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AFBEELDINGEN

Afb.1 Voorbeelden van houtvondsten 2005 (BAAC): houtsnijwerk in de vorm van een
dierenkop en twee complete wagenwielen met naaf en spaken.

Afb.2 Reconstructie van Forum Hadriani (B. Brobbel op aanwijzingen van de
auteur), nog zonder insteekhaven (check).
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Basis

Ontwikkeling (deel I)
en uiterlijk (deel II)

Conclusie
Forum Hadriani biedt
belangrijke
aanknopingspunten
voor de bestudering
van de betekenis van
de Romeinse stad voor
haar inwoners en
omgeving, en kan
gereconstrueerd ook
van betekenis zijn voor
het heden en de
toekomst.
Extra bescherming van
het monument als
Werelderfgoed is
daarom cruciaal

In tegenstelling tot
wat lang is gedacht,
is van de stad Forum
Hadriani voldoende
bekend om inzicht te
bieden in de
betekenis in
verleden, heden en
toekomst

Hoewel lange tijd verkeerd
geïnterpreteerd, bieden de oude 1. Opgravingsgeschiedenis
opgravingen volop informatie
Ontwikkeling (deel I)
De ontwikkeling van opkomst
tot ondergang is goed
bekend, met zeldzaam goed
inzicht in de oorspronkelijke
stadsplanning
Uiterlijk (deel II)
Ook het uiterlijk is goed
bekend, en maakt zelfs een
3D-reconstructie mogelijk

2. Bodemkundige ondergrond
3. Voorburg: een eenvoudige start
4. De stad van Hadrianus
5. Stadsplanning
6. Een stad met status
7. Stadsuitbreiding
8. Nadagen en ondergang
9. Stadsverdediging
10-13. Woningen
14. Badhuis
15. Overige openbare voorzieningen
16. De hele stad

Forum & Hadrianus
Betekenis verleden

Betekenis (deel III)
Het nieuwe beeld
van Forum Hadriani
biedt werkhypotheses voor
vervolgonderzoek
naar de betekenis
voor zowel het
verleden het heden
als de toekomst.
Bescherming is
cruciaal

Het nieuwe beeld
van Forum Hadriani
is de basis voor
werk-hypotheses
omtrent de
betekenis voor haar
inwoners en
omgeving

Als Forum was Voorburg in
17. De regionale marktfunctie als forum
de positie om een belangrijke 18. De strategische rol voor Hadrianus
rol te spelen, een positie die
door Hadrianus ondersteund
zal zijn
Betekenis inwoners en omgeving 19. De stadsbevolking
Er valt een modelmatig
beeld te vormen van de
daadwerkelijke betekenis
voor inwoners en omgeving.

20. De omgeving economisch bekeken
21. Het Cananefaatse gebied financieel
bekeken
22. Een stromenmodel
23. Economische ontwikkelingen in
de tijd

Betekenis heden
en toekomst
Vervolgonderzoek kan
de werkhypotheses
toetsen. Reconstructie 24. De toekomst van Forum Hadriani
is nu al educatief. Dus
bescherming crudiaal

Afb.3 “Logic tree” met de structuur van de studie.

Afb. 4 De ‘gestalt-switch’ in tekening: je ziet of een jonge vrouw of een oude vrouw,
maar niet beide tegelijk.
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Ontwikkeling en uiterlijk van de stad
1978 - 1982
Hoofdlijnen
stadsbeeld

Betekenis van de stad

1982 - 1989

1989 - 1996

1996 – 2010

1e uitwerking

Reconstructies

Synthese
inclusief regio

Regio
• Opbouw
stedenkennis

• Onderzoek stadsmuur
• Onderzoek indeling

• Beeld
kolonistenstad

• Eerste periodisering

• Vertaling Voorburg

• Reconstructie muur,
poort en huizen

=> eerste beeld 1982

• Eerste regio
perspectief
=> tussenstand 198890

• Reconstructie badhuis
en detaillering huizen
• Eerste aanzet
monografie
=> reconstructies
1993/96

• Uitwerking stadsbeeld
(stenen huizen, indeling
straten en insulae,
chronologie)
• Aandacht ‘urban proces’
• Uitwerking regiobeeld
=> Synthese aan hand van
‘logic tree’ 2001-2005
=> verwerking opgraving
BAAC en eerste resultaat
AAC 2005-2009
=> Laatste puntjes op de I
2009-2010.

Afb. 5 Fasen in het beschreven onderzoek naar Romeins Voorburg.

Afb. 1.1 Reconstructie situatie in de late middeleeuwen (op basis van B. Brobbel
op aanwijzing van de auteur)
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Afb.1.2 Een deel van een bladzijde uit de Batavia van Junius (1588) met de afbeelding
van een in Voorburg opgegraven altaar en erboven de passage met vermelding van de
vondst van gouden munten van waarschijnlijk Madelinus (regel 6-7).

Afb.1.3 De door Scriverius afgebeelde Romeinse glazen fles uit Voorburg, mogelijk
uit een graf.
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Afb.1.4 Het in 1624 in Voorburg opgegraven altaar van het collegium peregrinorum
(RMO, Pb 69), 87 x 45 x 25 cm ; 166 kg.

Afb.1.5 De in 1800 door Van Wijn afgebeelde vondsten uit Voorburg.
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Afb.1.6 Topografische kaart van het opgravingsterrein van Reuvens (origineel
schaal 1 : 500) met niveaus van het maaiveld en er onder een hoogteprofiel langs
de oude oprijlaan tot aan de Vliet.

Afb.1.7 Voorbeeld van de door Reuvens uitgevoerde hoogtemetingen, met als
referentie het NAP-niveau (rode lijn).

334

A = 68 cm.
B = 27 cm.
X
Ca. 75 + NAP

1-7 =
C3 = 23 cm. 161 cm.
Y
C2 = 17 cm.
C1 = 26 cm.
G

Afb.1.8 Het in 1828 voor Reuvens door tekenaar Bemme gemaakte profiel in insula VII.
Boven is de teellaag met wortels zichtbaar, onder het schone zand van de strandwal.
G = schone zand; C1 = groene klei/zwarte aarde; C2 = laag stuifzand, waarschijnlijk 1e
eeuw na Chr.; Y = laagje kalk; C3 = laag groenachtig klei/zand met houtskoolresten en
puin; B = aarde met wortels; A = niet getekende teelaarde;
X = positie skelet in puinlaag direct boven het stuifzand, volgens kaart RA.c.25 op circa
75 + NAP.

Afb.1.9 Profiel van een sleufje (17 juni 1828, Reuvens dagboek I,183).
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Afb.1.10 Opgravingskaart van Reuvens van de opgraving van het badhuis (links
van de sloot) en de huizen in insula VIII (rechts van de sloot).

Afb.1.11 Het in opdracht van Reuvens vervaardigde afgietsel van het skelet van de
jonge vrouw.
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Afb.1.12 De gezichtsreconstructie door M. d’Hollosy op basis van het afgietsel van
Reuvens.

Afb.1.13 Profielen Reuvens met sporen spadesteken (Reuvens
Dagboek II,77 en veldboekje p. 5).
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Afb.1.14 De relatie met de omgeving (check, nog aanpassen).

Afb.1.15 Foto profiel via decumanus (Holwerda).
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Afb.1.16 Het door Holwerda opgegraven inscriptiefragment met in de bovenste regel
de vermelding van een gemeenteraadslid: DEC[urio] MVN[icipii].

A

B

Afb.1.17 Het in 1990 getekende profiel (onder) in een sleuf voor het stamriool in de
Ds. Veldhoenlaan en de plattegrond van het daarbij aangesneden gebouw zoals
opgegraven door Reuvens in insula VI.

339

= Stad en grafvelden
= Monument
Afb.1.18 Omvang van het beschermde monument. Alleen het onbebouwde deel is
beschermd hoewel zich in bijvoorbeeld de tuinen van huizen ook nog sporen bevinden.

Afb.1.19 Voor- en achterkant van brochure die is gebruikt bij de geslaagde
fondsenwerving voor de reconstructie van een deel van de stadsmuur.
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Afb.2.1 Geologische kaart van de omgeving (check origineel).

Hypothetische
zijgeul bij latere
Trekvliet

= werkputten BAAC en AAC
= kleiafzetting op flank strandwal
= hoger deel strandwal
= grens Gantellaag

Door Holwerda en BAAC
opgegraven zijgeul

Hoofdgeul langs flank
strandwal (uiterlijk
hypothetisch)
Door Hallewas, De Jager en
het AAC onderzochte geul

Hypothetische zijgeul
bij vermoedelijke latere
stadsgracht en
tegenwoordige inham

Afb.2.2 Deels hypothetische reconstructie van het geulensysteem op de plaats van de
latere Romeinse nederzetting.
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5

6

7

1
2
3
4

Afb.2.3 Het boringsprofiel van Van Giffen evenwijdig aan de stadsmuur (aangepaste
verticale as). Het zand van de strandwal loopt af in de richting van de Vliet (Van Giffen
1912).

Muur

Westgeul
Profiel 5

Profiel 6

(Profiel 7 door latere werkput BAAC)

Westgeul
Westelijke
oergeul ?

Oostelijke
oergeul

Profiel 7

Sloot ?

Afb.2.4 De boringsprofielen 5 tot en met 7 van Van Giffen loodrecht op de stadsmuur en
steeds dichter bij de Vliet met restanten van de in 2005 opgegraven westgeul
(Holwerda/Van Giffen 1912).
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Vermoedelijke oever op basis
van boringen De Jager

SCHETS

Geul door de Jager
aangeboord
Idem, open in Romeinse tijd
Geul door de Jager
aangeboord
Sleuf Reuvens met mogeljjke
overgang naar geul

Dwarsprofiel 1

Westprofiel 1

Profiel Reuvens
Westprofiel 2

Dwarsprofiel 1
Losse
boringen

Sleuven
ROB
Oostprofiel 1
Oostprofiel 2

Afb.2.5 De boorprofielen van De Jager 2001, de Sleuven van Reuvens, de sleuven van
de ROB (1987) en de twee opgravingsputten van het AAC in 2007-2008.
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140

152
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222

213

206
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225 = boring 225
= vaste zand
= oever
= ondiep deel geul
= diep deel geul
= sloot
= hout
= steen
= foutmarge
= sleuf Reuvens
= riool 1953

126
125

N3

195
A

N2

197
N1

R

N6

30 meter

c
W

Afb.2.6 De mogelijke contouren van de insteekhaven in meer detail, met nummers van
de belangrijkste putten en boringen. R-R = rioolsleuf 1953; W-W = vermoedelijke
oostrand hoofdweg; A = overgang naar doorwerkte grond; Z = zuil.
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Afb.2.7 Doorsnede van de oostelijke geul op basis van het onderzoek in 1987 en de
boringen in 2001.
= Kleilaag D2
= Kleilaag D1
= Kleilaag E
= Strandwal (F/G)

A = wandgreppel
B = mogelijk wandspoor
C = bredere open greppel

ZUID

NOORD
+100

+100

-0

0

-100

-100

-175

-175

A

B

5m

C

+100
+50
0
-25
-50
-75
-100
-125
-150
-175
-200

A

B

5m

Afb.2.8 Profiel van de westwand van het profiel van Bogaers uit 1966 met erboven
streepjes op 5 voet afstand bij de ‘Reuvensdammetjes’.
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+0
-0,65

+50
+30

+60
+60 +63

+60
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+80

+80

+105

+90/105

+30

+100

-0,50

50 m.

Afb.2.9 De op basis van vooral gegevens van Reuvens en Holwerda gereconstrueerde
hoogtes van het Romeinse maaiveld (cm boven NAP).

Afb.2.10 De kaart van de gebroeders Cruquius uit 1712 met in rood een schaal met
blokken van 1 Romeinse actus (35,5 meter) en mogelijke oude perceelgrenzen. In blauw
doorlopend de Vliet en onderbroken de vermoedelijke ligging van het Kanaal van
Corbulo; bruin de mogelijk tot de Romeinse tijd teruggaande wegen (Domitiaans).
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A = grachten
B = stadsmuur met deels heipalen
C = Riool hoofdweg
D = Kanaal van Corbulo
E = Huidige maaiveld

E

= Grondwater
= Gemiddeld Hoog water
= Gemiddeld Laag Water
= Vaste zand
= Romeinse bodem
= Romeinse ophoging

+100
+75
+50
+25
0

E

B

-25

C

-50

-75

A
D

-100

-125

-150

B

-175

-200

B

500 meter

Noord

Zuid

Afb.2.11 Gereconstrueerde Noord-zuid doorsnede van de strandwal langs de
westelijke stadsmuur met reconstructie van de waterniveau’s.
Hypothetische
zijkreek bij
latere Trekvliet

= werkputten BAAC en AAC
= kleiafzetting op flank strandwal
= hoger deel strandwal
= greppel Holwerda
= idem hypothetisch
= Waarneming inheemse laag
= grens Gantellaag

Door Holwerda en BAAC
opgegraven zijkreek

Kleinere kavels die
mogelijk in de buurt
van het woonerf lagen
Kreek langs flank
strandwal (uiterlijk
hypothetisch)
Vroege
haven?

Hypothetische zijkreek
bij vermoedelijke latere
stadsgracht en
tegenwoordige inham

Afb.3.1 De sporen van de oudst bekende nederzetting uit Romeins Voorburg (eerste
eeuw na Chr.) met een hypothetische verkaveling op basis van de door Holwerda
opgegraven sporen.
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Afb.3.2 Een handgevormde inheemse pot en vroege fibula uit Voorburg, opgegraven
door Holwerda.
Hypothetische
zijkreek bij
latere Trekvliet

= werkputten BAAC en AAC
= kleiafzetting op flank strandwal
= hoger deel strandwal
= sporen Holwerda
= opgegraven weg
= hypothetische weg

Mogelijke weg
richting weg
kanaal Corbulo
Mogelijke westelijke stadsgrens
Door Holwerda en BAAC
opgegraven zijkreek

600 voet

Mogelijk plek
(deels) stenen
gebouw met
centrale funktie
Kanaal van
Corbulo

Door
Holwerda
opgegraven
huizen
500 voet

Mogelijk
heiligdom bij
water
Forum?
Vroege haven?

Mogelijk
aansluiting op
weg naar kust
Hypothetische zijkreek
bij vermoedelijke latere
stadsgracht en
tegenwoordige inham

Mogelijke weg
naar haven
Weg over de strandwal

Afb.3.3 De hypothetische structuur van de Domitiaanse nederzetting (periode I) waarvan
Holwerda waarschijnlijk de westelijke uitloper heeft opgegraven.
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Stempels
Versierd
Munten

85

120

150
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215
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8
6
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0
1 5 2 15 3 25 4 35 5 456 55 7 65 8 75 9 85109511105121151312514135151451615517165181751918520195212052221523225
24235252452625527265

Afb.3.4 Het patroon van de door Holwerda beschreven terra sigillata op basis van
recente dateringen (analyse auteur met input R. Polak en C. Kalee) plus het patroon van
de tot en met 2005 gevonden munten exclusief muntschatten (zie bijlage A). De datering
van stempels lijkt gelijker op te lopen met de munten dan het versierde materiaal.

Afb.3.5 De door Holwerda opgegraven sporen van de Domitiaanse nederzetting met de
vermoedelijke ligging van de weg over de strandwal. Rechts van de weg waarschijnlijk
enkele huizen. De toewijzing van de sporen links van de stippellijn is minder zeker.

348

Hypothetische
zijkreek bij
latere Trekvliet

= werkputten BAAC en AAC
= kleiafzetting op flank strandwal
= hoger deel strandwal
= greppel Holwerda
= idem hypothetisch
= Waarneming inheemse laag

Door Holwerda en BAAC
opgegraven zijkreek

Kleinere kavels die
mogelijk in de buurt
van het woonerf lagen
Kreek langs flank
strandwal (uiterlijk
hypothetisch)
Vroege
haven?

Hypothetische zijkreek
bij vermoedelijke latere
stadsgracht en
tegenwoordige inham

Latere weg over de
strandwal en hoofdweg
Domitiaanse
nederzetting

Afb.3.6 De hypothetische verkaveling rond de inheemse nederzetting, met in grijs het
latere tracé van de (vermoedelijk Domitiaanse) weg over de strandwal die de sporen van
de oudere inheems-Romeinse nederzetting doorsnijdt (op basis opgraving Holwerda).

30 voet

Afb.4.1 De twee door Holwerda opgegraven paalgaten (zie pijlen) in het tracé van
de hoofdweg langs de rand van de stad bij de latere stadspoort.
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Poort 10?

V

Poort 11?

IV

Poort 1

Poort 2

III

II

I

Cardo 1

X

IX

Poort 3?

VIII

Poort 9?

VII

XV

VI

XIX

XVIII

Poort 4
1

XII
Cardo 3

XVII

Decuma
nus

XX

XIII

Decuma
nus 2

XIV

4
Decuma
nus

Poort 8?

Decuma
nus 3

Cardo 2

XI
XVI

Poort 7?
Poort 6
Poort 5

Afb.4.2 De reconstructie van de insula-indeling van Forum Hadriani in de eerste
fase, met de nummering van insulae, wegen en latere poorten.

Afb.4.3 Ongepubliceerde profielfoto van de door Holwerda opgegraven gracht in de
noordwesthoek van Forum Hadriani (Archief Vereniging Arentsburg in Nationaal Archief).
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Afb.4.4 Ongepubliceerde foto van de door Holwerda in 1914 voor de Heliniumpoort
opgegraven buitenste gracht die het rioolspoor loodrecht doorsnijdt, met loodrecht op
het riool een (later) dwarsstuk evenwijdig aan de gracht (Archief Vereniging Arentsburg
in Nationaal Archief, 1914, afb. 21).

Afb.4.5 Ongepubliceerde kaart van de door Holwerda in 1914 opgegraven Heliniumpoort
(Archief Vereniging Arentsburg in Nationaal Archief, iets afwijkend van Holwerda1915a,
afb. 1).
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Afb.4.6 De vermoedelijke fasering in de grachten voor de latere Heliniumpoort met
links alleen de binnenste gracht (grijs) met sporen van de weg (bruin) en rechts ook
de poort (rood) buitenste gracht (blauw) die het oudere wegriool snijdt.

Afb.4.7 Ongepubliceerde foto van de constructie voor de latere Heliniumpoort, gezien
vanuit het oosten met op de voorgrond de stadsport en erachter de twee grachten en
het vermoedelijke riool in de weg door de poort (Archief Vereniging Arentsburg in
Nationaal Archief, 1914).
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x

10 m

F

z

y

Afb.4.8 Ongepubliceerde opgravingssleuven van Holwerda uit 1913 (links van de lijn x-y),
op dezelfde schaal gekoppeld aan de overzichtskaart uit 1916. Koppeling mede op basis
van de ligging van de oostrand van de Arentsburglaan en de ten oosten daarvan
opgegraven sloot F die Holwerda wel in 1915 had afgebeeld (Archief Vereniging
Arentsburg in Nationaal Archief). Bij de rode pijlen liggen de vermoedelijke restanten van
de noordelijke stadsmuur.

Afb.4.9 Ongepubliceerde foto van de door Holwerda in 1913 uitgevoerde opgraving op
het weiland ten oosten van de Arentsburglaan, genomen in oostelijke richting met links
de mogelijke resten van de noordelijke stadsmuur (genomen vanaf positie z, afb. 4.8);
(Archief Vereniging Arentsburg in Nationaal Archief, 1913, photo 2).
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