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Ontwikkelde	arrangementen	

Beleef	Alphen,	
Wereldstad	aan	de	Limes	

dd.	210224	

Alphen aan den Rijn is uniek 

Sinds de Romeinen hét knooppunt van wandel- en vaarroutes 

Een cultuurhistorische wereldstad, met het levend Limes stadje Trajectum ad 
Rhenum, 2 Romeinse forten en een reeks nog (bijna) dagelijks werkende molens  

Midden in een authentiek natuurhistorisch Groene Hart van Holland landschap,  
met verhalen over veenweiden, droogmakerijen, kwekerstuinen én de Hollandse 
Waterlinie 

Waar anders beleef je de Limes zo gevarieerd en actief ? 

Wil je meer weten of heb je aanvullende ideeën ? mail naar info@pretalphen.nl 

Alphen,	Wereldstad	aan	de	Limes	

Deze arrangementen worden ontwikkeld met bijdragen van: Museumpark Archeon,  Tom Hazenberg Acheologie,  
NIGRVM PVLLVM, Soos aan den Rijn, Gilde Stadsgidsen Alphen, Alphense landschapsbiografie 
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Deze vaartocht neemt ons mee langs de Alphense forten en de nog steeds in gebruik zijnde ‘windkastelen’ 
aan Oude Rijn, de slagader van de Limes in Holland. 

We starten om 11.00 uur bij het Brugwachtertje met een korte wandeling door het moderne centrum van 
Alphen aan den Rijn. Onze stadsgids laat ons onder andere ontdekken waar ooit het Romeinse ALBANIANAE 
grensfort stond. Dan schepen we in en varen naar NIGRVM PVLLVM om daar dit grensfort begeleid door het 
Genootschap te verkennen. NP is de vindplaats van de Zwammerdam schepen, die we uiteraard opzoeken. 
We lunchen op de boot en horen onderweg de geschiedenis van Fort Gouwe Sluis in de Hollandse Waterlinie 
en passeren de Alphense ‘windkastelen’. De nog steeds actieve molens van de Molenviergang en korenmolen 
de Eendracht. Na een kopje koffie en wat lekkers in ’de Haven’ bij NP staat op de terugweg een drankje op de 
boot klaar om alle indrukken en verhalen te verwerken. 

Wanneer gaat dit van start ? 
De eerste vaart op 8 mei zijn, daarna varen we op: 12 juni, 14 juli en op 14 augustus 
Wat gaat dit kosten ? 
€ 19,50 pp, inclusief lunch en twee drankjes 

1.	Limes	vaartocht	en	wandeling	‘van	Albanianae	naar	NIGRVM	PVLLVM’	
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Actoren	zijn:	Soos	aan	den	Rijn,	Gilde	Stadsgidsen,	NP,	TH,			
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Dit	populaire	Lange	Afstand	Wandelpad	volgt	de	noordelijke	grens		
van	het	Romeinse	langs	de	Rijn	(nu	de	Leidse	Rijn,	Oude	Rijn,	Kromme	Rijn		
en	Nederrijn)	van	Katwijk	aan	Zee	tot	aan	Nijmegen.		
Je	wandelt	in	onze	regio	van	Leiden	door	polders,	over	dijken	en	jaagpaden,	langs	forten	en	molens	
en	door	nieuwe	natuur	richting	Boskoop,	de	Hollandse	Waterlinie	en	Utrecht		

Kwaliteiten van dit arrangement 
+ Deze route is uitstekend beschreven in de best verkochte LAW wandelgids, zowel digitaal als als in gpx 

beschikbaar 
+ ook in de 21 eeuw is Alphen aan de Rijn een ideale pleisterplaats 
+ Keuze uit aanvullende rondleidingen door Museumpark Archeon,  
ALBANIANAE en NP beschikbaar 
+ voor fietsers is de Romeinse Limes route eveneens als LAF beschikbaar 

2.	Romeinse	Limespad,	wandelen	langs	de	grens	van	het	Romeinse	rijk	
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Deze fietsroute neemt ons mee langs de Oude Rijn, de slagader van de Limes in Holland. Alphen aan de Rijn 
was met grensforten ALBANIANAE en NIGRVM PVLLVM op haar grondgebied in de Romeinse tijd een 
wereldstad in Holland.  
We fietsen van Museumpark Archeon via Castellum Matilo naar het Rijksmuseum der Oudheid in Leiden. De 
route brengt ons via NIGRVM PVLLVM weer terug naar ALBANIANAE 

Kwaliteiten van dit gevarieerde arrangement 
+ route is volledig uitgewerkt en beschreven. Digitaal beschikbaar via #Alinkt & Groenehart.nl 
+ aanvullende rondleidingen door Museumpark Archeon, ALBANIANAE en NP zijn op aanvraag beschikbaar 
+ met gevarieerde cultuurhistorische rustpunten en horeca voorzieningen langs de hele route 
+ optie: deze route is goed te combineren met Groene Hart fietsroutes 

Nog uit te werken: 
? Werven van regelmatig beschikbare fietsroute begeleiders  
? Fietsroute beschrijving en training voor begeleiders uitwerken 

3.	Hollandse	Limes	fietsroute,	langs	musea,	forten	en	meer	
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4.	Ontdek	de	Romeinse	geschiedenis	van	ALBANIANAE	

We wandelen met een stadsgids door het centrum van Alphen aan den Rijn langs het Romeinse Castellum 
ALBANIANAE, de Limes kade aan het Rijnplein en de Romeinse beelden in het Centrum. Na de wandeling 
fiets je naar Archeon. Onderweg passeer je nog een ‘heus’ Romeins opgravingsveld, Daar kun je zelfs Julius 
beklimmen die op wacht staat om het ruige gebied van de Canefaten in de gaten te houden. In Museumpark 
ARCHEON maken we in levende lijve mee hoe de Romeinen in het stadje Trajectum ad Rhenum leefden. Hoe 
woonden ze, hoe en wat ze aten, wat maakten ze  of hoe ‘speelden’ ze ?   

Kwaliteiten van dit arrangement 
+ in een dagdeel krijg je het overzicht van het archeologische Albanianae en de levende Limes in Archeon 
+ aansluitend op alle attracties in het Museumpark 
+ aan te vullen met horeca en hotpots rond Alphen Centrum: Avifauna, Rijnhaven, Park Zegersloot 
+ en verder uit te breiden met dagdelen als  

 - een fietstocht langs de hotspots van Boskoop, de Braassem, Nieuwkoop of de Hollandse Waterlinie 
 - en de Groene Hart natuur, cultuurhistorie en streekproducten 

Nog uit te werken: 
* Het beklimmen van de Limes wachttoren, het verkennen van de Albanianea maquette (in voorbereiding) 
* Romeins weekend festival (in planning 2022) 
* Ga in de Game Arena terug in de tijd om bijvoorbeeld als Asterix en Obelix de strijd aan te gaan tegen de 
Romeinen (Romeinse game in ideefase, realisatie 2022) 
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Actoren	zijn:	Archeon,	Gilde	Stadsgidsen,	Soos	aan	den	Rijn,	TH,	Alphens	Centrum	mngt	
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Zwerf	in	Museumpark	Archeon	door	de	prehistorie,	kom	héél	dichtbij	de	Romeinen,	ontdek		Archeologiehuis	Zuid-
Holland	en	duik	in	de	middeleeuwen.	Stap	in	de	geschiedenis	en	ontdek	hoe	het	vroeger	was.	

Wat	valt	in	Museumpark	Archeon	te	beleven?	

Iedere	wandeling	of	fietstocht	is	makkelijk	te	combineren	met	een	korte	stop	in	het	Archeologiehuis	Zuid-Holland	bij	
Museumpark	Archeon.	Je	ziet	er	hoe	ons	land	bewoond	werd,	wat	er	zoal	uit	allerlei	perioden	in	onze	bodem	gevonden	
werd	en	ervaart	in	het	Romeins	Museum	interactief	hoe	de	Romeinen	hier	leefden.		

Heb	je	iets	meer	tijd	wandel	dan	verder	het	Park	in.	Ervaar	met	hoe	weinig	middelen	onze	voorouders	in	onze	streek	
wisten	te	overleven,	bezoek	zeker	de	Romeinse	Scheepswerf	en	de	vestigingswal	en	poorten	van	Abanianea,	of	puf	even	
uit	in	het	Romeinse	badhuis	of	de	herberg.	Loop	tenslotte	langs	de	ambachtslieden	in	het	Middeleeuwse	stadje	
Gravendam.		

Je	kunt	nog	uren	door	Museumpark	Archeon	zwerven.	Heb	je	een	halve	dag	tijd	dan	heb	je	zeker	de	gelegenheid	zélf	iets	
mee	te	maken.	Vaar	bijvoorbeeld	in	een	echte	boomstamkano,	versleep	een	hunebed,	exerceer	met	de	Romeinen,	maak	
een	arena	gevecht	mee,	maak	zelf	een	kaarsje	en	nog	veel	meer.	Kortom	je	komt	vast	tijd	te	kort!	

Museumpark	Archeon		
hét	knooppunt	&	belevingshub	aan	de	Limes	
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NIGRVM	PVLLVM	werd	aangelegd	tussen	47	en	50	na	Chr.		Het	was	het	kleinste	fort	langs	de	Rijn,	waar	gelijktijdig	
maximaal	300	soldaten	gelegerd	zijn	geweest.	Een	verbindingsweg	verbond	het	kamp	met	het	nabijgelegen	
kampdorp.	De	kades	langs	het	fort	en	het	dorp	waren	zwaar	beschoeid.	
Na	de	verwoesting	tijdens	de	Bataafse	opstand	werd	het	fort	in	80	na	Chr.	opnieuw	in	hout	opgetrokken.	In	175	werd	
het	in	steen	herbouwd.	Honderd	jaar	later	werd	het	opnieuw	door	brand	verwoest	en	daarna	voorgoed	verlaten.	

Activiteiten	bij	NIGRVM	PVLLVM	:	

1	uurs	stop:	In	het	bezoekerscentrum	en	Grand	café	‘de	Haven’	zijn	archeologische	vondsten	en	een	inleiding	tot	de	
Zwammerdamschepen	te	zien.	In	het	café	en	op	het	terras	geniet	je	van	koffie,	thee	of	een	lunch.	De	Haven	is	ook	het	
vertrekpunt	van	een	boeiende	wandeling	over	het	opgravingveld	van	de	schepen	en	fort	NIGRVM	PVLLVM		

Rondleiding:	heb	je	wat	meer	tijd	maak	dan	op	de	dinsdagmiddagen	vanaf	14.00	een	rondleiding	en/of	speurtocht	
mee	onder	leiding	van	een	gids	van	het	NIGRVM	PVLLVM	genootschap	door	de	Castellumtuin	en	de	vindplaats	van	de	
Zwammerdam	schepen.	

Op	afspraak	kun	je	als	groep	ook	ontvangen	worden	met	een	lunch	in	De	Haven.	Daarna	wandel	je	met	het	NP	
Genootschap	door	de	rijke	historie	van	NP	en	het	brinkdorp	Zwammerdam.	Je	ontdek	hoe	de	Oude	Rijn	na	de	
Romeinen	in	de	12e	eeuw	en	in	de	tijd	van	de	Hollandse	Waterlinie	een	heus	conflictgebied	werd	én	hoe	het	dorp	
menige	brandhaard	doorstaan	heeft	.	

Ontdek	NIGRVM	PVLLVM	


