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1.                          2.                     3.          4. 

op de grens van een verloren rijk 

Castellum in De Meern 

Aan de limes, de weg langs de  

noordgrens van het Romeinse Rijk,  

vinden we in De Meern een  

legerplaats. Het Castellum met zijn 

zes meter hoge muren verrees op 

exact dezelfde plek als zijn  

voorganger tweeduizend jaar  

geleden. Heel bijzonder, want de 

grond op archeologische  

vindplaatsen mag niet geroerd  

worden. Door de bouwwijze aan te 

passen, een lichte constructie direct 

gefundeerd op het zand, dus niet 

onderheid, (met uitzondering van 

het theater)  was het toch mogelijk.  

 

Het fort is letterlijk en figuurlijk  

gebouwd om het meest complete 

Romeinse Schip van Noord-Europa: 

een 25 meter lange Romeinse  

rivierpraam die gemaakt is rond 150 

na Chr. Toen het houten gevaarte in 

2003 opgegraven werd, was het  

wereldnieuws.  

 

Het is verrassend te ervaren dat de 

eigentijdse interpretatie van het 

Castellum met zijn moderne  

interieur zo’n goede indruk van het 

leven in en om een Romeins  

verdedigingswerk geeft. 
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5. 

 

 

 

6. 



lagen 

1. In de moderne interpretatie van het Castellum 

zijn diverse voorbeelden van duurzaam    

bouwen te vinden 

2. Steede Hoge Woerd met stallen, tuinen en 

een educatief centrum voor natuur- en      

milieueducatie  

3. Junkers 88, een in Leidschenrijn neergestort 

Duits gevechtsvliegtuig uit de tweede        

wereldoorlog 

4. Verdedigingswerk: de wallen zijn zes meter 

hoog 

 

 

 

 

 

5.  Wordt zelf even Romein in het Castellum-

museum 

6.   Vloerverwarming is uitgevonden door de    

Romeinen, hier toegepast in een badhuis 

7.   Vaar mee met een van de twee replica’s van 

twee Romeinse schepen uit De Meern door 

de singels van Woerden 

8. Geld is in onze streken geintroduceerd door 

de Romeinen 

9. De limes, de grens van het Romeinse Rijk 

liep tot aan onze Noordzee-kust 

10. Archeologische vondsen in het Museum   

Hoge Woerd verhalen over het Romeinse fort 

dat hier ooit stond, de Romeinse grens 

(limes) en over 3000 jaar wonen en werken in 

dit gebied  

Omkering van de tijd: bijna levensechte romeinse vrouwen 

onderzoeken onderdelen van een neergestort vliegtuig. 

De Meern (dM) 

 Castellum (themapark archeologie, natuur en milieu 

en cultuur); Hoge Woerdplein 1 (Utrecht / De Meern) 

 

Bunnik (B)  

 Fort Vechten (replica Romeinse wachttoren)       

Marsdijk 2 

 

Houten (H)  

 Villa en badhuis (in bestrating zichtbaar gemaakte 

contouren / plattegronden)  Burgemeester Wallerweg 

naast terras “bij Theus’  

 

Utrecht (U)  

 DOMunder (Beleef ondergronds de verhalen van 

2000 jaar Domplein) Utrecht en Nederland); Domplein 

 

Wijk bij Duurstede (D)  

 Museum Dorestad (tentoonstelling archeolo-

gische vondsen) Muntstraat 2 

 

Woerden (W) 

 Drive-in museum (tentoonstelling in parkeergara-

ge Castellum) Meulmansweg 8s  

 Romeinse schepen (2 replica’s van schepen uit 

De Meern) Haven & Limesmuseum (in de Kleine Zaal 

van Concordia), Kerkplein 17  

 

jouw verhaal? of hulp? 

Heb je een passend verhaal of wil je met  

financiële steun zorgen dat Utrecht verhaalt 

kan blijven verhalen? Neem a.j.b. contact op. 

albertretel@utrechtverhaalt.nl, 06 31379553 
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anders 

maar nabij 

Kasteel Woerden  

(Foto Wikipedia) 

Viscontipark/ Nijeveld, 

Utrecht (foto Wikipedia) 

Rietveld, Utrecht  
(foto Wikipedia)  

In de voetsporen 

van de Romeinen 

7.                        8.                                       9. 

Hieronder een aantal te ontdekken lagen  

in en rond het Castellum.  

De nummers verwijzen naar de foto’s. 
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