op het monument gelegd. Het
oppervlak van de villa wordt herkenbaar gemaakt door lage
muurtjes in de vorm van steenkorven. De centrale entree
van de villa krijgt de nadruk door de ruimte te visualiseren
met een draadmodel.
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►

Dit is een voorbeeld van een project waar archeologie het
hoofddoel is. Als er geen Romeinse villa op deze plek had
gelegen, was er ook geen project geweest. Archeologie is
hier dus het onderwerp van het project.
Er zijn geen belangrijke claims van andere bestemmingen
op de grond. De omgeving bestaat uit bos met weinig of
geen andere symbolen. Door deze eenvoud in de omgeving
en gezien het doel van het project is een reconstructie hier
op zijn plaats en voor de hand liggend. De archeologie
wordt op een directe manier gevisualiseerd.

Impressie Romeinse villa Sint Jansberg

Plattegrond Romeinse villa Sint Jansberg

Impressie reconstructie Romeinse villa
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99 + 1 Stadstuinen Almere Hout
Project: 99 + 1 Stadstuinen Almere Hout
Locatie: Almere Hout
Ontwerper: Eker en Schaap Landschapsarchitecten
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Ontwerp: 2002
Archeologie: resten van jagers-verzamelaars uit de
Steentijd, scheepswrakken uit de maritieme periode
1999: Ym van der Werff-prijs
In het nieuwe stadsdeel Almere Hout worden de komende
jaren 20.000 nieuwe woningen gebouwd en wordt er
520 ha bedrijventerrein aangelegd. Dat men hierbij ook
te maken heeft met archeologische resten zou je op het
eerste gezicht niet meteen denken. Maar het ‘nieuwe land’
was in de Steentijd een gebied waar jagers-verzamelaars
rondtrokken. Langzaam aan verdronk het land waardoor
de prehistorische resten goed bewaard bleven. Uit de
latere maritieme periode liggen nog veel goed bewaarde
scheepswrakken in de bodem.
Bijzonder aan dit project is dat de archeologie al vroeg in
het ontwerpproces wordt meegenomen. De archeologie
gaat namelijk deel uitmaken van de ruimtelijke structuur en
bepaalt op die manier voor een deel de identiteit van het
nieuwe stadsdeel. Zo worden de archeologische resten een
bron van inspiratie in plaats van een noodzakelijk kwaad
halverwege het bouwproces.
Om de archeologie te beschermen worden er op plekken
waar archeologische resten worden gevonden stadstuinen
aangelegd. De stadstuinen worden als (semi) openbare
ruimten onderdeel van de ruimtelijke structuur. De tuinen
worden onderling verbonden door een recreatieve route
en vormen een reeks. In totaal komen er zo’n 50 tot 100
stadstuinen in Almere Hout. De Universiteit van Amsterdam
heeft de archeologisch-wetenschappelijke waarde van het
gebied onderzocht.
Belangrijk is dat de tuinen al worden aangelegd nog
voordat het bouwzand wordt opgespoten en zelfs nog
voordat de wijken zijn ontworpen. Zo kan de stadstuin een
ontwerpaanleiding zijn voor de nieuwbouw. Doordat de tuin
al wordt aangelegd voordat het zand wordt opgespoten,
ligt de tuin straks verdiept in de wijk op de oorspronkelijke
bodem. Zo zijn de tuinen extra goed herkenbaar en kunnen
mensen letterlijk de gelaagdheid van de geschiedenis
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ervaren. Niet alleen de periode van de archeologische
vondsten komen aan bod, maar ook de ontginningsperiode
en de toekomste stedelijke inrichting.
De tuinen worden ommuurd om ze te beschermen tijdens
de bouwwerkzaamheden. Bovendien ontstaat zo een
afgesloten ruimte met een eigen karakter. In de tuinen zelf
gaat de archeologie geen grote rol spelen. Veelal gaat het
om resten die voor de wetenschap weliswaar interessant
zijn, maar weinig aansprekend zijn voor de burger. Daarom
wordt de archeologie op een meer terloopse manier
gepresenteerd. Voor de verdere invulling van de tuinen
hebben twee bureaus ontwerpen gemaakt. Een van de
bureaus stelde voor om de tuinen als collectieve ruimten
te ontwikkelen. Ze worden dan ingericht en beheerd door
aanpalende woningbezitters. Het andere bureau wil in
de stadstuinen ook ruimte bieden aan nieuwe vormen
van gebruik. Bijvoorbeeld een tuin waar plek is voor een
theatervoorstelling of een tuin die mensen kunnen huren
voor een feest.
Alhoewel iedereen enthousiast is blijkt de uitvoering van
het concept in de praktijk nog moeizaam te gaan. Een
belangrijke reden is dat het project zo vernieuwend is dat
er met veel aspecten nog geen ervaring is opgedaan. Zoals
het beheer, de voorfinanciering en de grondexploitatie.
De vooraanleg van de tuinen vraagt ook om een
ongebruikelijke financiële constructie of voorfinanciëring
vanuit de gemeente.
De tuinen zouden worden aangelegd nog voordat het
bouwzand opgespoten zou zijn. Maar doordat men toevallig
goedkoop aan bouwzand kon komen nog voordat er
archeologisch onderzoek was gedaan, is het er al eerder
opgespoten. Op de plekken waar nu waardevolle resten zijn
gevonden moet het zand nu dus weer verwijderd worden.
Dit illustreert hoe makkelijk de archeologie onder de voet
wordt gelopen door andere belangen.

Doorsnede stadstuin

►

Interessant aan dit project is dat er op een vernieuwende
manier met archeologie wordt omgegaan. Archeologie
heeft een eigen plek in het proces gekregen en heeft op die
manier invloed op de ruimtelijke inrichting. Archeologie is
hier dus een sturend onderwerp.
Een sterk punt in dit project is het gebruik van stadstuinen.
Het gaat hier om archeologie uit de Steentijd wat betekent
dat de vondsten weinig aansprekend zullen zijn voor
mensen. Dus in plaats van direct iets te doen met de
archeologie wordt gebruik gemaakt van tuinen. De
archeologie wordt dus niet direct gevisualiseerd maar op
een indirecte manier verbeeld door de tuinen.
De stadstuinen worden aangelegd nog voordat de
woonwijk wordt aangelegd en zelfs voordat het zand
wordt opgespoten. Zo worden de stadstuinen zelf straks
onderdeel van de geschiedenis van de wijk. Een veel
tastbaarder en aantrekkelijker stukje geschiedenis. En dat
stukje geschiedenis blijkt dan nog veel meer geschiedenis
in zich te hebben. Met de stadstuinen wordt een brug
geslagen tussen het nu en heel lang geleden. De tuinen
liggen letterlijk als gaten in de wijk, ze tonen wat er was
voor de wijk er stond. En voor degene die nog wat dieper
wil graven komt nog veel meer geschiedenis bloot te liggen.

Impressie stadstuin in nog te ontwikkelen stadsdeel
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Wijkpark Broekpolder
Project: Wijkpark Broekpolder
Locatie: Broekpolder, Heemskerk/Beverwijk
Ontwerper: Buro Adrichem, ruimtelijke en ecologische
planvorming
Opdrachtgever: GEM Broekpolder Beheer BV
Ontwerp: 2002/2003
Archeologie: resten uit de Bronstijd en IJzertijd en een
offerplaats uit de Vroege Middeleeuwen
Nominatie: Ym van der Werff-prijs

maand per jaar paars en zorgt dan voor een opvallend
accent. Het vlas verwijst naar de vlasteelt in de IJzertijd en
de drie boerderijen die op de kwelderwal hebben gestaan.
De kwelderwal wordt doorsneden door de skate-kreek. “In
plaats van stromend water zullen hier skatende jongeren
bewegen”. de plek van de offerplaats wordt een rust- en
zitplek in het park. De offerplaats zelf wordt gevormd door
brede blokhagen die gerelateerd zijn aan de greppels
die in de ondergrond zijn gevonden. De voorwerpen die
worden gevonden bij de offerplaats zullen als afdruk in de
verharding terugkomen.
Zoals de ontwerper zelf zegt: “De gebruikers van het
wijkpark De Vlasakkers zullen al wandelend, fietsend of
spelen niet altijd stilstaan bij de historie van het gebied.
Door gebruik te maken van de archeologische ingrediënten
krijgt het park wel een eigen identiteit en dit zullen de
gebruikers onbewust wel voelen. Het verleden is zowel
zichtbaar aanwezig en tegelijk beschermd voor de
toekomst”.

De Broekpolder ligt ingeklemd tussen het spoor en de
rijksweg Velsen-Alkmaar ten oosten van Heemskerk
en Beverwijk. Dit gebied was bestemd voor een Vinex
woonwijk, maar toen men het gebied onderzocht bleken
er grote hoeveelheden waardevolle archeologische resten
in de grond te zitten. Een deel van de Broekpolder, het
wijkpark van 5 ha, werd aangewezen als archeologisch
rijksmonument en blijft bewaard als toekomstig
bodemarchief, de rest werd opgegraven. De archeologische
resten zijn vanaf 1700 v. Chr., waaronder een boerderij van
400 v. Chr. en een offerplaats uit de 6de en 7de eeuw na Chr.
Het belangrijkste landschappelijke element is de kwelderwal
die door het gebied loopt. Deze kwelderwal is gevormd
tussen 2500 v. Chr. en 1700 v. Chr. Op enkele plekken
werd de kwelderwal doorsneden door kreken. Sinds de
IJzertijd zijn er mensen gaan wonen op deze kwelderwal.
Ze woonden er hoog en droog en de kreken vanuit de
duinen zorgden voor aanvoer van schoon water. Een
Archeologisch rijksmonubijzondere opgraving is de offerplaats. Deze bestond
ment, wijkpark Broekpolder
uit een verzameling greppels uit verschillende perioden
met openingen richting een soort poel, wat de feitelijke
offerplaats was. Elke opening werd in een andere
tijdsperiode gebruikt. In de poel zijn veel voorwerpen
gevonden zoals Romeinse munten, enkele hangers en
bewerkt hout.
De basis van het park wordt gevormd door een grillig
gevormde kwelderwal met een wisselende hoogte van
1.20 m tot 1.60 m. Op deze kwelderwal komen bomen die
de richting aangeven van de sloten die vroeger tussen de
akkers lagen. Tussen de bomen komen schommels en
hangmatten. De wal geeft uitzicht over de verschillende
weiden. Op de overgang van kwelderwal naar weiden
komen drie grote vlakken vlas te staan. Het vlas kleurt een
De woongebieden van de Broekpolder.
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►

De verschillende onderdelen van het park zijn vertalingen
van wat er vroeger was. Zo bepaalt de archeologie
de inrichting en identiteit van het park zonder dat het
opdringerig wordt gepresenteerd. De archeologie is hier
een sturend onderwerp.
De archeologie komt hier terloops aan de orde. De
gemiddelde gebruiker zal wel merken dat hier iets
bijzonders aan de hand is. En voor de geïnteresseerde
gebruiker valt er nog veel af te lezen uit het park. Het park
vertelt het verhaal van vroeger op de achtergrond, maar
het is wel aanwezig. De archeologie wordt op een indirecte
manier verbeeld.
Een sterk punt van dit project is de voorbereiding. Nog
voordat het ontwerp werd uitgevoerd is er al rekening
gehouden met de archeologie. Om het terrein van het park
heen is een hoogwatersloot aangelegd zodat het waterpeil
in het park niet omlaag gaat zoals dat wel gebeurt in de
omringende vinexwijk. Maar deze sloot vormde ook een
fysieke barrièrre voor de aannemers die bezig waren met
de vinexwijk. Anders dreigt het gevaar dat ze toch tijdelijk
wat grond storten op het terrrein of misschien wat klei
afgraven.

Plattegrond Wijkpark Broekpolder
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Groot Archeologiepark
Project: Groot Archeologiepark
Locatie: Leidsche Rijn, Utrecht
Ontwerper: H+N+S Landschapsarchitecten
Opdrachtgever: Projectbureau Leidsche Rijn
Ontwerp: 2001
Archeologie: rivierloop Oude Rijn, bewoningsresten uit de
IJzertijd en Romeinse Tijd
Het Groot Archeologiepark dat tegenwoordig is omgedoopt
tot Prinses Amaliapark, is een terrein van zo’n 9 ha groot.
Het is gelegen in de vinexwijk Leidsche Rijn tussen
Parkwijk Noord en Parkwijk Zuid. Het park wordt in het
oosten begrensd door de campusschool van het Prismacollege voor leerlingen die topsport beoefenen. Aan de
westzijde ligt het voorzieningencentrum voor Langerak en
Parkwijk. Het terrein heeft de status van archeologische
monument. De vroegere loop van de Oude Rijn ligt in het
Archeologiepark. Op de noordoever van de Oude Rijn
ter hoogte van het Archeologiepark lagen nederzettingen
uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd. De nederzettingen
liggen als een verkleuring onder de grond. Omdat er
verder geen opgravingen zijn gedaan is er niet veel
bekend over de archeologische resten. Onderzoek heeft
wel uitgewezen dat de omstandigheden uitzonderlijk goed
zijn voor conservering. Het is dus belangrijk dat deze
omstandigheden hetzelfde blijven om dit terrein ook in de
toekomst als bodemarchief te kunnen bewaren.
De kerngedachte van het ontwerp is om een groot
gemeenschappelijk groengebied te realiseren als
tegenhanger voor de omliggende dichte bebouwing. Omdat
de wijken tot op de vierkante meter zijn gepland, wilden
de ontwerpers niet alles vastleggen in het park. Het moest
een flexibel park worden waar een stuk gras net zo goed
gebruikt kan worden voor voetballen als zonnen. Geen
gebaande paden maar gazons waar je alle kanten op kunt
wandelen.
Voor het ontwerp waren een aantal randvoorwaarden die
uiteindelijk hun stempel op het ontwerp hebben gedrukt.
In eerste instantie waren er grondwallen gepland van
waar men een mooi uitzicht over het park zou hebben.
Maar de druk van deze grondlichamen zou te groot zijn
waardoor er zetting zou optreden. Uiteindelijk is het hele
terrein opgehoogd net zoveel als mogelijk was. Doordat
de mate van zetting in het gebied varieerde, varieerde ook
44

de maximale ophoging. Daardoor ontstond er een nieuw
relief met glooiende hellingen. Vervolgens is gekeken
waar de opghoging minstens 1.50 m was ten opzichte van
het oorspronkelijk maaiveld. Dit was vooral aan de zijden
van de vroegere rivierloop, op die plekken werden bomen
geplant.
Het oosten van het park wordt gedomineerd door de
sportschool en een atletiekbaan. Aan de noordkant van
de baan komt een ‘boardwalk’: een lange houten vlonder
die dienst kan doen als extra tribune. Aan de zuidzijde van
de baan loopt in noord-zuidrichting de HOV (Hoogwaardig
Openbaar Vervoer). Voor de flats aan de zuidkant is een
gracht gegraven welke een verwijzing is naar de oude
rivierloop die daar in de buurt heeft gelopen. Aan de
westkant ligt het voorzieningencentrum met daarbij het
buurtplein dat in het ontwerp is opgenomen. Verder komt er
nog een houten uitkijktoren geïnspireerd op een Romeinse
toren op het hoogste punt van het park te staan.

Illustratie sportcampus Groot Archeologiepark

►

Archeologie is hier meer een randvoorwaarde geweest dan
een bron van inspiratie. Maar als randvoorwaarde is de
archeologie ook deels sturend geweest voor de ruimtelijke
inrichting. Zo is het terrein opgehoogd om de archeologie
te beschermen. Hierdoor is de oude geomorfologie weer
zichtbaar gemaakt. De oude oeverwallen van de Oude Rijn
zijn een stevigere ondergrond en konden dus meer worden
opgehoogd dan de daarachter gelegen natte kom. Dit wordt
nog eens versterkt doordat er op de ‘nieuwe oeverwal’
bomen worden geplant.
Er zijn ook nog enkele andere verwijzingen naar het
verleden. Archeologie enkel als randvoorwaarde gaat dus
niet helemaal op. De gracht is een abstracte verwijzing
naar de Oude Rijn en de toren is gebaseerd op Romeins
model. Archeologie wordt vooral indirect gevisualiseerd
door de ophoging van het terrein en de gracht. De toren
gaat al meer richting directe visualisering. Het was wellicht
interessanter geweest als het concept ‘archeologie als
randvoorwaarde’ was doorgezet. De gracht zal tenslotte
niemand doen denken aan de Oude Rijn en de Romeinse
toren is nu een vreemde eend in de bijt.

Er zijn nu een aantal projecten besproken die laten zien
wat er zoal mogelijk is met archeologie in het ontwerp. Als
aanvulling hier op worden nog een paar extra voorbeelden
besproken. Het betreft een inzending voor de prijsvraag De
Romeinse Lijn, twee archeologische parken in Duitsland en
een straatvoorbeeld uit Rome.

Plattegrond Groot Archeologiepark

Monument Groot Archeologiepark
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Archeologisch Park Xanten
Locatie: Xanten, Duitsland
Opening: 1977
Archeologie: Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana
Op de Fürstenberg sloegen de Romeinen hun kamp op
van waaruit zij het gebied ten oosten van de Rijn wilden
veroveren. Na de grote nederlaag tegen de Germanen in
9 na Chr. werd de Rijn de definitieve oostelijke grens van
het rijk. Ten noorden van het kamp ontstond een haven met
een nederzetting. In 100 na Chr. kreeg deze nederzetting
stadsrechten van keizer Trajanus en zo ontstond de
naam Colonia Ulpia Traiana. De stad bestond uit een
rechthoekig grid met rioleringen en een indrukwekkende
stadsmuur. Verder was er in de stad een forum aanwezig,
een capitoolstempel en verschillende andere tempels, een
badgebouw en een amfitheater.
In het Archeologische Park Xanten zijn een aantal
Romeinse gebouwen in het geheel of gedeeltelijk
gereconstrueerd. Overal in het park zijn originele
fundamenten te zien.
Het publiek wordt vermaakt door archeologen die ‘live’
opgravingen doen, gladiatoren die een gevecht nabootsen
en ‘Romeinse zondagen’ waar een speciaal programma
voor wordt verzorgd.

Impressie Colonia Ulpia Traiana.
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►

Park Xanten is een al wat ouder archeologisch park,
maar het heeft ook een modern deel. Zo is te zien hoe
men door de jaren heen tegen archeologie aankijkt. De
manier waarop men met archeologie om gaat, wordt zelf
geschiedenis. De omgang met archeologie is een uiting
van cultuur en tijdsgeest. In dit park is het mogelijk om de
verschillende benaderingen van de archeologie door de
jaren heen te zien. Archeologie was en is hier duidelijk het
onderwerp van het project. De archeologie wordt op een
directe manier gevisualiseerd door geheel of gedeeltelijk
gereconstrueerde Romeinse gebouwen.

Romeins badhuis in park Xanten.

Bezoekers in park Xanten.

Archeologische vondsten in park Xanten.

Museum en Park Kalkriese
Locatie: Bramsche-Kalkriese, Osnabrücker Land, Duitsland
Ontwerper: Gigon/Guyer Architecten
Opening: 2002
Archeologie: resten van de Varusslag, Romeinse Tijd
In het jaar 9 na Chr. lieten Germaanse stammen de
Romeinen nabij Kalkriese in een hinderlaag lopen. De
enorme veldslag moet zo’n 10.000 tot 20.000 Romeinen het
leven hebben gekost. De Germanen konden de Romeinen
verslaan doordat de Cheruskische vorst Arminius de
Romeinse generaal en veldheer Publius Quintilius Varus
met zijn soldaten het zompige veengebied in lokte. Daar
zakten de zwaar bewapende soldaten in weg en werden ze
vervolgens afgeslacht door de Germanen. De afloop van de
strijd maakte een einde aan de onoverwinnelijkheidsmythe
van Romeinen en gaf een wending aan de geschiedenis.
Eind jaren tachtig werd pas de locatie van de Varusslag
ontdekt. Nu geldt Kalkriese, 24 ha groot, als een van de
belangrijkste archeologische opgravingen in Europa.
Via roestende staalplaten volgt de bezoeker de weg
van de Romeinen. Weinig mogelijkheden om van het
pad af te wijken en ingesloten tussen berg en moeras,
net als de Romeinen vroeger. Het staal staat voor de
onbewegenlijkheid en zwaar beladen soldaten. Op
verschillende staalplaten is commentaar van vroegere
schrijvers op de Varusschlacht ingegraveerd.
In het park is ook een gedeelte van de Germaanse
verdedigingsmuur nagebouwd. Het verloop van de muur is
met roestige stangen in de grond aangegeven. Daar waar
ze dicht bij elkaar staan hebben de archeologen de muur in
de grond nagemeten. Waar ze wat verder uit elkaar staan
wordt het verdere verloop geschat.
In het park zijn drie paviljoens: Zien, Horen en Vragen.
Deze paviljoens leggen een link tussen het verleden en
het heden. Het paviljoen Zien is gebouwd in de vorm
van een camera obscura. Een groot oog zet de wereld
op z’n kop, net zoals ook de Varusslag dit gebied op zijn
kop zette. Bovenop het paviljoen Horen staat een enorm
luisterend oor. Deze brengt de geluiden van buiten naar
binnen. Om het paviljoen heen vertellen schrijvers van
toen op gegraveerde platen wat soldaten gehoord moeten
hebben. Waarnemingen van toen en nu worden met elkaar
verbonden. In het paviljoen Vragen wordt een directe link
gelegd tussen de veldslag toen en de oorlogen van nu.

Tenslotte kunnen bezoekers ook meekijken over de
schouder van archeologen die nog steeds opgravingen
doen in het park.

►

Park Kalkriese is een moderne variant van Park Xanten.
Ook hier is de archeologie onderwerp van het project maar
anders dan Xanten probeert Park Kalkriese linken te leggen
met de huidige maatschappij.
Het park heeft een poëtische inslag, paviljoens vervormen
de werkelijkheid en verwijzen op die manier naar het
verleden, een pad van staalplaten moet het gevoel
oproepen van de zwaar beladen krachtige Romeinse
soldaat. De fantasie van de bezoeker wordt hier meer vrij
gelaten, er wordt tegelijkertijd ook meer gevraagd van de
fantasie van de bezoeker doordat de archeologie hier op
een indirecte manier wordt verbeeld.

Het paviljoen Horen. Op de voorgrond roestige stangen die de
plek van de Germaanse verdedigingsmuur aangeven.

De staalplaten staan voor de kracht van de Romeinen. Op de achtergrond het paviljoen Zien.

Museum Kalkriese
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De Ommekeer
Prijsvraag: De Romeinse Lijn
Uitschrijver: provincie Utrecht
Inzending: De Ommekeer
Ontwerper: Ad Kil, Ronald Koster, Marinus Kooiman
Ontwerp: 2005
Archeologie: resten uit de Romeinse Tijd
“Cultuurhistorisch erfgoed is niet opgewassen tegen
hedendaagse ruimtelijk-economische ontwikkelingen”,
zo stelt het team van De Ommekeer. Dus moet de
cultuurhistorie zich op eigen kracht ontwikkelen. Hiervoor
zijn een set regels opgesteld die het bouwen langs
de Limes aantrekkelijk maken èn het behoud van het
bodemarchief garanderen.
Op elke vindplaats van Romeins Archeologisch Erfgoed
mag onbeperkt worden gebouwd, met inachtneming van de
volgende regels:
- Heersende regelgeving wordt t.p.v. de vindplaats
opgeschort.
- Het archeologisch erfgoed moet worden beschermd en
geconserveerd door het gebouw of bouwwerk.
- Het erfgoed moet publiek toegankelijk blijven/worden.
- Er mag alleen gefundeerd worden in de nabijheid van een
archeologisch relict.
- Minimale = maximale funderingsafstand tot het
archeologische relict = 3 meter.
- Het constructieve bouwmateriaal moet inheems hout zijn,
gekweekt op maximaal 10 kilometer van de bouwplaats,
volgens de principes van ecologische bosbouw.
- Investeringen in Limes-activiteiten zijn belastingvrij,
evenals maatregelen voor beheer en instandhouding, maar
als er winst wordt gemaakt vloeit een deel daarvan terug
naar de Limes.
“Door toepassing van deze regels ontstaat een autonoom
ecosysteem dat zelfregulerend en zelfbeschermend is. Van
macro tot microniveau. Zelfregulerend, omdat het systeem
een vacuüm trekt, wat allerlei ontwikkelingen aanzuigt.
Zelfbeschermend, omdat door de hogere economische
waarde van de grond en de fiscale voordelen, huidige en
toekomstige grondeigenaren zeer gebrand zullen zijn op het
ontdekken en conserveren van Limes-restanten. Maar ook
zelfbeschermend omdat het voorgeschreven bouwmateriaal
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bijna dezelfde kwetsbaarheid heeft als het archeologische
erfgoed”.
“Minstens zo belangrijk is echter de culturele dimensie: de
omgang met het erfgoed door bewoners en bezoekers.
Het bodemarchief is niet langer een louter archeologische
aangelegenheid: gekoesterd door vakmensen, als
belemmering gezien in ontwikkelingsplannen en onbekend
dus onbemind bij alle niet-ingewijden. De integratie
van bodemarchief met bebouwing zal het erfgoed in de
dagelijkse leefomgeving brengen”.

►

De Ommekeer heeft de tweede prijs gewonnen met de
prijsvraag De Romeinse Lijn. De Ommekeer is een plan
met een belangrijke economische inslag en is hier als extra
voorbeeld opgenomen om ook aandacht te besteden aan
dit aspect. De Ommekeer stelt een aantal verstrekkende
regels op voor het gebied van de Limes. Met deze regels
moet de Limes zich op eigen kracht kunnen ontwikkelen.
De Limes is hier het onderwerp van de ontwikkelingen.
Het gebruik van inheems hout en de typische bouwstijl
geven aan waar de Limes loopt. Door deze ruimtelijke
kenmerken krijgt de Limes indirect vorm. Een gevolg van
dit plan kan zijn dat de Limes niet wordt geconserveerd
vanwege interesse in de archeologie maar vanwege
economisch gewin. Het is de vraag of dit een gewenst
effect oplevert. Het idee dat het Limesgebied een functie
krijgt waarmee de Limes zichzelf (deels) kan bedruipen is
wel een alternatief voor de parkfunctie.

Rome
Locatie: Rome, Italië
Archeologie: resten uit de Romeinse Tijd
Rome, zomaar Rome. Geen gepland project of doordacht
ontwerp, maar gewoon als vanzelf. Anna Vos haalt
Rome aan als voorbeeld in ‘De Gewenste Geschiedenis:
pleidooi voor het Limes-programma’. Ondanks de grote
klimatologische en bodemkundige verschillen met
Nederland meent zij dat we wellicht wat kunnen leren van
Rome.
“Archeologie is juist betekenisvol dankzij nieuwe en
verrassende inbeddingen”. Zoals bijvoorbeeld delen van
het Acquedotto Alessandrino in de oostelijke periferie van
Rome. Stukken hiervan zijn ingeklemd of hergebruikt in de
hedendaagse inrichting. Zo is een deel als middenberm
ingeklemd tussen wegen in een illegaal aangelegde
uitbreiding. Een ander deel is gebruikt als perceelscheiding
tussen kavels. Hergebruik van plekken komt ook voor.
Zo zijn het Teatro di Pompeo en het Teatro Marcello op
de fundamenten of binnen de constructies van de oude
amfitheaters gebouwd.
Mensen die deze plekken gebruiken en hier leven geven
blijk van gezond verstand en integriteit, aldus Vos. Respect
impliceert al te veel afstand gezien de vanzelfsprekendheid
waarmee mensen met de cultuurhistorie in hun omgeving
omgaan.

►

Omdat het hier niet om een project gaat is het moeilijk
te zeggen of de archeologie hier onderwerp is van de
ruimtelijke ordening of sturend onderwerp. Misschien
wel beide. Het interessante aan Rome is dat er weinig
gekunsteld is aan de archeologie.
Er is veel archeologie te zien, ook boven het maaiveld. Het
is op de meest directe manier zichtbaar in de alledaagse
leefomgeving. Het wordt wel als waardevol beschouwd
maar het is meer alledaags dan hier. Zo spontaan als zij er
mee omgaan zou hier nooit kunnen, alleen al niet vanwege
het feit dat het om zulke vergankelijke materialen gaat.
Maar hun ongedwongen omgang met archeologie kan wel
inspirerend zijn voor ons.

Conclusie
Er zijn nu een aantal voorbeelden besproken, vier
Nederlandse projecten die uitgevoerd zijn of uitgevoerd
gaan worden en drie buitenlandse projecten en een
Nederlandse inzending voor een prijsvraag. Bij de eerste
vier projecten hebben alleen de Romeinse villa op de
Sint Jansberg en het Groot Archeologiepark betrekking
op de Romeinse archeologie. Dit zijn twee uitersten, het
ene project kiest voor reconstructie, het andere stelt de
archeologie als randvoorwaarde voor het project. De extra
projecten gaan allemaal over de Romeinse archeologie.
De voorbeelden laten zien hoe archeologie op
uiteenlopende wijzen kan worden verwerkt in het ontwerp.
De omstandigheden zijn elke keer anders en de manier
waarop archeologie wordt geïntegreerd in het ontwerp dus
ook. Elke nieuwe situatie vraagt om maatwerk.

►

Bevindingen…
Kunnen we aan de hand van de voorbeeldprojecten iets
zeggen over de volgende vraag:
-

Wat is de relevantie van de Limes voor de
ruimtelijke inrichting?

Als we eerst bevindingen uit voorgaande bronnen nog eens
in beschouwing nemen…
- Om de Limes als onderwerp sterker te maken kan
deze worden geïntegreerd in meerdere lagen van het
ontwerp; de fysieke laag, de maatschappelijke laag en de
economische laag.
- In de Verdieping Romeinen worden deze lagen voor
de Limes vertaald in ruimtelijk herkenbaar, educatief en
rendabel.
…dan kunnen we voor de voorbeelden het volgende
schema maken:

Viaduct in de achtertuin, Rome.
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ruimtelijk
herkenbaar

educatief

rendabel

dragende
onderwerp/
structuur sturend onderwerp

Romeinse villa Sint Jansberg

√

√

-

-

O

99 + 1 stadstuinen Almere

√

-

-

-

S

Wijkpark Broekpolder

√

-

-

-

S

Groot Archeologiepark

√

-

-

-

S

Ommekeer

√

√

√

√

O

Archeologisch park Xanten

√

√

-/?

-

O

Museum en park Kalkriese

√

√

-/?

-

O

Rome

√

√

√

-

S

Romeinse villa

99 + 1 stadstuinen

Groot Archeologiepark Ommekeer

•

50

De parken van Almere, Broekpolder en het
Groot Archeologiepark werken alleen op de laag
ruimtelijk herkenbaar. Dat is ook logisch want
een park heeft nu eenmaal geen economisch
winstoogmerk en hoeft ook niet persé een
educatief karakter te hebben. Archeologie is bij
deze projecten het sturend onderwerp geweest.
Het enige project dat alle drie de lagen in zich
heeft is De Ommekeer. Door de bossen die
worden aangelegd om van te kunnen bouwen op
de archeologische plekken wordt de Limes indirect
weer herkenbaar. In die gebouwen blijft de begane
grond vrij toegankelijk om de vondsten te tonen
wat een educatieve waarde heeft. En tenslotte
wordt het economisch aantrekkelijk gemaakt om

Kalkriese

o

De meest minimale aanpak is randvoorwaarden.
Archeologie wordt in dit geval niet zozeer
beschouwd als een bron van inspiratie maar meer
als een gegeven wat moet worden verwerkt in
het ontwerp. Het Groot Archeologiepark is een
voorbeeld van deze strategie. De Ommekeer
in zekere zin ook, daar worden een aantal
voorwaarden gegeven voor de ontwikkeling van
het Limesgebied. In het voorbeeld van Rome
wordt archeologie gezien gewoon als onderdeel
van de publieke ruimte. Het wordt ook als zodanig
opgenomen in de ruimtelijke ontwikkelingen.

o

Een tweede manier die gehaald kan worden uit
de voorbeelden is poëtisch. De archeologie vormt
dan het uitgangspunt voor het ontwerp hoewel
qua beleving de nadruk helemaal niet op de
archeologie hoeft te liggen. Archeologie is hier
terloops of indirect aanwezig. Voorbeelden van
een poëtische aanpak zijn wijkpark Broekpolder,
99 + 1 Stadstuinen in Almere Hout en Park
Kalkriese.

o

De derde aanpak is reconstrueren. De beste
manier om de geschiedenis voor mensen te
verlevendigen is om het te reconstrueren. Dit kan
door de contouren van bijvoorbeeld een castellum
in het maaiveld te laten zien of rigoureuzer, door
het volledig na te bouwen. Bij het project de
Romeinse villa op de Sint Jansberg, hebben ze
voor een middenweg gekozen. In het Park Xanten
wat uit de jaren ’70 dateert ligt de nadruk meer op
het volledig nabouwen van Romeinse gebouwen.

Rome

Wijkpark Broekpolder

•

Xanten

De voorbeelden laten een scala aan mogelijkheden zien.
Om enigszins structuur te geven aan de mogelijkheden
wordt in de tekst al gesproken van direct en indirect
visualiseren. Om dit wat verder uit te bouwen worden
er nu drie richtingen onderscheiden waarop je een
archeologische ontwerpopgave kunt aanpakken. Het
onderscheiden van drie richtingen is niet om elk project te
kunnen categoriseren, maar om in grote lijnen te ontdekken
wat de mogelijkheden zijn met archeologie in het ontwerp.

op de Limes te gaan bouwen. De Ommekeer
kan op alle drie de lagen werken omdat het geen
park is, maar vanuit zichzelf een ontwikkeling in
gang zet. Bij De Ommekeer is archeologie het
onderwerp van de ontwikkeling.
De voorbeelden dienden niet alleen om antwoord te kunnen
geven op welke manieren de Limes relevant kan zijn voor
de ruimtelijke inrichting, maar ook om antwoord te krijgen
op de volgende vraag:
-

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied
van integreren van archeologie in het ruimtelijk
ontwerp?

►

RELEVANTIE LIMES
Alle bronnen zijn behandeld, nu kan de balans worden
opgemaakt wat we wijzer zijn ten aanzien van de vraag wat
de relevantie van de Limes voor de ruimtelijke inrichting is.
Alle bevindingen worden hier nog eens op een rijtje gezet:

•

Uit de interviews kon het volgende worden opgemaakt:
•

Volgens de personen met wie is gesproken is
de Limes te weinig relevant voor de ruimtelijke
inrichting om een dragende structuur te zijn
voor ruimtelijke ontwikkelingen. Er is te weinig
noodzaak om zoveel waarde te hechten aan de
Limes. Het onderwerp is niet sterk genoeg om
richting te geven aan ontwikkelingen.

•

Er wordt eigenlijk gezegd dat de Limes pas
relevant wordt als andere ontwikkelingen zich
voordoen op de plek van de Limes. Pas dan
gaat de Limes een rol spelen bij de ruimtelijke
ontwikkelingen.

•

De manier waarop de Romeinen met het
landschap omgingen kan ook relevant zijn voor
ons. Zij gingen met een slimme manier met het
landschap om, ze maakten er een systeem van.
De Limes zelf hoeft er nog niet eens aan te pas
te komen maar we kunnen wel wat leren van hoe
de Romeinen het landschap op een voor hen
functionele manier indeelden.

•

Om de Limes als onderwerp sterker te maken kan
deze worden geïntegreerd in meerdere lagen van
het ontwerp. Niet alleen de fysieke laag dus, maar
zorgen dat het plan ook op maatschappelijk niveau
iets te bieden heeft en daarnaast kan het plan ook
nog een economisch aspect hebben.

Ø

•

Ø

•

In het artikel ‘De Limes als nieuw publiek
domein’ wordt de Romeinse geschiedenis wat

Hetzelfde geldt voor de concepten uit ‘De
gewenste geschiedenis’. Hier worden ingrijpende
veranderingen in het landschap voorgesteld met
enkel de Romeinen als verantwoording. Ook
hier lijkt de Limes niet relevant genoeg voor
voorgestelde grote ingrepen in het landschap.
Deze concepten richten zich ook veelal op maar
één laag en wel de fysieke laag. En ook hier wordt
de Limes gebruikt om grootschalige ingrepen in
het landschap mee te verantwoorden. Wederom
twee redenen waarom deze concepten niet heel
realistisch lijken.
Alleen het concept ‘Bewandel en laat boven
komen’ is minder extreem in zijn voorstel voor
ingrepen in het landschap. Behalve ruimtelijke
ingrepen vormen activiteiten hier ook een
belangrijk onderdeel van het concept.
Door twee lagen te betrekken in het plan in plaats
van één lijkt het concept sterker te worden.

de Romeinen zoals het alfabet en de publieke
ruimte komen we nu nog dagelijks tegen. In die zin
is de Romeinse geschiedenis nog steeds relevant
voor onze huidige samenleving. De Romeinen
zouden opnieuw een rol kunnen gaan spelen op
de maatschappelijke laag door een educatieve rol
te gaan vervullen.
•

•

•

Zo aanwezig als de Romeinen vroeger waren, zo
afwezig zijn ze tegenwoordig in het landschap.
Boven het maaiveld is praktisch niets meer
zichtbaar van de Romeinen. Alleen onder de grond
bevinden zich nog de fysieke resten. Kortom, de
Romeinen zijn niet meer ruimtelijk herkenbaar.
De maatschappelijke invloed is samen met
de Romeinen verdwenen. Maar ze zijn nooit
helemaal verdwenen want veel uitvindingen van

De Romeinen waren vroeger een belangrijke
economische motor in Nederland. Tegenwoordig
spelen de Romeinen nog nauwelijks een rol op het
economisch vlak, dat wil zeggen er valt niet veel
geld meer te verdienen aan de Romeinen. Hun
‘Disney-gehalte’ is niet groot genoeg en daardoor
zijn ze niet economisch rendabel.

De Limes was vroeger dus op alle drie de lagen actief en
bovendien een dragende structuur in het landschap. Nu
anno 2006 is men van mening dat het thema Romeinen
geen dragende structuur meer kan zijn in het landschap.
Maar er is wel interesse in de geschiedenis van de
Romeinen. Daarom zouden de Romeinen wel een sturend
thema kunnen zijn voor de hedendaagse ontwikkelingen en
weer een rol gaan spelen op de drie genoemde lagen.
Tenslotte de voorbeeldprojecten, op basis van de
opbouwende bevindingen uit de interviews en de verdieping
Romeinen kon het volgende worden gezegd:
•

De parken van Almere, Broekpolder en het
Groot Archeologiepark werken alleen op de laag
ruimtelijk herkenbaar. Dat is ook logisch want
een park heeft nu eenmaal geen economisch
winstoogmerk en hoeft ook niet persé een
educatief karakter te hebben. Archeologie is bij
deze projecten het sturend onderwerp geweest.

•

Het enige project dat alle drie de lagen in zich
heeft is De Ommekeer. Door de bossen die
worden aangelegd om van te kunnen bouwen op
de archeologische plekken wordt de Limes indirect
weer herkenbaar. In die gebouwen blijft de begane
grond vrij toegankelijk om de vondsten te tonen
wat een educatieve waarde heeft. En tenslotte
wordt het economisch aantrekkelijk gemaakt om

Met de bevindingen uit de interviews kon de volgende stap
worden gezet in de Verdieping Romeinen:

De bevindingen uit de literatuur leken de bevindingen uit de
interviews te ondersteunen:
Ø

gemakkelijk vergeleken met de ontwikkelingen in
de huidige maatschappij. Door deze vrijblijvende
vergelijkingen komen de concepten niet heel
krachtig over.
De concepten richten zich voornamelijk op maar
één laag, de maatschappelijke laag. Aan de
andere kant wordt aan de Limes veel gewicht
toegekend door deze de basis te laten zijn van
grootschalige structuren. Dit kunnen twee redenen
zijn dat de concepten niet heel realistisch lijken.
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op de Limes te gaan bouwen. De Ommekeer
kan op alle drie de lagen werken omdat het geen
park is, maar vanuit zichzelf een ontwikkeling in
gang zet. Bij De Ommekeer is archeologie het
onderwerp van de ontwikkeling.

►

Conclusie
De interviews hebben een belangrijke bijdrage geleverd
aan dit deel van het onderzoek. Ze gaven richting aan de
conclusies van de andere bronnen. De bevindingen van
de interviews hebben dan ook voor een belangrijk deel het
antwoord geleverd op de vraag wat de relevantie van de
Limes voor de ruimtelijke inrichting is.
Eén van de bevindingen uit de interviews was dat de
Limes als sturend onderwerp voor de ruimtelijke inrichting
op grote schaal niet waarschijnlijk is. Uit de interviews
kwam deze uitspraak meerdere keren naar voren en de
literatuur bevestigt dit met weinig overtuigende visies.
In de interviews wordt ook gesproken van verschillende
lagen van het ontwerp. Dit zijn de fysieke laag, de
maatschappelijke laag en de economische laag. In de
verdieping Romeinen worden deze lagen vertaald in
ruimtelijk herkenbaar, educatief en economisch rendabel.
De Limes kan op deze lagen weer terugkeren in het
ontwerp. Door op drie verschillende lagen tegelijk te werken
zou het ontwerp sterker kunnen worden.
De voorbeeldprojecten laten zien dat de parken de
archeologie als sturend onderwerp gebruiken voor de
inrichting en het alleen ruimtelijk indirect weer herkenbaar
maken. De Ommekeer is het enige project dat alle drie
de lagen in zich heeft. Dit project zet vanuit zichzelf een
ontwikkeling in gang en gebruikt de Limes als onderwerp
voor deze nieuwe ontwikkeling.

52

HYPOTHESE
De onderzoeksvraag luidde als volgt:
- Hoe kan de Limes vorm krijgen in het landschapsarchitectonisch ontwerp?
Na het bronnenonderzoek kan de volgende hypothese
opgesteld worden:
•

De Limes is geen dragende structuur.

•

Om de Limes vorm te geven in het ruimtelijk ontwerp
moet deze niet alleen ruimtelijk herkenbaar worden
gemaakt, maar daarnaast ook een educatieve
rol binnen het ontwerp vervullen en bovendien
economisch rendabel zijn.

GEBIEDSANALYSE
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↓
Limes in de provincie Utrecht

Huidige situatie Leidsche Rijn
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Geplande situatie Leidsche Rijn

Locatie Hoge
Woerd

LOCATIEKEUZE
Van de negen parels van het wedstrijdprogramma wordt
één parel gekozen waar een ontwerp voor wordt gemaakt.
Om een keuze te kunnen maken zijn twee voorwaarden
gesteld. Ten eerste moet op de plek van de parel
daadwerkelijk iets gevonden zijn wat van groot belang
is. Onder vondsten van groot belang wordt hier verstaan:
vondsten die ons meer vertellen over de vorm en structuur
van de Limes. Een klein potje kan ook van groot belang
zijn omdat het veel verteld over hoe de Romeinen leefden,
maar is in dit geval minder interessant omdat het weinig
aanleiding geeft voor de vormgeving van een plek. Castella,
een Limesweg of een wachttoren zijn vondsten die in dit
verband wel interessant zijn.
De tweede voorwaarde is dat er een programma moet zijn
voor de parel. Van te voren bepaalde onderdelen zoals een
bezoekerscentrum of park die een plek moeten krijgen in
het ontwerp.
Bij vijf parels is sprake van een vondst van groot belang, in
alle gevallen gaat het om een castellum. Voor vier van deze
parels is ook een programma opgesteld. Deze parels zijn
Woerden centrum, VINEX Leidsche Rijn, Fort Vechten en
Wijk bij Duurstede Uit deze vier parels zijn VINEX Leidsche
Rijn, oftewel de Hoge Woerd gekozen om een ontwerp voor
te maken.
De Hoge Woerd is een zeer interessant gebied omdat hier
allerlei lagen bij elkaar komen. De nieuwe wijk Leidsche
Rijn met zijn vooruitstrevende nieuwbouw met daartussen
oude boerderijen en infrastructuur die waarschijnlijk stamt
uit de tijd toen het gebied werd verkaveld. En dan onder het
oppervlak ook nog een castellum uit de Romeinse Tijd. Al
deze tijdsbeelden zo vlak bij elkaar levert een interessante
plek op en een uitdagende ontwerpopgave.

Huidige situatie Hoge Woerd

gras
boomgaard
kas
bebouwing

1:3.000
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TIJDLAGEN

Romeinse Tijd
Castellum op de Hoge Woerd. Vetgedrukt = teruggevonden; lichtgedrukt = onzeker;
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1850
Land is ontgonnen en verkaveld. Het eerste bebouwingslint is langs het kanaal. Boomgaarden staan op de Hoge Woerd.

1940
Langs andere wegen ontstaan ook bebouwingslinten.

1970
H:et bebouwingslint langs het kanaal breidt zich uit tot een kern.
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1995
Ingrijpende veranderingen vinden plaats op de Hoge Woerd. Er wordt een begin gemaakt met
het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn en daardoor wordt er aanzienlijk veel bijgebouwd. Om al
deze nieuwe woningen te ontsluiten is er ook nieuwe infrastructuur aangelegd. Boomgaarden
bepalen nog steeds het beeld op de Hoge Woerd.
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2006
Het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn krijgt steeds meer vorm, gevolg is dat de Hoge Woerd
ook steeds meer opgesloten raakt in bebouwing. De Hoge Woerd is een plek geworden
waar alle tijdslagen bij elkaar komen.

2006

Het rijksmonument is met rood omlijnd.
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LEIDSCHE RIJN PARK

Locatie Hoge Woerd
Hoge Woerd maakt deel uit van het Leidsche Rijn
Park, een nieuw te ontwikkelen landschapspark van
zo’n 300 ha groot.

Bestaande kavels
De kavels met woonhuizen die nu in het gebied
liggen worden opgenomen in het Leidsche Rijn park.
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Archeologie
Behalve de Hoge Woerd is er nog een cultuurhistorisch
rijke plek in het Leidsche Rijn park. Den Engh was een
ridderhofstad dat bestond uit een woontoren met een
omgrachting en een voorburcht. De burcht is verloren
gegaan, alleen de fundamenten zijn nog terug te vinden.

Jac. P. Thijsselint
Door het hele park loopt een vijftig meter brede strook, het
Jac. P. Thijsselint. Het lint bestaat uit een verhard pad en
aaneengesloten grasweides. De strook varieert in breedte
en verbindt alle parkonderdelen met elkaar.

Binnenhof
De Binnenhof moet een eigentijdse buitenplaats worden.
Het is een loofbos met statige lanen maar er is ook plek
voor cultuur. Om het Binnenhof staat de parkmuur waardoor
het een aparte ruimte binnen het Leidsche Rijn park wordt.

Sport
Een aanzienlijk deel van het park is bestemd voor
sportvoorzieningen. Van sportvelden en tennisbanen tot
een manege die in het noordelijkste puntje is gelegen.

Cultuur
In het Binnenhof zal plek zijn voor culturele voorzieningen.
Verder ligt er alleen nog een restaurant binnen het Leidsche
Rijn park.

Vikingrijn
De vroegere loop van de Oude Rijn wordt weer hersteld en
wordt de Vikingrijn.
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PROGRAMMA
Doelstellingen provincie/gemeente
In het document ‘Opgaven en informatie voor het
ontwerpend onderzoek de Hoge Woerd’(2004) worden drie
doelstellingen genoemd ten aanzien van de herinrichting
van de Hoge Woerd. Ten eerste moet de Hoge Woerd
een hoogwaardig verblijfsgebied worden met een cultuur-,
horeca- en leisure-aanbod. Dit moet mensen trekken uit
de Leidsche Rijn maar ook daarbuiten, zowel overdag als
’s avonds. Ten tweede moet de Hoge Woerd aansluiten
bij zijn directe omwonenden: zo’n 110.000 bewoners,
voornamelijk jonge mensen met kinderen. Een of meer
voorzieningen die voldoen aan de behoeften van deze
groep lijkt randvoorwaardelijk. Tenslotte moet de Hoge
Woerd een interessant gebied worden voor deskundigen op
archeologisch gebied.
Programma van eisen
Archeologisch park
Een hoogwaardige aangelegde, parkachtige openbare
ruimte met een eigen besloten karakter. Het gebouwd
programma is beperkt en onderscheid zich door een
lichtvoetige, paviljoenachtige architectuur. Gewenst is een
enigszins afgeschermd verblijfsgebeid met talrijke plekken
om te verpozen, te luieren, te picknicken enz.
Onderdelen:
- ervaarbaar en beleefbaar maken lay-out van de Romeinse
Nederzetting;
- archeologisch erf (koppeling met educatiecentrum)
- archeologisch bezoekerscentrum (biedt presentatie van de
geschiedenis van het gebeid Leidsche Rijn, dat wil zeggen
de hele ontwikkeling van het cultuurlandschap tot aan de
VINEX-ingreep. Ook mogelijk Romeinse opgravingen als
het Romeins schip, de fundamenten van een badhuis en
een aantal bijzondere materiaal collectie te presenteren).
Milieu educatiecentrum StatusProgrammaonderdeicht
Een milieu educatiecentrum is er op gericht om mensen in
contact te brengen met natuur, milieu en duurzaamheid.
Voorbeelden van voorzieningen die de centra zoal
aanbieden zijn tentoonstellingen, leskisten voor scholen,
kinderhoek, documentatiecentrum en een winkel. Globaal
kunnen de volgende onderdelen worden onderscheiden:
- Een expositie- en cursusgebouw (infobalie, mediatheek,
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studieruimte, museum, kantoor-, les- en vergaderruimte);
- Een stadsboerderij
- Een buitenruimte met bijvoorbeeld educatieve tuinen
Terra Incognita
Dit is een particulier initiatief om te komen tot een
natuureducatief park met een bijzondere thematiek. In
het park worden modelmatige biotopen gerealiseerd. De
keuze voor de verschillende thema’s van de biotopen is
geïnspireerd op de Romeinse geschiedenis. Terra Incognita
stelt de volgende thema’s voor:
- het eiland in de Rijn, vissen en jagen in de Bataafse
moerassen, oppervlak: 5000 m2;
- oost Anatolië (huidig Turkije), bakermat van het schaap,
de geit en veel graansoorten, oppervlak: 2000 m2;
- de tuinen van Cleopatra, gebaseerd op exotische tuinen in
Egypte, oppervlak: 4000 m2.
- De wouden van de Rif (Marokko), de cederbossen zijn
leveranciers van heel veel kruiden en geneeskrachtige
planten, oppervlak: 5000 m2.
Terra is een afgebakend geheel. Totaal bendodigd
oppervlak: 1.6 ha. Daarvan is 6000 m2 bestemd voor
weiden en vijvers, 5000 m2 voor tuinen en parkbos en 5000
m2 voor bebouwing.
Dit zijn de belangrijkste programma-onderdelen. Andere
onderdelen die nog als optioneel worden genoemd zijn
een trekkerscamping, een beautyresort en commerciële
impulsen.

Verkenning programma
Archeologisch park
Op de Hoge Woerd staat een oude fruitschuur die op dit
moment al wordt gebruikt voor educatieve doeleinden met
betrekking tot de Romeinen. Het is de bedoeling dat hier
ook het archeologisch bezoekerscentrum komt.

Oude fruitloods op de Hoge Woerd

Milieu Educatie Centrum
Het programma vraagt onder andere om een milieu
educatie centrum. Wat is dat nu eigenlijk precies? Bijna
elke grote stad heeft wel een milieu educatie centrum
(MEC). Mensen kunnen er terecht met al hun vragen over
het milieu en de natuur. Vaak is het centrum gelegen in
een natuurlijke omgeving zoals een park. Het MEC is een
schakel tussen natuur- en milieuorganisaties, scholen,
burgers en de gemeente. Een belangrijke doelstelling is
het milieubesef bij burgers te vergroten. Het onderwijs
vormt hierbij een belangrijke doelgroep. Min of meer
vaste onderdelen van een MEC zijn tentoonstellingen,
kinderhoek, leskisten, veldwerkmaterialen en een winkel.
Als referentie is het educatief centrum de Griftsteede
gekozen. De Grifsteede ligt in het Grifpark ten noordoosten
van het centrum van Utrecht, net buiten de gracht. Het
Griftpark is een nieuw stadspark dat is ontwikkeld op een
voormalig fabrieksterrein. De Griftsteede is dus een modern
educatief centrum. Het bestaat uit een kinderboerderij,
een speeltuin en proeftuinen. De proeftuinen bestaan uit
groente- en bloementuinen en meer verwilderde tuinen
waar de natuur de ruimte krijgt. In het gebouw is plek voor
exposities, een winkeltje en informatie. Verder is er nog
een kinderspeelhoek en een wijkmilieupunt waar mensen
terecht kunnen met vragen over alles wat met milieu te

maken.De situatie van de Griftsteede is ongeveer gelijk
aan die van de Hoge Woerd. De Griftsteede is onderdeel
van een park en wordt aan twee zijden omgeven door
woonwijken.

Plattegrond Griftsteede in het Griftpark in Utrecht.
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Terra Incognita
Een impressie van de verschillende biotopen zoals ze
worden voorgesteld in het programma van eisen, leert
dat deze sferen moeilijk op een letterlijke manier vertaald
kunnen worden gezien het kleine oppervlak dat er voor
staat. Daarom zal Terra Incognita vorm krijgen op een meer
abstracte manier in de vorm van follies in het landschap. Er
zal geen verdere uitwerking worden gemaakt van Terra Incognita. In het ontwerp zal wel rekening worden gehouden
met de randvoorwaarden zoals toegankelijkheid.

Bataafse moerassen

Anatolië

Wouden van de Rif
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Tuinen van Cleopatra

TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN
Bedreigingen archeologie
Als er archeologie in de grond zit, dan stelt dat bijzondere
eisen aan het ontwerp. De twee belangrijkste bedreigingen
van archeologische resten in de bodem zijn een verlaging
van de waterstand en zetting.
In Nederland is veel archeologie bewaard gebleven in de
bodem. Dit komt door de hoge waterstanden in Nederland.
Daardoor kan de zuurstof niet bij de archeologische resten
waardoor deze goed geconserveerd blijven. Maar door
bouwactiviteiten kunnen de waterstanden gaan fluctueren
waardoor de archeologische resten in gevaar komen.
Zetting doet zich voor als slappe lagen in de ondergrond
worden samengedrukt doordat de grond wordt belast. Dit
proces is onomkeerbaar. De mate van zetting is afhankelijk
van de samendrukbaarheid en waterdoorlatendheid van de
grond. Meestal gaan een sterke samendrukbaarheid en een
lage waterdoorlatendheid samen.
Technische aspecten
Uit het vraaggesprek met de archeologen Iepie Roorda en
Guido Mauro kwamen de volgende technische aspecten
naar voren.
Graven In principe kun je op archeologisch rijke plekken
30 cm diep graven, lokaal misschien meer doordat grote
bomen daar wellicht vroeger gestaan hebben en de
bodem al omgewoeld hebben. Aan de randen van het
rijksmonument zullen minder sporen zijn omdat daar het
dorp niet letterlijk heeft gelegen.

↓

30 cm

Graven

Ophogen Om de archeologie zo veel mogelijk te sparen
kun je bij nieuwe ontwikkelingen het beste ophogen. Om
te kunnen bepalen hoeveel een terrein opgehoogd kan
worden moet er een zettingsonderzoek worden gedaan. Er
wordt dan onderzocht wat er precies in de grond zit en wat
de bodemeigenschappen zijn. Daarna kan het risico van de
zetting bepaald worden. Normaal gesproken kan er wel zo’n
30 tot 50 cm opgehoogd worden. Zeker op de stuwwal wat
een stevige ondergrond is zal de zetting meevallen. Als je
meer dan 50 cm wil ophogen moet je een zettingonderzoek
laten uitvoeren.

↑

50 cm

wordt er hier uitgegaan van een maximale ophoging van 50
cm.
Om te bepalen hoeveel er moet worden opgehoogd om
een weg aan te leggen is er gebruik gemaakt van het
boekje ‘Keuzemodel wegconstructies’ van het CROW.
De ondergrond in Nederland wordt hier schematisch
ingedeeld in vier hoofdprofielen: veen, zeeklei, rivierklei en
gebieden met een betere grondslag. Deze hoofdprofielen
zijn onderverdeeld in elf basisgrondprofielen. De Hoge
Woerd valt in het rivierkleigebied. Binnen deze categorie is
basisgrondprofiel 3D het meest van toepassing.
In het keuzemodel bestaat de onderfundering meestal uit
een laag zand van 0,5 m dik. Voor de zeer slappe grond
(basisgrondprofiel 1A t/m 3C) wordt een minimale dikte van
1 m aangehouden. Voor een ondergrond zoals 3D wordt
een dikte van 0,75 m gebruikt.
Dit is meer dan de maximale 0,5 m die opgehoogd kon
worden. Ophoging is dus geen oplossing is in dit geval.

Ophogen

Waterstand De waterstand mag niet verlaagd worden.
Een hoge waterstand is ook niet automatisch goed.
De watersamenstelling is namelijk ook belangrijk voor
de invloed op de archeologie. Belangrijke aspecten
zijn zuurstof (hoe meer hoe slechter), stikstof, chloor,
voedselrijkheid, fluctuatie, redox potentiaal.
Ophogen weg
Over het monument De Hoge Woerd komt een nieuwe
weg te lopen. Een verbinding tussen de Langerakbaan en
de Castellumlaan. Het ontwerp van de weg moet zo min
mogelijk schade berokkenen aan de archeologische resten.
Bij de aanleg van een weg wordt normaal gesproken
het traject eerst afgegraven waarna er een zandbed
wordt aangelegd waar de weg op komt te liggen. Om de
archeologische resten te sparen kan er ook boven op het
maaiveld een zandbed worden aangelegd waar de weg
op komt te liggen. Er moet dan worden bepaald hoeveel
er maximaal opgehoogd kan worden. Maar voor de Hoge
Woerd is er nog geen zettingsonderzoek gedaan. Daarom

Schema basisgrondprofielen (uit Keuzemodel wegconstructies,
CROW).
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Naast ophogen kan de weg ook gefundeerd worden met
palen. Er moeten dan wel grondboringen verricht worden
om te bepalen waar de archeologische resten zich precies
bevinden en hoe de palen daar tussen kunnen staan.
In plaats van gewone heipalen worden er gekoppelde
injectiepalen gebruikt. Deze injectiepalen bieden veel
voordelen boven gewone heipalen en zijn speciaal geschikt
voor bodems waar zich waardevolle archeologische resten
bevinden.
Een gekoppelde injectiepaal is een stalen buis, met
onderaan de buis een punt die voorzien is van een
verzwaarde voet en een injectie-opening. De buis is
omhuld met cementgrout en gevuld met grout (mengsel
van water, cement, zand en grind) of beton. Bij het heien
van een paal wordt gelijktijdig cementgrout geïnjecteerd.
Dit grout fungeert als smeermiddel waardoor de weerstand
zeer sterk wordt gereduceerd. Na verharding zorgt de
cementgrout voor sterkte en stijfheid van de paal.
Het injecteren van een smeermiddel zoals grout tijdens het
heien zorgt ervoor dat trillingen tijdens het heien tot een
minimum worden beperkt. Zo worden de archeologische
resten niet beschadigd. Bovendien hebben de palen
een kleine diameter gecombineerd met een zeer hoge
draagkracht. Hierdoor zijn er een minimum aan perforaties
nodig waardoor de archeologie zo min mogelijk wordt
verstoord.

Gekoppelde injectiepaal
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Boomgaarden
Op de Hoge Woerd staan op dit moment een aantal
boomgaarden. De nieuwe generatie laagstamboomgaarden
kunnen veilig staan op terreinen waar archeologische
resten in de bodem zitten. De halfstamboomgaarden die
op het monument staan hebben de aarde al omgewoeld en
kunnen daarom gewoon blijven staan.
Als er nieuwe grote bomen worden geplaatst op het
monument moet op de betreffende plek de archeologie
worden opgegraven. De nieuwe bomen kunnen dan
bijvoorbeeld in een bak worden geplaatst zodat er controle
is over de reikwijdte van de wortels.

►

ONTWIKKELING HYPOTHESE
De analyse heeft een aantal belangrijke punten opgeleverd
voor de Hoge Woerd, we noemen ze de ingrediënten van
het ontwerp :
•
•
•
•
•

Archeologie
Tijdlagen
Park
Programma
Technische randvoorwaarden

De hypothese kan gezien worden als het recept voor het
ontwerp:
Limes ≠ dragende structuur
•
Ruimtelijk herkenbaar
•
Educatief
•
Rendabel
Maar hier kan nog niet meteen een ontwerp mee worden
gemaakt. Eerst moet nog gekeken worden hoe invulling
wordt gegeven aan de drie lagen van de hypothese. De
voorbeeldprojecten zullen hiervoor als voorbeeld dienen.

Ruimtelijk herkenbaar
De projecten 99 + 1 stadstuinen Almere, Wijkpark
Broekpolder en Museum en park Kalkriese maken de
archeologie op een indirecte manier herkenbaar. 99 + 1
stadstuinen Almere doet dat door de archeologie te
markeren. Wijkpark Broekpolder en park Kalkriese vertalen
de archeologie naar een poëtisch ontwerp.

99 + 1 stadstuinen
Archeologie wordt gemarkeerd door tuinen.

Museum Kalkriese
Staalplaten staan voor kracht Romeinen.

Wijkpark Broekpolder
De offerplaats is nu ingericht als rustplek.

Educatief
Museum en park Kalkriese is ook educatief doordat
ze naast het poëtisch vormgeven van de archeologie
ook informatie verstrekken over de archeologie. Deze
combinatie van aspecten zorgt voor een educatief karakter.

Museum Kalkriese
In het museum wordt informatie over de archeologie gegeven.

Rendabel
Alledrie de parken van de voorbeeldprojecten zijn niet
rendabel. De Hoge Woerd is zoals uit de analyse blijkt ook
als park bestemd. Het zal dus moeilijk worden om deze
derde laag te integreren in het ontwerp.

99 + 1 stadstuinen

Groot Archeologiepark

Wijkpark Broekpolder
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Omdat het derde aspect rendabel niet haalbaar is voor de
Hoge Woerd zal de hypothese aangepast moeten worden.
Het aspect rendabel zal vervallen:

Hypothese:
Limes ≠ dragende structuur
•
Ruimtelijk herkenbaar → ruimtelijk indirect herkenbaar: markeren, poëtisch;
•
Educatief
→ ruimtelijk indirect herkenbaar + informatie verstrekken;
•
Rendabel
→ Hoge Woerd = park ≠ rendabel;

↓
Hypothese wordt:
Limes ≠ dragende structuur
•
Ruimtelijk herkenbaar → ruimtelijk indirect herkenbaar: markeren, poëtisch;
•
Educatief
→ ruimtelijk indirect herkenbaar + informatie verstrekken;

Omdat de tijdlagen een belangrijke rol spelen op de Hoge
Woerd wordt dit aspect ook nog opgenomen in het concept:

►

Uiteindelijke hypothese:
Limes ≠ dragende structuur
Tijdlagen = bindende factor
•
Ruimtelijk herkenbaar → ruimtelijk indirect herkenbaar: markeren, poëtisch;
•
Educatief
→ ruimtelijk indirect herkenbaar + informatie verstrekken;
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ONTWERP

69

OPBOUW ONTWERP
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Huidige situatie
De Langerakbaan loopt precies om het monument heen.
De weg neemt een breed profiel in beslag en door de
ligging wordt de hele noordoosthoek van de Hoge Woerd
beïnvloed door de Langerakbaan. Bovendien snijdt
de Langerakbaan door de Groenedijk, waardoor deze
kenmerkende weg verder wordt versnipperd.
Ter hoogte van de rotonde maakt ‘t Zand een rare kronkel
voor degenen die naar het noorden rijden.
Het grootste deel van de Hoge Woerd wordt van oorsrpong
in beslag genomen door boomgaarden. Dichte hagen die
de boomgaarden beschutting bieden zijn dan ook een
kenmerkend element op de Hoge Woerd.

Geplande situatie
Ten zuiden van de Hoge Woerd komt een nieuwe wijk die
momenteel in aanbouw is. Om deze wijk te ontsluiten is er
ook een nieuwe weg (1) gepland. Andere nieuwe infrastructuur is de parklaan (2) die nu al tot de Alendorperweg loopt
en doorgetrokken moet worden tot aan de Burg. Middelweerdweg. Het Jac. P. Thijsselint voert vanuit het Leidsche
Rijn park door de Hoge Woerd richting het kanaal.

Jac. P. Thijsselint
gras
boomgaard
kas
bebouwing
nieuwe wijk
nieuwe weg
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Aanpassing wijk en Jac. P. Thijsselint
De twee delen van de nieuwe wijk worden tegen elkaar
aangeschoven. Er blijft een brede groenstrook tussen
zodat de wijk nog steeds uit twee delen bestaat. Het Jac.
P. Thijsselint loopt nu geheel langs het monument en vormt
een scheiding tussen de nieuwe wijk en het oudere deel. Er
ontstaat nu meer ruimte om het monument heen.

Aanpassing infrastructuur
De Langerakbaan loopt met een boog over het monument
en wordt aangesloten op de Castellumlaan. De Groenedijk
wordt nu niet meer doorsneden. Doordat de Langerakbaan
nu op het monument een flauwe boog maakt, brengt men
meer tijd door op deze bijzondere plek. Het is een poging
om de weggebruiker te laten voelen dat hier iets bijzonders
aan de hand is. ‘t Zand is weer rechtgetrokken net zoals
deze weg vroeger liep.
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MEC

Terra Incognita

Vormgeving castellum en Jac. P. Thijsselint
Het castellum krijgt vorm door de boomgaarden. De rand
van het monument (1), de plek van de vicus, wordt goed
zichtbaar. De Oude Rijn wordt weer herkenbaar gemaakt
door een strook van planten/bodembedekker(2). Deze
strook wordt verlengd tot aan het Limescentrum (3). Het
hart van het castellum (4) (de T-splitsing van wegen in het
castellum) wordt gemarkeerd doordat de route van het Jac.
P. Thijsselint er met een halve cirkel om heen loopt.
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Toevoeging programma
Het Milieu Educatie Centrum (MEC) is in de noordoost
hoek geplaatst van de Hoge Woerd. Omdat dit
programma-onderdeel funderingen vereist kon het niet
op het monument geplaatst worden. Het ligt nu tegen het
monument aan, zichtbaar en bereikbaar vanaf ‘t Zand en in
de buurt van het Limescentrum.
Terra Incognita is opgesplitst in vier onderdelen, voor elke
biotoop één. De onderdelen zijn op belangrijke ruimtelijke
plekken geplaatst.

ONTWERP
bebouwing
schuur
openbaar gebouw
kas
voetpad
fietspad
water
laagstam fruitbomen
halfstam fruitbomen
hoogstam fruitbomen
bloemen/grondbedekker
Terra Incognita

Milieu Educatie
Centrum

Detaillering ontwerp
In de boomgaarden is een onderscheid gemaakt in drie
soorten bomen. Ten eerste zijn er de laagstamfruitbomen,
de wat kleinere boompjes, die het grootste deel van de
Hoge Woerd bedekken. Dan is er een deel wat bedekt is
met halfstambomen. Dit zijn iets grotere en forsere bomen
die aantrekkelijker zijn voor recreatieve doeleinden. Het
stuk tussen ‘t Zand en de Burg. Middelweerdweg is hiermee
bedekt. Ten slotte zijn er de hoogstambomen die alleen op
het hart van het castellum staan.
Langs de wegen wordt het beeld bepaald door hagen waar
af en toe een klein kijkgaatje in zit of een grotere onderbreking om zicht te bieden op een gebouw zoals b.v. het
Limescentrum of gewoon een erf.
Eén van de wegen door het castellum is uitgehouwen uit de
boomgaard. Zo kan men een idee krijgen van de maat van
het castellum in het landschap. Langs de rivier van beplanting liggen verspreid T-vormige rustplekken, geïnspireerd op
de T-ordening van de Romeinen. Deze rustplekken liggen
als havens aan de rivier.

1:4.500
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DETAIL CASTELLUM
B’
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A

A’

B

B’

Zicht op het hart van het castellum, het wordt gemarkeerd door de hoogstam fruitbomen. (1)

gras

voetpad gravel: Jac. P. Thijsselint

bodembedekker: Maagdenpalm

klinkers

laagstam fruitbomen

asfalt

halfstam fruitbomen

heg: Gewone Els

hoogstam fruitbomen

struik

huis met erf

In het hart van het castellum. Een dak van bladeren en bloemen.(2)

rustplek: nader te ontwerpen

Gewone Els zomer

Voetpad: gravel

Gewone Els winter

Bodembedekker rivier:
Vinca Minor, Maagdenpalm
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DETAIL WEG
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C’

gras
laagstam fruitbomen
asfalt
heg: Gewone Els
treden
Terra Incognita: nader te ontwerpen

Zicht op Terra Incognita (7). Terra Incognita kan bestaan uit lichtvoetige bouwwerken van hout die het midden houden tussen gebouw en plek.
Hier is het Kastrup Søbad, wat langs de kust van Amager in Kopenhagen ligt, als voorbeeld genomen

1

2

3

4

5

6
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VOGELVLUCHT PUNT MONUMENT

Vogelvlucht: zicht op zuidelijke punt van monument met een onderdeel van Terra Incognita (nader te ontwerpen)
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IMPRESSIE LIMESCENTRUM

Huidige situatie: oude fruitschuur

Limes centrum met voorlangs de rivier van Vinca Minor. In het Limes centrum wordt informatie
gegeven over het castellum op de Hoge Woerd en de Limes in het algemeen.

D
D’

D

D’
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IMPRESSIE MILIEU EDUCATIE CENTRUM

F

F’

E’
E

Impressie Milieu Educatie Centrum.

E

E’

F

F’
Tussen het Milieu Educatie Centrum en bijbehorende parkeerplaats ligt het grafveld uit de Romeinse Tijd.
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►

REFLECTIE
Dit afstudeeronderzoek laat door middel van een ontwerp
zien hoe de Limes als ontwerpopgave benaderd kan
worden. De aanleiding voor het onderzoek was de
prijsvraag De Romeinse Lijn. Hier werd gevraagd om
ontwerpvoorstellen die volgens het Belvedère adagium
‘behoud-door-ontwikkeling’ – de Limes als ruimtelijk
fenomeen betrekken bij vraagstukken van ruimtelijke
ordening en landschappelijke inrichting. De inzending
bestond desondanks uit een visie op de Limes die bijna
geheel gericht was op het communicatieve vlak. In de
reflectie op de prijsvraag bleek dat een fysieke uitwerking
van de Limes een moeilijk punt was, er waren maar weinig
inzendingen die een serieuze poging deden om de Limes te
integreren in het ruimtelijk ontwerp. Terwijl de prijsvraag hier
toch specifiek om had gevraagd.
Was dit een bevestiging van mijn visie op de Limes om
deze niet fysiek vorm te geven maar slechts met behulp van
ICT? Daar kon niet zonder meer van uit worden gegaan
omdat deze visie zonder veel onderzoek van te voren
tot stand was gekomen. Interessanter was het om het
tegendeel te bewijzen, om te onderzoeken hoe de Limes
betrokken kan worden bij de ruimtelijke inrichting.
Betrouwbaarheid
Voor dit onderzoek zijn verschillende bronnen
geraadpleegd. Verschillende mensen zijn geïnterviewd,
de literatuur is er op nageslagen, er zijn voorbeelden
besproken en de geschiedenis van de Romeinen is verder
uitgediept. Al deze bronnen tezamen leverden een beeld op
van wat de relevantie van de Limes nu eigenlijk is, hetgeen
weer een belangrijke impuls was voor de hypothese en
het verdere ontwerp. Kortom de bronnen hebben voor een
belangrijk deel het eindresultaat gestuurd. Het is dus goed
om ook de betrouwbaarheid van de bronnen wat nader te
bekijken.
Voor de interviews geldt dat maar met een beperkt aantal
mensen is gesproken, vier in totaal. De mensen met wie is
gesproken varieerden wel sterk in achtergrond. Uiteindelijk
bleek dat de twee mensen die met de prijsvraag waren
verbonden de meest interessante uitspraken hebben
gedaan die ook belangrijk waren voor het verdere verloop
van het onderzoek. De visies uit de literatuur komen maar

van twee verschillende bronnen. Dit is natuurlijk niet veel,
maar de Limes en het integreren daarvan in de ruimtelijke
ordening is een relatief nieuw onderwerp dus heel veel
is er nog niet over geschreven. De voorbeeldprojecten
zijn ook beperkt in aantal, vier hoofdprojecten en
vier nevenprojecten. Dat er niet zoveel projecten zijn
opgenomen heeft aan de ene kant de praktische reden dat
dit onderzoek door één persoon is gedaan en dus beperkt
in omvang blijft. Aan de andere kant is er naar gestreefd
om alleen die projecten te laten zien die archeologie
uit de Romeinse Tijd of ouder op een vernieuwende
manier hebben verwerkt. Dat soort projecten is redelijk
dun gezaaid. Om archeologie in het ontwerp in een wat
breder perspectief te zetten zijn nog extra voorbeelden
aangehaald, variërend van binnenlandse en buitenlandse
projecten als zowel oude en nieuwe projecten.
Onderzoek
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek was dat
wanneer de Limes geïntegreerd wordt in meerdere lagen,
het een sterkere rol kan spelen bij de ruimtelijke inrichting.
De lagen die werden onderscheiden zijn de fysieke laag, de
economische laag en de maatschappelijke laag. Deze drie
lagen werden vervolgens vertaald in ruimtelijk herkenbaar,
educatief en economisch rendabel. De lagen kwamen
voort uit de interviews, er is niet verder onderzocht of er
nog meer lagen zijn waarop de Limes een rol zou kunnen
spelen.
Eén punt in de bevindingen van de interviews heeft
geen verder gevolg gekregen in dit verslag maar is wel
interessant om hier nog te noemen voor mogelijk verder
onderzoek. Dit is het derde punt uit de bevindingen van
de interviews: “De manier waarop de Romeinen met het
landschap omgingen kan ook relevant zijn voor ons. Zij
gingen met een slimme manier met het landschap om, ze
maakten er een systeem van. De Limes zelf hoeft er nog
niet eens aan te pas te komen maar we kunnen wel wat
leren van hoe de Romeinen het landschap op een voor hen
functionele manier indeelden.”
Terugkoppeling ontwerp
Het uiteindelijke ontwerp voor de Hoge Woerd is een
veelzijdig ontwerp geworden met verschillende thema’s.
Zoals de weg die over de vicus loopt, de vormgeving
van het castellum en de boomgaarden die op zichzelf

eigenlijk ook een apart thema vormen. Het ontwerp
bestaat zodoende uit allerlei ‘deelexperimenten’. Er volgt
dus niet direct een eenduidig ontwerp uit de theorie. Dit
kan meerdere oorzaken hebben. Ten eerste is tijdens het
ontwerpproces veel vanuit het plangebied zelf ontworpen
mede doordat de theorie tijdens het ontwerpproces pas
echt vorm kreeg. Ten tweede zaten er veel aspecten aan
deze ontwerpopgave. Er was niet alleen de archeologie
maar ook een programma wat ingepast moest worden en
het gegeven dat de Hoge Woerd bestemd is als park wat
ook weer beperkingen met zich mee brengt.
De Hoge Woerd was hierdoor achteraf bezien een moeilijke
locatie om de hypothese te testen. De hypothese is na de
gebiedsanalyse ook aangepast en toegespitst op de Hoge
Woerd. Een ‘vrije’ opgave zoals de Ommekeer lijkt meer
mogelijkheden te bieden om de hypothese te testen. De
Ommekeer was alleen gericht op de archeologie en had
verder geen programma. Dit was het enige voorbeeld dat
er in slaagde om een ontwerp te maken dat zowel ruimtelijk
herkenbaar, educatief als rendabel was. Het enige wat
niet in overeenstemming met de hypothese was, is dat de
Ommekeer de archeologie gebruikte als een dragende
structuur.
Het ontwerp voor de Hoge Woerd heeft wel een nieuw
inzicht opgeleverd. Zo zijn er volgens de hypothese voor
de Hoge Woerd niet alleen twee lagen in het ontwerp
opgenomen, maar is er ook een relatie gelegd tussen
deze lagen. De lagen werken op elkaar in en versterken
elkaar. Onderdelen van Terra Incognita liggen bijvoorbeeld
op belangrijke ruimtelijke punten. Het belang van deze
ruimtelijke punten wordt op die manier extra aangezet door
de educatieve laag. Het ontwerp krijgt dus een meerwaarde
door niet alleen op verschillende lagen te werken maar ook
een relatie te leggen tussen de verschillende lagen.
Voor een volgende ontwerpopgave worden hier een aantal
aanbevelingen, danwel aandachtspunten genoemd:
•
Nieuwe functie;
De Ommekeer is al verschillende keren genoemd
omdat dit het enige project is dat op alle drie de lagen
werkt. Het onderscheidt zich door het derde punt: het
project is in theorie rendabel. Archeologie heeft tot
nu toe altijd de functie van park danwel museumpark
gekregen, functies die vaak niet rendabel zijn. Daarin
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is de Ommekeer dus nieuw. Een volgende opgave
zou zich ook moeten richten op een nieuwe functie
voor de archeologie, of naar een combinatie van
functies moeten zoeken. Alleen dan kan een project
ook rendabel worden.
•
Relatie tussen lagen;
Zoals bleek uit het ontwerp gaat het niet alleen om de
verschillende lagen, maar ook om de relatie tussen
de lagen. Als de lagen op elkaar inwerken kunnen ze
elkaar versterken wat het ontwerp ten goede komt.
•
Vrije opgave;
Het zou interessant zijn om de theorie toe te passen
op een opgave met weinig tot geen programma van
eisen. Dit heeft als voordeel dat de theorie niet hoeft
worden aangepast en in zijn originele vorm kan
worden gebruikt. Doordat alleen de theorie als houvast
overblijft, ontstaat er wellicht ook een meer eenduidig
ontwerp. Een nadeel is dat ontwerpen zonder
programma misschien moeilijker is.
Tenslotte
Het resultaat van de inzending De Verbeelding, het GPSsysteem, kan gemakkelijk worden ingepast als onderdeel
van de educatieve laag. Dit kan een flexibele aanvulling zijn
op de fysieke laag. Flexibel omdat met GPS telkens weer
een ander thema kan worden aangesneden en het gebied
elke keer weer met andere ogen bekeken kan worden.
Er zijn al een hoop visies op de Limes voorbij gekomen.
Zowel in de prijsvraag als ook tijdens de aanloop naar de
prijsvraag toe. Weinig van deze visies zijn onderbouwd met
een degelijk onderzoek. Vaak zijn het enthousiaste ideeën
die in de ´hype´ van de Romeinen de Limes soms een
te grote rol willen laten spelen in de ruimtelijke inrichting.
Met dit ontwerponderzoek wil ik een bijdrage leveren
aan de ontwerpopgave ´Limes´ met een visie die wel is
onderbouwd met een onderzoek.
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INTERVIEWS
Alfons Vernooij

coördinator prijsvraag, provincie Utrecht
2 juni 2005
Je zou de Limes op een aantal plekken moeten laten
zien. Een doorgaand lint is niet reëel. Daarvoor is
de Limes ook te ongrijpbaar, zoals in het Kromme
Rijngebied, daar weten we ook nog niet precies
waar de Limes heeft gelopen. Dat zijn we nu aan het
onderzoeken.
1. Wat zijn uw taken bij de provincie?
Ik ben begonnen als beleidsadviseur archeologie,
tegenwoordig ben ik coördinator cultuurhistorisch
erfgoed in de sector cultuur. Daarvoor houd ik me bezig
met strategievorming in de ruimtelijke planvorming. Op
dit moment wordt gewerkt aan de inpassing van vier
cultuurhistorische elementen/gebieden: de Grebbelinie,
de Utrechtse Heuvelrug, de Limes en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
2. U was coördinator van de prijsvraag De Romeinse Lijn,
wat waren daarvoor precies uw taken?
Ik vervulde de rol van opdrachtgever/projectleider
namens de provincie Utrecht. Binnen de provincie ben
ik de trekker van het project.
3. Wat is nu na de prijsvraag de volgende stap?
Allereerst gaan we bekijken wat de oogst is van de
wedstrijd. Wat zijn de ervaringen van de teams?
Welke lessen kunnen we trekken uit het omgaan met
archeologie in de ruimtelijke planvorming? Misschien
dat er nog workshops georganiseerd moeten worden
om nog verder te komen. Het traject van evaluatie en
doorontwerp doen we wellicht samen met Belvedère.
Fort Vechten is de eerste locatie waar we aan de slag
gaan voor de Limes. Voor de uitvoering zoeken we
er nog partners bij. Verder zijn we met het Kromme
Rijngebied bezig met het lokaliseren van de precieze
locatie van de Limes.
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4. Kunt u zich vinden in het oordeel van de jury? Dat ze zo
streng waren in de eerste fase, en hun uiteindelijke keuze
voor A Tempore Romanorvm?
Vanuit de provincie kijken we er toch weer anders tegen
aan dan de jury. Wij leggen andere accenten. Wat me
opviel was dat binnen de jury vanuit de ontwerphoek
en vanuit de archeologiehoek de plannen verschillend
werden beoordeeld. Dat is een belangrijk gegeven. Het
gesprek tussen de ontwerper en de archeoloog moet
immers wel worden voortgezet. Wat me trouwens opviel
was dat er weinig archeologen in de teams zaten.
De jury heeft natuurlijk gekeken of een plan uitvoerbaar
was maar ook of het conceptueel goed was uitgewerkt.
Ik kijk meer of er ideeën tussen zitten die realiseerbaar
zijn zowel financieel als qua politiek. Een plan wat mij
wel aansprak was de inzending WEG waarbij gebouwen
schuin in de grond stonden en daar gedeeltelijk in
wegzonken. Dat geeft een sterk beeld.
A Tempore Romanorvm is een conceptueel plan. Wat
betreft de uitwerking: ik zie het nog niet voor me dat
ik met boeren uit het Kromme Rijn gebied om de tafel
zit om over grondverwerving te praten. Daarentegen
zijn de publieke ruimtes met de Romeinse vormentaal
wel heel aansprekend. Het is een mooi idee maar dus
moeilijk uitvoerbaar.
De inzendingen waarbij veel wordt gegraven zoals bij
de Dom en bij Fort Vechten zijn wel erg rigoureus en
gaan mij wat te ver.
5. Veel inzendingen laten de Limes aan het oppervlak
komen door middel van symbolen, zoals licht, landmarks,
trommels enz. Terwijl andere inzendingen de Limes ten
grondslag leggen aan grootschalige veranderingen in het
landschap. Hoe denkt u hierover? Moet je de Limes op
kleine schaal laten zien met symbolen, of kan de Limes op
een grootschaliger manier invloed hebben op de ruimtelijke
ontwikkelingen of zit daar misschien nog iets tussen in?
De Limes als richtinggevende structuur gaat niet
lukken. Dat zie ik niet gebeuren omdat daarvoor het
onderwerp niet sterk genoeg is en de noodzaak te
weinig aanwezig is. Bovendien weten ontwerpers nog
niet goed hoe ze dat moeten uitwerken, het onderwerp
is te vaag om richting te geven: het behoudsbelang is

te weinig gelokaliseerd.
In Leidsche Rijn bijvoorbeeld is een gebied
aangewezen als archeologiepark wat verder niet
duidelijk is vormgegeven. Zulke plekken blijven vaag, je
kunt er geen verhaal bij vertellen.
Enkele inzendingen namen de Limes als reden om de
hele stroomrug vol te bouwen, daar geloof ik niet in,
er zijn wel andere belangrijkere redenen om ergens
te bouwen of niet. Zo’n inzending werkt dan vanuit de
Limes in plaats vanuit de ontwikkelingen. En je moet
juist uitgaan van de ontwikkelingen die zich voordoen
en daar de Limes in verwerken. Al die plekken bij elkaar
kunnen dan een conceptuele eenheid vormen.
6. In Xanten (Duitsland) maken ze letterlijke reconstructies
van een Romeins dorp, in Rome bouwen ze schijnbaar
achteloos om de archeologische resten heen. Hoe zou
Nederland volgens u om moeten gaan met de Limes?
Hier in Nederland hebben we een heel andere soort
Limes. Wij hebben geen grote gebouwen of iets
dergelijks, bij ons is het meer het verhaal van het
verborgene. Dat moeten we dan ook als gegeven
beschouwen en als uitgangspunt nemen.
Wat je moet voorkomen is een platte visualisatie van de
Limes die de fantasie doodslaat. Wat wel kan is op een
bepaalde plek aangeven dat daar de Limes ooit heeft
gelopen en eventueel bij een castellum kun je nog wat
groter uitpakken. In ieder geval geen reconstructies.
In Leidsche Rijn is een workshop gegeven over hoe om
te gaan met een wachttoren daar. De uitkomst daarvan
was terughoudend markeren en daarnaast activiteiten
organiseren die de plek tot leven brengen. Dit zou ook
een aanpak voor de hele Limes kunnen zijn.
7. Kent u nog meer projecten binnen de provincie Utrecht
waar men zich heeft laten inspireren door de archeologie?
(en buiten Utrecht?)
In de binnenstad Woerden gaan ze een ondergrondse
parkeergarage bouwen en daar willen ze ook wat met
de Romeinen doen.
Bij Hoge Woerd liggen fundamenten van een badhuis
waar ze een nieuw badhuis bovenop willen bouwen.
Op het Domplein liggen fundamenten van muurresten

die ze beter toegankelijk willen maken, bijvoorbeeld
met ondergrondse routes.
Wijk bij Duurstede doet op het moment niets en in
het Kromme Rijn gebied zijn we dus nog bezig met
onderzoek naar de Limes.
Verder ligt er op de Grebbeberg bij Rhenen een
walburg. Michael van Gessel heeft daar een ontwerp
voor gemaakt, een ‘visualiseringproject’. [In Houten
is ook een projecy van de gemeente waarbij men op
archeologisch interessante plekken kunstwerken laat
realiseren.
8. Wat vindt u van de Romeinse wachttoren die naast fort
Vechten is geplaatst?
De toren is een tijdelijk iets. Ik vind het aan de ene kant
wel jammer omdat je op de plek waar een castellum
heeft gelegen geen wachttoren verwacht. Maar de toren
vervult zeker een goede publieksfunctie. Je ziet dat het
mensen nieuwsgierig maakt en dat ze stoppen om er
even te kijken.
Een medewerker van de provincie stelde daarom voor
om gewoon vier van die torens tussen Woerden en Wijk
bij Duurstede te zetten. Maar dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Uiteindelijk zou ik op die plek liever een op
het castellum geïnspireerd ontwerp zien.

Gerda Roeleveld & Lisette Groot Kormelink
VROM
3 mei 2005

Gerda Roeleveld heeft 2 jaar in kernteam Belvedère
gezeten; bezig met Hollandse Waterlinie > rijksproject;
zochten nog een rijksproject van zelfde omvang als
HWL > Limes; 7 jaar initiatieven maar kwam niks van de
grond;

Hoe is daar omgegaan met de overblijfselen van een laag?

Uniciteit Limes benadrukken belangrijk

Kijk op de website van Belvedère; 150 projecten:
zoeken op kenmerken, paar met archeologie. Hollandse
Waterlinie > Eric Luiten.

4. Op de website van Belvedère staat dat in de plannen
voor (her)inrichting van het Limesgebied de Limes noch als
relict, noch als fenomeen voorkomt.
Waarom zou de Limes per se als fenomeen naar voren
moeten komen? Is alleen rekening houden met de
Limesresten bij de ruimtelijke inrichting niet genoeg?

Bij een basisschool hadden ze op plekken waar ze
vuurplaatsen hebben gevonden cirkels gemaakt in het
plaveisel.
Almere > stedenbouwkundig ontwerp dat anticipeert op
wat ze mogelijk gaan aantreffen in de grond. Fietsroute
langs de archeoplekken, archeoplekken zelf als groene
huiskamers. Net als een puzzel waarbij je een lijntje
moet trekken van nummer naar nummer waarna er een
plaatje ontstaat.
Leidsche rijn: te laat geanticipeerd op archeologie.
2. Het Belvedère credo luidt: ‘behoud door ontwikkeling’,
denkt u dat alle objecten en structuren die behouden
moeten blijven zich daarvoor lenen? Is het wel uitvoerbaar
voor alle lagen?
Zoals b.v. de muur van Hadrianus in Engeland, wat zou je
daar aan moeten ontwikkelen?
ROB heeft een indicatieve kaart met vindplaatsen waar
plekken op staan aangegeven waar een hoge trefkans
is van goed bewaarde archeologie. Maar je kunt niet
altijd alles bewaren. Sommige plekken moet je wel
gewoon laten liggen.
Voor Hadrians wall zijn wel beheersplannen en
overeenkomsten met boeren gemaakt.
3. Welke andere benaderingen naast ‘behoud door
ontwikkeling’ zouden passen bij onderliggende lagen die je
wilt bewaren?

Kunst is om initiatieven vanuit onderop te stimuleren
en tegelijkertijd een overkoepelende visie te
handhaven;

Direct
In situ
Functie geven = sterke bescherming

1. Zijn er projecten te noemen die overeenkomsten hebben
met dit vraagstuk? Projecten waar b.v. ook sprake was van
archeologische resten die moesten worden ontzien.

Indirect
Als je mensen meer bewust maakt van archeologie heb
je draagvlak om te conserveren

Afgezien van redenen zoals draagvlak creëren voor behoud
van de Limes, welke andere reden zou je kunnen hebben
om de Limes als fenomeen te laten zien?
Fenomeen > niet opvatten als zodanig.
Randstad associeer je niet met archeologie, Drenthe
met hunebedden daarentegen wel.
Duitsland maken ze het gewoon na, past bij die
cultuur? In Nederland in ieder geval niet.
5. Hebt u de prijsvraag De Romeinse Lijn gevolgd? Wat
vond u van de inzendingen?
Het feit dat er zo weinig inzendingen een ruimtelijk plan
hebben en het merendeel het juist op de communicatie
gooit, wil dat niet zeggen dat je de Limes misschien maar
moet laten voor wat het is en hooguit beschermen?
Is het wel legitiem om de Limes zo’n grote rol te laten
spelen in het heden? Waarom is de Limes belangrijker dan
huidige structuren?
Nee niet echt.
Niet kiezen voor Duitse aanpak (namaken), maar kijken
wat bij onze cultuur past > virtueel? GPS zou wel een
goede manier zijn om de Limes te laten zien.
Limes heeft ook ordenend gewerkt. Maar door de Limes
de grondslag te laten zijn voor huidige ontwikkelingen
geef je teveel gewicht aan de Limes.
6.Is het wel mogelijk om in zo’n druk bezet land alles
te willen bewaren? Moeten we niet kiezen: bewaren of
ontwikkelen?
Wat betreft gebouwen is het simpel: nieuwe functie erin
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> klaar; letterlijk behoud door ontwikkeling.
Archeologie kun je in museum stoppen en
tentoonstellen > ook behoud door ontwikkeling in feite.
Behoud door ontwikkeling = kiezen voor waardevolste
en daar omheen ontwikkelen.
In een dynamisch gebied van de Limes is er geen keus,
ontwikkelingen houd je niet tegen. Verdrag van Malta
zorgt ervoor dat er aandacht aan bodemarchief moet
worden besteed, dus daarin is ook geen keus.
7. Wat vindt u van de Romeinse wachttoren die naast fort
Vechten is geplaatst?

in twee stukken wordt gesneden. Dat het twee
helften zonder relatie worden met het gevaar dat het
zuidelijkste puntje dan toch nog wordt bebouwd. Als je
een weg daar aanlegt moet men iets van vicus proeven.
Misschien moet je iets met wegdek doen dat mensen
letterlijk voelen dat er iets aan de hand is. Het moet
niet alleen maar een ontsluitingsweg zijn! Misschien
mogelijkheid tot afslaan?
Tijdens een workshop kwam iemand met het idee om
van de Castellumlaan een winkelstraat te maken en
af te sluiten voor snelverkeer. Dan krijg je weer het
‘drukke levendige’ gevoel van weleer.

Toren is een stukje folklore. Spreekt mensen aan, op
die plek komen ook veel mensen. Had er meer moeite
mee gehad als toren in Groningen had gestaan. Je
moet het niet overal doen.

- Hebt u de prijsvraag De Romeinse Lijn gevolgd? Wat vond
u van de inzendingen?

Iepie Roorda en Guido Mauro

- In Xanten (Duitsland) maken ze letterlijke reconstructies
van een Romeins dorp, in Rome bouwen ze schijnbaar
achteloos om de archeologische resten heen. Hoe zou
Nederland volgens u om moeten gaan met de Limes?

Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, sector Behoud, regio west,
uitvoering en handhaving monumentenwet (Iepie),
Inrichting en beheer (Guido)
10 mei 2005
Beiden hebben archeologie gestudeerd. De taak van
Iepie is de aanwijzing van beschermde monumenten en
wijzigingen daarin bekijken enz. De taak van Guido is
adviseren in de inrichting.
De twee ontwerpen die gemaakt zijn voor Hoge Woerd
heeft de gemeente laten vallen en is nu i.s.m. het ROB
zelf aan de slag gegaan met dit gebied. De concepten
van de 2 bureaus hebben ze dus volledig laten vallen.
Een van de twee ontwerpen spaarde de archeologie
absoluut niet. De gemeente gaat heel gefaseerd te werk
bij Hoge Woerd, onder andere vanwege het geld.
Misschien is het een idee om contact met ze op te
nemen, wellicht kan mijn ontwerp iets bijdragen aan het
uiteindelijke plan.
Als de (drukke, doorgaande) weg dwars door de vicus
loopt zijn Iepie en Guido bang dat het monument
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Guido heeft de vraag gevolgd maar niet echt de
inzendingen. Iepie heeft de prijsvraag niet gevolgd.

Xanten moet je misschien meer in tijd zien dan
landgebonden. In Lelystad en Orvelte (en Archeon)
hebben ze ook een prehistorische stad nagebouwd.
Wij bouwen dus even goed letterlijke reconstructies.
Bovendien heeft Xanten ook een modern deel.
- Zou volgens u alleen rekening moeten worden gehouden
met de archeologische resten, dat het slechts technische
randvoorwaarden voor het ontwerp zijn, of is het juist een
goede zaak dat de ontwerper zich laat inspireren door de
archeologie?
Dat is geen makkelijke opgave om het ontwerp te
laten inspireren op de archeologie. Wel hebben
ontwerpen vaak de Belvedèregedachte, zeker in
stedenbouwkundige ontwerpen.
Het eerste doel is het behoud van de archeologie,
inspiratie komt pas op 2. De inspiratie mag niet ten
koste gaan van het behoud.
- Kent u voorbeelden van inrichtingsprojecten waar op een

vernieuwende manier is omgegaan met archeologie?
Leiden Roomburg: In een vroeg stadium heeft de
landschapsarchitect gesproken met archeologen. 20
ha archeologie waarvan 5 ha park werd en 15 ha werd
bebouwd. Die 15 ha zijn ook helemaal onderzocht.
De oude kwelderwal is 1.80 m opgehoogd (dat kon
bleek uit een zettingsonderzoek) en daarop zijn
bomen geplant van soorten die ook in de ijzertijd
voorkwamen. Waar vroeger de offerplaatsen waren is
nu een rustplaats. Er staan heggen om in te dolen en
er staan bankjes. Wat vroeger de kreek was is nu een
skatebaan met in het asfalt voorwerpen die gevonden
zijn erin verwerkt. En er komen vlasakkers net zoals in
de Middeleeuwen.
Om het park heen ligt een hoogwatersloot zodat de
waterstand gehandhaafd blijft. In de vinex wijk ging de
waterstand n.l. omlaag. De hoogwatersloot was tevens
een fysieke barriere voor de aannemers die bezig waren
met de vinex wijk. Anders dreigt het gevaar dat ze toch
wat grond tijdelijk in het park storten waardoor zetting
kan optreden of ze snoepen wat klei weg.
Het park is ontworpen door Bureau Adrichem. Dit
ontwerp is eigenlijk het enige ontwerp bekend bij Guido
voor een groter gebied waar inspiratie is geput uit de
archeologie.
Leiden Roomburg: meneer Kahoes
(stedenbouwkundige) van gemeente Leiden heeft
een castellum verbeeld aldaar. Heeft niet 1:1 in het
grond oppervlak laten zien, hij is niet bang om van de
werkelijkheid af te wijken.
Broekpolder: park met nederzetting uit de
middeleeuwen en ijzertijd. Geen 1:1 vertaling maar
gericht op de vondsten. Ontwerp van Bureau Adrichem.
Houten: verwijzingen naar archeologische vindplaatsen
Valkenburg: doorsnede Romeinse weg met stenen
cypressen ernaast. (vond Guido ok)
Park Kalkriese: met blauwe hyacinten is de oude
rivierloop nagebootst.

ROB heeft HNS opdracht gegeven om een ontwerp te
maken voor het kasteelterrein van Haarzuilens (boven
Leidsche Rijn). Het gaat niet alleen om het kasteel maar
ook om meer archeologie in de grond.

letterlijk heeft gelegen.

2D figuren in het landschap (romeinse ruiters) (of
paarden in Nederland langs bepaalde wegen waarvan
alleen contour zichtbaar is).

Het totaal ophogen. Normaal wordt het tracé
uitgegraven en vervolgens volgestort met zand waar
dan het asfalt op komt. Uitgraven is nu geen optie
natuurlijk, dus ophogen.

Er zijn niet heel veel voorbeelden van goede plannen
met de Belvedèregedachte (je laten inspireren door de
archeologie). Vaak zijn het 1:1 vertalingen.
Vaak zijn voorbeelden toch op kleine schaal of
architectonisch van aard.
- Wat vindt u van de Romeinse wachttoren die naast fort
Vechten is geplaatst?
De toren is een Duits model. Men wilde een eerste
aanzet doen voor het gebied en in Duitsland hadden ze
al van dergelijke torens gebouwd. Die zijn als voorbeeld
voor deze toren genomen. Maar het heeft niks met de
werkelijkheid te maken. Guido is bij de totstandkoming
betrokken geweest.
Guido stoort zich er niet aan dat het niets met de
werkelijkheid te maken heeft. Het gaat erom dat het de
aandacht trekt. Qua aandachttrekker is de toren wel
goed en het is ook maar een tijdelijk bouwwerk.
Voor de lange termijn oplossing moet je niet willen
concurreren met het fort. Het castellum kun je bv in 2D
(in het grondvlak) weergeven op een rustige manier
zodat mensen er ‘per toeval’ op komen als ze rond het
fort lopen.
Technische vragen
1 hoe diep mag er gegraven worden op archeologisch rijke
plekken?
30 cm, lokaal misschien meer, doordat grote bomen
daar wellicht vroeger gestaan hebben en het al
omgewoeld hebben.
Er zullen minder sporen aan de randen van het
rijksmonument zijn, omdat daar het dorp ophield / niet

3 Hoe kan je een weg aanleggen en zo min mogelijk
schade veroorzaken?

4 is het mogelijk om water te maken op archeologie?
Dat wordt wel moeilijk, het wordt dan heel ondiep water.
Het kan al niet diep en voor de constructie heb je ook
ruimte nodig dus dan houd je niet veel water over. In
het midden kun je het wel dieper maken om dat de
archeologie daar ook dieper zit. (ziet tek)
5 kan een boomgaard veilig op archeologie?
De nieuwe generatie laagstam boomgaarden kunnen
wel op de Hoge Woerd.
6 Hoeveel kun je het terrein maximaal ophogen zonder dat
er drukking ontstaat zodat je er b.v. bomen kunt planten?
Daarvoor moet je per gebied een analyse maken: wat zit
er in de grond? wat zijn de bodemeigenschappen? Dan
kun je het risico van zetting bepalen.
Normaal gesproken kun je wel van 30 cm tot 50 cm
ophogen. Zeker op de stuwwal wat wel een stevige
ondergrond is zal de zetting wel meevallen. Als je meer
dan 50 cm wil ophogen moet je een zettingonderzoek
laten uitvoeren.
Voor Hoge Woerd is nog geen zettingonderzoek
gedaan.
7 de waterstand mag niet fluctueren?
De waterstand mag niet verlaagd worden! Een
hoge waterstand is niet automatisch goed. De
watersamenstelling is namelijk ook belangrijk voor de
invloed op de archeologie.
Aspecten: zuurstof (hoe meer hoe slechter); stikstof;
chloor; voedselrijkheid; fluctuatie; redox potentiaal;

Alhoewel verhogen altijd beter is dan helemaal niet
verhogen ook al is de kwaliteit slechter (?)

Machiel Hopman

secretaris prijsvraag de Romeinse lijn
18 mei 2005
De provincie Utrecht had een eerste opzet gemaakt

voor de prijsvraag. Aorta vroeg aan Machiel Hopman
of hij de opgave verder kon uitwerken. Zodoende is hij
ook secretaris van de prijsvraag geworden.
In Nederland is er in de ruimtelijke ordening een
fundamenteel gebrek aan historisch besef. Hoe
integreer je cultuurhistorie op een vanzelfsprekende
manier?
In de mediterrane landen lijkt dit er meer ingebakken
te zitten, daar wordt op een vanzelfsprekende manier
omgegaan met cultuurhistorie. Rome is hier een
voorbeeld van.
Als je aan een prijsvraag meedoet, zou je ook naar de
jury moeten kijken: wie zitten er allemaal in de jury?
Wie gaat zijn stempel drukken? De jury was overigens
heel streng bij het beoordelen van de inzendingen.
De inzending Limes Open heb ik in mijn analyse van
de prijsvraag als ruimtelijk aangemerkt. Maar doordat
het idee zo ver is doorgevoerd, over de hele linie
golfvelden aanleggen, valt het eigenlijk ook weer heel
erg onder communicatie. Zo’n opmerkelijk plan leidt
namelijk tot discussie.
Over de genomineerden: A Tempore Romanorvm is een
traditioneel plan en heeft een poëtische aanpak maar
gaat ook over materialiteit, het plan was onderbouwd
met een gedegen analyse. De inzending Citroen heeft
zowel een ruimtelijke als een communicatie component.
Uiteindelijk is het plan teveel blijven hangen in
de branding. Het zag er mooi uit maar tijdens de
verdieping in de 2e fase bleek dat het plan niet verder
doordacht was. De Ommekeer was heel sterk omdat ze
vindplaatsen van archeologie juist als plek aanwezen
om te bouwen, terwijl dat meestal juist andersom
is. Op die manier maak je archeologie economisch
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aantrekkelijk. Us-Us kan aangemerkt worden als
mentaliteitsplan. Naast deze vier verschillende plannen
wilde de jury er ook nog een plan bij met water als
belangrijkste inzet. Dat is Poldermark geworden.
1 Zijn de inzendingen in bepaalde categorieën ingedeeld,
en zo ja: In welke categorieën zijn de inzendingen
verdeeld?
Nee, er zijn geen categorieën gemaakt. De jury heeft
in eerste instantie punten gegeven aan inzendingen
(1 of 2 punten). Daardoor ontstonden wel groepen:
inzendingen die veel punten hadden en inzendingen
die minder of geen punten hadden gekregen. Elk
jurylid vertegenwoordigde een bepaalde groep van
inzendingen die de voorkeur genoten van dat jurylid.
De enige groep die is gemaakt waren de plannen die
water als inzet hadden. De relatie tussen de Limes en
water is immers duidelijk.
Vervolgens hebben de juryleden ‘hun’ plannen
verdedigd tegenover de andere juryleden. Hierbij vielen
weer een aantal plannen af omdat ze niet meer werden
opgepakt door de jury om verdedigd te worden.
Mijn inzending De Verbeelding heeft wel punten
gekregen, maar is in de ‘verdedigingsronde’ afgevallen.
2 De jury was niet heel enthousiast over de inzendingen
van de eerste fase. Wat had de jury dan wel verwacht
van de eerste fase? En wat was de bedoeling van het
‘communicatieplan’?

geëindigde inzendingen kunnen wel beschouwd
worden als de richting waarin het gezocht moet
worden. Zo is A Tempore Romanorvm poëtisch.
De Ommekeer heeft een belangrijk economische
inslag. Normaal gesproken wordt archeologie als een
beperking gezien, want eigenaren mogen niet meer
bouwen enz. In deze inzending wordt dat letterlijk
omgekeerd. Archeologie wordt hier ‘beloond’ door
juist te laten bouwen op vindplaatsen. Ten slotte vormt
branding een belangrijke component van de inzending
Citroen. Deze inzending weet de Limes op een goede
manier te verkopen.
3 - In de prijsvraag staat dat de jury op zoek is naar
‘voorstellen waarbij de Limes als ruimtelijk fenomeen wordt
betrokken bij vraagstukken van ruimtelijke ordening en
landschappelijke inrichting’.
Maar er zijn maar enkele inzendingen met een ruimtelijke
aanpak. De meeste inzendingen laten de Limes zien d.m.v.
symbolen, wat geen ruimtelijke aanpak is maar alleen een
toevoeging aan het landschap. Enkele inzendingen hebben
zelfs bewust geen ruimtelijke ingrepen gedaan.
Op basis hiervan zou je je opnieuw kunnen afvragen of je
de Limes wel moet integreren met hedendaagse ruimtelijke
opgaven. Hoe denkt u hier over als u de opmerkingen van
de juryleden op een rijtje zet?
Je kunt het ook zo stellen dat de inzenders gewoon
nog niet goed weten hoe zo’n opgave aan te pakken. Ze
hebben zich er zo gezegd nog niet aan durven branden.

gigantische omvang. De Romeinen gingen slim om met
het landschap, daar kunnen wij nog wat van leren. In de
ruimtelijke ordening hoef je niet perse letterlijk met de
Limes rekening te houden maar dus wel met de manier
van omgaan met het landschap, daar kunnen wij ook
wat mee doen.
Zo maakten de Romeinen een systeem van het
landschap. De afstand tussen de castella was
bijvoorbeeld afhankelijk van de tijd waarbinnen
soldaten van castellum naar castellum moesten kunnen
lopen. En ze hadden ook een snelle route en een droge
route. De plek voor een castellum werd dus niet alleen
bepaald door de ondergrond, maar er zat ook een
systeem in.
5 Waarom is de vraag zo eng gesteld? De jury zoekt
ontwerpvoorstellen die d.m.v. ‘behoud door ontwikkeling’
een bijdrage leveren aan de ruimtelijke inrichting. Maar
er zijn meer rollen te bedenken die de Limes kan spelen.
Suggesties die hiervoor worden gedaan door de inzenders
worden nu ‘afgestraft’, terwijl het juist interessant is te zien
welke verschillende visies er zijn wat betreft het omgaan
met een vergane laag in het huidige landschap.
De jury heeft vooral gekeken of een inzending
daadwerkelijk ‘iets in gang gaat zetten’. Er is niet alleen
maar gelet op het ruimtelijke aspect, dus wat dat betreft
is de vraag niet eng gesteld.
Zoals bijvoorbeeld de inzending Limes Line die een
busverbinding voorstelde tussen steden binnen
heel Europa. Deze inzending blijft teveel een idee,
het gaat niet fundamenteel iets doen met de Limes.
Dit was bij meerdere inzendingen het geval: het idee
was goed maar de vertaling naar het landschap was
onvoldoende.

De 2e fase was de jury ook nog niet geheel tevreden,
zelfs de inzending die de eerste prijs heeft gekregen
‘is het nog niet helemaal’. De jury heeft nog niet het
gevoel dat het vanzelfsprekend is. We hebben het in
Nederland nog niet zo onder de knie, het integreren van
cultuurhistorie. Het zit nog niet in onze cultuur.
VB Leidsche Rijn – Hoge Woerd: zijn drie ontwerpteams
op gezet om ontwerp te maken maar is uiteindelijk niets
uitgekomen.
VB In Utrecht op de Mariaplaats staat een
parkeergarage ontworpen door rijksbouwmeester Bob
van Reeth dat is gebaseerd op een Romeins badhuis.

Mijn inzending geeft geen ruimtelijke oplossing, maar
‘vlucht’ in de virtuele laag. De Verbeelding zou aan
kracht winnen als er een link was gemaakt tussen de
virtuele laag en de landschappelijke laag. Zie prijsvraag
Fused Space: gaat over het verbinden van de virtuele
ruimte met de openbare ruimte.
4 - Bepaalde inzendingen zoals De Ommekeer en Us-Us
nemen de Limes als grondslag voor de ruimtelijke inrichting.
Is het wel legitiem om de Limes zo’n grote rol te laten
spelen in ontwikkelingen in het heden? Waarom zou de
Limes belangrijker zijn dan huidige structuren?

6 In het juryrapport wordt gesteld dat er nog geen passende
oplossing is aangedragen ‘hoe musealisering van de Limes
te realiseren is in relatie tot het hedendaagse en hoe
omgegaan moet worden met behoud door ontwikkeling’.
Zijn dit niet twee tegenovergestelde zaken?
Musealisering is over het algemeen toch niet gewenst of
heeft de provincie Utrecht hier andere ideeën over?

De belangrijkste aspecten van de drie hoogst

Ja, dat is legitiem omdat de Limes een structuur is van

Musealisering = iets tonen aan de mensen.
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Musealisering en behoud door ontwikkeling moet je
juist wel samen kunnen brengen.
7 - Wat vindt u van de Romeinse wachttoren die naast fort
Vechten is geplaatst?
Ik ben de toren steeds minder erg gaan vinden
naarmate ik langer bezig was met de Limes. Het is voor
mij een soort symbool geworden. In eerste instantie is
de toren misschien lachwekkend maar het is in ieder
geval wel een stap in een bepaalde richting. Daardoor
fungeert het als ijkpunt. Er wordt over gepraat en alles
wat onderdeel is van het debat = architectuur. Daardoor
kan je het ook niet afdoen als ‘goed’ of ‘slecht’. De
toren is maar wel mooi gerealiseerd dus de mensen
die daar achter zitten hebben wel draagvlak gecreëerd,
hun plan ‘verweven’ met andere niveaus (sociaal,
economisch).
8 - Ik heb hier twee schema’s die beiden verschillende
mogelijkheden laten zien voor het omgaan met oude
objecten en structuren. Ze zijn onduidelijk en niet compleet
volgens mij, dus ben ik zelf een nieuw schema aan het
maken. Heeft u hier opmerkingen bij en heeft u misschien
zelf ook nog ergens een dergelijk schema?
Naast ruimtelijke oplossingen kun je ook nog een
virtueel schema maken. Hoe ga je deze linken met
de ruimte? In mijn inzending De Verbeelding valt het
virtuele nu onder ‘negeren’ in het schema. Maar je
kunt het ook onder ‘transformeren’ laten vallen. De
combinatie van virtuele aanpak met een ruimtelijke link
maakt je plan sterker.
In het schema kun je ‘mooi’ misschien beter vervangen
door beleving, poëzie, of het verhalende.
Meer programma is handig bij het ontwerpen. In een
schema kun je wel verschillende keuzes voorleggen
maar in de praktijk heb je soms geen keus. Als
ontwerper moet je uitgaan van de concrete vraag, dat is
veel meer sturend.
In het schema kun je nog veel meer lagen opnemen:
economisch, sociaal / maatschappelijk, enz. Nu gaat
het schema alleen maar over de fysieke laag. Het is
belangrijk voor een goed plan dat er verschillende
lagen aan elkaar gekoppeld worden.
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