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AFBEELDINGEN 

Afb.9.1 Door Holwerda gemaakt profielen van de grachten(onderzoek 1912), check: 
aanvullen met andere profielen.

Aanvullen met o.a. 1908

 

Afb.9.2 Foto van de door Holwerda in 1910 uitgegraven noordwesthoek van de 
gracht met een laagje water (Holwerda en Evelein 1911, afb. 35).
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Afb.9.3 De reconstructie van het grachtprofiel en de kijkhoek naar de bodem van de 
binnenste gracht vanaf de weergang van de gereconstrueerde stadsmuur.

 

Afb.9.4 De in 1910 door Holwerda opgegraven noordwestelijke hoek van de 
stadsmuur met tussen E en F de hoek met twee contreforten.
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Afb.9.5 Ongepubliceerde foto van de in 1910 door Holwerda opgegraven
noordwestelijke hoek van de stadsmuur met het opgegraven deel achter de contrefort
(Archief Vereniging Arentsburg I nationaal Archief).  

Afb.9.6 Ongepubliceerde foto van het in 1912 door Holwerda opgegraven deel van de 
westelijke stadsmuur (Archief Vereniging Arentsburg in Nationaal Archief).
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Afb.9.7 Voorbeelden van grote stenen in het fundament van de stadsmuur (links) 
en de Heliniumpoort (rechts) (opgraving Holwerda).

 

Afb.9.8 De paalfundering onder de stadsmuur. Links met de planken beschoeiing aan
de zijkant, rechts de palen onder een verbreed stuk van de stadsmuur (opgraving
Holwerda).  
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Afb.9.9 De reconstructie van de hoogte van de weergang van de stadsmuur op basis 
van de breedte en diepte van het fundament en de breedte van de achterliggende wal.

Hoogte tot top borstwering = 
5 x diepte fundament = 5,0 m.
=> Weergang 4,0 m.

Weerganghoogte = dikte + 10 
voet = 3,8 m.

6,6 meter

Borstwering
circa 1 m.

Hoogte weergang 3,8 
– 4,0 meter

 

Afb.9.10 De relatie tussen de dikte van Romeinse stadsmuren en de hoogte muur en 
hoogte tot aan de weergang voor 7 goed bewaard gebleven Romeinse
verdedigingsmuren uit Italië (3), Duitsland (2) en Engeland (2).

Hoogte = dikte + 10 voet

Hoogte
Meters

Dikte
Meters

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

1,0        1,5        2,0        2,5        3,0        3,5
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Afb.9.11 De door Holwerda getekende palen onder de zuidelijke kant van de 
Heliniumpoort (zie ook foto afb. 9.12).

5 meter

 

Afb.9.12 Ongepubliceerde foto van Holwerda met detail van de palen onder het 
zuidelijke deel van de Heliniumpoort (zie tekening afb. 9.11) (Archief Vereniging
Arentsburg in Nationaal Archief).  
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Afb.9.13 De reconstructie van de Heliniumpoort (isometrisch perspectief, 
tekening auteur in Buijtendorp 1990a).

 

Afb.9.14 De plattegrond van de in 1914 door Holwerda opgegraven Heliniumpoort, 
de grote westelijke stadspoort.
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Afb.9.15 De reconstructie van de hoogtematen van de Heliniumpoort. A = 
flankerende poortkamers, gebruikt als trappenhuis; B = doorlopende poortkamer
over volle breedte van de stadspoort.

Weerganghoogte3,75 m 

Extra trapkamer
circa 2,5 meter

3,75 m

2,5 m

3,0 m

1,8 m

Poortkamers vaak
circa 3 m

Borstwering 0,9 m

6,25 m. 

11 m

3,5 m 

5,25 m 

13,2 m 

5,5 m 

Kantelen 0,9 m

B

A A

 

Afb.9.16 De twee overwogen varianten voor de opbouw van de Heliniumpoort, 
waarbij de variant linkst het aannemelijkst is gezien de vorm van het fundament.

• Dragende muur rondom

• Verspringende zijmuren doorgang

• Dragende muur rondom torens

=> Andere vorm fundament
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Afb.9.17 De details van de reconstructie van de Heliniumpoort op basis van de 
beschikbare ruimte en de onderlinge samenhang van de bouwdelen.

Opening boven
vensters

Boven poort oneven
aantal vensters
- 1 is te weinig
- 5 is teveel
=> 3 stuks

Boven
trapkamers
slechts ruimte
voor 1 venster

Kantelen op 
lage muur
verder uit
elkaar

Ruimte voor 2 
voet hoog
bouwinschrift

Brede 
openingen te
kwetsbaar

 

Afb.9.18 Reconstructie van de Heliniumpoort op basis van de beschikbare ruimte en de 
onderlinge samenhang (computertekening Mikko Kriek op aanwijzing van de auteur).
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Afb.9.19 Ongepubliceerde foto van de in 1911 door Holwerda opgegraven kleine
westpoort gezien vanuit het noorden (Archief Vereniging Arentsburg in Nationaal
Archief).  

Afb.9.20 Ongepubliceerde foto van de in 1911 door Holwerda opgegraven kleine
westpoort gezien vanuit het western (Archief Vereniging Arentsburg in Nationaal
Archief).  
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Afb.9.21 De plattegrond van de kleine westelijke poort (A) met grachten (C en E), 
mogelijke takkenversperring (D) en oudere palissadegreppel (B), door Holwerda 
opgegraven in 1910 en 1911.

A

C

E

B

D

 

Afb.9.22 De reconstructie van de voorzijde van de kleine westelijke poort.
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Afb.9.23 De reconstructie van de kleine westelijke poort en omgeving (tekening B. 
Brobbel op aanwijzing van de auteur).

 

Afb.9.24 De mogelijke havenpoort in het zuiden, naar een schets in het dagboek van 
Reuvens met de opgravingsputten, aangevuld met mogelijke contouren van de poort
en het vermoedelijke tracé van de hoofdweg (cardo maximus).  
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Afb.9.25 De Verualiumpoort in Cirenchester met ook een doorlopende muur achter de 
halfronde voorzijde van de poorttoren. 

 

Afb.9.26 Het verspringen van de noordelijke grachten (B) bij een niet door Holwerda 
opgegraven deel van de stadsmuur (A), duidend op mogelijke locatie van een poort. 
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Afb.10.1 De door Holwerda opgegraven sporen van insula II, waarbij vanwege het 
gebruik van putten en sleuven ongeveer 40% niet is opgegraven.

Vergraven

 

Afb.10.2 De reconstructie van de kavelindeling van insula II met nummering van de 
huizen (Buijtendorp 1987a).

 



 663

Afb.10.3 Foto van de voorgravers bij huis II.5 met paalgaten van de wand, ook
zichtbaar op de tekening van Holwerda (rechts) waarop het camerastandpunt met  
een genummerde pijl is aangegeven.  

Afb.10.4 Tekening van de brokken verbrand leem van de opgraving van Holwerda in de 
collectie van het RMO. Links een stuk met visgraatpatroon. In het midden een stuk met 
de afdruk van een ronde staander en een tak. Rechts een stuk met een afdruk van een
tak (tekening auteur).  
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Afb.10.5 Ongepubliceerde foto van de in door Holwerda 1914 opgegraven voorzijde van 
huis II.2 met rechts vooraan een portaalsteun en erachter een vermoedelijke asput
(Archief Vereniging Arentsburg in Nationaal Archief).  

Afb.10.6 De reconstructie van de driedeling van de huizen (groen) met aan de voorzijde
de porticus (bruin) en aan de achterzijde een aparte kamer (geel). Waterafvoer en 
waterputten (circels) in blauw.  
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Afb.10.7 De reconstructie van de huizen II.1 en II.2 langs de hoofdweg (decumanus 
maximus) met gezamenlijk dak (tekening B. Brobbel op aanwijzing van de auteur).

 

Afb.10.8 Voorbeeld van de mogelijke functionaliteiten van de ruimtes in huis II.1 en II.2. 
Met een zelfde basis maar daarbinnen tussen beide huizen onderlinge verschillen.

Concentratie 
afvalgaten

Latrine

Minder afval: 
moestuin, vijver (?)

Ontvangst/ 
eetkamer

Slaapkamer?
Waterput

Afvalgaten

Kroeg ?

Voor Midden Achter

Gezamenlijke 
Porticus

10 voet 25 voet

2       :     5       :      3
15 voet
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Afb.10.9 Reconstructie van de huizen (groen) in insula I met moderne nummering en 
waterputten (blauw), opgegraven in 1910-1911 door Holwerda.

1
2 3 4 5

 

Afb.10.10 Het huis van Tiberius (I.1) in insula I, opgegraven in 1910-1911 
door Holwerda.

= waterput

= zinkput
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Afb.10.11 Het Huis van Tiberius (I.1) uit Forum Hadriani (links bovenin) met mogelijk
een veranda/ porticus; vergelijkbare huizen op zelfde schaal van het platteland.

Voorburg
Kerkrade gebouw B

Poortugaal

Ravensbosch

 

Afb.10.12 Mogelijk stenen zinkput bij het Huis van Tiberius (I.1) in insula I (opgraving
Holwerda).
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Afb.10.13 Het graffito van Tiberenius: TIBIIRIINIO LANICO HIIMATA, of wel 
Tiberenio Lanico Hemata (opgraving Holwerda).

 

Afb.10.14 Detail van het beeldje van de doornuitrekker, door Holwerda gevonden in 
1910 in insula I (h 1924/1.17g, foto RMO ).
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3 2 1

Afb.10.15 Reconstructie van de huizen (groen) in insula III met achterkamers (geel) 
en waterputten (blauw), in 1914 en 1915 opgegraven door Holwerda.

 

Afb.10.16 De komplete stukken aardewerk in een kuil achter huis III.1 (opgraving
Holwerda).
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Afb.10.17 De door Holwerda uit de waterputten geborgen vondsten, waaronder een
stuk hout met ijzeren punten en puthaken.

 

Afb.10.18 Het punt op de opgravingskaart van Holwerda waar mogelijk de decumanus 3 
(stippellijnen) de westelijke muur loodrecht kruist met rechts insula III en links insula IV 
(archief RMO).  
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Afb.10.19 Reconstructie van de plattegrond van het stenen gebouw in 
het oosten van insula VI, opgegraven door Reuvens.

VI.1 VI.2 VI.3 VI.4

= waterput

 

Afb.10.20 De vermoedelijke rookinstallatie ten westen van het stenen
gebouw in insula VI (opgraving Reuvens).
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Afb.10.21 Het in 2005 door BAAC opgegraven Huis met het Keulse
Vaatwerk (Bink 2006a).

 

Afb.11.1 De reconstructie van de huizen langs de hoofdweg (decumanus maximus) met 
links de zuidelijke rij huizen (huis II.1 t/m 3) van insula II (tekening B. Brobbel op 
aanwijzing van de auteur).  
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Afb.11.2 De reconstructie van de hoogte van de zuidelijke huizen in insula II 
(tekening auteur).

3 meter3 meter 
= breedte 
= afstand

3 meter 
= hoogte

Ca 1,5 m. genoeg voor 
ramen en stahoogte

Ca 1 m. bij 
helling 20%

Ca. 2,5 m. bij 
helling 20%

 

Afb.11.3 De gereconstrueerde hoogte van de zuidelijke huizen in insula II. De nokhoogte
van bijna 8 meter komt overeen met hoogtes van atria in Pompeji en sluit aan bij de 
vuistregels van Vitruvius over de hoogte van atria bij bepaalde oppervlakten (tekening
auteur).

3 m.

Ca 1,5 m. 

Ca 1 m. 

Ca. 2,5 m.
Bijna 8 m.
- Ook in Pompeji
- Vitruvius 
(hoogte atrium = 
lengte = 7,4 m.)

 


