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Romeinse Limes als Werelderfgoed?

De Romeinse limes – multifunctionele grens 
van een wereldrijk
Drs. Paul van der Heijden, RomeinenNU en Tijdlijn Historische 
Projecten

De Romeinse limes is niet in één keer aangelegd, maar in de 
loop van tientallen jaren ontstaan. Dat heeft te maken met 
verschillende strategieën van de opeenvolgende keizers. 
Pas zo’n zestig jaar nadat de eerste legionairs in Nijmegen 
neerstreken, werd de Rijn gezien als definitieve grens. 
Door de vele aangelegde forten langs de Rijn lag de nadruk 
bij historisch en archeologisch onderzoek vooral op het 
militaire, defensieve karakter van de limes. Inmiddels 
verschuift de aandacht naar heel andere aspecten. De limes 
was geen Berlijnse muur, maar een open grens. We kunnen 
de limes dan ook beter zien als een typisch Romeinse vorm 
van gebiedsafbakening, vooral gevoed vanuit juridische, 
bestuurlijke, economische en culturele motieven. Dat zijn 
ook precies de elementen die we scharen onder het begrip 

De Neder-Germaanse Limes als onderdeel 
van de grens van het Romeinse Rijk: Wereld-
erfgoed van uitzonderlijke universele waarde
Dr. Rien Polak, Radboud Universiteit / Nederlandse Limes 
Samenwerking

In de 2de eeuw na Chr. bereikte het Romeinse Rijk zijn 
grootste omvang. De grenzen van het rijk strekten zich uit 
over duizenden kilometers en doorsneden drie continenten: 
Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Europa. Met zijn 400 
km langs de rivier de Rijn, maakte de Neder-Germaanse 
Limes hiervan een klein, maar niet onbelangrijk deel van 
uit. Hier ontstond voor het eerst een lineair grenssysteem, 
in een landschap dat door de frequente overstromingen 
en verplaatsingen van de Rijn hoge eisen stelden aan het 
Romeinse militaire vernuft.
Door de hoge grondwaterstand in vooral het Nederlandse 
deel van de Neder-Germaanse Limes is de conservering 
van hout en andere organische resten (bijv. zaden, leer) 
uitzonderlijk goed. Dit deel van de rijksgrens biedt daardoor 

De Romeinse limes, de grens van het Romeinse rijk, krijgt de 
laatste jaren steeds meer aandacht en wordt mogelijk ook 
uitgeroepen tot werelderfgoed. Wat is de limes nu precies? 
Waarom liep de limes dwars door Nederland en welke 
betekenis moeten we eraan hechten? En wat kunnen we er 
nog van zien?

‘beschaving’. De Romeinen waren daarin overigens niet 
dogmatisch, ze drongen de mediterrane beschaving zeker 
niet op. Door de aanwezigheid van Kelten, Germanen, 
mediterrane Romeinen en hulptroepen uit Spanje en Thracië 
ontstond hier zelfs de eerste multiculturele samenleving van 
Noordwest-Europa.

Reconstructie van een limesfort op schaal in Ruffenhofen (Beieren)

Ulpia Noviomagus (Romeins Nijmegen), badhuis en omgeving. 
Impressie getekend door Mikko Kriek.



Het volgend Basteicafé is donderdag 12 december, en gaat 
over de Nijmeegse gierpont Zeldenrust, die eeuwenlang 
de verbinging over de Waal met Lent en het noorden 
onderhield.  Sprekers zijn: Paul Dickmann over de gierpont 
zelf, Kees Moerbeek over Hendrick Heuck en René van 
Hoften over de beleving van de gierpont.

De desintegratie van het Nederlandse  
deel van de limes
Dr. Harry van Enckevort, 
Archeoloog bij de gemeente Nijmegen

Tussen 165 en 198 werd de provincie Germania inferior 
getroffen door een reeks crises (pokkenpandemie, Chauci, 
de opstand van Maternus, strijd om de keizertroon). In deze 
turbulente jaren werden de castella op de zuidelijke oever 
van de Rijn en tal van nederzettingen in het achterland van 
de limes verlaten, waardoor een einde kwam aan de Pax 
Romana. Rond het jaar 200 slaagden de Romeinen erin de 
limes langs de Rijn te herstellen, maar rond 270 werden de 

inzicht in aspecten van het militaire systeem die elders niet of 
slechter bewaard zijn, zoals houtbouw en voedselvoorziening. 
De tientallen scheepswrakken die in verlande beddingen van 
de Rijn zijn gevonden, vormen daarbij een bijzonder element.
Nadat de Muur van Hadrianus in Noord-Engeland in 1987 
op de Werelderfgoedlijst van Unesco is geplaatst, is het plan 
ontstaan om de hele Romeinse rijksgrens voor te dragen 
als Werelderfgoed. In 2005 en 2008 zijn twee nieuwe delen 
op de lijst geplaatst, en nu is er een kleine golf van nieuwe 
voordrachten in voorbereiding. De voordracht van de Neder-
Germaanse Limes zal in januari a.s. plaatsvinden.

limesversterkingen door dreigingen van buitenaf definitief 
opgegeven. Nadat de Romeinse veldheer Constantius Chlorus 
de controle over het gebied ten zuiden van de Rijn in 293 
had herwonnen, werden in het Bataafse enkele nieuwe 
castella (Nijmegen, Cuijk, Rossum) gebouwd. Vermoedelijk 
is tegelijkertijd aan de monding van de Rijn het castellum 
Brittenburg gesticht. Er zijn geen aanwijzingen dat de 
opgegeven limesversterkingen tussen de Brittenburg en 
Nijmegen in de 4e eeuw opnieuw in gebruik zijn genomen. 
Vondsten van de verlaten castellum-terreinen langs de Rijn 
laten zien dat ze nog steeds in de 4e eeuw werden bezocht, 
vermoedelijk voor de winning van grondstoffen, voornamelijk 
metaal, glas en bouwmateriaal. 

Uit nederzettingsonderzoek blijkt dat het directe achterland 
van de limes, met uitzondering van de Betuwe in de loop van 
de 4e eeuw steeds verder ontvolkt raakte. Alleen het Bataafse 
gebied rond Nijmegen maakte in het begin van de 5e eeuw 
daadwerkelijk nog deel uit van het Romeinse rijk. Een smalle 
gang langs de Maas vormde de belangrijkste verbinding met 
de meer zuidelijk gelegen delen van het Romeinse rijk. In 
die tijd kwamen de Romeins munten niet meer uit ver weg 
gelegen muntplaatsen, maar werden die in het rivierengebied 
geslagen. Bij de val van het West-Romeinse rijk komt een 
einde aan de Romeinse invloed in Nederland.

Houten vloeren van een Romeinse barak uit 42 na Chr., opgegraven in 
Alphen aan den Rijn.

Resten van een Romeins schip (voorgrond) en de Limesweg (midden), 
opgegraven in Utrecht-Leidsche Rijn.

Bijgaven in een 4e-eeuws graf in Nijmegen-Oost.


