
Katwijk strand
Brittenburg

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Een grens voor vierhonderd jaar
• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

Valkenburg
Castellum en omgeving

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Organisatie/inrichting van forten
• De nederzettingen bij de forten
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

RMO
Museum

• Een grens voor vierhonderd jaar
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Schrift en beeldcultuur langs de
limes

• Monetaire economie langs de limes

Park Matilo
Leiden Roomburg

• Bewakers van de grens
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• De samenleving langs de limes
• Waterwerken langs de grens

Museon
Museum, Den Haag

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• De bestuurlijke inrichting van het 
gebied langs de limes

Meermanno
Museum, Den Haag

• Van verovering naar grens-
verdediging

• De limes onder onze voeten

Swaenesteijn 
Forum Hadriani Corbulo K

• Historie en ontwikkeling 
• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• De bestuurlijke inrichting van
de limes

• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten

Archeon en 
Archeologiehuis

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Architectuur in hout en steen

Tempel|Kerkmuseum
Museum Elst

• De grens die culturen bij elkaar
bracht

• Het leger als sociale ladder
• Technologie en ambacht van het
leger 

• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Park Meinerswijk
Principia

• Van verovering naar grens-
verdediging        

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens 
• Architectuur in hout en steen

Aquaduct 
Landschap Groesbeek

• Technologie van het leger

Liemers museum
Zevenaar

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens   
• De limes onder onze voeten 

Bylandse Waard
Herwen landschap

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Waterwerken langs de grens
• De limes onder onze voeten 

Pannenbakkerij 
Holdeurn, landschap

• Technologie en ambacht van
het leger

• Architectuur in hout en steen

Wachttoren en weg
Heumensoord landschap

• Een grens voor vierhonderd jaar

Ceuclum
Cuijk | Museum  

• Een grens voor vierhonderd jaar   
• Organisatie/inrichting van forten
• Nederzettingen bij de forten 
• Technologie van het leger
• Architectuur in hout en steen
• Hergebruik van de limesruïnes

Nijmegen West
Markeringen

• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht

Nijmegen Valkhof
Castellum site

• Een grens voor vierhonderd jaar    
• Wat er met de limes gebeurde na 
de Romeinse tijd

Nijmegen Oost
Castra en omgeving

• Historie en ontwikkeling
• Het landschap in de Romeinse tijd 
• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur

• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Baron van Brakell
Museun Ommeren

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Museum Dorestad
Wijk bij Duurstede

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 
• Het landelijke gebied

Centraal Museum
PUG Collectie Utrecht

• De grens die culturen bij elkaar 
bracht

• Technologie van het leger
• Monetaire economie langs de limes

Museum Houten 
Kunstroute

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Bewakers van de grens
• De samenleving langs de limes

Fort Vechten
Castellum en museum

• Van verovering naar grens-
verdediging

• Het landschap in de Romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Woerden Kerkplein
Garage en museum

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Bewakers van de grens
• Organisatie en inrichting van de 
forten

• Scheepsbouw als lokale 
nijverheid

Castellum Hoge Woerd
Leidsche Rijn

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Technologische ontwikkelingen 
• Symbolen van Rome’s macht
• Archeologisch onderzoek van de
limes

Varen op de Rijn
Woerden

• Het landschap in de romeinse tijd
• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding  

• Scheepsbouw als lokale 
nijverheid

Zwammerdam
Bezoekerscentrum 

• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Scheepsbouw als lokale 
nijverheid

• Architectuur in hout en steen

Bodegraven
Markeringen

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Bewakers van de grens
• Organisatie/inrichting van forten

Alphen aan de Rijn
Markeringen en info

• De Rijn als cruciale militaire 
verbinding

• Waterwerken langs de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

DOMunder
Domplein Utrecht

• Historie en ontwikkeling 
• Het landschap in de Romeinse tijd
• Organisatie/inrichting van forten
• Architectuur in hout en steen
• Archeologisch onderzoek naar de
limes

Het Valkhof
Museum 

• De Rijn, grens van het Romeinse Rijk
• Ruimtelijke opbouw van de grens
• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur 

• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

Museum Kam
Gelders archeo centrum

• De Rijn, grens van het Romeinse rijk
• Historie en ontwikkeling
• Militaire organisatie, burgerlijk 
bestuur

• De samenleving langs de limes
• Symbolen van Rome’s macht

limes metrokaart versie 1.0

bijlage bij interpretatiekader nedergermaanse limes in nederland
het cement voor een aantrekkelijk erfgoed

Kromme Rijn
Landschap

• Het landschap in de Romeinse tijd
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