
Ga mee op reis langs Forum Hadriani!  
Onder Park Arentsburgh liggen de resten van 

Forum Hadriani, de Romeinse stad waar ooit meer dan duizend mensen 
woonden. Het was een levendige stad met huizen maar ook tempeltjes, een 
herberg, een marktgebouw en een badhuis. Als je nu door het park loopt, zie je daar 
niets van terug. Deze speurtocht gaat door het park en langs de bakens of zuilen. Kijk 
goed en beantwoord de vragen en zoek zo de letters bij elkaar die het woord vormen. 
Laat je de oplossing weer zien, dan krijg je nog een kleine beloning!  Veel succes! 

 
Loop het park in en ga naar de zuil met deze 
zwart-wit foto.  
Er zijn al heel veel opgravingen hier geweest 
door archeologen. Een van de eerste archeologen 
staat bij deze foto: wat is zijn naam?  
_________________    >  
vul de 1e letter in op nummer 1 

 
Zoek deze kaart: dit is een oude romeinse 
wegenkaart. Ook Forum Hadriani staat erop en 
nog veel meer belangrijke plaatsen in de 
romeinse tijd. Hoe heet deze kaart?  
De ________________   kaart.  
Vul de 3e letter in op nummer 8  
 
Behalve de kaart kon je ook de weg vinden in 
het Romeinse rijk via de mijlpalen die bij wegen 
stonden. Daarop stond bijvoorbeeld de afstand aangegeven naar andere steden in de 
buurt. Achter je zie je een nagemaakte mijlpaal. Hierop staat de officiële naam van 
Forum Hadriani als stad.  Wat is die naam die bestaat uit 3 woorden:  
____________________      (Vul de 4e letter in op nummer 5) _________________     
______________  afgekort MAC 
 
Als je omdraait zie je het volgende baken. In de stad woonden mensen en kwamen ook 
mensen uit de omgeving om inkopen te doen en te handelen.  Bij opgravingen is 
bijvoorbeeld heel veel aardewerk gevonden. Dit gebruikten mensen om te koken maar 
bijvoorbeeld ook producten te bewaren of te verhandelen (zoals amforen, die grote 
kruiken waar olie in werd bewaard).   
 

 
Zie je dit stukje aardewerk? Dit is een randje van een 
voorwerp dat werd gebruikt bij het maken van eten. Hoe heet 
dit voorwerp? 
Een ____________schaal  
(Vul de 2e letter in op nummer 4) 



Ga opzoek naar deze afbeelding op het volgende baken. Niet iedereen ging naar school in 
de Romeinse tijd. Als je naar school ging en leerde lezen 
en schrijven dan kwam een schrijfplankje met 
schrijfstift goed van pas.  Wat is de Romeinse naam voor 
een schrijfstift? ___________       
(Vul de 1e letter in op nummer 9) 
 

Er is een skelet gevonden van een meisje van ongeveer 16 jaar oud. 
Er is ook een plaatje gemaakt hoe ze er waarschijnlijk uit zag. 
Welke naam heeft ze gekregen?  
____________ (Vul de 4e letter in op nummer 2) 
 
Loop verder rechtdoor naar het volgende baken. 
Dit gaat over handel en vervoer van spullen. 
Grotendeels ging dit over water, zoals het 
kanaal van Corbulo dat hier vlakbij lag. Niet ver 

hier vandaan (bij Leiden) lag een legerplaats. Daar is dit masker 
gevonden. Naar welke zanger is het masker vernoemd?  
_____________    (Vul de 4e letter in op nummer 3) 
 
Loop terug naar het vorige baken en ga rechtsaf (volg het groene pijltje).  
 

Bij dit laatste baken kom je meer te weten over het 
dagelijks leven. Zoals eten en drinken. Van etensresten 
vinden we weinig terug, wel van bijvoorbeeld kommen en 
bekers van aardewerk waaruit werd gegeten en gedronken. 
Soms werd er in het aardewerk iets gekrast zoals bij het 
bakje (nummer 3). Misschien waren dit wel de voorletters 
van de eigenaar? Welke twee letters staan er in de bodem 
van het bakje bij nummer 3 gekrast?  

 __ __ (Vul de 1e letter in op nummer 7) 
En moest je na het eten naar de wc, dan ging je naar een groepstoilet met 25 zitplekken 
naast elkaar J wel zo gezellig! 
 
Ga linksaf en loop de trap en de heuvel op. Kijk nog even naar links, zie je de vijver? 
Daaronder lag het badhuis in de Romeinse tijd. Loop voorzichtig naar beneden en ga 
terug naar Agora. Daar kan je de oplossing laten zien.  
 
Vul de letters hieronder in voor de oplossing: 
 
  

____     ____     ____     ____     ____        A     ____      ___   ____   
 1       2             3           4           5           6           7            8            9 


