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Ontwerp een excursie              Werkblad
naar de Limes

Er zijn plaatsen waar in de Romeinse tijd bijvoorbeeld een fort lag, een 
waterleiding (aquaduct) was aangelegd, een tempel of fabriek stond of 
waar een Romeinse stad was gevestigd. 

Kies met je groepje op het blad met de kaart een van de plaatsen langs de 
Limes waar jullie met de klas op excursie naartoe willen. Je hoeft voordat 
je kiest nog helemaal niks te weten van deze plaats.

Verdeel de taken binnen het groepje:
• Twee van jullie gaan onderzoek doen naar de geschiedenis van de plaats 

die jullie hebben gekozen. Gebruik hiervoor Onderzoeksblad 1. 
• Twee van jullie gaan onderzoek doen naar wat er nu nog te zien en te 

vinden is van deze plaats en wat je tijdens de excursie kunt bezoeken. 
Gebruik hiervoor 1PFGT\QGMUDNCF��. 

Om jullie excursie te presenteren aan de klas ontwerpen jullie samen 
een poster. Geef de excursie een naam. Kies mooie foto’s of ander 
beeldmateriaal over de plaats. Print deze uit en plak ze op de poster of 
teken ze na. Schrijf een paar korte zinnen of woorden op de poster waarom 
het leuk, interessant, spannend of belangrijk is om met de hele klas deze 
plaats te bezoeken. Zet ook op de poster wie de excursie organiseert!

Alle groepjes zullen de poster aan de klas presenteren om reclame te 
maken voor hun excursie. Spreek af met jullie groepje wie wat gaat 
vertellen tijdens de presentatie en heel belangrijk: overtuig de klas ervan 
dat jullie echt met zijn allen deze plaats moeten gaan bezoeken!

De noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes, liep dwars door 
Nederland. Op veel plaatsen vlakbij die grens is veel gebeurd in de 
Romeinse tijd. Wat precies, dat gaan jullie zelf ontdekken. Jullie gaan 
namelijk aan de slag met het ontwerpen van een excursie voor de hele 
klas naar een van de plaatsen langs de Romeinse Limes. 

De bebouwing aan de Limes bestond niet alleen uit forten. Alles wat 
de Romeinen hier bouwden, hoort bij de Limes. Dus ook wachttorens, 
wegen, bruggen, steden, tempels en zelfs fabrieken. Ze groeven ook 
kanalen en legden zelfs riolen en waterleidingen aan. Als je in de 
Romeinse tijd langs de Limes zou lopen, kwam je dat allemaal tegen. Dat 
gaan jullie nu dus ook een beetje doen, maar dan 2000 jaar later. 

Bekijk met je groepje het blad met de kaart met daarop de plaatsen 
langs de Romeinse Limes. Zoek de juiste hedendaagse plaatsnaam bij de 
Romeinse naam. Je mag internet gebruiken om het op te zoeken.   

Matilo   =  ..................................................

Carvium   =  ..................................................

Fectio   =  ..................................................

Mannariacum  =  ..................................................

Traiectum   =  ..................................................

Nigrum Pullum  =  ..................................................

Opdracht 1. Hoe heette dat toen?

Opdracht 2. Ga op onderzoek uit

Opdracht 3. Ontwerp een poster

Opdracht 4. Presenteer de poster


