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Afb.11.4 De reconstructie van de voorzijde van de zuidelijke rij huizen in insula II met
winkels en een rode sokkel (computertekening M. Kriek op aanwijzing van de auteur).

Afb.11.5 Ongepubliceerde foto van de in 1912 door Holwerda in het zand van de
strandwal uitgegraven Romeinse afvalputten op de achtererven van insula II (Archief
Vereniging Arentsburg in nationaal archief).
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Afb.11.6 Bij de pijl het mogelijke spoor van een oven op het achtererf van huis II.7
(opgraving Holwerda). Het spoor is 90 centimeter diep ten opzichte van het hier door
Holwerda gereconstrueerde Romeinse loopniveau (‘beg. Grond’).

Afb.11.7 Ongepubliceerde foto van een in 1912 door Holwerda opgegraven vierkante
bekisting van een waterput (Archief Vereniging Arentsburg in Nationaal Archief).
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Voorburg insula II

Herculaneum insula V

Afb.11.8 De vergelijkbare dwarsverbinding van huis II.3-4 in Voorburg (links, groen) en
huis 27 in insula V in Herculaneum (rechts, groen).

Afb.11.9 De waterput tussen huis II.5 en II.7 in het opgravingsvlak van Holwerda
(Holwerda 1916 afb. 5).
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Afb.11.10 De westelijke kant van huis VIII.8 vanuit het westen gefotografeerd
(opgraving Holwerda).

Huis II.8B

Afb.11.11 Het vrijstaande huis II.8B, in 1912 opgegraven door Holwerda.
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Uitvouwversie A3?

Afb.12.1 Het lange profiel over insula VIII, vastgelegd door Reuvens.

= Oorspronkelijke weg
= Vermoedelijke zuilbasis
= Latere kelder
= Post-Romeinse sloot
= Mogelijke bebouwing bij porticus

Jongere
sloot

Afb.12.2 De mogelijke zuilengalerij van een eerste bouwfase van insula VIII in Forum
Hadriani (links) met detailtekening (rechts) van enkele zuilen (met onjuiste positie
jongere sloot).
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Eigen riool
A1/2: Grote kelder
Stenen waterput

B: kleine kelder
met deurportaal

Zuil van
achterdeel

C:
mogelijke
kelder

Fresco in
situ

Percelen 30 voet
breed

Afb.12.3 Reconstructie van de kavelindeling in insula VIII met in groen de delen die
vermoedelijk bebouwd waren met huizen en bijgebouwen (opgraving Reuvens).

Reuvens

ROB 1988

Afb.12.4 De door Reuvens opgegraven grote kelder bij huis VIII.1 (links) en dezelfde
sporen die in 1988 wederom zijn opgegraven door de ROB (rechts).
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Afb.12.5 Het profiel van de kelderput zoals vastgelegd tijdens het ROB onderzoek in
1988.

profiel

Afb.12.6 Tekening (links) van de kleinere kelder van huis VIII.1 met rechts ernaast een
goot. Onderaan is het profiel A-B dwars over de kelder getekend met links de goot.
Rechts een detailtekening van de goot (opgraving Reuvens).
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Afb.12.7 De door Reuvens in huis VIII.1 opgegraven stenen vloer (links) met resten van
een afvoergoot; het profiel (boven) toont de ligging van een oudere vloer, onderzocht
met een klein putje; rechts detailtekening van de goot (opgraving Reuvens).

Afb.12.8 Het bronzen beeldje uit de grote kelder van huis VIII.1 (opgraving Reuvens,
foto RMO).
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Afb.12.9 De door Reuvens in huis VIII.2 opgegraven haardvloer met aan andere kant
van de muur in de hoek een berg oesterschelpen, vanuit drie perspectieven (opgraving
Reuvens).

Afb.12.10 Het door Reuvens opgegraven huis VIII.3 (rechts) met een indeling die
sterk lijkt op die van een huis in Xanten (links).
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Afb.12.11 Sporen van een mogelijke kelder aan de achterzijde van huis VIII.3 met een
speklaag van baksteen boven twee lagen natuursteen op een rollaag als fundament
(opgraving Reuvens).

Afb.12.12 Links de door Reuvens opgegraven kamer achteraan huis VIII.4 met een
inzinking in de vloer en resten van wandschilderingen langs de rand. Rechts details
van de haardvloer (opgraving Reuvens).
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A

B

Afb.12.13 De door Reuvens in insula VIII opgegraven dwergzuil (A) en maalsteen (B).

Afb.12.14 De door Reuvens in insula VIII opgegraven “goot van leijen” vanuit
verschillende gezichtshoeken (opgraving Reuvens).

684

Afb.12.15 Reconstructie van een Romeinse molen door Wiard Beek op basis van
een complete molensteen uit een door BAAC opgegraven waterput in insula V/X.

Afb.12.16 De door Reuvens in insula VIII opgegraven stenen waterput met fundering
op houten palen.
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Afb.13.1 Het stuk pilaster (links) en twee fragmenten van de vermoedelijke
plafondafwerking (rechts) uit de stadsvilla (VII.1).

C

W

T

X
U

B

A
P

V
Afb.13.2 De interpretatie van de sterk verwoeste sporen van de stadsvilla zoals opgegraven door Reuvens, met interpretatie van de ruimtes op basis van nieuwe inzichten in
dergelijke grote huizen: V = Verwarmde eetzaal; U = caldarium privébad; W = kleedruimte, X = later gestort puin, A = zijvleugel met opgevuld hypocaustum, B = binnenplaats, T = mogelijk tablinum, P = mogelijk posticum en C = Niet opgegraven voorzijde.
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Stadsvilla
VII.2

Waterput
Wegriool
VII.3 e.v.

x Los puin

VII.1
w
x

Badhuis

Afb.13.3 De ligging van de stadsvilla in het eerste kwadrant van insula VII (grijs), met in
het tweede kwadrant twee waterputten (opgraving Reuvens).

Afb.13.4 Het vertrek met hypocaustum in de stadsvilla. Onderin bevinden zich drie
langgerekte pijlers van de badkuip. Linksboven is later een gebogen kanaal aangelegd
(opgraving Reuvens).
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Afb.13.5 Het vertrek in de stadsvilla met het later dichtgeworpen hypocaustum dat voor
een deel door Reuvens is vrijgelegd. Op de voorgrond de goot (opgraving Reuvens).

Dwars
profiel

Bovenaanzicht

Trasgoot

Zijprofiel

Afb.13.6 Een muur van gestapelde tegels (onder) naast het vertrek in de stadsvilla
met het later dichtgeworpen hypocaustum met dwarsprofiel van de tegelmuur en
hypocaustpijlers (boven).

688

Afb.13.7 Het door Reuvens opgegraven Huis met de liggende Fresco (insula VII)
met in het noorden het plaveisel van de decumanus 1 en links de stenen drempel
naar het achtererf.

Afb.13.8 De afdruk op de achterzijde van de mogelijk omgevallen wand met fresco in
insula VII, vergroot naar de weergave op de grote opgravingskaart van Reuvens.
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Afb.13.9 Twee ingegraven wijnvaten in het erf van insula VII (opgraving Reuvens).

Afb.13.10 Door Reuvens opgegraven plaveisel op het erf van insula VII aan de kant
van de stadsvilla.
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Afb.13.11 Gereedschap uit een van de tonputten op het erf van insula VII (opgraving
Reuvens).

P3?
P1

9
P2

P1

praefurnium 1

9 latere aanbouw
Afb.14.1 De plattegrond van het grote badhuis van Forum Hadriani in insula VII
(Reuvensbaden), opgegraven door Reuvens. De grens van de opgravingsput is met een
lijn aangegeven.
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= Badkuip
= Hypocaustum
= Draagmuur
= Hypothetische deur
Caldarium

Stookhok

Tepidarium
Frigidarium

Kleedruimte

Afb.14.2 De badvleugel van de Reuvensbaden met een witte stippellijn op de
vermoedelijke positie van de dragende muren voor de dakkap.

Afb.14.3 Het vermoedelijk later aangebouwde stookgat P2 (zie afb. 14.1 voor locatie)
bij het caldarium van de Reuvensbaden: bovenaanzicht en twee profielen (opgraving
Reuvens).

692

Afb.14.4 De vermoedelijke watertoren van de Reuvensbaden met drie ruimtes met
rechts een detail van de steunbeer links op de voorgrond.

A
B

Afb.14.5 Schets in het dagboek van Reuvens (A) van een ongeveer 3,5 meter lang
“stuk vloer bestaande uit keisteentjes en kalk” en mogelijk positie in de watertoren (B),
getekend als dwarsprofiel.
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Afb.14.6 De latere aanbouw aan de korte kant van de hal van het badhuis langs de
hoofdweg (bij nr. 9 in afb. 14.1) (opgraving Reuvens).

Afb.14.7 De reconstructie van het westelijke uiteinde van de badvleugel van de
Reuvensbaden met van links naar rechts de stookruimte en het caldarium met
badkuipen. Tekening B. Brobbel op aanwijzingen van de auteur.
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Eén raam te donker, voor drie geen ruimte
Bij twee ramen raam/bodem c. 1 : 6
Glasruitjes standaard
formaat

Met 2-3 meter
precies genoeg
ruimte voor ramen
type Silchester

Hoogte ca. 6 m.:
Circa 4 m.
- Nishoogte o.g.v.
breedte/lengte c. 3
tot 4 m.
- Warmtebuizen tot
onder ramen 3-4
meter

- Vitruvius (hoogte = breedte)
- Muurhoogte = 10 x dikte (2’)
- Dakrand porticus c. 6 m.

3 m.

Fundament te
smal voor gewelf
6 m.

Afb.14.8 De reconstructie van de opbouw van het caldarium van de Reuvensbaden in
insula VII.

Afb.14.9 De reconstructie van de latrine van de Reuvensbaden in insula VII (afb. 14.1
ruimte nr. 8). Tekening B. Brobbel op aanwijzingen auteur.
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Afb.14.10 De reconstructie van de Reuvensbaden.
Zuil met rechts krullen van kandelaber

Kop en voorpoten van beest in dierenfries

Zuil met rechts krullen van kandelaber

Sokkel onbekend

Afb.14.11 Wandschildering uit de grote hal van de Reuvensbaden in insula VII.
Reconstructie op basis van Moormann 1984.
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Afb.14.12 Reconstructie van het interieur van de Basilica Thermarum.

Afb.14.13 Enkele vondsten van leisteen (links) en baksteen (rechts) uit de grote
waterput bij de Reuvensbaden, waaronder een mogelijk speelbord (rechts, midden).
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Afb.15.1 Grote bronzen hand van een meer dan levensgroot keizersbeeld, misschien
van het forum (foto RMO).

Afb.15.2 Stuk van een arm van een marmeren beeld, gevonden in de waterput bij de
Reuvensbaden (opgraving Reuvens); diameter 13,5 centimeter (foto RMO).
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Afb.15.3 Proefsleufje over het ongeveer 3 meter brede fundament in insula XII
(onderzoek volkstuinen 1985).

D
B

A

C

E

Afb.15.4 Mogelijke ligging van een Capitolium in de volkstuinen en de proefputjes waar
het fundament aangetroffen kan zijn.
A = waarneming 1980; B = zwaar fundament 1985; C = mogelijk hoek van omgangsgebouw in putje 1985; D = mogelijke westmuur in putje 1985; E = waterput 1985.
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Forum Hadriani
Isis tempel
Combinatie

Complex B

Nieuw (westen)

Complex D

N
Complex A

Complex C

Complex B

Afb.15.5 Mogelijk tempelcomplex met verschillenden fasen in insula IX
(opgraving Reuvens).

N

N

Afb.15.6 Hypothetische omvang van een tempelhof (opgraving Reuvens).
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N

Klein
tempelhof

‘Isistempel’

Gallo-Romeinse
tempel?

Afb.15.7 Mogelijke deelstadia van het vermoedelijke tempelcomplex in
insula IX (opgraving Reuvens).

A = Wycomb
B = Voorburg
C = Kempten
D = Richborough
E = Windisch
F = Kempten
G = Kempten
H = Voorburg
I = Augst
J = Wabelsdorf
K = Voorburg
L = Wabelsdorf
M = Voorburg
Afb.15.8 De in Voorburg in insula IX opgegraven gebouwen (groen: B, H, K en M)
en vergelijkbare constructies van andere vindplaatsen.
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Afb.15.9 De hypothetische reconstructie van de westelijke graven voor de Heliniumpoort
op basis van vondsten in andere plaatsen. Tekening B. Brobbel op aanwijzing auteur.

Afb.15.10. Eiken paal uit de oostelijke kade waarbij zichtbaar is hoe bij het inheien de
omringende bodem mee omlaag is getrokken (werkput 2, spoor 2269).
Foto Amsterdam Archeologisch Centrum, UvA (Driessen 2010,69).
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Afb.15.11 Scheefgezakte eiken paal van de oostelijke oever met bij de punt een
tweede eiken paal die overeind staat (werkput 2, spoor 2296). Foto Amsterdam
Archeologisch Centrum, UvA (Driessen 2010,70).

Afb.15.12 Het omgevallen stuk van de havenkade van de in 2007-2008 door AACprojectenbureau opgegraven insteekhaven (Koot 2009,37 afb. 6).
Foto: Amsterdam Archeologisch Centrum, UvA.
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Van internet

Afb.15.13 Een open steiger (links) in een Romeinse haven: detail van een fresco in de
villa van Stabiae. Op de voorgrond masten met zeilen. Op de achtergrond beelden op
zuilen.

20 m

Afb.15.14 Reconstructie van de insteekhaven met kleine oorlogsschepen van het type
Oberstimm/Vechten en het grote vrachtschip Woerden 7 (tekening auteur).
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Afb.15.15 Reconstructie doorsnede van de haven (onder) basis van de grondboringen
van De Jager en opgraving van Hallewas (boven); met een oorlogsschip type
Oberstimm/Vechten (tekening auteur).

d
c
e
b

f
g

a

i

h

Afb.15.16 De door Reuvens bij de theekoepel opgegraven restanten: a = theekoepel;
b = houten “schoeiing”; c = mogelijke hoek stadsmuur; d = mogelijk verwarmde
kamer huis XV.1; e = ‘Romeinse havenmuur’ ; f = Romeins breuksteen; g = recent
stenen riool; h = grenssloot; i = Vliet (Reuvens Dagboek II,41).
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Van
internet

Afb.15.17 Laat-Romeins mozaïek van de haven van Classe (bij Ravenna) met twee
torens die de ingang flankeren. Sint Appollinare Nuovo.

Zandsteen: kapiteel (AR 2)
Tefriet: maalsteen
(h 1925/12.0f )

Kalksteen: stuk kapiteel (AR 13)

Baksteen: dakpan (AR 143)

Tufsteen: bouwsteen (H 1925/12.0a)

Leistreen: daklei

Afb.15.18 in Voorburg door Reuvens en Holwerda opgegraven bouwmaterialen
(Foto’s RMO).
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Afb.15.19 De door Reuvens opgegraven grote waterput met vondsten uit de put
waaronder munten, hengels, puthaken en rechts een bronzen “potje?.”

WATERPUTTEN
TOEVOEGEN

+110 = op basis van oud loopniveau
+ 60

+0
-0,65

+50
+30

+60
+60 +63

= op basis van fundament

+60

+105
+80

+80

+105

+90/105

+30

+100

-0,50

50 m.

Afb.15.20 De op basis van vooral gegevens van Reuvens en Holwerda
gereconstrueerde hoogtes van het Romeinse maaiveld (meters t.o.v. NAP) en het
bijbehorende verval in de afvoergoten en riolen.
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Wateringseveld
Dwars weg

Hoofdweg

Voorburg
Afb.15.21 De mogelijke duiker (lichtblauw) die de afvoergreppel verbindt onder een
dwarsweg in Wateringse Veld (boven) en de sterk gelijkende sporen voor de
Heliniumpoort in Voorburg (onder) zoals opgegraven door Holwerda.

Afb.16.1 Maquette in museum Swaensteyn van de hoofdstraat, hier met computeraanpassing van de Heliniumpoort en wegconstructie (auteur).
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Percentage publieke grond
Pompeji
Augst
Cosa
Xanten

Geen
(amfi)theater
binnen muur

Forum Hadriani
Timgad
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Afb.16.2 Aandeel van de publieke grond in de ommuurde stadsoppervlakte voor
Forum Hadriani en vijf andere Romeinse steden.

Gemiddeld oppervlak particuliere
percelen en % dat daarvan is bebouwd
m2

Pompeii

400
350
300

337 m2
317 m2
12%

Onbebouwd

55%

Bebouwd

45%

250
200
150
100

88%

50
0
Pompeii:
• Veel meer uitbouw
• Niet vrijstaand

Pompeji
Pompeii

Forum
Forum Hadriani
Hadriani

N = 182

N = 24

Afb.16.3 De vergelijking van het particuliere grondgebruik in Forum Hadriani (rechts)
en dat in Pompeii (links) met in Voorburg relatief veel minder bebouwde grond.
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TOEVOEGEN ZUIDELIJKE DEEL
Forum
30’

Per strigas

Per scamna

80’

20’
40’

20’

Afb.16.4 Percelen met de korte zijde op de belangrijkste weg gericht met in Forum
Hadriani zowel een ‘per strigas’ ligging als een ‘per scamna’ ligging. Breedtes 20, 30, 40
en 80 voet.
= Publiek

= Midden

= Hoog

= Laag

Forum

Afb.16.5 Concentratie van rijkere woningen (rood en bruin) richting het centrum en de
hoofdwegen, met een voorkeur voor de westzijde van de insulae.
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