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Verschillende rijks- en provinciale overheden werken op 
landelijk niveau samen om het Nederlandse deel van de 
Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, op de UNES-
CO-werelderfgoedlijst te krijgen. In januari 2014 heeft de 
gemeente Katwijk daartoe de Intentieverklaring  Werelderf-
goednominatie Romeinse Limes ondertekend1 . De prelude 
hiervan luidt:
De Romeinse Limes, de noordgrens van het Romeinse 
Rijk, is de grootste lineaire archeologische structuur in 
Europa. Een indrukwekkend restant van dit verleden is de 
Nedergermaanse Limes met forten, schepen, wegen en 
burgerlijke nederzettingen. De limes loopt langs de Rijn 
door de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en 
in Duitsland door de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfa-
len en Rheinland Pfalz. De historische en actuele waarde 
van dit grensoverschrijdende erfgoed is groot. De Limes 
beschermde eens het noordelijke deel van het omvangrijke 
Romeinse Rijk. Nu doorsnijdt de Limes landsgrenzen en 
verbindt landen en culturen.

De Romeinse Limes behoort voor een deel al tot het 
Unesco werelderfgoed, maar het Nederlandse deel nog 
niet. In 2011 is het Nederlandse deel van de Romeinse 
Limes geplaatst op de voorlopige lijst van het Werelderf-
goed. Met een eventuele plaats op de Werelderfgoedlijst 
krijgt het Nederlandse deel van de Romeinse Limes officieel 
internationale allure. Het betekent erkenning en zal leiden 
tot een vergroting van het toeristisch potentieel van het 
gebied.

Met deze intentieverklaring willen de overheden op rijks-, 
provinciaal en gemeentelijk niveau hun betrokkenheid 
bekrachtigen en hun intentie uitspreken dat zij willen samen-
werken aan het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus voor 
de Romeinse Limes in Nederland.

1 http://katwijk.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/
id=757108/type=pdf/04._2013-18202.pdf

Om het streven naar draagvlak voor het Nederlandse 
deel van de Limes vorm te geven is in 2012 het landelijke 
‘Uitvoeringsprogramma Publieksbereik Romeinse Limes’ 
opgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft bovendien in 
2013 het Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen (2013-2016) 
vastgesteld. Alle investeringen in erfgoed in deze periode 
worden geconcentreerd op zeven erfgoedlijnen, met als 
uitgangspunt het streven naar beschermen, beleven en 
benutten. Eén van die erfgoedlijnen is de Romeinse Limes. 
Katwijk is daarbinnen door de provincie Zuid-Holland recent 
aangewezen als één van de drie te ontwikkelen toeris-
tisch-recreatieve Limesknopen. 

De ambitie van de provincie is erfgoed duurzaam te behou-
den voor toekomstige generaties door het te beschermen, 
te laten beleven en te benutten. Erfgoed draagt bij aan 
de kwaliteit van de ruimte en daarmee aan ons werk- en 
leefklimaat. Verder schraagt het onze identiteit in een glo-
baliserende wereld. En tot slot, maar zeker niet onbelang-
rijk, vormt het een economische drager voor midden- en 
kleinbedrijf in de sectoren recreatie en toerisme2. 

Parklaan landschapsarchitecten heeft in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland een Streefbeeld Limes Zuid-Holland 
opgesteld. In dit streefbeeld is de dynamische Limes rich-
tinggevend. De Limes is opgevat als een zone waarbinnen 
de Romeinen grote invloed hadden, maar waar ook inheem-
se bevolkingsgroepen leefden. Over een periode van 300 
jaar werden culturen uitgewisseld en aangepast. De rivier 
meanderde en vormde bij Katwijk een dynamische delta 
met eilanden en kreken. Dynamisch heeft ook betrekking 
op  het opbouwen en platbranden van de castella, wachtto-
rens, het bouwen van wegen en de ontwikkeling van de vici. 
Deze veelzijdige dynamiek moet tot uitdrukking komen in de 

2 Bron: Erfenis, erfgoed en erfgoud. Uitvoeringsprogramma 
Erfgoedlijnen provincie Zuid-Holland 2013-2016.

plannen, waarbij elke gemeente een eigen accent of thema 
kan hebben.

De provincie Zuid-Holland heeft de erfgoedlijn Limes uitge-
werkt in het document Romeinse Limes Zuid-Holland, visie 
2020, meerjarenprogramma 2014-2016. Katwijk wordt in dit 
beleidsstuk genoemd als te ontwikkelen recreatief-toeris-
tisch Limesknooppunt. De Limes moet beleefbaar, bekend, 
bereikbaar en benut worden. Naast de dynamische limes 
is de Oude Romeinse waterbaan belangrijk. Het doel is de 
Romeinse rijksgrens vanaf en rondom het water beleefbaar 
te maken. Voorgesteld is om voor de gehele Oude Rijn een 
systeem van routes, overstappunten /recreatieve poorten 
en verblijfplekken te land en te water te ontwikkelen. Hierbij 
vormt de Romeinse dagmars-afstand van zo’n 30 kilometer 
een belangrijk element. Zes castella, waaronder Katwijk en 
Valkenburg moeten zichtbaar worden gemaakt.

De gemeente Katwijk heeft in de afgelopen decennia, op 
basis van archeologisch onderzoek, veel kennis opgedaan 
over de Romeinen. Daarnaast zijn er projecten uitgevoerd 
om de Romeinse historie zichtbaar en beleefbaar te maken. 
De komende jaren staat een aantal projecten op stapel waar 
archeologisch onderzoek zal plaatsvinden. Het provinciale 
en landelijke beleid en de ruimtelijke ontwikkelingen zijn 
voor de gemeente aanleiding om een visie op de communi-
catie van de Romeinense Limens in Katwijk  op te stellen. 
Het doel van de visie is om het verhaal van de Romeinen 
in Katwijk op een samenhangende manier te ontwikkelen 
en bekender te maken voor een groter publiek. Dat doen 
we door ruimtelijke ingrepen, maar ook door inmforma-
tievoorziening en educatie. De ambitie is hoog. Er wordt 
naar gestreefd om Romeins Katwijk te ontwikkelen als een 
belangrijke waarde voor de gemeente.

1. Aanleiding
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De Romeinse historie van Katwijk kan beter bekend en 
herkend worden bij en door bewoners en bezoekers door 
het bestaande aanbod inzichtelijk te maken en nieuw 
aanbod te creëren in aansluiting op de wensen van de 
doelgroepen. Door te werken aan de hand van pro-
duct-markt-combinaties  wordt richting gegeven aan de 
beoogde samenwerking tussen de gemeente, ondernemers, 
culturele organisaties en andere partijen. 

Beleefbaarheid en bereikbaarheid
Het bestaande Romeinse aanbod bestaat uit archeologisch 
erfgoed (niet zichtbaar), het Katwijks Museum, het Toren-
museum, kunstwerken en de Limesfietsroutes. Het erfgoed 
kan beleefbaar worden gemaakt door erover te informeren, 
het te verbeelden en (op verrassende) wijze te verbinden 
aan de interesses  van de doelgroepen en hedendaagse 
thema’s. Voor wat betreft de bewoners van Katwijk ligt 
er een kans om ook de betrokkenheid bij de Romeinse 
geschiedenis te vergroten door bijvoorbeeld mee te helpen 
aan de ontwikkeling en/of het beheer van het aanbod 
(toe-eigeningswaarde). 

Naast het vergroten van de beleefbaarheid van het aanbod 
is de bereikbaarheid een kans. Door het (bestaand en 
nieuw te realiseren) aanbod via een multimodaal vervoers-
netwerk te ontsluiten en voorzieningen te clusteren kan 
een aantrekkelijk recreatief netwerk met vermaak-, rust- en 
overstappunten gerealiseerd worden. De bestaande Li-
mes-fietsroute is hierbij een goed startpunt. Daarnaast biedt 
de vaarverbinding over de Oude Rijn kansen. 

Herkenbaarheid
In het ideale geval levert de historie een bijdrage aan de 
kwaliteit en identiteit van de ruimte, aan de economie en 
omgekeerd. Bewoners en vrijwilligers moeten zichzelf 
kunnen herkennen en verplaatsen in het verhaal en het zo 
verbreden en verankeren in Katwijk. Ondernemers kunnen 

aan de hand van het verhaal hun product of dienst verrijken 
of nieuwe toeristische producten ontwikkelen. De ontwik-
keling van de Romeinse cultuurhistorie moet daarvoor 
voldoende tot de verbeelding spreken en tevens eenvoudig 
herkenbaar zijn. Bovendien moet e.e.a. aansluiten bij het 
karakter en toeristisch-recreatief profiel van Katwijk:

• Gastvrij: gezelligheid zonder massa, persoonlijke aandacht en 
service, comfortabele voorzieningen

• Natuur & cultuur: voorzieningen, activiteiten, evenementen 
grotendeels gericht op edutainment

• Ontspanning & fitheid: sport, bewegen op strand, zee, duinen 
en bos

• Relaxen: cultuur, strand, funshoppen, bloembollenvelden

Vraaggericht
De inspanningen zijn gericht op inwoners van Katwijk, de 
regio en andere Limes-gemeenten. Dominante recreatieve 
leefstijlen zijn : 

• Gezellig Lime - relatief veel gezinnen met oudere kinderen, 
op zoek naar vertier en gezellig samenzijn en (sportieve) 
ontspanning  (Katwijk 28%; Leidse Ommelanden 18%; 
Leiden 14%, Zuid- Holland 23%; Limesgemeenten 20%).

• Uitbundig Geel - relatief veel startende gezinnen, op zoek 
naar samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten, bezoekt 
graag een attractie of evenement, gericht op beleving/ 
verassing (Katwijk 20%; Leidse Ommelanden 15%; Leiden 
10%, Zuid- Holland 17%; Limesgemeenten 14%).  

• Ingetogen Aqua - relatief veel empty nesters, breed geïnte-
resseerd in cultuur en maatschappij , rustige en sportieve 
activiteiten (Katwijk 15%; Leidse Ommelanden 21%; Leiden 
17%, Zuid- Holland 16%; Limesgemeenten 19%).  

• Specifiek voor Leiden is ook Ondernemend Paars (18%) 
een omvangrijke leefstijl - relatief veel jonge één- of twee-
persoonshuishoudens, die zich graag laten verrassen en 
inspireren, met name door cultuur, daarnaast ook sportiviteit 
en activiteit. Katwijk richt zich op dit moment niet specifiek 
op deze doelgroep. 

In algemene zin betekent dit dat het van belang is om het 
Romeinen-aanbod te koppelen aan aanbod gericht op ge-
zellig samenzijn en actieve en sportieve activiteiten. Bij de 
toeristisch-recreatieve productontwikkeling wordt rekening 
gehouden met de wensen van de specifieke doelgroepen 
en het realiseren van een onderscheidend aanbod ten 
opzichte van andere Limes-gemeenten en -locaties. 
Door nieuw Romeins aanbod te realiseren dat aansluit 
bij de recreatieve wensen van de doelgroepen (gezellig-
heid, samenzijn, beleving, genieten, actief en sportief) 
kan nieuw publiek worden aangetrokken. Ook publiek 
dat normaal gesproken wellicht alleen het Katwijkse 
strand zou bezoeken. Voorbeelden van nieuw aanbod 
worden gegeven onder het kopje ‘concretisering’, bij de 
voorbeelduitwerkingen van PMC’s voor de doelgroepen 
uitbundig geel en ingetogen aqua. Naast dagrecreatieve 

2. Uitgangspunten
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voorzieningen kan hierbij ook gedacht worden aan (klein-
schalige) voorzieningen voor verblijfsrecreatie, zoals Ro-
meinse wachttorens die fungeren als trekkershut, een B&B 
met Romeins thema of camperplaatsen met een informatie-
zuil over de Romeinen.

• Benutten van bestaande bezoekersstromen:
• Katwijk aan Zee door verbindingen (functioneel en thema-

tisch) te maken met Katwijk aan den Rijn en Valkenburg.  
• Andere Romeinse Limes-bestemmingen zoals het Rijks-

museum van Oudheden in Leiden en het Archeologiehuis 
Zuid-Holland en Archeon in Alphen aan den Rijn.

• Aansluiting bij en ontwikkeling van een multimodaal recreatief 
netwerk dat vervoer over water combineert met wandelen en 
fietsen, de auto en openbaar vervoer. Dit netwerk bevat over-
stap-, vermaak- en rustpunten en verhuurlocaties van fietsen, 
sloepen gekoppeld aan Romeinse bezienswaardigheden en 
attracties en recreatieve voorzieningen zoals horeca.

• Naast ruimtelijke ingrepen is het nadrukkelijk de bedoeling dat 
ondernemers en vrijwilligers zich door het Romeinse erfgoed 
laten inspireren en zo het Romeinse verleden laten leven bij 
bewoners en bezoekers. Er wordt ingezet op de ontwikkeling 
van product-markt-combinaties (PMC’s) en (daarbinnen) 
arrangementen. PMC’s zijn combinaties van Katwijkse toe-
ristische producten voor een specifieke doelgroep. Arrange-
menten verbinden Katwijk met andere Limes-gemeenten en 
attracties. Alles in samenwerking met partners als Stichting 
Katwijk Marketing, het Platform Toerisme en het Platform 
Evenementen. 

 
 

Vuurbaak met Romeins uiterlijk
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De visie bestaat uit drie lagen;
• De verhaallijn ‘Knooppunt in een wereldrijk’
• Drie Romeinse kerngebieden met elk een eigen thema
• Het Romeinse verhalennetwerk

Deze lagen vormen het kader waarbinnen de visie ten 
aanzien van de openbare ruimte, recreatie, architectuur, 
kunst en educatie gekoppeld kunnen worden met het 
verhaal van de Romeinen in Katwijk. Binnen de kernge-
bieden wordt gezocht naar koppelingsmogelijkheden met 
bestaande de visies en projecten. 
De verhaallijn ‘Knooppunt in een wereldrijk’ heeft betrekking 
op de unieke positie van Katwijk in de Romeinse periode; 
de ligging in de monding van de Romeinse Rijn. Het eind-
punt van de Limesgrens op het vasteland van Europa en 
startpunt voor de Romeinse zeevaarders naar Brittannia 
en het Middellandse Zeegebied en Rome. Dit verhaal over 
de Romeinen is de basis voor het zichtbaar maken van de 
Romeinen in de kerngebieden en het verhalennetwerk.
De Romeinse kerngebieden zijn gebieden waarbinnen 
Romeinse vindplaatsen liggen en waar archeologische 
informatie beschikbaar is in relatie tot eenzelfde thema. 
De thema’s zijn te zien als hoofdstukken van het verhaal. 
De thema’s die de Romeinen in Katwijk verbinden met het 
Katwijk van nu zijn de havenfunctie, handel en visserij en 
militaire activiteiten.  

De drie gebieden hebben de volgende thema’s:
• Knooppunt aan de kust; een doorvoerhaven voor legioenen 

en goederen
• Ontmoeting in de delta: het contact tussen militairen, burgers, 

kooplieden en ambachtslui 
• Militair complex; de verblijfplaats van Romeinse troepen.

Katwijk aan Zee

Katwijk aan den Rijn

Valkenburg

Lokatie Valkenburg

Rijnsburg

De drie Romeinse kerngebieden (plankaart communicatie- en masterplan met legenda bijlage 1)

Knoopunt aan de kust

Ontmoeting in de  delta

Militair complex

3. Kader
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ook, van wegen over water zoals de Rijn en de Noordzee, 
en van wegen over land die op de hoge oeverwallen van de 
rivier en de strandwallen langs de kust gingen. Daarnaast 
was het een knooppunt van contacten tussen mensen. Hier 
liepen ooit Romeinen rond, maar ook Galliërs uit Frank-
rijk, Thraciërs uit Bulgarije, Friezen uit het noorden, en 
Cananefaten, zoals de lokale bevolking rond Katwijk werd 
genoemd. Het waren zeelieden, handelaren, militairen of 
gewone burgers en boeren. Een mengelmoes van allerlei 
culturen, afkomstig uit alle delen van West-Europa, de toen-
malige Romeinse wereld. 

Katwijk herbergt twee beroemde Romeinse forten (castella), 
elk met hun eigen geschiedenis. Het mysterieuze fort ‘de 
Brittenburg’ ligt ergens in zee en kennen we alleen nog van 
verhalen en van enkele 16e-eeuwse tekeningen waarop een 
stenen gebouw met torens is te zien. 
Het andere fort lag in het centrum van Valkenburg, onder 
de tegenwoordige kerk. Het is nationaal en internationaal 
van grote betekenis omdat het archeologisch een van de 
allerbest geconserveerde forten is van het Romeinse we-
reldrijk. Het fort is grotendeels opgegraven rond de Tweede 
Wereldoorlog en heeft de gemeente Katwijk internationaal 
op de kaart gezet. Dat is vooral te danken aan de fabuleus 
bewaard gebleven houtbouwconstructies van het leger-
kamp, dat de naam Praetorium Agrippinae droeg. 

Het Katwijk van nu is de enige Nederlandse gemeente met 
twee Romeinse legerkampen binnen haar gebiedsgrenzen. 
De waardevolle archeologische nalatenschap van de Ro-
meinen in Katwijk omvat echter nog veel meer dan deze   
twee forten, wat het vertellen waard is en de interesse van 
velen gewekt heeft. 

De kerngebieden krijgen elk één eyecatcher van verbeel-
ding of een attractie en één of meerdere te bezoeken  
plekken waar een Romeins verhaal wordt verteld. Deze 
laten samen zien dat Katwijk meer is dan alleen een dorp 
met een Romeins castellum onder het plein. De plekken zijn 
goed bereikbaar. Een goede parkeervoorziening, aanleg-
plaats, horeca en informatie over de bezienswaardigheden 
en routes is van groot belang. Ondernemers, verenigin-
gen, maar ook scholen en particulieren kunnen binnen de 
kerngebieden, op basis van de thema’s verbeeldingen, 
evenementen en product-markt-combinaties ontwikkelen. 
Daarnaast zal de gemeente Katwijk voor elk kerngebied 
met behulp van de eyecatcher zorgen voor een basis van 
waaruit deze verhalen kunnen worden verteld.

Het verhalennetwerk zal bestaan uit informatieve zitelemen-
ten langs wandel-, fiets- en vaarroutes.  Op basis van een 
archeologische vondst wordt bij elk zitelement een verhaal 
verteld over het gevonden object in relatie tot het Romeinse 
wereldrijk. Bijvoorbeeld een kruik met olijfolie uit Grieken-
land of vijgen uit Mesopotamië. Doordat het netwerk de 
gehele gemeente omvat, is het steeds mogelijk te verwijzen 
naar andere locaties, teneinde te attenderen op eyecatchers 
en publieksstromen te genereren. Bovendien wordt duidelijk 
dat de Limes niet alleen een grens is, maar een brede zone 
waarin de cultuur sterk beïnvloed werd door de komst van 
de Romeinen. Het netwerk omvat de Limeszone, maar ook 
de gebieden met sporen van pre- en post-inheems-Romein-
se bevolking (IJzertijd en Vroege Middeleeuwen).

Verhaallijn ‘Knooppunt in een wereld-
rijk. 
Over de Romeinse aanwezigheid, nalatenschap, bewo-
ningsgeschiedenis en archeologie in de gemeente Katwijk.’ 
De gemeente Katwijk koestert een veelzijdige lokale ge-
schiedenis. Verhalen over de visserij, over de paardenmarkt 
in Valkenburg, het Marinevliegkamp, de Tweede Wereld-
oorlog, en zo meer. Maar zo’n 2000 jaar geleden maakte de 
vissersplaats aan zee ook deel uit van een groots wereldrijk, 
dat van de Romeinen. Katwijk heette toen waarschijnlijk 
Lugdunum, zo weten we van oude kaarten. Het lag aan de 
rand van de Romeinse wereld, direct langs de rijksgrens of 
limes, en was daarmee de meest noordwestelijke plaats van 
het Romeinse rijk op het Europese vasteland. 

Katwijk lag op een knooppunt van de Noordzee in het 
westen en de Rijn in het noorden. Een verkeersknooppunt 

Katwijk in het Romeinse wereldrijk
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Knooppunt aan de kust: 
Een doorvoerhaven voor legioenen en goederen.
Daar waar de (Oude) Rijn ooit uitkwam in zee, bij waar nu 
de Uitwateringssluis is, lag in de Romeinse tijd de plaats 
Lugdunum. Deze naam staat geschreven op de Tabula 
Peutingeriana, een Middeleeuwse kopie van een Romeinse 
wegenkaart. Bij Lugdunum eindigde de noordelijke Ro-
meinse Rijngrens die in Nederland van oost naar west, van 
Arnhem naar Katwijk liep. Maar in dit mondingsgebied of 
delta begon de zee, en daarmee een nieuwe grens die van 
noord naar zuid liep. Die grens ging van Katwijk langs de 
kust naar Zeeland en nog zuidelijker. Het vormde de zoge-
naamde Romeinse kustverdedigingslinie. Romeins Katwijk 
had daarmee een sleutelpositie op het snijpunt van twee 
grensverdedigingssystemen. 

Katwijk op het snijpunt van waterwegen dus, waar aller-
lei transport plaatsvond, waar handelswaar op schepen 
moest worden afgeladen en overgeslagen in loodsen, waar 
zeeschepen het zeegat verlieten. Ondertussen voer de 
Romeinse marine (Classis) rond om de boel in de gaten 
te houden. Naast het verkeer over water, vormden ook de 
landwegen een kruispunt van contact. Er liep een weg langs 
de Rijn over de hoge oeverwal. Ook over de strandwallen 
richting Den Haag ging hoogstwaarschijnlijk een route. 

Hoe zag die kustplaats Lugdunum er eigenlijk uit? Ongetwij-
feld was er een bedrijvige, rommelige haven waar allerlei 
arbeid plaatsvond. Wie tegenwoordig in een havenplaats 
rondloopt herkent het wel; transport, bevoorrading, insche-
ping, een drukte van belang. Ook bij de Romeinen zal daar 
sprake van zijn geweest: opslag van materiaal, overslag 
van goederen en misschien een afslag voor vis en andere 
producten. Helaas weten we niet goed hoe de havenplaats 

er precies uit zag. De resten van Lugdunum zijn heel spaar-
zaam overgeleverd. 

Wel verstrikten vissers hun netten tot in de 20ste eeuw 
in muurresten in zee, die volgens de overlevering deel 
uitmaakten van ‘de Toren van Kalla’, een oud vuurbaken 
aan de kust. Misschien verwijst die naam naar keizer Cali-
gula, die regeerde van 37-41 na Christus in Rome. Onder 
zijn bewind werd ook het fort in Valkenburg gesticht en uit 
zijn regeringsperiode stamt het opmerkelijke verhaal van 
Romeinse soldaten die schelpen verzamelden aan de kust. 
Dit deden zij zogenaamd om hun triomfen op de zee te 
vieren, maar waarschijnlijker is het dat de antieke Romeinse 
schrijvers de toenmalige keizer Caligula, die later als wreed 
en gek werd gezien, probeerden voor paal zetten door hem 
als een idioot af te schilderen in hun verhalen. 

Hoe het ook zij, het is niet uitgesloten dat Caligula’s troepen 
ooit bij Katwijk aan zee hebben gestaan ter voorbereiding 
op hun inscheping naar Engeland. Daar kwam het pas van 
onder zijn opvolger, keizer Claudius, die in 43 na Christus 
overstak naar Britannia. Maar in de tussentijd kunnen Ro-
meinse troepen heel goed die ‘vuurtoren van Kalla’ hebben 

opgericht op het knooppunt Katwijk, en hebben ze mis-
schien een begin gemaakt met de bouw van een levendige 
havenplaats vol handel, transport en vertier. Dat alles onder 
de controle van het Romeinse leger, dat in het grensgebied 
de touwtjes in handen had en zorgde voor veiligheid. 

Er kan later ook een heus castellum zijn ingericht; elke Kat-
wijker kent de benaming ‘Brittenburg’. Die versterking heeft 
dan waarschijnlijk een rol gespeeld in de kustverdedigings-
linie langs de Noordzee. Dit fort kan gesticht zijn in de 2de 
eeuw, vermoedelijk samen met een heel stelsel van kleine 
en grotere wachtposten en militaire installaties. Die stonden 
langs de zeereep, maar ook meer in het binnenland om 
invallen vanuit zee tegen te gaan. De invallers voeren dicht 
onder de kust en plunderden het vasteland waar mogelijk. 
Antieke bronnen spreken hierover, vooral in de tweede helft 
van de 2de eeuw. Berucht zijn de acties van de Chauken, 
een volk uit het noorden van Duitsland. 

De limes of grensverdediging stopte dus niet bij de Rijn, 
maar ging de hoek om langs het strand. De kustverdediging 
gebeurde op zee door rondvarende Romeinse marinesche-
pen, terwijl op het land groepjes ruiters vanuit de militaire 
kampjes patrouilleerden en zo snel konden ingrijpen. 

Deze ‘Brittenburg’ is waarschijnlijk verzwolgen door de zee, 
hoewel er in de afgelopen eeuwen een aantal keer bij laagtij 
resten zichtbaar zijn geweest. Enkele 16de-eeuwse prenten 
en schilderijen verbeelden een ruïne van een stenen 
gebouw met ronde torens. Ook zijn er munten, dakpannen 
en bekapte stenen op die prenten te zien. Maar de kustlijn 
heeft zich sinds de Romeinse tijd honderden meters naar 
het oosten verlegd, waardoor de zee alle vroegere sporen 
heeft opgeruimd of onder het zand heeft laten verdwijnen. 

detail van de Tabula Peutingeriana

4 De drie Romeinse kerngebieden
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Wat voor bouwwerk er precies vlakbij de kust heeft gestaan 
zal wellicht altijd een mysterie blijven… 

De verhalen
In dit kerngebied kan het publiek straks alles te weten 
komen over Romeinse schepen, navigatie, de overslag van 
goederen, maar ook over de kustverdediging, de vaarroutes 
naar Brittannia, het Middellandse zeegebied en de andere 
castella langs de Romeinse Rijn.

Een verbeelding van de versterkte (vuur)toren, met het 
verhaal over Caligula, zou een eyecatcher voor dit kernge-
bied kunnen worden. Natuurlijk is het gebied met de jacht-
haven, het Prins Hendrikkanaal en eventuele zeejachthaven 
een uitgelezen plek om het verhaal van de Romeinse haven 
te vertellen. De Prins Hendrikkade is een geschikte plek 
om Romeinse rondvaartboten, maar ook een watertaxi uit 
Leiden aan te laten leggen. Het grote gebouw met de bogen 
ademt al een Romeinse sfeer. Met een aantal toevoegingen 
aan het gebouw en de buitenruimte kan deze sfeer worden 
versterkt en herkenbaar worden gemaakt. Een aantal infor-
matieve zitelementen binnen het kerngebied moet ter plekke 
de verhalen gaan vertellen.

Ontmoeting in de delta: 
Het contact tussen militairen, burgers, kooplieden en am-
bachtslui 
In Katwijk en omgeving zijn prehistorische vindplaatsen uit 
de IJzertijd vrij schaars. Misschien zijn ze door de zandver-
stuivingen die in de Late IJzertijd het gebied teisterden, nog 
verscholen onder de duinen. Maar op het moment dat de 
Romeinen het Katwijkse gebied betraden, lijkt het nog niet 
erg dichtbevolkt. De komst van het Romeinse leger ver-
oorzaakte duidelijk een aanzuigende werking van mensen. 
Velen trokken richting de grens om te profiteren van de 
handel en nieuwigheden die de Romeinen meenamen. Ook 
voor de productie en consumptie van goederen moest je in 
het grensgebied zijn! 

Handel betekende tevens bevoorrading van het leger. Dat 
was van groot belang voor het voortbestaan van de militai-
ren en de organisatie was een van de belangrijkste taken 
van het leger. In het netwerk van bevoorrading speelden 
havens, opslagplaatsen, loodsen, schuren, en de bewaking 
ervan een bepalende rol. Ze ontstonden langs wegen, nabij 

de bebouwing en bij de Romeinse forten. Ze zijn vergelijk-
baar met onze tegenwoordige industrieterreinen aan de 
rand van steden en dorpen nabij de snelwegen. 
De lokale plattelandsbevolking werd in dit netwerk betrok-
ken en vervulde een belangrijke functie. In de boerenne-
derzetting die bij de Zanderij is opgegraven zijn wellicht 
aanwijzingen gevonden voor paardenfokkerij. De ‘locals’ 
produceerden landbouwproducten (vee en graan) en 
konden hun meeropbrengst (surplus) verkopen en een 
graantje meepikken. Dat betekende geld en opende deuren 
naar nieuwe rijkdom. Een mooie bloeiperiode brak aan.

Maar op het moment dat de militairen rond het einde van 
de 3de eeuw weer vertrokken, verdween ook de afzetmarkt 
van al deze goederen en diensten. De winkels en uitgaans-
centra waar de soldaten hun vertier zochten, werden opge-
doekt. Mensen trokken weg en zo kwam er een einde aan 
de “ontmoetingen” van militairen, burgers en handelslieden 
in de levendige kampdorpen van Katwijk. 

Het duurde even voor de bewoning zich weer enigszins 
herstelde, ook door nieuwe zandverstuivingen en overstro-
mingen in de Rijndelta. Maar vanaf het midden van de 5de 
eeuw tot en met de 8ste eeuw bloeide Katwijk weer op. Uit 
de Merovingische en Karolingische tijd kennen we verschil-
lende belangrijke woonplaatsen, onder andere in Rijnsburg 
en Oegstgeest. Bijzondere vondsten uit deze periode lijken 

Knooppunt aan de kust Tijdbalk
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te wijzen op de aanwezigheid van lieden met een welhaast 
koninklijke status.

De verhalen
Dit kerngebied neemt een strategische positie in. Het is 
onderdeel van de Romeinse Limes met een verbinding 
naar het kustgebied en het militaire complex, maar het kan 
vooral ook op een fantastische manier verbindingen leggen 
naar locaties die voor en na de Romeinse tijd belangrijk 
waren. Richting Rijnsburg naar de Vroege Middeleeuwen 
en richting locatie Valkenburg naar de IJzertijd. Het is een 
brandpunt waar het wereldrijk van de Romeinen en dat van 
de Cananefaten en Merovingers samenkomen. 

Een fantastische plek om de verbindingen van het huidige 
Katwijk naar al deze vroege bewoners van Katwijk te leggen 
in de vorm van informatie, educatie en kleine evenemen-
ten. Een fantastische plek ook om de huidige bewoners 
duidelijk te maken dat zij deel uitmaken van een historische 
ontwikkelingslijn. Want waar in de andere twee kerngebie-
den de nadruk wat meer ligt op doelgroepen als toeristen 
en passanten, gaat in dit kerngebied de aandacht primair 
uit naar de bewoners van de hele gemeente Katwijk. Op de 
locatie van de Kwakkelwei, een open gebied dat in de Brede 
Structuurvisie als stadspark bedoeld staat, kan de eyeca-
tcher worden gecreëerd waarbij aandacht uitgaat naar de 
totale bewoningsgeschiedenis van de gehele gemeente. Het 
is bovendien mooi centraal gelegen binnen het grondgebied 
van de gemeente en niet direct gekoppeld aan één van de 
dorpskernen.

Militair complex:
De verblijfplaats van Romeinse troepen.
De aanwezigheid van Romeinse militairen in Katwijk is 
onbetwist. Het fort in Valkenburg herbergde zo’n 400 tot 
500 militairen en als in de ‘Brittenburg’ dezelfde aantallen 
zaten, waren er een kleine duizend manschappen gesta-
tioneerd op het grondgebied van de gemeente. Daarmee 
was Katwijk een echte garnizoensplaats in de Romeinse 
periode. 

Afgaande op de benaming die op de eerder genoemde 
oude wegenkaart Tabula Peutingeriana staat, heette het 
fort in het centrum van Valkenburg waarschijnlijk Praetorium 
Agrippinae. De plaatsnaam is vermoedelijk vernoemd naar 
de moeder of de zus van keizer Caligula, die beiden Agrip-
pina heetten. Het fort is gebouwd in 39 of 40 na Christus en 
net als vele andere legerkampen langs de Rijn tijdens de 

Bataafse opstand (69-70) in vlammen opgegaan. Daarna is 
het herbouwd en functioneerde het tot in de 4de eeuw. 

Het Valkenburgse fort kent een zeer goed onderzochte 
bouwgeschiedenis. Archeologen hebben wel zeven opeen-
volgende fasen kunnen vaststellen; de meeste van hout, 
leem en aarde, maar vanaf het einde van de 2de eeuw, in 
de laatste fase, heeft een stenen versterking bestaan. 

Romeinse infrastructuur verbond het fort met andere 
legerkampen en locaties. Het verbindende element was 
een ca. 5 meter brede weg die op de oever van de Rijn was 
aangelegd. Op sommige, nattere plaatsen in het landschap 

Ontmoeting in de delta

Castellum Praetorium Agrippina 
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lag de weg op een verhoogd dijkje en was geplaveid met 
schelpengruis. Nabij het fort lagen meer terreinen waar mi-
litairen zich mee bemoeiden; een haven op De Woerd, een 
klein militair kamp, wat loodsen en een wachttoren op het 
Marktveld zijn de meest in het oog springende bouwwerken. 
Ook een begraafplaats voor ca. 400 personen en enkele 
boerderijen behoorden tot het militaire complex.

Langs de weg lagen zogenaamde kampdorpen of vici, bur-
gerlijke nederzettingen die ontstonden door de aanwezig-
heid van militairen. Een mooi voorbeeld van zo’n wegdorp 
hebben archeologen onderzocht op De Woerd. Daar werd 
een hele serie langgerekte rijtjeshuizen opgegraven die met 
de kopse kanten op de weg waren gericht. Voorin de huizen 
bevonden zich winkeltjes en kroegen, waar allerlei waar 
werd verkocht. Leren schoenen, pijpaarden godenbeeldjes, 
wijn in amforen, metalen voorwerpen van de smid en huis-
houdelijke gebruiksgoederen zoals aardewerk. Maar ook 
etenswaar als vissaus, wijn in amforen, brood en oesters 
misschien. Allemaal goederen waar de militairen behoefte 
aan hadden. Wie zijn fantasie gebruikt hoort het geroeze-
moes van de markthandelaren, ruikt de geuren van de aan-
geboden levensmiddelen, maar ook die van kleinschalige 
metaalindustrie en van de slachthuizen. De diversiteit onder 
bewoners en bezoekers van de vicus was groot: boeren, 
Galliërs, vrouwen, kinderen en veteranen van het regiment. 

De verhalen
Dit gebied vormt als het ware een as tussen het oude en 
nieuwe Valkenburg. Naast een sterke(re) verbeelding van 
castellum Valkenburg zijn verbeeldingen op het Marktveld 
en De Woerd belangrijk om te laten zien dat het gaat om 
een groot, uitgestrekt militair complex. Kunsttoepassingen 
langs de Rijnlandroute kunnen het verhaal aan de passant 
vertellen en hem zo naar de attracties en andere kernge-
bieden lokken. De informatieve zitelementen op specifieke 
locaties kunnen de verhalen vertellen over de grafvelden, 
wachtorens, Romeinse wegen en minicastella die hier zijn 
opgegraven. Locatie Valkenburg is een uitgelezen kans om 
de militaire verblijfplaats van de Romeinen én de geschie-
denis van het vliegkamp te verbinden met nieuwe woon- en 
werkplekken.

Militair 
complex

Reconstructie militaircomplex langs de Romeinse Rijn



13

Op de zitplekken langs het recreatienetwerk kunnen verha-
len worden verteld, gebaseerd op archeologische vondsten. 
Dat kan van alles zijn, van kruik tot spitsgracht. Binnen de 
kerngebieden heeft koppeling met het betreffende thema 
de voorkeur. Daarbuiten kunnen verhalen worden verteld 
over de Romeinen, maar ook over de inheemse bevolking 
voor, tijdens en na de Romeinen. De zitplekken vormen 
een informatiebron voor recreanten, maar ook voor de 
bewoners. Op deze locaties wordt ook doorverwezen naar 
andere zitplekken en bezienswaardigheden. Zo vormt het 
verhalennetwerk de verbindende factor tussen de kernge-
bieden, kunstwerken en vindplaatsen. Het toevoegen van 
een spel-element kan deze verbinding wellicht versterken.

Een bankje of een picknicktafel met informatie over een 
vondst geeft elke plek een andere betekenis. Het zitelement 
kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een stuk in 
Katwijk gevonden Romeins tufsteen of andere vondsten en 
een informatiedrager. Bij vondsten uit de Vroege Middeleeu-
wen of Late IJzertijd kan een zitelement worden geplaatst 
dat ‘familie’ is van de Romeinse bank, maar bijvoorbeeld 
door vorm en materiaalgebruik naar de eigen tijdsperiode 
verwijst.

De ontwikkeling van het verhalennetwerk kan gespreid in 
de tijd plaatsvinden. Door de plaatsing van de zitelementen 
te koppelen aan de uitbreiding van het netwerk en de (her)
inrichting van de buitenruimte in de kerngebieden worden 
de kosten gespreid. Ondernemers kunnen zitelementen 
sponsoren. Tegelijk moet ervoor worden gewaakt dat de 
locaties niet interfereren met bestaande horeca, waardoor 
deze ondernemers in hun bedrijfsvoering gefrustreerd 
zouden kunnen worden. De realisatie van zitplekken op de 
verbindingslijnen tussen de attracties en langs Limesroutes 
heeft de eerste prioriteit. 

Het Romeinse verhalennetwerk

5. Het Romeinse verhalennetwerk
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Waar de schoolplaten tot een mooi en overkoepelend pro-
gramma voor het basisonderwijs kunnen leiden, zou voor 
de middelbare scholen (onderbouw) bijvoorbeeld in samen-
werking met het Katwijks Museum en wellicht de regio een 
programma rondom de Peutinger kaart ontwikkeld kunnen 
worden. Daarmee wordt een doorgaande leerlijn gecreëerd. 
De kaart geeft de positie van Katwijk als knooppunt in het 
Romeinse wereldrijk mooi weer en middelbare scholieren 
zijn goed in staat hierop te reflecteren. Het programma biedt 
bovendien mogelijkheden voor aanvliegen vanuit verschil-
lende zaakvakken, bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschie-
denis, maar ook maatschappijleer. Het feit dat er binnen de 

Om het (Romeinse) erfgoed een vanzelfsprekend onder-
deel te maken van het bewustzijn van alle Katwijkers is 
het belangrijk bij de jeugd te beginnen. Door met de jeugd 
te starten kan immers toegewerkt worden naar een eigen 
bevolking die op de hoogte is van het bijzondere (Romein-
se) verleden en dat met graagte mee uitdraagt. Daarom 
zal in samenwerking met de Katwijkse (basis)scholen een 
programma worden ontwikkeld met als doel het opdoen van 
basiskennis van het lokale verleden. Natuurlijk wordt daarbij 
gebruik gemaakt van en voortgeborduurd op de ervaringen 
die reeds, in Katwijk of elders, met archeologische educatie/
erfgoededucatie zijn opgedaan.

Het Torenmuseum in Valkenburg heeft bijvoorbeeld al een 
programma over het Romeinse verleden voor groep 6 van 
de basisschool. Hoewel boven gesteld is dat het belangrijk 
is om met de jeugd te beginnen, is het een overweging dat 
niet vroeger te doen dan in groep 5. In dat leerjaar maken 
de leerlingen namelijk voor het eerst kennis met geschie-
denis als vak en leren ze omgaan met het begrip tijd en het 
feit dat er op verschillende tijdstippen verschillende dingen 
gebeurd zijn die invloed hebben op de wereld van vandaag.

Om dit begrip van verschillende tijdlagen te ondersteunen 
zou een illustrator gevraagd kunnen worden om vier nieuwe 
schoolplaten te ontwikkelen met scenes uit de Katwijkse 
geschiedenis; één voor de IJzertijd, twee voor de Romeinse 
tijd en één voor de Vroege Middeleeuwen. In de school-
platen worden uiteraard authentiek Katwijkse vondsten 
verwerkt. De Romeinse schoolplaten hebben betrekking 
op het knooppunt aan de kust en het militaire complex. In 
elk Katwijks klaslokaal vanaf groep 5 (basisscholen) komen 
deze platen te hangen. Natuurlijk groeien de scenes ver-
volgens uit tot beeldmerken, die in en op allerlei producten 
kunnen terugkomen.

gemeentelijke collectie met het exemplaar van deze kaart 
een uniek stuk erfgoed voorhanden is krijgt hiermee de 
aandacht die het verdient.

Bovendien kunnen de schoolplaten en andere educatieve 
producten ook benut worden door toeristische ondernemers 
en vrijwilligers bij verdere productontwikkeling. 

Oude schoolplaat over het leven van de Romeinen

6. Educatie en musea
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Het verhalennetwerk en de kerngebieden spelen een 
belangrijke rol in het communiceren van de verhaallijn. Op 
allerlei locaties wordt men in herkenbare stijl steeds weer 
gewezen op het (Romeinse) verleden, er ‘valt eenvoudig-
weg niet aan te ontkomen’. Bovendien wordt de informatie 
in bestaande communicatievoorzieningen, zoals de website 
van de gemeente, op de verhaallijn afgestemd.

Primaire doelstelling bij de communicatie is het informe-
ren van bewoners en bezoekers over het rijke (Romeinse) 
verleden van de gemeente Katwijk. Bij het bepalen van de 
juiste communicatiemiddelen en het afzetten daarvan tegen 
de gewenste doelgroepen zal dit doel steeds voor ogen 
staan. Doel van die communicatie is het genereren van 
draagvlak en ambassadeurs voor het historische verhaal. 
De kerngebieden en het verhalennetwerk vormen daarvoor 
de dragers.

In lijn met het onder ‘Educatie’ geformuleerde concept om 
toe te werken naar een situatie waarin alle Katwijkers zich 
daadwerkelijk bewust zijn van het bijzondere verleden van 
de gemeente is het wellicht mogelijk een klein, toegankelijk 
en rijk geïllustreerd (schoolplaten!) boekje over de geschie-
denis samen te stellen. Dit kan aan alle Katwijkse gezinnen 
beschikbaar worden gesteld, maar ook aan nieuwkomers 
die zich binnen de gemeente vestigen worden aangeboden.

Het is ook belangrijk dat er digitale ‘content’ over de Romei-
nen in Katwijk beschikbaar komt die voor meerdere doelen 
gebruikt kan worden, zowel educatief als toeristisch (ingeto-
gen aqua). Voorbeelden zijn  (3D-)visualisaties, verhalen en 
beeldende informatie van de kerngebieden, digitale versie 
van de schoolplaten. Deze informatie (content) kan dan via 
Layar of één van de andere digitale platforms verspreid 
worden, zoals Vici.org, de RomeinseLimes of de nieuwe 
website langsdelimes.nl, die ook is gekoppeld aan een app. 

Digitale middelen om het verhaal van de Romeinen te vertellen

7. Communicatie
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PMC 1: Romeinen in Katwijk Beleven
Doelgroepbeschrijving: Uitbundig geel  / Gezellig Lime: 
gezinnen met kinderen
‘Samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten’

Recreanten in de gele belevingswereld zijn levensgenieters 
die graag samen met anderen actief en
sportief recreëren. Recreatie is voor deze groep genieten, 
uitgaan en lekker eten. Actief, sportief,
gezellig en verrassend zijn de kernwoorden bij de vormen 
van recreatie die zij kiezen. Contact met
anderen – familie, vrienden of kennissen – is belangrijk, het 
gezelschap staat centraal. 

Zij gaan regelmatig met een grotere groep dan alleen het 
eigen gezin op pad. Ze zijn energiek en enthousiast en 
letten er bij het uitkiezen van een activiteit op dat iedereen 
het naar zijn zin kan hebben. Deze recreanten beschikken 
vaak over iets meer budget dan gemiddeld. Hiertegenover 
staan ook hoge verwachtingen: je betaalt ervoor, maar dan 
hebben we allemaal een top(mid)dag/-weekend. 

Tot de favoriete bezigheden behoren bijvoorbeeld: actieve 
vormen van recreatie, recreatief winkelen (stedentripdagje 
naar een “onbekende” stad), Bezoek aan een dierentuin, 
speeltuin of pretpark, kinderboerderij, bezoek aan evene-
ment, waterrecreatie.

20% van de Katwijkers behoort tot de gele doelgroep en 
15% van de inwoners van Leidse Ommelanden.

Om tegemoet te komen aan de hierboven geformuleerde 
uitgangspunten, zijn verschillende stappen, denkrichtingen 
en uitwerkingen mogelijk. Deze worden in dit hoofdstuk 
uiteengezet.

Toeristisch-recreatief aanbod: samen-
werking aan de hand van PMC’s 
Samenwerking tussen de gemeente, ondernemers, cultu-
rele  en vrijwilligersorganisaties en andere partijen (zoals 
horeca-ondernemersvereniging, KOV) is essentieel bij de 
realisatie van een aantrekkelijk en samenhangend toe-
ristisch recreatief product. Voor de ontwikkeling van de 
Romeinse producten is daarom het advies om met 2 pro-
duct-markt-combinaties (PMC’s) te werken. 
Onderstaand is een voorbeelduitwerking weergegeven voor 
twee clusters toeristisch aanbod voor omschreven doel-
groepen (leefstijlen); toeristische product-markt-combina-
ties (PMC’s).  Natuurlijk moet toeristisch aanbod in Katwijk 
rondom de Romeinen gezamenlijk ontwikkeld worden door 
de ondernemers, vrijwilligers, culturele instellingen en toe-
ristische organisaties.   

Bij het ontwikkelen van toeristisch aanbod is het belangrijk 
te realiseren dat:

• Toeristisch aanbod rondom de Romeinen niet op zichzelf 
staand ontwikkeld moet worden, maar gekoppeld moet 
worden aan het huidige Katwijkse aanbod: aanbod gericht op 
gezellig samenzijn en  actieve en sportieve activiteiten. 

• Om toeristen te boeien, het vooraleerst belangrijk is dat de 
bewoners van Katwijk bekend zijn met en trots zijn op het 
Romeinse verleden.

• Rekening gehouden moet worden met de wensen van de spe-
cifieke doelgroepen, wat onder andere betekent dat verwijzin-
gen naar Romeins verleden concreet en duidelijk herkenbaar 
moeten zijn (in plaats van abstracte en indirecte verwijzingen). 

BESTAANDE ATTRACTIES
• Strand (altijd leuk)
• Evenementen als de flowerparade
• Paardenmarkt
• Katwijks Museum (combi-arrangement)
• Historische vaartocht
• Smalspoormuseum

MOGELIJKE ATTRACTIES
• Speeltuin met Romeins thema
• 3D-kijker of Time Travel app op de boulevard/in de vuurtoren 

met beelden van de Brittenburg en Romeinse vloot
• Maquette van Brittenburg en Valkenburg/de Woerd.
• Re-enactment.
• Verkoop van productenwaar in de tijd van de Romeinen ook 

al in gehandeld werd (vis, paarden)
• Familieworkshop of kinderfeestjesarrangement met Romeins 

thema in Katwijks Museum (bijv. landkaarten maken met 
Peutingerkaart als inspiratie)

• Verteltheater aan de hand van eyecatchers
• Speur-/puzzeltocht aan de hand van het verhalennetwerk
• Aanlegplaatsen sloep Prins Hendrikkade
• Vaartocht in replica van Romeins schip in combinatie met 

(evt. Romeinse) catering
• Placemat met informatie over Romeins verleden Katwijk naar 

aanleiding van eyecatchers
• Romeins re-enactment1  tijdens paardenmarkt
• Evenement met zandsculpturen op het strand met Romeins 

thema  (zandsculptuur van Brittenburg)
• Duinparkeergarage met ‘schoolplaat’ over de zeevaart of 

Brittenburg
• Informatievoorziening bij/n.a.v. eyecatchers

1 Re-enactment is het naspelen of uitbeelden van histori-
sche gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspron-
kelijk plaatsvonden, door deelnemers in historisch kostuum (Bron: 
Wikipedia).

8. Concretisering
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PMC 2: Romeinen ontdekken
Doelgroepbeschrijving: Ingetogen Aqua: empty nesters

Bedachtzaam, breed geïnteresseerd in cultuur en denken 
na over wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij. 
Ruimdenkend, rustig, geïnteresseerd in anderen en serieus. 

In deze groep vinden we relatief vaker ‘empty nesters’, die 
weer tijd hebben voor hun eigen interesses. Inspirerende 
maar ook vaak rustige activiteiten horen daar bij, ze willen 
nog volop meedoen met de maatschappij. Ze verdiepen zich 
graag in kunst en cultuur en houden ook van sportieve ac-
tiviteiten. Wandelen, fietsen (op de e-bike), nordic walking: 
dat houdt je fit!

Favoriete activiteiten zijn: Wandelen, fietsen, bezoek aan 
concert, toneel, dansvoorstelling of musical, bezoek aan 
musea, galerieën, bezienswaardigheden of monumenten. 
21% van de inwoners van Leidse Ommelanden behoort tot 
deze leefstijl en 15% van de Katwijkers. 

BESTAANDE ATTRACTIES
• Strand (lekker uitwaaien)
• Katwijks Museum 
• Torenmuseum 
• Duna Atelier
• Kunstwerken
• Evenement zoals Katwijk En Plein Air
• Visserijdagen
• Masterclass schilderen
• Exposities

MOGELIJKE ATTRACTIES
• Uitruil Romeinencollectie met andere musea
• Tijdelijke tentoonstelling Romeinen en visserij
• Aanlegplaatsen voor Romeinse schepen, watertaxi en sloep-

jes
• Rondleiding (fiets/wandelen) met gids langs Romeins verha-

lennetwerk en eyecatchers
• Replica’s van archeologische vondsten (bijv. waterput, muur 

met spitsgrachten en munten)
• Fietstunnel met graffiti
• Prins Hendrikkade met aanlegplaats Romeins schip en pas-

santen
• Verkoop Katwijkse producten waarin in de tijd van de Romei-

nen ook in gehandeld werd.
• Romeinse sfeer openbare ruimte
• Hoorcollege Peutingerkaart in Katwijks Museum
• Placemat met Peutingerkaart en toelichting over Romeinen en 

verwijzing Katwijks Museum 
• Romeinse as Valkenburg- De Woerd
• Bij de eyecatchers verwijzingen naar locaties waar meer 

informatie/verdieping gevonden kan worden, zoals Museum, 
vuurtoren, etc

Rol van de gemeente Katwijk
• betrekken bewoners bij realiseren van verwijzingen naar het 

Romeinse verleden 
• realiseren van eyecatchers en andere concrete duidelijke ver-

wijzingen naar het Romeinse verleden in de openbare ruimte
• realiseren voorzieningen in de openbare ruimte (zoals infor-

matiepanelen, 3D-kijker of Time Travel app, speeltuin)
• op gang brengen en indien nodig faciliteren van samenwer-

king tussen ondernemers, culturele en vrijwilligersorganisaties 
i.s.m. Katwijk Marketing 

• informatie over Romeinse verhalen actief delen.

Rol van ondernemers en andere partijen
• Katwijk marketing: mensen en partijen bij elkaar brengen, ge-

meente adviseren over verwijzingen naar Romeins verleden, 
faciliteren samenwerking

• ondernemers: realiseren producten en diensten gerelateerd 
aan eigen bedrijfsvoering (placemat, vaararrangement, 
catering, evenementen), samenwerking met en adviseren 
van gemeente als het gaat om realisatie voorzieningen in de 
openbare ruimte

• vrijwilligers: organiseren evenementen, informatie over Ro-
meinse verhalen delen en vertellen, acteren als gids

• Musea/culturele organisaties: organiseren aanbod binnen de 
eigen muren.
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Kerngebieden
In de kerngebieden zijn al een aantal Romeinse attracties 
ten vinden. Het zijn vooral kunstwerken, een aantal informa-
tiepanelen en natuurlijk de musea. Om het Romeinse verle-
den beter zichtbaar te maken en aan te laten sluiten bij de 
doelgroep geven we suggesties voor aanvullende nieuwe 
attracties. De realisering kan door de gemeente, maar ook 
door particulier initiatief plaats vinden.  De gemeente kan 
een aantal attracties cq eye-catchers maken waardoor een 
spin off ontstaat. Voor deze eye-cathers hebben we de 
opgave geformuleerd. Twee eye-catchers zijn als voorbeeld 
uitgewerkt. 

Mogelijke eyecatchers voor de kerngebieden
Knooppunt aan de kust

Optie 1 
Zichtbaar accent en informatiepunt langs de kust waarbij 
Kalla’s toren en de Brittenburg als inspiratie dienen. De 
toren of het object moet een meerwaarde hebben voor ‘bad-
gasten’ door koppeling aan de mogelijke buitenhaven en/of 
bereikbaarheid en zichtbaarheid vanaf de boulevard.

Optie 2 
Een digitale 3D reconstructie van de Brittenburg en omge-
ving met behulp van de Time Travel app1. 

Optie 3
Spectaculaire kunsttoepassing (een verbeelding van de 
Brittenburg zoals op de oude etsen?) in de parkeergarage 
van het Kustwerk in de duinreep <indien nog haalbaar>.

1 De Time Travel app is een product dat door Limissie in samen-
werking met adviesbureau The Missing Link wordt ontwikkeld en 
het mogelijk maakt om in 3D een reconstructie van de voormalig 
historische omgeving op een bepaalde locatie te bekijken en te 
beleven.   

Knooppunt aan de kust
• Duinparkeergarage met ‘schoolplaat’ over de zeevaart of 

mainport
• Prins Hendrikkade met aanlegplaats Romeins schip (Hol-

land-Limes-Lijn) en watertaxi en Romeinse sfeer openbare 
ruimte

• Limesroute – met de Katwijkse binnenschuit 'Wilhelmina' over 
de Oude Rijn

• Fietstunnel met graffiti

Ontmoeting in de delta
• Informatiezuil Zanderij
• Paardenmarkt (mogelijke link naar aanwijzingen voor fokken 

in de Romeinse tijd)

• Speeltuin met Romeins thema
• Hortus/gebruikstuinencomplex met informatief en educatief 

centrum op de Kwakkelwei
• Aanlegplaatsen voor Romeinse schepen, watertaxi en sloep-

jes (kan ook aan de Kwakkelwei)
• Replica van waterput waarin proefslag gevonden is  (→ bijzon-

der ambacht: muntslag!)
• Fietstunnel met graffiti

Militair complex

• Torenmuseum
• Kunstwerk met Pilum murale
• Kunstwerk Limesweg
• Kunstwerk schilden
• Kunstwerk 'Vensters in het landschap' (contour paarden)

• castellum Valkenburg 
• Romeinse as Valkenburg-De Woerd met Klein fort Marskamp 

en de Woerd

MOGELIJKE ATTRACTIESBESTAANDE ATTRACTIES

• Katwijks museum (bezit één van de vijf bekende exemplaren 
van de Tabula Peutingeriana)

• Kunstwerk Kalla’s toren met informatiezuil
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Ontmoeting in de delta
Optie 1 N206; 
Tunnel, bruggen en HOV-halte met afbeeldingen (recon-
structies) cohort en stoeterij als thema.

Optie 2 Kwakkelwei – verborgen verleden
Ontwerp van een park voor de bewoners van gemeente 
Katwijk waarbij de bewoningshistorie en de ligging in de 
delta tot uitdrukking komen.

Uitgangspunten:
• aansluiten bij het thema Ontmoeting in de delta, waarbij 

het accent ligt op de inheemse bevolking; IJzertijd, 
inheems-Romeins, Vroege Middeleeuwen.

• aansluiten bij meerjarenprogramma’s en beleid; Kwak-
kelwei als centraal park met een nutsfunctie en nieuwe 
verbindingen naar de omgeving

• geen grote manifestaties
• een park voor en door de bewoners
• Informatieve en educatieve functie
• regionale uitstraling

Historische context
De landbouw, visserij en architectuur verbonden de in-
heemse bevolking. Ze maakten gebruik van kleinschalige 
ontginningen in een door de natuur overheerste delta. Ze 
zochten in de veranderende delta steeds naar hooggelegen 
plekken om te wonen. Kleine akkers lagen ook op deze 
hoge plekken, maar veranderden ook van locatie. De kreken 
werden gebruikt voor de visvangst. Dit gegeven wordt 
vertaald naar een strategie voor de Kwakkelwei als heden-
daags park.
Op het Marktveld en bij de Zanderij zijn de plattegronden 
gevonden van inheems-Romeinse woonstalhuizen.

Ruimtelijk ontwerp
De Kwakkelwei is een eiland in de delta; een eigen wereld 
omzoomd door water. De natuur van de delta, rietzomen, 
moerasbos en de kleinschalige ontginningen bepalen het 
beeld. Verspreid staan een aantal gebouwen die verwijzen 
naar Romeinse en inheems-romeinse bouwwerken zoals 
een woonstalhuis, veteranenwoning en wachttoren. Kleine 
paden volgen de hoge ruggen en verbinden de ontgonnen 
delen. Rietvelden, kreken en water omzomen de hoge 
delen.

Ruimtelijke strategie voor de ontwikkeling
De basis van het landschap wordt gevormd door het reliëf. 
Op dit nieuwe reliëf, dat bestaat uit kreken, laagtes en 
ruggen, ontwikkelt zich natuur. Op een van de ruggen staat 
een grote kapconstructie die refereert aan de historische 
boerderijen.
Bewoners van Katwijk ontginnen het gebied. Het reliëf 
(bodem en water), de boerderij en de ontsluiting bepalen 
het ontginningspatroon. Lege velden vormen de basis voor 
allerlei groene functies zoals stadslandbouw, volksstuinen, 
scouting, speelweides, enz.
Het ontginningspatroon kan bijvoorbeeld bestaan uit kleine 
landbouwpercelen, voor individueel gebruik, of als geza-
menlijke vorm van stadslandbouw. De kreken en het water 
rondom zijn mooie plekken om te vissen en te varen. Er 
kunnen verbindingen ontstaan met de dichtbij gelegen jacht-
haven Fort Marina, en de andere kerngebieden.
De grote kapconstructie biedt in ieder geval ruimte aan een 
informatie en educatiecentrum over de inheemse bevolking 
en het leven in de delta. Andere units worden bepaald door 
het gebruik van het park. De invulling hiervan kan in nauwe 
samenspraak met de inwoners van de gemeente Katwijk 
worden bepaald.
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Kwakkelwei; verborgen verleden
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Optie 2 
Castellum Praetorium Agrippina – een binnen- en buitenmu-
seum

Uitgangspunten: 
• aansluiten bij het thema Militair complex
• zichtbaar maken van de omvang van het castellum
• zichtbaar maken castellum in de buitenruimte
• koppeling aan renovatie en bouw dorpshuis en herin-

richting parkeerterrein
• behoud pleinruimte voor manifestaties
• behoud heringericht Castellumplein

Militair complex
Optie 1 
De ‘militaire as’ Valkenburg Castellum tot Valkenburg 
De Woerd kan worden verweven in een samenhangend 
ontwerp voor stedenbouw, buitenruimte en infrastructuur. 
Hierbij kunnen de militaire aspecten van dit gebied worden 
verbeeld en zichtbaar gemaakt, zoals het mini-fort en de 
vicus (een bij een castellum behorende nederzetting) met 
havenplaats op De Woerd. In dit ontwerp moet een denk-
beeldige Romeinse as de dorpskern van Valkenburg met het 
castellum en De Woerd verbinden. Het laat zien hoe groots 
en onderscheidend de Limes vondsten in Katwijk zijn.

De Provincie Zuid-Holland zal in het kader van haar Erf-
goedlijn Limes beleid een kunsttoepassing in het tracédeel 
van de Rijnland Route langs de Woerd opnemen. Deze 
kunsttoepassing zal de ‘militaire as’ van de Limes tussen De 
Woerd en Valkenburg gaan markeren en binnen het tracé 
verbeelden. Door op De Woerd een visualisatie van de daar 
aanwezige Romeinse vicus te maken kan de as Valken-
burg - De Woerd in zijn totaliteit herkenbaar en beleefbaar 
worden gemaakt, zeker indien op termijn ook nog Optie 2 
voor de kern van Valkenburg wordt uitgevoerd. 

Het advies is om ten behoeve van een visualisatie op De 
Woerd een reconstructie van de daar gedocumenteerde 
Romeinse “rijtjeshuizen” te gebruiken (zie de afbeelding 
met reconstructie van M. Kriek uit 2012).  Bijvoorbeeld door 
twee a drie van deze huizen te herbouwen inclusief een stuk 
reconstrueerde Limesweg om opnieuw de militaire as te 
benadrukken. De gebouwen zelf kunnen specifieke publieke 
functies krijgen, bijvoorbeeld een functie als bezoekerscen-
trum of educatief centrum over de archeologie van Katwijk 
en de Romeinse Limes. Ook is het mogelijk om aansluiting 
te vinden bij het bestemmingsprogramma van de       
nieuwbouwlocatie Locatie Valkenburg.     

Historische context
Het castellum was de versterkte verblijfplaats van militairen 
en leidinggevenden. In het castellum stonden onder andere 
het hoofdgebouw met schatkamer, manschapsbarakken en 
stallen. Het castellum van Valkenburg kent 6 houtbouwfasen 
en een steenbouwfase. 

Het castellum is na de Tweede Wereldoorlog opgegraven, 
waarna de opgravingsput weer is afgedekt met enkele 
meters grond en het dorp opnieuw is opgebouwd. Door 
de opgraving is veel bekend over de bouwhistorie van het 
castellum. De zeven bouwfasen zijn nauwkeurig in kaart 

Reconstructie Romeinse “rijtjeshuizen” van de vicus op De Woerd te Valkenburg, door M. Kriek 2012.
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gebracht. De hoeveelheid kennis over de verschillende 
bouwfasen is uniek in Nederland en Europa.

Strategie
Door de stedenbouwkundige opzet van Valkenburg (bebou-
wing, tuinen en openbare ruimte) is het moeilijk een eendui-
dig ruimtelijk beeld te geven van de omvang en opbouw van 
het castellum. Dit is de reden dat we adviseren om verschil-
lende middelen inzetten om het castellum voor het publiek 
zichtbaar te maken. 

Er kunnen  vier middelen worden ingezet, waarvan geble-
ken is dat deze samen leiden tot een optimale voorstelling 
bij bezoekers.
• 3D-maquette
• virtuele maquette, bijvoorbeeld met behulp van de Time 

Travel app
• reconstructie
• museum

Ruimtelijk ontwerp
De 3D-maquette van het castellum is naast de waterpartij 
met de historische kaart de eyecatcher van het plein. Hij 
kan altijd bezocht worden. De virtuele maquette is zichtbaar 
vanaf de toren van het museum. Door kijkers kunnen bezoe-
kers het castellum, maar ook het militaire complex richting 
de Woerd bekijken. De reconstructies zijn 1 : 1-visualisaties 
van een muur en spitsgrachten. Een andere optie is de ont-
wikkeling van een Time Travel app voor het castellum van 
Valkenburg. Met behulp van deze app kunnen bezoekers 
op locatie een levensechte reconstructie van het Castellum-
plein bekijken ten tijde van het Romeinse castellum. 

muur en 
gracht

keldermuseum

vaandel

vaandel

munten-
spoor

maquette

3d-uitkijk vaandel

vaandel

Castellum Praetorium Agrippina – een binnen- en buitenmuseum
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BESTAAND AANBOD
• Torenmuseum, pakket voor groep 6
• Historische Canon voor Katwijk
• Brochure ‘Haaglanden in de Romeinse tijd – De wissel-

werking tussen Romeinen en Cananefaten’

MOGELIJKE PAKKETTEN/ATTRACTIES
• Aanpassing/uitbreiding van inhoud tentoonstellingen naar 

de thema’s binnen de verhaallijn
• Enten educatief programma op verhaallijn, bijvoorbeeld 

aan de hand van vier schoolplaten (LO)
• Educatief programma rondom de Peutinger Kaart (VO)
• Ontwikkelen figuur/icoon/personage, bijvoorbeeld op 

basis van mogelijk historische figuur uit de regio (bijv. 
Brinno; zie kader hiernaast)

• Educatieve/interactieve game/rollenspel

De schatkamer met gouden munten en vaandels (vexillum) 
was de belangrijkste plek van het castellum, als de vijand 
die in bezit had was het leger verloren. We kunnen deze 
schatkamer niet zichtbaar maken, deze ligt onder particulier 
terrein. Maar we kunnen het gegeven wel gebruiken. De 
muur wordt zichtbaar gemaakt door een spoor van gouden 
munten. Op de munten staan afbeeldingen van vondsten 
die te maken hebben met de oorlogsvoering en het leven 
van de soldaten. Op de vier hoekpunten van het fort staan 
XXL-vaandels. 

Naast het torenmuseum met vondstmateriaal van het cas-
tellum en een verhaal over het militaire complex is er een 
museumkelder bij het dorpshuis en de muur. In een kelder 
naast de nieuwe uitbreiding kunnen de grondsporen worden 
bekeken van de zeven bouwfasen van het castellum.

Het parkeerplein bij het Dorpshuis krijgt een kwaliteitsim-
puls. Door middel van nieuwe bestrating wordt het bij het 
centrum van Valkenburg getrokken.

Romeins Verhalennetwerk
Ontwerpen van standaard verhalenbank en picknicktafel 
met informatiedragers en koppeling naar archeologische 
vondsten en app. Een herkenbare familie voor drie perio-
den; Romeinse, IJzertijd en Vroege Middeleeuwen.  Naast 
het ontwerp van het meubilair moet een plaatsingsvoorstel 
voor zes locaties worden gemaakt, incl. het verhaal op basis 
van een archeologische vondst. 

Educatie en musea
Ook op het gebied van educatie en in de musea is al werk 
verricht om de Romeinen voor het voetlicht te laten treden. 
De tentoonstellingen en educatieve informatie kan worden 
uitgebreid en geënt op de thema’s van de kerngebieden.

3d maquette

reconstructie

spoor van munten met vondstafbeeldingen
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Communicatie

BESTAANDE MIDDELEN
• Gemeentelijke website
• Brochure ‘Archeologische verhalen uit Katwijk’
• Boeken ‘Romeinen in Valkenburg’ en ‘Romeinen op de 

Woerd’

MOGELIJKE MIDDELEN
• Aansluiting bij nationale Limes-huisstijl en -website die al 

eerder ontwikkeld zijn
• Provinciaal: inpassing in en afstemming met erfgoedlijn 

Limes + Nieuwsbrief
• Speciale, eigen digitale omgeving
• Sociale media
• App
• Boekje/brochure voor Katwijkse gezinnen/nieuwkomers

Brinno op het schild geheven, gravure 1908

Brinno 
Hoewel Brinno een Cananefaat van adellijke komaf was, 
werkte hij jaren samen met de Romeinen. Van Brinno’s 
vader is bekend dat hij openlijk de draak stak met de mis-
lukte Britannia-expeditie van Caligula. De Cananefaten, 
die leefden in het Nederlandse kustgebied, kozen Brinno 
als hun leider en kwamen in opstand tegen de Romeinse 
bezetters, mogelijk op aandringen van de Batavenleider 
Julius Civilis. De Frisii en Chauken sloten zich bij de op-
standelingen aan.

De Bataafse Opstand (69 na chr.)
Brinno1 overviel tot grote verrassing van de Romeinen de 
winterkampen van twee cohorten aan de kust, mogelijk 
te Praetorium Agrippinae (Valkenburg). De opstand van 
Brinno en zijn bondgenoten verliep voorspoedig en andere 
versterkingen van de Romeinen werden verwoest of ont-
ruimd, waaronder Fectio (Vechten), Matilo (Leiden-Room-
burg), Albaniana (Alphen aan den Rijn) en Traiectum 
(Utrecht). Ook de Bataven kwamen nu in opstand en in de 
Betuwe kwam het tot een confrontatie tussen de troepen 
van Civilis en de Romeinse hulptroepen. 
Nadat Claudius Labeo met zijn cavalerie-eenheid was 
overgelopen naar de opstandelingen werden de Romeinen 
vernietigend verslagen. Het is niet bekend wat er verder 
van Brinno is geworden.
(Bron: wikipedia)

1           Tacius, Historiae, boek IV,
• Opstand der Batavieren, H. Teitler,1998
• Zicht op Oud Valkenburg, deel 1, jan Portengen, 1991 
• Digiboek, Romeinen in Zuid -Holland

Of Brinno werkelijk in Katwijk heeft gewoond weten we 
niet, maar het zou goed kunnen. Hij wordt in veel publica-
ties genoemd, zoals in een oud tractaat van de Romein 
Tacius. Het maakt hem in ieder geval een aansprekend 
persoon om te gebruiken bij het vertellen van verhalen
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Projectenlijst
De volgende projecten uit het Actueel Uitvoeringsplan BSV 
bieden mogelijkheden om aanknopingspunten met het plan 
te voorzien. Projecten die gekoppeld zijn aan het Uitvoe-
ringsplan zijn zwart. Projecten die niet binnen de BSV vallen 
en projecten die particulier initiatief zijn hebben een groene 
kleur. 

Project  activiteit       planning     trekker 

Knooppunt aan de kust 
Prins Hendrikkade Aanlegplaats Romeinse schepen en watertaxi Leiden           
   Waterpartij zwaaikom met verhalenmeubilair   2014-2016    rederij, gemeente Katwijk 

Romeinse sfeer en voorzieningen versterken       particulier initiatief   

graffiti fietstunnel   Graffiti kunst; Romeinse schepen, haven en visserij   2014-2015    gemeente Katwijk  

Katwijks museum  Peutingerkaart en informatie over verhaallijn   onbekend    GOK

zeejachthaven   verbeelding Brittenburg/vuurtoren    2018+     Rijkswaterstaat 

Info en uitleg Romeinse haven en visserij 

Blue energy  Demo centrale Blue enegy, panelen met afbeelding   2014+      Waterschap 

diverse  Afhankelijk van particulier initiatief    onbekend    particulier initiatief 

 
Ontmoeting in de delta 
Rijnlandroute          2014-2015     Provincie Zuid-Holland 

 Romeinse OV haltes in Limeszone met thema 
 Bruggen, overkluizing met Romeinse verwijzing  
 Tunnelwanden met Romeinse Stoeterij-cohorte  
 Geluischermen met romeinse Graffiti-fotopanelen 

graffiti fietstunnel   Fietstunnel met Graffiti Romeinse Stoeterij    2015     gemeente Katwijk 

Kwakkelwei   Inheems (Romeinse) woonplaats cq parklandschap,  

Informatie, edutainment, doepark    onbekend    gemeente  en bewoners 

Aanlegplaats Romeinse boten en watertaxi   onbekend     rederij en gem 

diverse    afhankelijk van particulier initiatief    onbekend    part. initiatief 
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Project  activiteit       planning     trekker 

Militair complex  
Castellum Valkenburg  Zichtbaar maken omvang castellum met    2014+     gem en part.  

herinrichting openbare ruimte dorpshuis        

Aanlegplaats Romeinse schepen en watertaxi  onbekend    rederij en gemeente 

Torenmuseum   Actualiseren expositie op basis van militair complex   onbekend    VOV 

3d kijker met  militair ensemble Valkenburg- De Woerd 

Locatie Valkenburg        2014-2035       RVOB, gemeente Katwijk 

 Bedrijvenpark I Verbeelden Haven de Woerd 
 Bedrijvenpark II Verbeelden Klein fort en wachttoren 
 Architectuur bv Ornamenten, atrium, timpaan, vondsten in parkeerkelders  
 Landschap bv Romeinse speelvoorzieningen, Romeinse beplanting 
 Recreatie IJzertijdpark De Vindplaats 

diverse    afhankelijk van particulier initiatief    onbekend    particulier initiatief 

 

Romeinse verhalennetwerk       2014-2034 

verhalenbanken  familie van infobanken post- pre- en Romeinse tijd  2014+     gemeente Katwijk 

kerngebieden  parken, pleinen           diverse partijen 

Fietspaden  bestaande en nieuwe routenetwerken        diverse partijen 

Fietspad stroomrug Fietspad Valkenburgse Meer en Locatie Valkenburg,  2014-2018    gemeente Katwijk 

Fietssnelweg Leiden Romeinse rustplekken           gemeente Katwijk  Provincie 

Verlengde Westerbaan Fietsverbinding en Romeinse rustplekken   2014+     gemeente Katwijk 

Fietsbrug De Horn  Post- Romeinse verbeeldingen en rustplek   2018+     gemeente Katwijk 

Wandelpaden  Romeinse rustplekken bestaande en nieuwe routenetwerken      diverse 

Katwijk aan Zee  Romeinse rustplekken langs straten en pleinen  2014-2018+    diverse 

Locatie Valkenburg  openbare ruimte      2014-2034     diverse 
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Bijlage 1 Plankaart

Romeinen in Katwijk
knooppunt in een wereldrijk, A1 formaat
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Deze visie is tot stand gekomen met behulp van inbreng vanuit het projectteam en bijdragen van een aantal externe organi-
saties. Deze inbreng is tijdens een aantal overlegsessies ingebracht. De voorbereiding van de sessies en de verwerking van 
de inbreng  is verzorgd door een kernteam. 
De samenstelling van deze teams en de namen van anderen die bijdragen hebben geleverd zijn:

Kernteam:
Marie France van Oorsouw, Weleer erfgoedcommunicatie
Marcel van Eekhout,  Parklaan landschapsarchitecten
Lieke van der Westen,  Bureau Buiten
Boudewijn Voormolen  Gemeente Katwijk

Projectteam:
Kernteam 
Hermine Erenstein  Programmacoördinator BSV,  gemeente Katwijk
Robert van der Poel   Beleidsmedewerker Economie en Toerisme,  gemeente Katwijk 
Erik Don    Bedrijfscontactfunctionaris, gemeente Katwijk
Stefan van der Voort,  Stedenbouwkundige, gemeente Katwijk
Truike Hoogkamer   Medewerker Omgevingskwaliteit, gemeente Katwijk
Bapke van Blokland,  Communicatie adviseur, gemeente Katwijk
Aafke Schimmel-van Rijs   Medewerker Maatschappelijke zaken, gemeente Katwijk
Jaco van der  Bent  Medewerker Maatschappelijke zaken, gemeente Katwijk

Agendaleden:
Martin Verheijen   Projectleider, gemeente Katwijk
Simon van Beveren  Projectleider, gemeente Katwijk
Jan Kreuger   Projectleider, gemeente Katwijk
Paul van Lith   Projectleider, gemeente Katwijk
Jaap Jonker   Projectleider, gemeente Katwijk
Kees Kapteijn   Projectleider, gemeente Katwijk
Dik Parlevliet   Katwijks Museum
Jan Bakker   Genootschap Oud Valkenburg
Pieter Zip   Genootschap Oud Rijnsburg
Dé Steures   Archeologische Werkgemeenschap Rijnstreek

Externe adviezen:
Provincie Zuid-Holland
Katwijk Citymarketing
Toeristisch ondernemersplatform Katwijk
Vos Archeo, Oosterbeek

 

Bijdrage en verantwoording



Parklaan Landschapsarchitecten b.v.
Vughterstraat 221
5211 GD Den Bosch

T: 073 - 614 01 91
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I: www.parklaan.nl


