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Aansluiting  bij  het  leerplan 
 

Leerdoelen 

Het project streeft drie leerdoelen na. Na de gastles weten de kinderen: 
1 – wie de Romeinen waren en wanneer ze in ons land waren; 
2 – meer over aspecten van het dagelijks leven in de Romeinse tijd; 
3 – wat er in Leiden gevonden is uit deze periode. 

 

 
Leergebieden 

‘Levende geschiedenis: de Romeinse tijd’ is te plaatsen in de volgende leergebieden: 
1 - Oriëntatie op jezelf en de wereld 
2 - Kunstzinnige oriëntatie 
3 - Nederlands 

 

 
Kerndoelen 

Het project sluit aan bij de kerndoelen: 
1 De leerlingen leren informatie verwerven uit gesproken taal. 

 

41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en 
functie van hun onderdelen. 

 
44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 
werking, de vorm en het materiaalgebruik. 

 
50 De leerlingen leren omgaan met een landkaart. 

 
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig 
in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 

 
52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en 
boeren, Grieken en Romeinen en steden en staten. 

 
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed.
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De lessen 
 

Opzet van de lessen 

Het project ‘Levende Geschiedenis: de Romeinse tijd’ bestaat uit drie lessen: 
 

   een introductieles door uzelf 
 de gastles door een gastdocent van PRAE (u hebt de keuze uit een basisles of een 

plusles) 
 een reflectieles waarin de leerlingen de informatie uit de twee voorgaande lessen 

verwerken of een verdiepingsles waarin u met de leerlingen dieper op de stof ingaat. 
 

 
 
 

De introductieles 

In principe is er geen voorbereiding nodig voor de gastles. De gastdocente neemt alles mee 

wat zij nodig heeft en als de leerlingen nog nooit van de Romeinen hebben gehoord is dat op 

zich geen probleem. De gastles zal echter beter tot zijn recht komen als de leerlingen 

enigszins zijn voorbereid. De ervaring leert dat kinderen met voorkennis de aangeboden stof 

beter kunnen opnemen en waarderen. 
 

Een introductieles kunt u heel eenvoudig vormgeven door bijvoorbeeld het hoofdstuk over 

de Romeinen in de geschiedenismethode met de klas te behandelen (indien van toepassing) 

of de leerlingen een inleiding te geven over Leiden in de Romeinse tijd aan de hand van de 

achtergrondinformatie uit deze lesbrief. Wanneer waren de Romeinen in Nederland? Hoe 

zag Leiden er toen uit? Hoe weten we dat? 
 

U kunt ook met de klas een kort filmpje bekijken over de Romeinen in Nederland: 
 

https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2531/De%20Romeinse%20Limes 
 

http://entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romeinen-in-ons- 

land#beeld 
 

Of u kunt een verhaal of boek voorlezen over de Romeinse tijd: 
 

 ‘Aanval op het fort’ van Martine Letterie: twee kinderen uit de buurt van het 
castellum Albaniana (Alphen aan den Rijn) proberen het fort te beschermen tegen 
een aanval van de Germanen. 

   ‘Over vroeger en nu’ van Agave Kruissen, Martine Letterie en Janny van der Molen: 
vijftig verhalen bij de canon 

 ‘Van tijd tot tijd’ van Ben Verschuren en Sjef Schmierman: verhalen over de 
geschiedenis van Nederland, van 10.000 voor Christus tot het jaar 2050 

 ‘Lang geleden’  van Arend van Dam en Alex de Wolf: de geschiedenis van Nederland 

in vijftig voorleesverhalen 
 

Tijd: naar eigen inzicht

https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2531/De%20Romeinse%20Limes
http://entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romeinen-in-ons-land#beeld
http://entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romeinen-in-ons-land#beeld
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Les wordt gegeven door: u zelf 

Benodigde materialen: eventueel een digitaal schoolbord 
 

 
 
 

De gastles: Levende Geschiedenis Basis 
Tijdens de basis-gastles komt een Romeinse vrouw met een mand vol echte archeologische 
vondsten en replica’s van Romeinse gebruiksvoorwerpen naar de klas om meer te vertellen 
over het leven in de Romeinse tijd. De leerlingen bekijken, voelen en proeven zelfs van de 
dingen die de dame mee heeft meegebracht. Bovendien doen zij in groepjes een activiteit, 
zoals vonken slaan met de vuurslag, een Romeinse massage, schrijven op een wasplankje 
o.i.d. 

 
Tijd: 90 minuten 
Les wordt gegeven door: gastdocente van PRAE 
Benodigde materialen: digitaal schoolbord, tafel om spullen uit te stallen 
Voorbereiding: de gastdocente komt ca. een half uur voor aanvang van de les om zich om te 
kleden en alle spullen klaar te zetten. 
Mocht de klas het aankunnen is het gezellig als de leerlingen in een kring zitten. De 
leerkracht is actief aanwezig om de orde en rust te handhaven en eventueel te helpen met 
de activiteiten. 

 
 
 

De gastles: Levende Geschiedenis Plus 
Tijdens de plus-gastles komen één of twee Romeinse vrouwen met een mand vol echte 
archeologische vondsten en replica’s van Romeinse gebruiksvoorwerpen naar de klas om 
meer te vertellen over het leven in de Romeinse tijd. Vervolgens gaan de leerlingen in ca. 5-6 
groepjes (afhankelijk van de grootte van de klas) aan de slag met opdrachten over Romeins 
eten, het badhuis, zij plakken scherven van een Romeinse pot aan elkaar, doen Romeinse 
spelletjes e.d. 
Als afsluiting maken de leerlingen een geurzakje met heerlijke Romeinse kruiden. 

 
Tijd: 120 minuten 
Les wordt gegeven door: gastdocente(n) van PRAE 
Benodigde materialen: digitaal schoolbord, tafel om spullen uit te stallen 
Voorbereiding: de gastdocente komt ca. een half uur voor aanvang van de les om zich om te 
kleden en alle spullen klaar te zetten. De leerkracht verdeelt de klas in 5-6 groepen (ca. 5 
kinderen per groepje). 

 
De leerkracht is actief aanwezig om de orde en rust te handhaven en te helpen met de 
opdrachten en knutselactiviteit. 

 
 

 
De reflectie- of verdiepingsles 
Tijdens de reflectieles verwerken de leerlingen de nieuwe stof die tijdens de twee 
voorgaande lessen is aangeboden. Dat kan heel eenvoudig of wat uitgebreider, afhankelijk 
van de beschikbare tijd.
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De meest eenvoudige manier om de leerlingen terug te laten kijken naar de lessen is om ze 
een aantal vragen te stellen: 

   Welke voorwerpen hebben we gezien? 
   Wat hebben we geleerd over deze voorwerpen? 
   Wat vond je het mooiste of meest bijzondere voorwerp? 
   Wat hebben we geleerd over Leiden? 

Ze kunnen hierover een stukje schrijven en/of een tekening maken. 

 
Als u meer tijd tot u beschikking heeft, kunt u met de leerlingen een verdiepingsles doen. 
Hieronder staan een aantal voorbeelden beschreven. Uiteraard staat het u ook vrij om zelf 
iets creatiefs te bedenken. 

 
Romeinse kleurplaten komen misschien ook van pas: 

http://www.schoolplaten.com/kleurplaten-romeinse-tijd-c136.html 
 

 
 

Romeins koken 
 

Beginsituatie: de leerlingen hebben tijdens de les gedroogd fruit en amandelen geproefd, 
etenswaren die de Romeinen naar ons land hebben gebracht. Bovendien hebben zij 
Romeinse zaden en groenten onderzocht. Zij weten dus al een beetje wat de Romeinen aten. 
Doel: de leerlingen leren meer over het eten van de Romeinen, ze leren met keukengerei 
omgaan 
Benodigdheden: snijplanken, messen, ingrediënten, recepten, een keuken met gasfornuis en 
oven of elektrische kookplaatjes, pannen, vijzels, ouders om te helpen 
Voorbereiding: recepten uitzoeken en uitschrijven, boodschappen doen, ouders mobiliseren 
Werkvormen: in groepjes werken 
Lesopbouw: de klas gaat in groepjes onder leiding van een ouder of docent eenvoudige 
Romeinse recepten maken, elk groepje één recept. Als alles klaar is kan de hele klas aan tafel 
en van elkaars creaties proeven. 

 

 
 

Eenvoudige Romeinse recepten 

De hoeveelheden in onderstaande recepten zijn voor 4 personen. Even aanpassen aan het 
aantal eters, dus! 

 
Gevulde eieren 
4 eieren 
50 g geroosterde pijnboompitten 
Lavas (maggikruid) 
1 eetl. honing 
Zout (of 1 eetl. vissaus) 

 
Kook de eieren hard (ca. 10 minuten), pel ze, snijd ze doormidden en haal de eidooiers er uit. 
Hak de pijnboompitten en het maggikruid fijn of stamp het in een vijzel, meng met de 
eidooiers, de honing en de vissaus/zout en vul de eieren hiermee.

http://www.schoolplaten.com/kleurplaten-romeinse-tijd-c136.html
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Gevulde dadels 
Dadels 
Amandelen (1 per dadel) 
Zwarte peper 
Zout 
Honing 

 
Ontpit de dadels en vul elke dadel met een amandel en een beetje peper. Rol de dadels in 
het zout. Verhit de honing in een koekenpan, bak de dadels even kort en serveer. 

 
 
 

Honingomelet 
4 eieren 
275 ml melk 
1 eetl.olijfolie 
3 eetl. honing 
Zwarte peper 

 
Meng eieren, melk en olijfolie. Verhit een beetje olijfolie in een koekenpan en schenk het 
eiermengsel erbij. Bak de omelet tot de bovenkant droog is en leg hem op een bord. Verhit 
de honing, schenk hem over de omelet en strooi er wat peper over. 

 
 
 

Champignons met koriander en rode wijn (of druivensap) 
600 ml rode wijn (of druivensap met een beetje azijn of citroensap) 
500 g champignons 
Zout en zwarte peper 
3 eetl. verse koriander, fijngehakt 

 
Doe de wijn of het sap in een pan, breng aan de kook en laat het inkoken tot 450 ml. Doe dan 
de schoongemaakte champignons erbij met peper en zout. Laat 5 minuten zachtjes koken. Je 
kan de champignons warm of koud eten. In beide gevallen strooi je de koriander er vlak voor 
het serveren overheen. 

 
 
 

Salade 
Sla 
Rucola 
Munt 
Koriander 
Bosui 
Peterselie 
Tijm 
(of andere groene kruiden naar smaak) 
Walnoten of pijnboompitten
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Mozzarella 
Azijn 
Olijfolie 
Peper 

 
Snijd de sla in reepjes en hak de kruiden fijn. Meng alles in een slaschaal met stukjes 
mozzarella en nootjes en giet er een vinaigrette over van olijfolie, azijn en peper. 

 
 
 

Romeinse broodjes (voor 15 stuks) 
1 pak witbroodmix 
2 grote eetl. honing 
1 dl zoete witte wijn 
2 eetl. anijszaad 
1 eetl. komijn 
25 g boter of 15-20 g olijfolie 
2 dl. handwarm water 
15 laurierbladen 

 
Doe de broodmix, boter/olie en het warme water in een beslagkom en kneed alles goed 
door. Doe er dan de honing, anijs en komijn bij en kneed weer goed door. Laat het deeg 10 
minuten rijzen onder een doek/plastic folie. Kneed het dan nog eens goed door en laat het 
15 minuten narijzen. Maak van het deeg 15 kleine bolletjes en leg ze 30 minuten onder een 
vochtige doek. 

 
Verwarm de oven voor op 200-220° C. Leg elk broodje op een laurierblad, leg ze op een 
bakplaat en bak ze ca. 15 minuten (test of ze inderdaad gaar zijn door een broodje open te 
maken). Bestrijk de bolletjes na het bakken met een beetje water. 

 
 
 

Makkelijke hapjes 
De Romeinen hebben veel eten naar ons land gebracht dat we nog steeds kennen, dat je 
gewoon in de supermarkt kan kopen en dat je heel simpel in bakjes kan serveren, zodat 
iedereen kan proeven: 
Dadels 
Vijgen 
Olijven 
Walnoten 
Amandelen 
Abrikozen (gedroogd) 
Druiven 

 
Dranken 
De Romeinen dronken natuurlijk ook iets bij het eten. Bij feesten dronken ze wijn, gemengd 
met water. Voor de leerlingen is druivensap misschien een betere keus. Appelsap en water 
zijn ook zeer verantwoorde dranken voor deze periode. De juffen vinden mulsum misschien
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wel lekker: 1 fles witte wijn (droog/middelmatig droog), 200 ml honing: verwarm de honing 
met een beetje wijn, giet bij de rest van de wijn en koel goed voor het serveren. 

 
Voor meer Romeinse recepten:  http://www.apiciana.nl/apicius.html 

 

 
 

Mozaïeken 
 

Rijke Romeinen versierden hun muren en vloeren met prachtige mozaïeken van 
natuursteen. Bijvoorbeeld zoals deze: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met de leerlingen zou u dit ook kunnen doen: een groot mozaïek met z’n allen ter versiering 
van de klas of elk kind z’n eigen kleine mozaïekje. De Romeinen mozaïekten met 
natuursteentjes in vele tinten. Dat is misschien wat lastig uitvoerbaar. Iets makkelijker wordt 
het met kiezels uit het tuincentrum (witte en zwarte, bijvoorbeeld) of moderne 
mozaïeksteentjes uit de knutselwinkel. 
Zie voor algemene mozaïekinstructies bijvoorbeeld:  http://hobby-en- 

overige.infonu.nl/hobby/9132-zelf-mozaiek-maken-starters.html 
 

Het allermakkelijkst zijn vierkantjes van gekleurd papier (ca. 0,5 x 0,5 cm). Die plak je 
gewoon met lijm op karton, zonder geklieder met cement/tegellijm en voeg. Dan wordt het 
ongeveer zo:

http://www.apiciana.nl/apicius.html
http://hobby-en-overige.infonu.nl/hobby/9132-zelf-mozaiek-maken-starters.html
http://hobby-en-overige.infonu.nl/hobby/9132-zelf-mozaiek-maken-starters.html
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Ter inspiratie: zoek met Google afbeeldingen op ‘Romeins mozaïek’ of ‘Roman mosaic’. 
 
 
 

Muurschilderingen 
 

Rijke Romeinen lieten de muren van hun huizen prachtig beschilderen: 

 

 

 

 

 
Mocht u een muur op school hebben die toch een make-over nodig heeft, dan is dit 
natuurlijk een uitgelezen kans! Laat u inspireren door Romeinse muurschilderingen voor het 
ontwerp en gebruik verf in natuurlijke tinten om de schilderingen er zo echt mogelijk te laten 
uitzien. Als de school al mooi genoeg is, kunnen de kinderen natuurlijk ook gewoon op stevig 
papier tekenen (met kleurpotloden in natuurtinten) of schilderen. 

 

 
 

Huisaltaar en/of godenbeeldjes kleien 
 

De Romeinen geloofden in veel verschillende goden: Jupiter de oppergod, zijn vrouw Juno, 
Diana voor de jacht, Venus voor de liefde, Mars voor de oorlog en nog veel meer (zie
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bijvoorbeeld  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Romeinse_goden). Iedere Romein had 
een altaartje in huis om de goden te eren. Van welke god of godin zouden de leerlingen wel 
wat hulp kunnen gebruiken? Maak ze na van klei (bijvoorbeeld zelfdrogende klei, zoals DAS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezoektips 

In Leiden en omgeving zijn op verschillende plaatsen sporen van de Romeinen te zien: 
 

Rijksmuseum voor Oudheden (www.rmo.nl) 

Archeologische voorwerpen uit de Romeinse tijd 

Rapenburg 28 

Leiden 

Open: di t/m zo 10.00 tot 17.00 uur

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Romeinse_goden
http://www.rmo.nl/
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Archeon (www.archeon.nl) 

Archeologisch themapark met reconstructies van een Romeins badhuis, een tempel, een 

herberg en een woonhuis. Waan je in de Romeinse tijd en breng een offer aan de godin 

Nehalennia, leer marcheren van een Romeinse soldaat of laat je masseren in het badhuis! 

Archeonlaan 1 

Alphen aan den Rijn 

Open: di t/m zo 10.00-17.00 uur 
 
 

Park Matilo (www.parkmatilo.nl) 

Tussen de wijken Meerburg en Roomburg ligt Park Matilo. Hier stond in de Romeinse tijd het 

fort Matilo. De wallen en wachttorens zijn verbeeld in het park, er is een Romeinse 

kruidentuin en zelfs de speeltoestellen zijn in Romeinse sfeer. 

Besjeslaan 

Leiden 

Open: vrij toegankelijk op elk moment 

Rondleidingen en activiteiten zijn mogelijk, neem daarvoor contact op met Dorothee Olthof 

van PRAE: info@prae.biz 

De app Time Travel Leiden Matilo geeft een beeld van het fort in volle glorie: 

https://www.romeinselimes.nl/locatie-overzicht/1893807361/app-time-travel 
 

 
 

Leestips 

Ga je mee naar toen? Tijdreis door Leiden 

E. Grootveld & D. Olthof 

Primavera Pers, Leiden (2010) 

ISBN: 978-90-5997-093-9 
 

 

Lang geleden 

Arend van Dam & Alex de Wolf 

Van Holkema & Warendorf (2007) 

ISBN: 9789047500254 

 
Voor meer leestips:  http://entoen.nu/romeinselimes/verwijzingen/boeken-en-films

http://www.archeon.nl/
http://www.parkmatilo.nl/
mailto:info@prae.biz
https://www.romeinselimes.nl/locatie-overzicht/1893807361/app-time-travel
http://entoen.nu/romeinselimes/verwijzingen/boeken-en-films
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Achtergrondinformatie:  De Romeinen  in  Leiden 

De Romeinen kwamen in 12 voor Chr. naar ons land om het te veroveren. Uiteindelijk lukte 

dat voor de helft: het zuiden van Nederland hoorde bij het Romeinse Rijk, het noorden bleef 

vrij gebied. De Rijn was de grens van het Romeinse Rijk in ons land. Overal langs de Rijn 

bouwden de Romeinen forten om die grens te verdedigen: bij Valkenburg, Alphen aan den 

Rijn, Woerden, Utrecht, Nijmegen en ook bij Leiden. 
 

 
 

De Romeinse forten langs de Rijn in ons land, de zogenaamde limes. 
 

In de Romeinse tijd heeft naast de wijk Roomburg een fort gestaan, een zogenaamd 

castellum. Het is in 69 of 70 na Chr. gebouwd en heette ‘Matilo’.  Behalve het fort hadden de 

Romeinen hier ook een kanaal aangelegd: het kanaal van Corbulo. Corbulo was de Romeinse 

veldheer die, zoals archeologen lang dachten, opdracht had gegeven om het kanaal te 

graven. Het blijkt volgens recente opgravingen echter ouder te zijn. Het was een verbinding 

tussen de Rijn en de Maas. Zo konden de Romeinen snel soldaten en voorraden vervoeren 

naar de grens. Het fort werd op deze plek gebouwd om de kruising van het kanaal en de Rijn 

te bewaken. 
 

 

Het Romeinse fort Matilo en de vicus aan het kanaal van Corbulo
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Een Romeins castellum had verschillende functies: verdediging, kazerne en bestuurlijk 

centrum. Er zaten meestal tussen de 480 en 800 soldaten in. In Matilo waren het er 

waarschijnlijk 480. In eerste instantie waren de muren van het castellum van hout gemaakt. 

Later werd het fort in tufsteen herbouwd. Het fort bleef ongeveer 150 jaar in gebruik. 

Tussen 240 en 260 na Chr. werd het opgegeven, net als de meeste andere Romeinse forten 

in ons land. In het Romeinse Rijk heersten toen veel burgeroorlogen, keizers volgden elkaar 

snel op, kortom: het rommelde in het Rijk en de grensverdediging stortte in elkaar. 
 

Buiten het Romeinse fort lag een kampdorp, een zogenaamde vicus. In het kampdorp 

woonden en werkten ambachtslieden en handelaren die spullen voor het leger maakten en 

verkochten. Pottenbakkers, leerbewerkers en metaalbewerkers waren hier te vinden, er 

werden dakpannen en bakstenen gemaakt, er werd gevist, vee gehouden en groenten en 

kruiden verbouwd voor de dagelijkse maaltijd van de soldaten. Ook openbare gebouwen, 

zoals een badhuis en tempels voor de vele goden van de Romeinen stonden in de vicus. 
 

Vondsten uit fort Matilo en het ernaast gelegen kampdorp: 
 

 

dakpan met stempel                                                                              kookpot 
 
 
 

 

 

olielampje                                                                     slingerkogel
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Topvondst: een zeldzaam bronzen ruitermasker, gedragen door een soldaat te paard tijdens de strijd en 

parades. Van dergelijke maskers zijn er maar een paar gevonden in heel Europa! 

 
De resten van het Romeinse fort zitten nog steeds in de grond. Archeologen bewaren ze 

voor later, als er nog betere methoden zijn om ze te onderzoeken. Op de plek van het fort 

heeft de gemeente een park aangelegd, Park Matilo, in de vorm van het fort. De wallen en 

wachttorens zijn nagemaakt in aarde en metaal. Zo krijg je een goede indruk van de 

afmetingen van het fort. Oorspronkelijk stonden er ook gebouwen in het castellum: 

soldatenbarakken, stallen, voorraadschuren, woningen voor de officieren e.d. De app Time 

Travel Leiden Matilo geeft hiervan een beeld:  https://www.romeinselimes.nl/locatie- 

overzicht/1893807361/app-time-travel 
 

 

Park Matilo in Leiden. 
 

 

In de Romeinse tijd woonden er niet alleen maar Romeinen in Nederland. De mensen die 

hier al woonden vóór de komst van de Romeinen waren er ook nog steeds. Zij woonden in 

boerderijen die verspreid in het landschap lagen en leefden van de opbrengsten van hun

https://www.romeinselimes.nl/locatie-overzicht/1893807361/app-time-travel
https://www.romeinselimes.nl/locatie-overzicht/1893807361/app-time-travel
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akkers en van het vee dat ze hielden. We noemen dit de inheems-Romeinse bevolking. 

Rondom Leiden zijn sporen van hun boerderijen gevonden in de Cronestijnse Polder, de 

Oostvlietpolder en de Stevenshofjespolder. 
 

 

Een inheems-Romeinse boerderij. 
 

 

In Leiden zelf zijn resten gevonden in de Koenesteeg, tussen de Hogewoerd en het 

Levendaal. Tussen 50 en 250 na Chr. woonden hier boeren vlak langs de oever van de Rijn. 

Tijdens de opgraving zijn de erven van hun boerderijen gevonden met greppels en 

afvalkuilen. In die kuilen zijn scherven van kookpotten gevonden. In zulke potten kookten de 

mensen toen hun eten, zoals soep of graanpap, lekker hoor! 
 

 

een inheemse kookpot                                                     scherven van inheems aardewerk 
 

De bewoners van deze boerderijen leefden niet altijd in rust en vrede. Dat blijkt uit de 

vondst van twee schedels in een afvalkuil. Het waren de schedels van volwassen mannen. De 

ene was onthoofd, de andere had een hoofdwond van een zwaard. Dat konden de 

archeologen zien aan de sporen op de schedels. Misschien waren dit oorlogstrofeeën die de 

krijgers na een veldslag mee naar huis hadden genomen.
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De schedels uit de Koenesteeg. De horizontale lijn op de voorste schedel is een zaagsnede die moderne 

onderzoekers hebben gezet om de binnenkant van de schedel te kunnen bekijken. Dat is van belang voor de 

leeftijdsbepaling van de persoon. 
 

 

De nederzetting is rond 150 na Chr. overstroomd door de Rijn. Daarna kwamen er opnieuw 

mensen wonen. Ongeveer honderd jaar later zijn de bewoners voorgoed vertrokken. Pas 

zo’n duizend jaar later, in de middeleeuwen, zouden hier weer mensen komen wonen. 


