
Het Kanaal van Corbulo vormde in de Romeinse tijd de verbinding tussen Maas 
en Rijn. De loop van het kanaal is in hoofdlijnen bekend. Bij Leidschendam, ten 
zuiden van het Damplein en zuidelijker, lijkt het kanaal echter een vreemde knik 
te maken. Wat daar aan de hand is, zal archeologisch onderzoek uitwijzen.

Een Romeins kanaal
De historische bekendheid met het kanaal van Corbulo 
danken we vooral aan de Annales van de Romeinse 
historicus Publius Cornelius Tacitus (circa 55-120), 
geschreven tussen 115 en 120. Dezelfde informatie 
met enige aanvulling is vereeuwigd in boek 61 van de 
in het Grieks geschreven Romeinse Geschiedenis van 
de geromaniseerde Griek en historicus Lucius Cassius 
Dio (circa 155-235). Op basis van deze bronnen zou 
het kanaal onder leiding van generaal Corbulo zijn 
aangelegd in of na 47 na Chr. 

Als redenen voor de aanleg worden in deze bronnen 
genoemd: het creëren van een veilige vaarverbinding 
tussen de Rijn in het noorden en de Maas in het zuiden, 
en het in toom houden van de manschappen omdat 
de oorlogen, ter uitbreiding van het Romeinse Rijk in 
noordelijke richting, ten einde waren gekomen. 

Het mysterie van het Kanaal van Corbulo

Standbeeld van generaal Gnaius Domitius Corbulo in Voorburg.

De loop van het kanaal
Op basis van deze historische bronnen is sinds de 
Middeleeuwen al gediscussieerd over de ligging van het 
kanaal. Zo plaats Ortelius in 1584 het kanaal ongeveer 
ter hoogte van de huidige Lek. Pas in de jaren 60 van 
de vorige eeuw zijn de eerste aanwijzingen voor het 
kanaal bij Leiden aan het licht gekomen. Eind jaren 80 
werd het kanaal pas met zekerheid vastgesteld door de 
AWN van Leidschendam, en wel in de wijk Rietvink. 

In de jaren daarna is het kanaal door de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (thans RCE)
op verschillende locaties in de Rietvink opgegraven (zie 
de rode stippen op de kaart). Uit deze waarnemingen 
blijkt dat het kanaal circa 6 tot 14 meter breed was 
en in dit deel is ingegraven in het veen. Het kanaal 
zal circa 1 tot 1,5 meter diep zijn geweest. Lokaal zijn 
langs het kanaal houten beschoeiingen aangetroffen. 

De loop van het kanaal door Leidschendam, met in het midden de 
raadselachtige knik (groene stip is het Romeinse pad).
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Houten beschoeiing van het kanaal.

In zuidelijke richting (o.a. op het Damplein) zijn wel 
enkele aanwijzingen voor natuurlijke geulen gevonden, 
waarin het kanaal zijn vervolg gehad kan hebben 
(paarse stippen op de kaart). Tot op heden is echter niet 
met zekerheid een Romeinse datering van één van die 
geulen vast komen te staan. Een ander ‘probleem’ met 
het vervolgen van het kanaal in zuidelijke richting, is 
dat op basis van een groot aantal onderzoeken (b)lijkt 
dat het kanaal niet recht kan lopen. Zou er sprake zijn 
geweest van een scherpe bocht richting de Vliet om aan 
te kunnen sluiten op een natuurlijke kreekgeul, of ...?

Het mysterie
Een kanaal met scherpe bochten lijkt onhandig voor het 
beoogde doel, namelijk scheepvaart. Ook de datering 
van de natuurlijke geulen nabij de Vliet ondersteunen 
een relatie met het kanaal van Corbulo niet. Ter hoogte 
van de Romeinse stad ‘Forum Hadriani’ (in het huidige 
Voorburg) was de geul nog bevaarbaar tot in de 3e eeuw. 
Het kanaal in de wijk Rietvink was waarschijnlijk rond 
150 na Chr. al niet meer bevaarbaar. 

De vraag is dus wat er gebeurt ten zuiden van de 
laatste waarneming van het kanaal, ter hoogte van 

het Romeinse pad. Op basis van een groot aantal 
onderzoeken op het Damplein lijkt het haast onmogelijk 
dat het kanaal in een rechte lijn heeft doorgelopen. 
Was er sprake van een andere oplossing en dus geen 
doorgaande vaarverbinding?

De oplossing
Met boringen kunnen we aantonen of het in het veen 
ingegraven kanaal, zoals aangetroffen aan het Romeinse 
pad, in verbinding staat met de kreken ten zuiden 
daarvan, of toch rechtdoor heeft gelopen. En mocht geen 
van beide het geval zijn, dan was er dus geen doorgaande 
vaarverbinding, en zal er waarschijnlijk sprake zijn 
geweest van een overslag of overtoom. Of misschien was 
er een dam, zoals in de middeleeuwen ook in de Vliet, ter 
hoogte van de huidige sluis in Leidschendam, bestond.

Het kanaal van Corbulo is in de bodem goed te 
herkennen. In de bodemopbouw ter hoogte van het 
kanaal ontbreekt namelijk het veen dat de onderliggende 
zanden van de oude duinen afdekt. De kanaalvulling 
bestaat uit grijze klei. Het verschil tussen veen en klei is 
goed in de boringen waar te nemen. De zoektocht naar 
het Romeinse kanaal start bij de laatste waarneming en 
waar het eindigt…?

In de wijk Rietvink is een reconstructie gemaakt van een Romeinse brug 
en van deel van het kanaal van Corbulo.

Doorsnede van het kanaal.


