
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor u ligt onze 51e nieuwsbrief met daarin 
aandacht voor activiteiten die wij komende 
maanden op de agenda hebben staan en 
activiteiten die wij afgelopen maanden hebben 
uitgevoerd. 
 
Zo vond op 11 mei onze jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering plaats die door achttien 
leden is bezocht. Het zal u niet ontgaan zijn dat 
er een aantal bestuursleden zijn afgetreden, en 
er zijn dus lege plekken zijn in ons bestuur.  Wij 
zijn dringend opzoek naar nieuwe 
bestuursleden om deze op te vullen! 
 
Verder organiseren we een lezing, doen mee 
aan de Nationale Archeologie Dagen en er is 
weer een mogelijkheid om mee te doen aan 
veldwerk! 
 
Wij wensen u veel leesplezier toe en hopen u 
op een van onze activiteiten te mogen 
begroeten! 
Het bestuur: Alexandra, Joanneke, René en 
Marjolein 
 
Agenda 
 
Maandelijkse rondleidingen bij Forum 
Hadriani 
Het rondleidersteam staat klaar om 
rondleidingen te geven. Elke laatste zondag 
van de maand vindt hier een gratis rondleiding 
plaats. Van 14.00-15.00 uur. Aanmelden kan 
door een email te sturen naar  
secretariaat@awlv.nl. De rondleidingen vinden 
plaats op 31 juli, 28 augustus, 25 september en 
30 oktober. 
 
19 juni: Nationale Archeologie Dag in 
Voorburg 
Op zondag 19 juni doen wij mee aan de 
Nationale Archeologie Dagen (zie 
www.archeologiedagen.nl voor het hele  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
programma). Wij zijn die dag van 13.00-16.00 
aanwezig in Park Arentsburg met een kraam 
vol Romeinse informatie. Er zijn op deze plek 
duizenden scherven gevonden van allerlei 
soorten Romeins aardewerk. Wil je weten wat  
deze scherven ons vertellen over Forum 
Hadriani en wil je zelf ook eens Romeins 
aardewerk determineren? Kom langs! Ook 
worden er twee rondleidingen door het park 
gegeven (13.30 en 15.00 uur) waarin je meer 
te weten komt over de stad zelf en er is een 
speurtocht voor kinderen.  
 
7 juli: lezing door Arjan Bosman over het 
Romeins fort Velsen  
Arjen Bosman is de kenner van Romeins Velsen 
en auteur van Rome aan de Noordzee, Burgers 
en barbaren te Velsen. Op donderdag 7 juli 
geeft hij in Voorburg een lezing over de 
recente ontdekkingen bij het Romeins fort (39 
na Chr.) nabij de huidige Velsertunnel. Recente 
ontdekkingen tonen aan dat het waarschijnlijk 
geen castellum is geweest maar een castra, 
een Romeins legerkamp van vele hectaren 
groot. Deze castra bouwden de Romeinen 
alleen tijdens de voornaamste campagnes en 
op strategische essentiële plekken. Ze boden 
plaats aan delen van een of meer legioenen 
(legioen bestond uit 5000-6000 man). Castra 
Flevum is hiermee het meest noordelijke 
Romeinse legerfort van dit type in continentaal 
Europa. In de lezing gaat Arjan Bosman hier 
verder op in en betrekt hij ook Romeinse 
militaire resten uit onze streken zoals het 
kanaal van Corbulo in zijn lezing.  
De lezing is op donderdag 7 juli om 20.00 uur. 
De locatie volgt nog.  
Toegang voor AWLV leden is gratis, niet leden 
betalen 5 euro. Opgeven via secretariaat@awlv.nl 
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Update/plannen vanuit de 
werkruimte: 
 
Plan van Aanpak “Organiseren Werkruimte en 
Opslagruimte” 
Het bestuur heeft een Plan van Aanpak (PvA) 
geschreven met de titel: “Organiseren 
Werkruimte en Opslagruimte” 
 
Hiervoor zijn de volgende doelstellingen 
geformuleerd: 
- de werkruimte zoveel mogelijk gebruiken om 
in te werken! Niet als opslagruimte 
- mooie vondsten in vitrines tonen; en niet op 
een kast neerzetten 
- opslagruimte voor opslag gebruiken, niet als 
dump voor van alles 
- zicht hebben op de opslag; wat staat er in de 
werkruimte, wat in de opslagruimte. 
- op basis van een opgemaakte inventaris de 
verschillende categorieën scherven 
behandelen 
 
Met een paar leden hebben we met het plan in 
de hand de twee bergruimtes bekeken met de 
volgende bevindingen: 
• Er is geen licht in de eerste bergruimte 
• Een aantal dozen zijn bijna klaar voor depot 

(Herenstraat, Soomerlust, Schoolstraat) 
• Er is flink wat opslag voor derden (Gemeente  

Den Haag, Simons, Volkstuin, Leidschendam) 
• Er ligt veel troep; fietsen, apparaten, troep 

van bewoners. 
• Een groot aggregaat midden in de 

werkruimte is ondertussen afgevoerd 
 
Op woensdagavonden proberen we dit plan verder vorm  
vorm te geven. Geïnteresseerden zijn welkom 
om hieraan mee te werken. Stuur even een 
berichtje als je hier de woensdagavonden aan mee wilt 
wil werken 
 
Update/plannen van veldwerk 
activiteiten 
 
Booronderzoek naar de loop van het kanaal van 
Corbulo in Voorburg 
De AWLV gaat door middel van grondboringen de 
ligging van het kanaal van Corbulo in Voorburg 
nader bepalen. De grondboringen worden in eerste 
instantie uitgevoerd in Park Leeuwensteijn  
(zie plaatje) en betreft vooralsnog 23 stuks tot  

ca. 3 meter diepte. Afhankelijk van de  
waarnemingen kan het aantal uiteindelijk stijgen tot ca. 
50 stuks. 
 
Vervolgens worden er grondboringen uitgevoerd in Park 
Vreugd en Rust. Ook hier zullen ca. 20 tot 50 
grondboringen worden uitgevoerd. Op basis van de 
bodemopbouw en de geologische doorsnede van het 
gebied kan men hopelijk aanwijzingen vinden of hier nog 
restanten van het kanaal aanwezig is. Mogelijk zijn er 
ook nog aanwijzingen van kreken. De werkzaamheden 
zullen in de periode juli-september in het weekend 
overdag of doordeweeks na 18.00 worden ingepland. 
Voor de werkzaamheden zoeken we de hulp van een 
aantal leden. Het betreft de volgende werkzaamheden: 
-1- uitvoeren van handmatige grondboringen 
-2- beoordelen van de uitkomende grond 
-3- noteren van de bodemopbouw in een boorstaat ten 
opzichte van het maaiveld 
-4- determinatie en datering van de vondsten 
-5- registratie van de vondsten 
 
Graag horen we via secretariaat@awlv.nl wie daar in 
principe aan deel zou willen nemen. 
 
Ondernomen activiteiten 
 
Eerste rondleidingen Forum Hadriani van start 
gegaan door Peter Boverhoff 
Onder de wervende titel: “Op zoek naar de 
resten van Forum Hadriani met een Oranje 
tintje” werden op zaterdagmiddag 30 april 
door de AWLV de eerste en langverwachte 
rondleidingen door Park Arentsburgh gegeven.  
 

 
 



Met 2 groepen geïnteresseerde deelnemers 
werd de ontdekkingstocht ondernomen door 
ons Romeins verleden.  
 
Daarin stonden uiteraard de verhalen over de 
geschiedenis van Forum Hadriani, het Kanaal 
van Corbulo en het Limes Werelderfgoed 
centraal. Bovendien werd stilgestaan bij de 
‘ontdekkers van eerste uur’, de archeologen 
Reuvens en Holwerda en werd verhaald over 
het dagelijks leven in de Romeinse tijd. Na 
afloop toonden de eerste deelnemers zich 
enthousiast, dus dit gaat zeker een vervolg 
krijgen! Deze eerste rondleidingen maakten 
onderdeel uit van de Erfgoeddag 2022 en 
werden verzorgd door de kersverse 
gidsen/AWVL-leden Wim, Auke en Peter.  

 
Romeins Knutselen tijdens de Erfgoeddag 
Op 30 april werden niet alleen rondleidingen, 
gehouden maar konden kinderen in 
wijkcentrum Agora ‘Romeins’ knutselen. Een 
klein, maar enthousiast gezelschap van 
kinderen, vergezeld van even zo veel ouders, 
maakte prachtige mozaïeken en bakten 
bovendien heerlijke Romeinse wijnbroodjes. 
De wijn verdampte, dus voor iedereen een 
heerlijke traktatie. De dag werd in een heerlijk 
zonnetje afgesloten op het terras van het 
wijkcentrum, met uitzicht op wat ooit een 
Romeins provinciestadje was! 

 
Lezing voor Past-Rotarians 
Op dinsdag 26 april gaf Alexandra Oostdijk een 
lunchlezing voor de Past Rotarians, een club 
heren, voortgekomen uit diverse Rotary Clubs uit 
de omgeving. Omdat zij over het algemeen niet 
meer binnen hun oorspronkelijke professie 
werkzaam zijn, hebben zij besloten een aparte 
club op te richten die twee keer per maand 
bijeen komt in Partycentrum Dekkers’s Hoeve. 
Deze plek wordt overigens na 33 jaar 
omgedoopt wordt tot Hoeve Essesteijn! 
In een half uur werd aan het zeer 
geïnteresseerde gezelschap een beeld gegeven 
wat de AWLV doet en wat het verschil is met de 
werkzaamheden in het verleden. Uit de prille 
beginperiode kwamen de opgravingen in het 
oude centrum van Voorburg aan bod, waarbij 
uiteraard ruim aandacht voor de Schoolstraat in 
verband met de op handen zijnde publicatie van 
Wim van Horssen.  Afgesloten werd met een blik 
op de nog niet geheel uitgekristalliseerde 
plannen voor de visualisatie van Forum Hadriani. 

Met een oud-wethouder in de zaal, die de 
allereerste plannen voor de reconstructie van 
een deel van de stadsmuur nog had 
meegemaakt in zijn periode, gaf dat wederom 
aanleiding tot discussie.  
 
ALV op woensdag 11 mei 2022De ALV vond plaats 
in de werkruimte aan de van Naeltwijckstraat en 
werd door 18 leden bezocht. 
Het Bestuurlijk Jaarverslag 2021 en Het Financieel 
Jaarverslag 2021 werden globaal doorgenomen en 
door de vergadering goedgekeurd. Voor het eerst 
werd door het bestuur een Jaarplan 2022 overlegd 
waar in een 14-tal punten werd weergegeven met 
doelstellingen die in 2022 gerealiseerd gaan 
worden. 
 
Bestuurssamenstelling: 
Een belangrijk agendapunt vormde de 
bestuurssamenstelling. De afgelopen maanden is 
een rooster van aftreden (eens in de 4 jaar volgens 
de statuten) gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat 
Kees van der Brugge (vz), Titia Kiers (bestuurslid), 
Ronald Zalmé (website) en Vian Gast (communicatie 
& PR) aftreden en zich niet verkiesbaar stellen. 
Het bestuur heeft Marjolein van den Dries gevraagd 
om tot het bestuur toe te treden. De vergadering 
stemde hiermee in. 
 
Het nieuwe bestuur bestaat daarmee uit: 
Alexandra Oostdijk (interim voorzitter), Joanneke 
van den Engel – Hees (penningmeester), Marjolein 
van den Dries (communicatie & PR) en René van der 
Ven (secretaris). 
 
Bestuursadviseurs: 
Robert Hirschel, Martin van Rijn (Veldwerk, tevens 
beheerder VvE) en Kees van der Brugge (eveneens 
beheerder VvE). 
 
Vacatures: 
Het bestuur is nog niet compleet en wij zijn 
Op zoek naar een voorzitter, bestuurslid veldwerk 
en een bestuurslid vondstverwerking. Wie interesse 
heeft, of iemand kent die interesse heeft, nodigen 
wij van harte uit om contact met ons op 
te nemen (secretariaat@awlv.nl). 


