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Archeologisch Depot 
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Mogelijke locaties voor het archeologische depot 
 

 

Uitgangspunten voor de keuze 

 
Recent is door de provincie besloten om het 
nieuwe archeologische depot in de gemeente 
Katwijk te plaatsen. In het voortraject is er 
vanuit de gemeente onderzoek gedaan naar 
geschikte locaties om een goed beeld te 
krijgen van de mogelijkheden en kansen die 
het archeologisch depot voor Katwijk kan 
bieden. 

 
De gemeente Katwijk onderzocht hiervoor de 
volgende vier optionele locaties:  

 
- Zijlhoek - De Woerd 
- Limespark 
- Barakkenbos 
- Wantveld 

 
Er is een document gemaakt waarin de ver- 
schillende locaties zijn onderzocht. Hierin zijn 
de betekenis van de locatie, de bereikbaarheid 
en de grondpositie van de gemeente en provin- 
cie voor de verschillende opties beschreven. 

 
Een van de belangrijke uitgangspunten is om 
de locatie te koppelen aan een plek met grote 
archeologische betekenis. De Limes route, die 
dwars door Katwijk loopt beschikt over deze  
grote archeologische waarde. 

 
 

De vier locaties op de luchtfoto van Katwijk ten opzichte van de Limes zone 
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Limes Unesco werelerfgoed 
 

 

De Grens van het Romeinse Rijk 

 
De Limes vormde de noordelijke grens van het 
Romeinse rijk. De oude grens loopt door 11 
landen in Europa en is bijna 6000 km lang. De 
Limes is, met haar grote archeologische 
betekenis, in 2021 benoemd tot werelderfgoed 
door de UNESCO. De zoektocht naar een 
locatie voor het archeologische depot is 
daarom in het licht van de Limes bekeken. 

 
De Limes is op te delen in verschillende zones 
die elk hun eigen specifieke karakter hebben. 
Zo vormde de Limes in bepaalde gebieden een 
gesloten grens met een stenen verdedigings- 
muur zoals de Hardriaanse Muur in Engeland. 
En in andere delen had de grens een meer 
open karakter met handelsroutes, oversteek- 
plaatsen en versterkte forten zoals langs grote 
delen van de Rijn en Donau. Hierdoor zijn de 
fysieke voetsporen hier veel minder duidelijk 
in het landschap terug te vinden dan 
bijvoorbeeld in Engeland of Schotland. 

 

De Limes in Nederland maakte deel uit van de 
grens langs de Rijn. Hier liep de Limes als 
verdedigingslinie aan de zuidkant van de 
Oude Rijn. De Romeinse forten (castella) wa- 
ren met elkaar verbonden door een route. Een 
aantal belangrijke steden in Nederland zijn 
ontstaan vanuit deze plekken zoals Nijmegen, 
Utrecht en Leiden. kaart Limes als noord grens van het Romeinse Rijk in Europa (bron: joostdevree.nl) 
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Koppelen aan de Limesroute en Visie Romeinen 
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Limes erfgoed in Katwijk 

 
De Limes vormt in de  regio  Katwijk-Leiden 
de uiterste west kant van de continentale Ro- 
meinse noordgrens. In de regio liep de Limes 
aan de zuidkant van de Oude Rijn. Ook in dit 
gebied zijn er Romeinse forten (castella) te 
vinden die met elkaar verbonden waren door 
een weg/route. Matillo in Leiden, Praetorium 
Agri- pinae in Valkenburg en Brittenburg bij 
Katwijk aan Zee vormden samen de 
Romeinse castella langs dit deel van de 
Limes. De Brittenburg neemt als laatste fort 
hierbij een bijzondere plaats in. De exacte 
locatie van het castellum is niet meer te 
bepalen. Door de verandering van de kust is 
het castellum, waarschijnlijk ter hoogte van de 
huidige uitwatering, in de Noordzee komen te 
liggen. 

 
Binnen de gemeente Katwijk is de Visie 
Romeinen ontwikkeld. Daarnaast zijn er 
enthousiaste initiatieven die het Romeinse 
erfgoed langs de oude route zichtbaar willen 
maken en de Limes nieuw leven in willen 
blazen. Het archeologisch depot is een mooie 
kans voor Katwijk om op deze visie en 
initiatieven aan te sluiten. Zo krijgt de Limes 
een betekenisvolle plek binnen de gemeente. 
De werkgroep Romeinen en de afdelingen 
erfgoed en stedenbouw, van de gemeente 
Katwijk, werken samen aan de herbeleving 
van de Limesroute door de gemeente.  

 
In de plannen loopt de route zoveel mogelijk  
langs oude grens en de belangrijke plekken. 
Drie van de onderzochte locaties liggen aan 
de Limesroute. Dit creëert de mogelijkheid om 
het archeologisch depot, in het kader van de 
Limes route, uit te werken en aan te laten 
sluiten bij de plannen vanuit de werkgroep 
Romeinen en de Visie Romeinen. 

 
Passend binnen de visie kan het archeologisch 
depot functioneren als blikvanger voor het 
kerngebied 'Knooppunt aan de Kust' (waar het 
Wantveld onder valt). Hier is nog geen 
attractiepunt waarbij het Romeinse erfgoed tot 
leven komt. Dit in tegenstelling tot het 
knooppunt 'Militair Complex' , waar diverse 

 

Reconstructie kaart regio in de Romeinse tijd 

 
attracties zijn. Het knooppunt 'Ontmoeting in 
de Delta' valt buiten de zoeklocaties voor het 
depot en de barakken liggen niet aan de route 
en kunnen daarom niet goed aansluiten op de 
Limes. De barakken vormen een belangrijk 
onderdeel van het militaire erfgoed uit de 
Tweede Wereldoorlog. 

 

Verbeelding Limes route door Katwijk van de werk- 
groep Romeinen 

 

 
Limesroute door Katwijk (i.s.m. werkgroep 
Romeinen) 4 
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Plus- en minpunten per locatie 
 

 
Zijlhoek / De Woerd 
De locatie ligt in het gebied dat door de Limes- 
route wordt doorkruist. Het gebied valt onder 
de visie Valkenburgsemeer. In de visie worden 
de toekomstige ontwikkelingen beschreven die 
in dit gebied plaats kunnen vinden. De 
ontwikkeling van het archeologisch depot past 
goed binnen deze visie. Momenteel zijn grote 
delen van de Zijlhoek/De Woerd in particuliere 
handen en worden gebruikt door glas- en 
tuinbouwbedrijven of woningen. De grond, om het 
archeologisch depot op te bouwen, is hier niet direct 
beschikbaar. Ook moeten er extra voorzien- 
ingen en infrastructuur ontwikkeld worden om 
het depot te kunnen ontwikkelen en bereikbaar 
te maken. Het depot kan in dit gebied daarom 
niet op korte termijn worden gerealiseerd. 

 
Limespark 
Het limespark grenst aan de Zijlhoek/De 
Woerd en ligt tussen de Visie Valkenburg- 
semeer en GOV in. Met de bouw van Valken- 
horst, de Rijnland Route en het HOV zijn er 
de komende jaren veel ontwikkelingen 
gaande in en rondom het gebied, wat een 
realisatie op korte termijn moeilijker maakt. De 
grond in het Limes- park is voor een groot 
gedeelte in bezit van de provincie en is ook 
goed bereikbaar doordat de locatie gunstig ligt 
ten opzichte van de toekomstige HOV-halte, 
fietsroutes en N206. Door de aanwezige gas- 
en waterleidingen, HOV-halte, 

 

hoog liggende op- en afrit van de N206 en de 
UNESCO bufferzone is de ruimte in het gebied 
echter zeer beperkt. Hierdoor is het moeilijk 
om het erfgoeddepot op een goede manier in 
het gebied naast de toekomstige HOV-halte in 
te passen. Als het gebouw ook een publieke 
functie en uitstraling naar de openbare ruimte 
moet krijgen is er meer ruimte nodig om dit op 
een goede manier te kunnen verwezenlijken. 

 
De barakken 
Zoals we op de vorige pagina hebben gezien 
vormen de barakken geen onderdeel van de 
limesroute. De barakken bieden in totaal wel 
4000 m2 begane grond  oppervlakte,  maar  
dit is verspreid over verschillende gebouwen 
waardoor er voor het opslaan van de archeolo- 
gische stukken een onwerkbare en dure situa- 
tie ontstaat. Tevens is er door de versnippering 
van de vierkante meters meer dan 4.000 m2 
bvo nodig om gewenste opslag netto-vloer- 
oppervlakte te halen. Daarnaast zijn de barak- 
ken voor de helft in het bezit van Dunea en 
voor de andere helft van het RVB. Met beide 
partijen is gesproken door een vertegenwoor- 
diging vanuit PZH. Hierbij hebben beide par- 
tijen (Dunea en RVB) aangegeven geen heil te 
zien in dit plan en zijn niet geneigd hieraan 
mee te werken. Dunea heeft het gebied ten 
westen van de Wassenaarseweg nodig om 
extra drinkwater winning te creëren voor 

 

de groeiende bevolking in het gebied. Om het 
schone drinkwater te beschermen zijn groot- 
schalige ontwikkelingen in en rond de barak- 
ken niet realiseerbaar. Hierdoor valt deze optie 
af als mogelijke locatie. 

 
Het Wantveld 
In het onderzoek is de locatie voor het erf- 
goeddepot op het Wantveld uiteindelijk als 
beste naar voren gekomen. De locatie  aan 
het Wantveld ligt op een symbolisch belang- 
rijke plek aan het einde van de Limes vlakbij 
de Brittenburg. Het sluit goed aan bij de Visie 
Romeinen van de gemeente en de initiatieven 
van de Werkgroep Romeinen voor de Limes- 
route. De ontwikkeling van het archeologisch 
depot creëert de kans om het hele gebied 
rond de uitwatering te ontwikkelen in het 
kader van het 'Knooppunt aan de Kust' en kan 
een mooi westelijk eindpunt vormen voor de 
hele Limes. De locatie is goed bereikbaar met 
het openbaarvervoer, de auto en fiets doordat 
het een aantal belangrijke routes naar en 
langs de Boulevard ligt. De aantrekkelijke 
ligging nabij de kust geeft het de potentie veel 
bezoekers te trekken. 
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Matrix van plus- en minpunten per locatie 
 

grond in eigendom overheid nee ja (Dunea 
en RVB) ja ja 

plek met historische betekenis ja ja ja ja 

géén versnipperd grondgebied ja 

 

Zijlhoek / 
De Woerd 

Limespark Barakken Wantveld 

 

     
 

 

 

 

nee 
 

ja 
 

ja 
 

ja 
       

ja 
 

ja 
 

nee 
 

ja 
       

nee 
 

nee 
 

nee 
 

ja 
       

ja 
 

nee 
 

nee 
 

ja 
      6 

ja 
(verspreid over 
verschillende 
gebouwen) 

ja (maar beperkt 
door infra) 

ja ja ca. 4.000 m2 BVO 

(maar opge- 
deelt door 
leidingen) 

ja ja ja 

"Uitbreidingspotentieel 
depot > 50% 

geschikt voor korte termijn 
realisatie 

match met beleid Romeinen 
in Katwijk 

goede bereikbaarheid 



Toelichting op de voorkeur voor het Wantveld 
 

 

Een strategische locatie met veel 
mogelijkheden 

 
Het gebied rond de uitwatering is een aantrek- 
kelijke en strategische locatie en vormt een 
belangrijke schakel tussen verschillende ge- 
bieden in Katwijk. Voor toeristen en verschil- 
lende wijken in Katwijk (zoals de Hoornes) 
vormt het de toegangspoort naar de zee en de 
duinen, en is het onderdeel van de nieuwe 
groene route van Leiden naar zee die de 
kernen op de rechteroever met elkaar 
verbindt. Er zijn veel mogelijkheden om het 
gebied aantrekkelijker te maken, het 
landschap te versterken en te ontwikkelen. 
Daarbij kan het archeologisch depot als een 
motor functioneren om het gebied te 
transformeren. 

 
Het gebied is een belangrijke schakel in het 
ringpark en maakt de verbinding tussen de 
Noordduinen en de Boulevard. Met de kustver- 
sterking is de boulevard een aantrekkelijk ge- 
bied geworden waarbij het duinlandschap een 
grote rol speelt. Het heeft Katwijk aan Zee zijn 
oorspronkelijke setting van vissersdorp in de 
duinen teruggegeven. De ontwikkeling van het 
archeologisch depot in het wantveld biedt een 
mooie kans om hierbij aan te sluiten. Door het 
landschap door te trekken langs de uitwatering 
kan het contact van het dorp met de duinen 
ook aan de noordkant worden hersteld. 

 
Tevens is het een aantrekkelijke locatie omdat 
het vlakbij het strand, de boulevard en dui- 
nen ligt. Hierdoor kan het veel bezoekers trek- 
ken die het combineren met een uitstapje naar 
de kust. Dit geeft de mogelijkheid om veel 
meekoppelkansen te creëren en biedt het de 
gelegenheid om het hele gebied rond de 
uitwatering op te pakken en te verbeteren. 

 

 

schilderij oude dorp Katwijk aan Zee in de duinen 
 

 
tekening Ringpark (bron Leidsch Dagblad) 

 

kaart toekomstvisie Katwijk met groene route nieuwe kustversterking met duinlandschap 
bij de Boulevard 7 
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Toelichting op de voorkeur voor het Wantveld 
 

 

De meekoppelkansen in het project 
 
Het Wantveld is een aantrekkelijke locatie die 
de mogelijkheid biedt om vele meekoppelkan- 
sen   te creëren. Daarbij is het belangrijk 
om, aansluitend op de Visie Romeinen, het 
hele gebied rond de uitwatering met het 
project mee te ontwikkelen. Aan de zuidkant 
kan de ontwikkeling worden doorgetrokken tot 
en met het Havenscharnier en aan de 
noordkant kan het aansluiten op de 
gebiedsvisie van de Hoornes. Binnen het 
gebied kunnen de verschillende lopende en 
toekomstige initiatieven (bubblebarrier/ 
werkgroep Romeinen) meegenomen worden 
in de ontwikkelingen van de plannen. Naast 
het Romeinse erfgoed neemt het Wantveld 
ook een belangrijke plaats in de geschie- 
denis van het vissersdorp in. Hier werden door 
de vissersvrouwen de netten geboet (gerepa- 
reerd). Met de ontwikkeling van het archeolo- 
gisch depot kan deze geschiedenis ook weer 
tot leven komen. Tot slot zijn er binnen Katwijk 
vele initiatieven. Deze ontwikkeling geeft de 
mogelijkheid om ze een plaats bieden. Hierbij 
moet er wel gekeken worden of ze binnen het 
gebied passen en goed aansluiten bij de  
thema’s in en om het archeologisch depot. 
Initiatieven die landschappelijke- en 
natuurwaarden hebben of die het Romeinse 
en Katwijks erfgoed weer tot leven roepen zijn 
waardevol en kunnen goed in de plannen 
worden geïntegreerd. Ook biedt de locatie de 
mogelijkheid om een watertaxiverbinding 
richting Leiden te maken. 
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