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1. Inleiding

Het monument Roomburg wordt op korte termijn heringericht tot park. Het verleden 

speelt een prominente rol bij het opstellen van de inrichtingsplannen. In de ondergrond 

zijn de restanten van een Romeins fort (castellum) met bijbehorende nederzetting (vicus) 

aanwezig. Ook liggen er resten in de bodem van een middeleeuws klooster, het zogeheten 

St. Margarethaconvent. Het Romeinse castellum zal in het park worden gevisualiseerd en 

krijgt een centrale functie als ontmoetingsplek en open podium. De plaatsechtheid van het 

castellum is hierbij een leidend element en wordt als een waardevol ingrediënt beschouwd 

voor de inrichting van het park. Om die reden is het van belang exact te bepalen waar het 

castellum in het verleden gelegen heeft. Aangezien bij voorgaand onderzoek al eens de 

noordwesthoek van het 3e-eeuwse stenen castellum is ontdekt, ligt het voor de hand de 

contouren van deze fase van het castellum verder in beeld te brengen, zodat het castellum in 

zijn geheel in de plannen kan worden opgenomen.

In een poging om de kennis over de ligging van het castellum uit te breiden heeft de 

Gemeente Leiden op 5 en 6 februari 2009 een geofysisch onderzoek laten uitvoeren op 

het monument en een aantal percelen daar omheen. Het onderzoek is uitgevoerd door 

GTFrontline, de unit Monumenten & Archeologie van de Gemeente Leiden en de Universiteit 

Leiden.

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 

Achtereenvolgens komen aan bod: de doel- en vraagstellingen van het onderzoek, de 

onderzoeksstrategie en de resultaten. Aangezien er in een aantal deelgebieden is gewerkt 

(afb. 1), worden per deelgebied de relevante vraagstellingen behandeld. Het rapport sluit af 

met een synthese waarin de vraagstellingen afzonderlijk beantwoord worden.

Afb. 1. Het onderzoeksterrein in Roomburg, met de deelgebieden I t/m VII die in dit rapport 

worden besproken (naar Brandenburgh & Hessing 2005).
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2. Doel- en vraagstellingen

Het geofysisch onderzoek had tot doel verder inzicht te verkrijgen in de archeologische resten 

in de ondergrond van het archeologisch Rijksmonument Roomburg en de directe omgeving. 

Het onderzoek richtte zich op een aantal vraagstellingen: 

Wat is de exacte locatie van het castellum?1 

 Wat is de loop van het kanaal van Corbulo: met name ten noorden en oosten van het   2 

castellum (richting Rijn)?

Hoe is de ligging van het castellum ten opzichte van het  kanaal en de Rijnoever?3 

Waar en hoe is er een oversteek over het kanaal gemaakt?4 

Waar loopt de limesweg buiten het castellum?5 

Zijn er in en rond het castellum (in de vicus) structuren te herkennen?6 

 Waar liggen de resten van het St. Margarethaconvent en in hoeverre is deze locatie te 7 

vergelijken met historisch kaartmateriaal?

3. Onderzoeksstrategie en methodiek

Het veldonderzoek vond plaats op een deel van het monument en enkele percelen 

daarbuiten. Tijdens de uitvoering van het onderzoek waren delen van het monument nog in 

gebruik door tuinders. Hierdoor waren deze percelen niet of slechts beperkt toegankelijk voor 

onderzoek. Een aantal onderzoeksvragen had betrekking op de omgeving van het Romeinse 

castellum (vraag 2 t/m 5). Om die reden is ervoor gekozen om de open terreinen rondom het 

monument zo veel mogelijk bij het onderzoek te betrekken. 

Tijdens het veldonderzoek is gebruikgemaakt van twee technieken: grondradar en tracer (zie 

paragraaf 3.1 en 3.2 voor nadere toelichting). De metingen zijn met een quad uitgevoerd 

door een specialist van GTFrontline (afb. 2). De metingen zijn grotendeels verricht langs 

meetlijnen met een onderlinge afstand van circa 1-2 meter (afb. 3). De positie van de 

metingen is door middel van GPS1 in het RD-stelsel vastgelegd.

1 GPS met Egnos-correctie.

Afb. 2. De metingen zijn grotendeels verricht met een quad, die een slede met de meetapparatuur 

achter zich aantrekt. In deelgebied II zijn de metingen lopend uitgevoerd, omdat hier geen ruimte 

was om met de quad te rijden. 

Afb. 3. De lijnen waarlangs de metingen van het geofysisch onderzoek zijn verricht.
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3.1 Georadar of grondradar (Ground Penetrating Radar, GPR)
Deze meettechniek wordt al vele jaren internationaal toegepast om ondiepe structuren in 

de ondergrond in beeld te brengen. De metingen zijn non-destructief van aard en worden 

uitgevoerd langs meetlijnen. Langs de meetlijn wordt een bijna continu diepteprofiel 

verkregen. Georadarprofielen hebben in vergelijking met andere non-destructieve technieken 

een hoge resolutie. 

Na calibratie met een beperkt aantal boor- of sondeergegevens (of andere informatie) 

geven de radarprofielen informatie over de samenstelling van de ondergrond en over de 

ligging van materiaalovergangen. Ook ondergrondse objecten, zoals kabels, leidingen, 

tanks, funderingen en holle ruimten komen veelal duidelijk in de radarprofielen tot uiting. 

Georadar wordt ingezet om vraagstukken op het gebied van onder andere geologie, 

waterbodemonderzoek, milieuonderzoek, archeologie en civiele techniek op te lossen. 

Bij een georadarmeting wordt een antenne met circa 3-30 km/ uur over het maaiveld 

voortbewogen. Hierbij is het van belang dat de antenne een goed grondcontact heeft. 

Ondertussen kunnen door het radarsysteem enkele tientallen metingen per seconde worden 

uitgevoerd. Bij de metingen in Roomburg is gebruikgemaakt van een 300 MHz en een 500 

MHz antenne, waarmee op deze locatie een dieptebereik van circa 2,5-5 meter beneden 

maaiveld is bereikt. Sterke metingen aan of vlak onder het oppervlak kunnen blijven 

doorklinken in de diepere niveaus. Hierdoor kan een relatief ondiep spoor ook nog op grotere 

diepte in de metingen zichtbaar zijn, terwijl het spoor zelf op die diepte niet meer aanwezig 

is. In dergelijke gevallen spreken we van het doorechoën van een sporen. 

De radardata worden digitaal opgeslagen en worden na afloop van het veldwerk met speciale 

software rekenkundig bewerkt. De gebruikte software is gebaseerd op rekentechnieken 

die voor de olie- en gasexploratie zijn afgeleid. Hiermee kan de kwaliteit van de radardata 

worden verbeterd door het digitaal uitfilteren van ruis en stoorsignalen. 

Metalen objecten zoals straatputten, rails, leidingen en kabels of grote hoeveelheden 

puin verstoren de onderliggende radardata. Ook wapening in beton geeft verstoring in de 

daaronder gelegen radardata. Voor deze storingen kan deels worden gecorrigeerd wanneer 

wordt gezocht naar laagscheidingen en objecten.

3.2 Het tracersysteem van GTFrontline
Het is algemeen bekend binnen de geofysica dat de elektrische potentiaal aan het maaiveld 

niet overal gelijk is. Beduidende verschillen worden waargenomen. In het verleden (eerste 

helft 20e eeuw) werd deze kennis al wereldwijd gebruikt om bijvoorbeeld ertslichamen op te 

sporen. 

Deze techniek staat bekend als de Self-potential (SP) methode, en is ook wel bekend 

onder de naam Natural Potential (NP), omdat deze, in tegenstelling tot de meeste andere 

geofysische technieken, geen gebruikmaakt van door de mens gemaakte bronnen. De 

methode wordt beschreven in vrijwel ieder handboek dat elektrische en elektromagnetische 

exploratiemethoden behandelt. Deze handboeken onderkennen verschillende mechanismen, 

die de gemeten SP-afwijkingen kunnen veroorzaken. 

Onder meer: 

 Stromingspotentiaal: wordt veroorzaakt door stroming van een vloeistof met bepaalde •	

elektrische eigenschappen door een buis of een poreus medium met afwijkende 

elektrische eigenschappen; 

 Diffusie potentiaal: wordt veroorzaakt door de verplaatsing van ionen tussen vloeistoffen •	

met verschillende ionenconcentraties; 

 Contactpotentiaal: wordt veroorzaakt door het contact van materialen met verschillende •	

elektrische eigenschappen.

 
SP-metingen worden meestal uitgevoerd met niet-reactieve elektroden die in de grond 

moeten worden geprikt. Hierdoor zijn de metingen traag en tijdintensief en is de 

datadichtheid veelal laag. Door deze beperkingen wordt de SP-methode hoofdzakelijk 

ingezet voor het karteren van grootschalige structuren, zoals bijvoorbeeld ertslichamen 

en grondwaterstroming. De SP-methode is niet goed inzetbaar voor snelle gedetailleerde 

metingen en heeft noch de snelheid, noch de precisie om de kleine afwijkingen afkomstig 

van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten te detecteren. Daarom heeft 

Groundtracer een eigen systeem ontwikkeld dat de potentiaalverdeling aan het aardoppervlak 

snel (meer dan 25.000 metingen per seconde met 16 Bit resolutie), contactloos en precies 

(honderden metingen per cm zijn mogelijk) kan meten. 

De speciale Tracer-sensor is goed afgeschermd tegen culturele stoorsignalen (zenders, 

passerende auto’s, hoogspanningskabels), zodat de metingen daar nauwelijks door 

worden beïnvloed. Tracer-metingen zijn onafhankelijk van de elektrische geleiding van de 

ondergrond. Dit betekent dat Tracer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld GPR goed in kleigrond 

kan worden ingezet. 
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6  Dit spoor is ook te zien op afb. 
9 (in deelgebied III).

7 Holwerda 1927, 60-64.

2  Hazenberg 2000, Polak e.a. 
2004.

3 Oude Rengerink 1994.
4  Brandenburgh & Hessing 2005, 

p.40, naar Polak e.a. 2004, p.70.
5 Polak e.a. 2004.

4. Resultaten van het geofysisch onderzoek in Roomburg

Voor het interpreteren van grondradarbeelden is het noodzakelijk dat er in het 

onderzoeksgebied enkele referentiepunten beschikbaar zijn. Dit zijn bijvoorbeeld opgravingen 

of boorgegevens, waarbij precies bekend is op welke diepte archeologische structuren 

aanwezig zijn. Een beperkende factor bij het interpreteren van de radarbeelden van 

Roomburg is het feit dat er relatief weinig opgravingen op het monument zijn uitgevoerd. De 

noordwestelijke hoek van het monument is hierop een uitzondering. In dit deel is namelijk al 

een geofysisch onderzoek uitgevoerd en is een aantal proefsleuven gegraven.2 De kennis die 

hierbij is opgedaan over de ligging en diepte van het castellum en het kanaal van Corbulo is 

als referentie gebruikt bij de analyse van de metingen in de andere delen van het monument. 

De ruwe data van booronderzoek dat in het verleden is uitgevoerd, bleek helaas minder 

bruikbaar als referentie.3 

Al met al was het vaak lastig om sporen, die tijdens het veldonderzoek konden worden 

teruggevonden, te duiden of te dateren. Om in ieder geval de (sub)recente sporen uit 

te sluiten, is er meestal voor gekozen de metingen in een deel van de bouwvoor (de 

verstoorde bovengrond) niet te analyseren. Ook zijn er van de radarmetingen afbeeldingen 

op verschillende dieptes gemaakt. Zo kon er enige zekerheid verkregen worden of er sprake 

was van (recente) leidingen of dat er wel degelijk tot in diepere grondlagen doorlopende 

structuren aanwezig waren. 

De dieptes die bij de afbeeldingen vermeld worden, zijn alle in centimeters beneden het 

maaiveld. Aangezien het maaiveld op ongeveer nul meter NAP ligt, zijn deze waarden dus 

ook te lezen als centimeters beneden NAP.

Als achtergrond bij de verschillende afbeeldingen is de reconstructie van de ligging van het 

castellum met vicus gebruikt.4 In een aantal gevallen is een recente luchtfoto als ondergrond 

gebruikt. Op deze ondergrond is te zien dat de sporen, die in de radarbeelden te zien zijn, 

in een aantal gevallen niet samenhangen met de bestaande inrichting van het terrein. Deze 

oude sporen worden hieronder per deelgebied beschreven.

4.1 Deelgebied I: de westzijde van het castellum en een mogelijk 
bruggenhoofd
Deelgebied I ligt in de noordwesthoek van het monument (zie afb. 1). In dit gebied is bij 

eerder onderzoek de noordwestelijke hoek van het castellum gelokaliseerd.5 De dieptes van 

de verschillende onderdelen van het castellum zijn weergegeven in tabel 1. Dit deel van het 

monument wordt hier als eerste besproken, aangezien de radarbeelden van de restanten van 

de castellummuur als referentie gebruikt zijn voor sporen op andere delen van het terrein. 

4.1.1 De castellummuur
De radarmetingen zijn op verschillende niveaus bekeken (zie p. 12/13: afb. 5a t/m d, rode 

pijlen). De metingen op maaiveldhoogte waren in dit geval nuttig aangezien de uitbraaksleuf 

van de castellummuur (F, tabel 1) slechts enkele decimeters diep ligt. Zoals te zien is op afb. 

5a zijn er resten van de uitbraaksleuf aanwezig vlak onder maaiveldniveau. De loop van de 

westelijke castellummuur blijft zichtbaar tot 210 cm diepte (afb. 5b t/m d). Vermoedelijk is 

op laatstgenoemde diepte de paalfundering getraceerd. De noordmuur van het castellum is 

vooral op 210 cm diepte goed zichtbaar. Mogelijk is de fundering hier verder uitgebroken.

4.1.2 Een gracht ten westen van de castellummuur
Vlak naast de castellummuur is vanaf 130 cm een noordwest-zuidoost verlopende verkleuring 

te zien, die goed zichtbaar is op 160 cm en op 210 cm diepte niet meer zichtbaar is (afb. 5b 

en c, zwarte pijlen).6 Vermoedelijk gaat het hier om gracht C (zie tabel 1), die vóór 130 n. 

Chr. dateert. Deze gracht is aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek in 1999/ 2000 

en mogelijk ook door Holwerda in 1927.7 De spitsgracht die indertijd in de proefsleuven is 

aangetroffen, ligt in ieder geval in lijn met de gracht die op de radarbeelden is te zien (afb. 4).

4.1.3 Overige sporen: oudere castellumgrachten en een bruggenhoofd?
Vlak ten noorden van het castellum is nog een aantal andere fenomenen waar te nemen. 

Op afb. 5b t/m d (gele pijlen) zijn twee diagonale lijnen zichtbaar, die parallel lopen. Mogelijk 

gaat het hier om grachten uit een eerdere fase van het castellum. Beide zijn op ongeveer 100 

cm diepte voor het eerst te zien. De noordelijke is op 160 cm diepte het duidelijkst, maar lijkt 

Afb. 4. De opgravingstekeningen van de spitsgracht in de proefsleuf uit 1927 (Holwerda 
1927).

Spoornummer 
en -aard

Datering Breedte onder 
bouwvoor (30cm-mv)

Diepte bodem (maaiveld 
ligt op ca. 0 NAP)

Gracht A 69-96 n. Chr. (Flavische periode) (gelijktijdig met 

B?)

6 m 1,3 m – NAP

Gracht B <85-116 n. Chr. (datering paaltjes door vulling)

1e eeuw (op basis van vondsten)

(gelijktijdig met A?)

4,5 m 1,40 m – NAP

Paaltjes door 

vulling gracht B

85-116 en 126 n. Chr. 1,36-1,96 m – NAP

Gracht C Oversneden door gracht D (dus ouder dan D) >5 m 1,60 m – NAP

Gracht D >130 >6 m 1,45 m – NAP

Gracht E Oversnijdt gracht D (dus jonger dan D). 

Samenhang met muur F?

>6 m Ca. 0,80 m – NAP

Uitbraaksleuf 

muur F

Samenhang met gracht E? Ca. 2 m 0,60 m – NAP

Vleilaag muur F 1 meter breed 0,60-1,10 m – NAP

Paalfundering 

onder muur F

243 n. Chr. Fundering is 1 meter 

breed

Vanaf 1,10 tot 1,90-2,70 

m – NAP

Greppel G ?? (fundering wal behorende bij gracht C of D?) 0,4 m 0,95 m – NAP

Tabel 1: Dieptes en dateringen van sporen in proefsleuf 1, 1999 (naar Polak e.a. 2004, p. 33-40; de 

indeling is chronologisch).
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Afb. 5a. Metingen aan het maaiveld.

Afb. 5c. Metingen op 160 cm beneden maaiveld. Afb. 5d. Metingen op 210 cm beneden maaiveld.

Afb. 5b. Metingen op 130 cm beneden maaiveld.
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Afb. 6a. Metingen op 80 cm beneden maaiveld. Afb. 6b. Metingen op 130 cm beneden maaiveld.

Afb. 6d. Metingen op 260 cm beneden maaiveld.Afb. 6c. Metingen op 180 cm beneden maaiveld.
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8  Mondelinge mededeling  
D. van der Roest (GTFrontline).

daarna langzaam te verdwijnen. De zuidelijke lijn echoot door tot op 350 cm diepte. 

Ten noorden van het castellum, tegen het kanaal van Corbulo aan, is in de metingen een 

opvallend verschijnsel te zien (afb. 5b t/m d, groene pijlen). Het is voor het eerst zichtbaar 

op 100 cm diepte. Het spoor lijkt zich te vergroten vanaf 160 cm en is het grootst op 200 

cm diepte. Het geheel echoot door tot 350 cm. Het spoor ligt in het verlengde van een 

bestaande perceelsgrens en kan dus een recente oorsprong hebben. Opvallend is echter dat 

het spoor niet zichtbaar is in de bouwvoor, maar er pas onder lijkt te beginnen. Dit duidt op 

een grotere ouderdom. Inspectie van het terrein op deze locatie leerde dat er geen recente 

verstoringen aanwezig zijn die dit verschijnsel kunnen verklaren.8 Mogelijk gaat het om een 

bruggenhoofd om de oversteek over het kanaal van Corbulo mogelijk te maken. Het spoor 

ligt ongeveer voor de noordpoort van het castellum, wat een dergelijke interpretatie niet 

onmogelijk maakt.

4.2 Deelgebied II: de zoektocht naar de oostelijke zijde van het castellum
De oostelijke zijde van het castellum ligt naar verwachting naast de kassen, in het uiterste 

oosten van het monument. Deze percelen waren ten tijden van het onderzoek nog in gebruik 

als moestuin en daardoor slechts beperkt beschikbaar voor het verrichten van metingen. 

Ondanks het beperkte aantal metingen op deze plaats was het mogelijk een indicatie te 

verkrijgen van waar het castellum moet liggen. Tijdens de analyse van de metingen zijn de 

verschillende niveaus (in 10 cm intervallen) stapje voor stapje ‘afgepeld’ om te kijken welke 

veranderingen zich in de bodem voordeden. De radarbeelden van de westzijde van het 

castellum dienden hier als referentiepunt. Er is vooral gekeken naar de diepte waarop het 

castellum aan de westzijde in de metingen zichtbaar werd. 

Op een diepte van 50 cm is een eerste duidelijke verkleuring waar te nemen (zie p. 14/15: 
afb. 6a, rode pijlen). Deze sporen blijven consequent zichtbaar tot 260 cm diepte. Uit 

de radarmetingen blijkt dat deze verkleuring veroorzaakt wordt door iets dat een hoge 

weerstand heeft. Het zou dus heel goed een muur kunnen zijn. Toevalligerwijs ligt deze 

potentiële muur precies op dezelfde plaats waar de oostelijke muur van het castellum 

verwacht werd (zie de reconstructietekening die onder de radarbeelden ligt in afb. 6a t/m d). 

Het is dan ook verleidelijk hierin de oostmuur van het castellum te zien. 

Ten oosten van de ‘castellummuur’ is een zone te zien waarin meerdere grachten liggen. Tot 

ongeveer 80 cm diepte is een mogelijke gracht te zien (afb. 6b, zwarte pijlen). Deze gracht 

kan samenhangen met gracht E uit de derde eeuw n. Chr, die ook zo ondiep is. Vanaf 180 

cm tot en met 260 cm diepte is een andere gracht waarneembaar (afb. 6c en d, groene 

pijlen). Aangezien dit wel erg diep is voor een castellumgracht is het spoor niet eenduidig te 

interpreteren. 

Ten oosten van het castellum en bovengenoemde grachten is een derde gracht of sloot te 

ontwaren. Dit spoor is vanaf 50 cm zichtbaar en is het best te zien op 130 cm diepte (afb. 

6a t/m c, blauwe pijlen). De gracht heeft een andere oriëntatie dan de eerder beschreven 

grachten. Hij loopt parallel aan de huidige parcelering en dateert waarschijnlijk uit de 

middeleeuwen. Op de kaart van het middeleeuwse St. Margarethaconvent (afb. 7 en 8) is op 

deze plaats een aantal grachten of sloten afgebeeld met een zelfde oriëntatie. 

Afb. 8. Opmeting van Roomburg (1594), gemaakt door J. van Banchem. Het conventsterrein is aan 

het einde van de 16e eeuw nog goed herkenbaar. De zwarte pijl markeert de waterlopen die ook 

toen nog rondom het terrein aanwezig waren. Collectie RAL, PV 1541.4.

Afb. 7. Kaart van het St. Margarethaconvent ingemeten door Jacob Coenraedts in 1574. 

De zwarte pijl geeft de waterlopen aan die ten oosten van het convent lagen.

Collectie RAL, PV 1541.2.
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Afb. 10 Uitsnede uit de kaart uit 1574. De kaart is geroteerd zodat het noorden boven ligt.Afb. 9c. Metingen op 170 cm beneden maaiveld.

Afb. 9a. Metingen op 50 cm beneden maaiveld. Afb. 9b. Metingen op 120 cm beneden maaiveld.
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9 Kloosterman & Polak 2009.
10  Oude Rengerink 1994,  

Hazenberg 2000, Cohen Stuart 
en Brandenburgh, in prep.

11 Kloosterman & Polak 2009.
12 Braat 1940.

4.3 Deelgebied III: sporen van het St. Margarethaconvent
Deelgebied III bevindt zich in het westelijke deel van het monument, in de bocht van de 

Besjeslaan. Ook hier zijn de radarmetingen vanaf 50 cm diepte laagsgewijs bekeken (zie  
p. 18/19: afb. 9a t/m c). Vanaf 120 cm diepte is een aantal sporen te zien, die tot 250 cm 

diepte zichtbaar blijven (afb. 9b en c, zwarte en rode pijlen). Deze sporen zijn allemaal 

herkenbaar op de kaart van Jacob Coenraedts uit 1574 (Zie ook losse bijlage: afb. 7 en 

10, detail). Het gaat hier om perceelsgreppels (rode pijlen) en een bijgebouw van het St. 

Margarethaconvent (zwarte pijlen). In het noordoostelijke deel van afb. 9 is castellumgracht C 

nogmaals te zien (reeds beschreven in paragraaf 4.1). 

4.4 Deelgebied IV: de vicus en de limesweg
Deelgebied IV is het gebied ten zuiden van de Besjeslaan. Het westelijke deel van het terrein 

was enkele jaren voorafgaand aan het onderzoek al opgehoogd met 80 cm grond. Hierdoor 

laat dit deel een afwijkend beeld (andere kleur) in de metingen zien. De hier besproken 

dieptes zijn alle gerekend vanaf het vroegere maaiveld. De metingen in de opgebrachte grond 

worden niet besproken. Het is gebleken dat een groot aantal radarmetingen vlak onder 

het opgebrachte zandpakket direct in verband kan worden gebracht met het (sub)recente 

grondgebruik. Op oude luchtfoto’s zijn de contouren van gebouwen en een bouwweg te zien 

en deze komen duidelijk terug in de radarbeelden. Het moderne landgebruik heeft ervoor 

gezorgd dat de oudere sporen slecht zichtbaar zijn in de metingen.

In dit deel van het monument kan een aantal typen sporen aanwezig zijn. Allereerst is 

gezocht naar sporen die te maken hebben met de vicus. Daarnaast is aandacht besteed aan 

de ligging van de limesweg. Tot slot is specifiek gekeken naar landschappelijke verschillen 

in dit deel van het monument. Proefsleuvenonderzoek ten zuiden van het monument heeft 

namelijk uitgewezen dat er plaatselijk een natuurlijke laagte aanwezig is.9 Deze laagte kan 

mede bepaald hebben hoe het terrein in de Romeinse tijd in gebruik is genomen. 

Booronderzoek en proefsleuvenonderzoek10 hebben uitgewezen dat dit deel van het 

monument in de Romeinse tijd bewoond was (vicus). Desondanks zijn in de radarbeelden 

geen duidelijke sporen zichtbaar die met deze bewoning samenhangen. De landschappelijke 

situatie is daarentegen wel duidelijk zichtbaar. Op de radarbeelden is vanaf een diepte van 

130 cm (afb. 11a) te zien dat het westelijk deel een andere kleur heeft dan het oostelijk 

deel. De grens tussen droog (west) en nat (oost) loopt van zuidwest naar noordoost. Deze 

metingen zijn in overeenstemming met hetgeen op basis van eerder proefsleuvenonderzoek 

(1997 en 2006) al werd vermoed.11 Direct ten westen van de depressie is op een diepte 

van 130 cm een lijn te zien, die mogelijk als limesweg geïnterpreteerd kan worden (afb. 

11a, zwarte pijl). Haaks op deze lijn is een tweetal sloten of greppels te zien met een hart 

op hart afstand van ongeveer 10 meter (afb. 11a, rode pijlen en 11b). Mogelijk zijn dit de 

bermgreppels van een zijweg, die van de limesweg aftakt en rondom het castellum loopt.

4.5 Deelgebied V: sporen ten noorden van het kanaal van Corbulo  
(afb. 12 a t/m d)
Ten noorden van het kanaal van Corbulo is op 210 cm diepte een lijn te zien die in het 

verlengde van het vermoedelijke bruggenhoofd ligt. Het geheel echoot door tot 350 cm 

diepte. Mogelijk gaat het hier om een weg die aan de overzijde van het kanaal verder 

loopt. Op het grasveld tussen de huidige flatgebouwen is vanaf 80 cm diepte een structuur 

zichtbaar. Deze structuur is vanaf 190 cm volledig te zien en verdwijnt vanaf 250 cm 

langzaam weer uit de radarbeelden tot het vanaf 350 cm geheel verdwenen is. De structuur 

is vierkant en meet aan de buitenzijde ongeveer 20x20 meter. De hoeken lijken steviger 

geconstrueerd dan de verbindende delen. Naar de aard en ouderdom van deze structuur 

kan slechts gegist worden. De afmetingen lijken te groot voor een Romeinse wachttoren. Uit 

historische bronnen is niets bekend over een kasteel of versterking op deze plaats. Mogelijk is 

er een verband tussen deze structuur en het laatmiddeleeuwse kasteel Rodenburg. Dit kasteel 

lag ca. 200 meter ten westen en is in 1939 uitvoerig opgegraven.12    

4.6 Deelgebied VI: de ligging van het kanaal van Corbulo
Het kanaal van Corbulo is op meerdere plaatsen gemeten: zowel op het monument als 

erbuiten. In het westen was het mogelijk een doorsnede over het kanaal te verkrijgen (afb. 

13a). Naar het oosten toe zijn er minder waarnemingen (afb. 13b). De metingen ‘schampen’ 

hier de kanaaloever aan de noordzijde. In de radarbeelden is te zien dat de oever geleidelijk 

Afb. 11a. Metingen op 130 cm beneden maaiveld.

Afb. 11b. Een dwarsdoorsnede van de metingen ten zuiden van de Besjeslaan, gezien vanuit het  

noordwesten. De zwarte lijnen geven de greppels aan die mogelijk een weg of pad vertegenwoordigen.  

De rode lijnen onder in het beeld wijzen naar de middeleeuwse grachten die vlak ten noorden van  

de Besjeslaan zijn aangetroffen (zie ook afb. 9 en 10).
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Afb. 12c. Metingen op 210 cm beneden maaiveld.

Afb. 12a. Metingen op 80 cm beneden maaiveld. Afb. 12b. Metingen op 190 cm beneden maaiveld.

Afb. 12d. Metingen op 350 cm beneden maaiveld.



24 25

13  Tijdens het elektrisch weer-
standsonderzoek dat in 1999 is 
uitgevoerd, was de oever-
beschoeiing goed zichtbaar in 
de metingen (Polak e.a. 2004).

oploopt en in de bouwvoor verdwijnt. Het kanaal lijkt een vrij recht verloop te hebben. 

Opvallend is dat de oever van het kanaal rondom de proefsleuven uit 1995-1997 niet 

zichtbaar is. De oeverzone is hier zwaar beschoeid en zou goed te karteren moeten zijn.13 

Verder naar het oosten toe, waar het kanaal in de Rijn uitmondde, zijn de metingen niet 

overal even duidelijk, omdat de bodem hier plaatselijk sterk verrommeld lijkt. 

4.7 Deelgebied VII: de oeverzone van de Rijn
Ten westen van het monument is op een aantal plaatsen de oever van de Rijn aangetroffen 

(afb. 14a en b). Het blijkt dat de oever oorspronkelijk een stuk verder naar het westen lag dan 

tot nu toe gedacht werd. Of de oever van de Rijn in de Romeinse tijd op deze plaats lag is 

niet bekend. Indien dit wel het geval was, dan lag het castellum ongeveer 100 meter van de 

oever af en was er dus nog ruimschoots plaats tussen het castellum en het water voor allerlei 

andere gebouwen. 

Afb. 13a. Doorsnede door de metingen in het kanaal van Borculo. Op de achtergrond een volledige doorsnede: 

de opvulling van het kanaal is te zien in gele en rode lagen. Op de voorgrond schampen de metingen de oever 

(gele en rode vlekken) en is te zien dat de bedding langzaam oploopt.

Afb. 14a. Doorsnede door de radarmetingen van de bedding (roze vlekken) van de Rijn ten noordoosten van het 

castellum. De bedding loopt naar het oosten toe af.

Afb. 14b. Doorsnede door de radarmetingen van de bedding (roze vlekken) van de Rijn ten zuidoosten van het 

castellum.

Afb. 13b. Radarmetingen van het oostelijk deel van het kanaal. De roze vlekken geven de onderste vulling van het 

kanaal weer. Ook hier loopt de bedding aan weerszijden van het kanaal langzaam naar beneden.
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15  Archiswaarnemingsnummer 
24076; coördinaten van deze 
waarneming zijn 95.570/ 
462.720.

16 Polak e.a. 2004, 12-13.14 Polak e.a. 2004.

5. Synthese

Het grondradaronderzoek heeft op verschillende onderdelen een bijdrage aan de kennis 

van Roomburg geleverd. Afb.15, 16 en 18 geven een overzicht van de (geïnterpreteerde) 

sporen die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen. Helaas blijven veel vragen omtrent de 

datering van de aangetroffen sporen onopgelost. Nader onderzoek zal hierover duidelijkheid 

moeten brengen. Voor zover mogelijk wordt hieronder getracht een antwoord te geven op de 

onderzoeksvragen. We sluiten af met enkele aanbevelingen voor nader onderzoek.

Wat is de exacte locatie van het castellum?
Op basis van de nu beschikbare gegevens uit bureauonderzoek, eerder veldonderzoek en het 

huidige grondradaronderzoek is het mogelijk een reconstructie te maken van de ligging van 

het castellum. Een deel van de noordelijke en westelijke zijde waren in 1999/ 2000 al duidelijk 

aangetroffen. Aan de oostzijde van het castellum is een zone aangetroffen waar zowel een 

muur als meerdere grachten aanwezig kunnen zijn. De ligging van deze sporen komt overeen 

met de eerdere reconstructie van het castellum waarbij de afmetingen en plattegrond van 

Valkenburg fase VI in Roomburg geprojecteerd waren.14 Uiteraard is het op basis van alleen 

het grondradaronderzoek onmogelijk om deze sporen te dateren. Het is daardoor niet zeker 

dat de aangetroffen sporen daadwerkelijk uit de Romeinse tijd dateren. 

De zuidelijke begrenzing van het castellum kon in verband met het huidige grondgebruik niet 

worden onderzocht. In afbeelding 16 is om die reden de reconstructie, zoals al bekend uit 

Polak e.a. 2004, gehandhaafd. Ondanks deze beperking kan ook een andere reconstructie 

worden gemaakt op basis van bekende archeologische vondsten in dit gebied. In 1969 is bij 

de aanleg van vloerverwarming in een van de kassen een concentratie van tientallen werp- en 

slingerkogels gevonden.15 Dergelijke voorwerpen worden veelal gevonden in de grachten van 

castella, in de nabijheid van de toegangspoorten. Deze vondst kan dan ook een aanwijzing 

zijn voor de zuidelijke toegangspoort van het castellum. Iets ten noorden van deze vondsten 

werd bij werkzaamheden in de kas gestuit op een 20-30 cm dik pakket natuursteen, gelegen 

op heipalen met een dikte van 15-20 cm. Of het hier gaat om Romeinse funderingen of 

middeleeuwse, is niet bekend.16 Indien hier sprake is van funderingen van het Romeinse 

castellum, dan moet de zuidelijke begrenzing van het castellum verder naar het zuiden toe 

gezocht worden dan de reconstructietekeningen (en ook afb. 16) tot nu toe hebben laten 

zien. Castellum Matilo zou in deze afmetingen even breed zijn als castellum Valkenburg fase 

VI, maar iets langer.

Afb. 16. Totaaloverzicht van de sporen die tijdens het grondradaronderzoek als volgt zijn geïnterpreteerd. Blauw/geel: het castellum, 

oranje: de omvang van de vicus.

A: vierkante zware structuur ten noorden van het kanaal van Corbulo (zie par.4.5); B: delen van de limesweg over het kanaal van 

Corbulo en ten zuiden van het castellum en een reconstructie van het verdere verloop van deze infrastructuur in en rond het castellum 

(zie par. 4.1.3 en 4.4); C: een mogelijke brug over het kanaal van Corbulo met zware funderingen op de zuidelijke oever (zie par. 4.1.3); 

D: grachten behorende bij het castellum (zie par. 4.1 en 4.2); E: muur van het 3e eeuwse stenen castellum (zie par. 4.1 en 4.2); F: een 

natuurlijke depressie ten zuiden van het castellum; G: de oever en loop van het kanaal van Corbulo (zie par. 4.6) en H: de oeverzone van 

de Rijn (zie par. 4.7).

Afb. 15. De ligging van een natuurlijke depressie ten zuiden van het castellum en enkele grachten die mogelijk onderdeel zijn van een 

voorganger van het castellum.
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17  Brandenburgh & Hessing 2005, 
p. 43.

Indien ter hoogte van het vermoedelijke bruggenhoofd de noordwestelijke poort van het 

castellum ligt, ontstaat er een asymmetrische plattegrond. In dat geval loopt de limesweg 

niet door het midden van het castellum en wordt het castellum in twee ongelijke helften 

opgedeeld. Deze verdeling is geen ongewoon verschijnsel, ook elders in West-Nederland is 

een dergelijke asymmetrie in de plattegronden van castella aanwezig (afb. 18).

Wat is de loop van het kanaal van Corbulo: met name ten noorden en oosten van het   
castellum (richting Rijn)?
De noordelijke oever van het kanaal is vooral ten noorden en noordwesten van het castellum 

duidelijk aangetroffen. Aan de noordoostzijde van het castellum is de zuidelijke oever van het 

kanaal aangetroffen (zie punt G in afb. 16). De overgang naar de Rijn is vooralsnog niet goed 

gekarteerd. De radarbeelden geven in dit deel van het terrein een sterk verrommeld beeld en 

de oever van het kanaal is in afb. 16 tussen de punten G en H dan ook een reconstructie. 

Hoe is de ligging van het castellum ten opzichte van het  kanaal en de Rijnoever?
Het castellum lijkt qua oriëntatie min of meer parallel aan het kanaal aangelegd te zijn. Helaas 

geven de radarbeelden direct ten noorden van het castellum geen eenduidig beeld. Het is 

daardoor ook niet duidelijk of de noordoosthoek van het castellum tegen het kanaal aan lag. 

Tot op heden is uit proefsleuvenonderzoek aan de westzijde van het castellum gebleken dat 

de grachten rondom het castellum droog waren. Een verbinding tussen de castellumgracht en 

het kanaal van Corbulo lijkt hiermee niet voor de hand liggend. 

Gezien de vermoedelijke omvang van het fort is het met zijn voorzijde richting de Rijn 

aangelegd. De afstand tussen castellummuur en de Rijnoever bedraagt zo’n 100 meter. De 

ouderdom van deze Rijnoever kan niet uit de radarmetingen worden opgemaakt. Er moet 

rekening worden gehouden met erosie van de Romeinse oever in de (vroege) middeleeuwen. 

Het is dan ook mogelijk dat de Romeinse Rijnoever meer naar het oosten toe lag.

Waar en hoe is er een oversteek over het kanaal gemaakt?
Direct ten noordwesten van het castellum is een spoor aangetroffen dat mogelijk onderdeel 

uitmaakt van een bruggenhoofd. In de proefsleuven aan weerszijden van het kanaal zijn 

rondom deze plaats zeer zware beschoeiingen aangetroffen, die er eveneens op wijzen dat 

hier een brug geweest moet zijn.17 Mogelijk ligt in het verlengde van dit ‘bruggenhoofd’ een 

deel van de Romeinse weg. Het is interessant te achterhalen in hoeverre het bruggenhoofd 

in de oever van het kanaal is gebouwd, of dat het los in het water stond. De zuidelijke oever 

zou ter plaatse van het castellum daarvoor verder gekarteerd moeten worden.  

Waar loopt de limesweg buiten het castellum?
Ten zuiden van het castellum (deelgebied IV) zijn de contouren van een natuurlijke laagte 

getraceerd. De limesweg loopt hier ofwel aan de westzijde omheen, of loopt dichter 

langs de Rijn en steekt de depressie vlak ten zuiden van het castellum over. Ondanks 

het feit dat de radarbeelden op dit terrein sterk vertekend zijn door allerlei (sub)recente 

grondwerkzaamheden, lijkt direct ten westen van de depressie sprake te zijn van een zone 

met hogere weerstanden. Twee sloten met een hartafstand van 10 meter ligt haaks op 

Afb. 17. Plattegronden op gelijke schaal van de castella van 1. Utrecht; 2. Valkenburg;  

3. Zwammerdam; 4. Woerden en 5. Alphen aan den Rijn.

Afb. 18. Grachten en funderingen behorende bij de landerijen in en rondom het 

St.Margarethaconvent uit de 15e en 16e eeuw (zie par. 4.2 en 4.3).
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deze lijn. Mogelijk vertegenwoordigen deze sloten de bermgreppels van een zijweg van de 

limesweg.  

Zijn er in en rond het castellum (in de vicus) structuren te herkennen?
In en rond het castellum ten zuiden van het kanaal zijn geen structuren aangetroffen. Ten 

noorden van het kanaal is evenwel een relatief zware constructie aangetroffen (deelgebied V), 

met een afmeting van 20x20 meter. De datering van deze structuur is niet bekend. Gedacht 

kan worden aan een Romeinse versterking ten noorden van het kanaal of een middeleeuws 

gebouw dat in relatie stond met kasteel Rodenburg, dat hier slechts 200 meter ten westen 

van lag. 

Waar liggen de resten van het St. Margarethaconvent en in hoeverre is deze locatie te 
vergelijken met historisch kaartmateriaal?  
Ten oosten van het castellum is een gracht of sloot aangetroffen met eenzelfde oriëntatie 

als de huidige percelering. Vermoedelijk gaat het hier om een gracht die rondom het St. 

Margarethaconvent lag. Deze waterpartijen zijn afgebeeld op de kaart van het convent 

uit 1574 (J. Coenraedts) en op een kaart van het gebied uit 1594 (gemaakt door J. van 

Banchem). In deelgebied III zijn sloten en resten van gebouwen van het klooster aangetroffen. 

Deze percelering en bebouwing zijn allemaal afgebeeld op de kaart uit 1574 (J. Coenraedts).

6  Aanbevelingen voor nader onderzoek

Het geofysisch onderzoek heeft geleid tot een aantal vragen en hypotheses over de inrichting 

van het monument Roomburg en haar directe omgeving. Hieronder wordt een voorstel 

gedaan tot het controleren van de hypotheses en het beantwoorden van enkele van de 

onderzoeksvragen.

Het onderzoek van de laatste jaren heeft geleid tot een hypothese over de locatie van het 

3e-eeuwse stenen castellum. Het vaststellen van de contouren van dit castellum is nodig ten 

behoeve van de inrichtingsplannen voor het monument. De volgende onderzoeksstrategie 

wordt voorgesteld: 

 Een proefsleuf aan de oostzijde van het castellum, ter plaatse van de mogelijke 1 

castellummuur en de grachten (zie par. 4.2).

 Een booronderzoek aan de oostzijde van het castellum, gericht op het verder in kaart 2 

brengen van deze muur/ gracht.

 Een proefsleuf aan de zuidzijde van het castellum, ter plaatse van de vondstmeldingen die 3 

in 1969 in de kassen zijn gedaan.

Minder relevant voor de inrichting van het gebied tot archeologisch park, maar eveneens van 

belang, is te onderzoeken wat de relatie is tussen het castellum en het kanaal van Corbulo. 

Lag het castellum direct aan het water of was er ruimte tussen? Stonden de grachten in 

verbinding met het kanaal of niet? 

Tot slot zijn er nog vele vragen over de aard en ouderdom van de structuren ten noorden van 

het kanaal van Corbulo. Waar loopt de brug en de limesweg verder? Wat is de aard van de 

zwaar gefundeerde structuur ten noorden van het kanaal? Een proefsleuf op de momenteel 

nog onbebouwde grasvelden tussen de flatgebouwen is hiervoor geschikt.

18 Dragendorff 1895.
19 Ricken 1934.

Afb. 19. Tijdens de uitvoering van het onderzoek met de groundtracer werd op het oppervlak in 

deelgebied III een Romeinse scherf opgeraapt. Het betreft een randfragment van een  

terra sigillata- kom van het type Dragendorff 37.18 Op de scherf is een decoratie aanwezig.  

Het gaat specifiek om (van boven naar beneden) een eierlijst Ricken19 A en een horizontale 

parelstaaf Ricken Taf. VII nummer 115 en 116. Helemaal onderaan is nog een decoratie te zien. 

Deze is echter niet determineerbaar. Dit fragment behoort tot een kom die gemaakt is in het 

productiecentrum La Madeleine in het noordoosten van Frankrijk. De scherf kan gedateerd worden 

tussen 120 en 170 n. Chr.
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