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Merkdocument
De Limes uitgelegd

wat is de limes?
De Limes is de grens van het Romeinse Rijk die
2000 jaar geleden door Nederland liep. In

De Limes, 2000 jaar geleden
de grens van het Romeinse Rijk.

Nederland werd de grens gevormd door de Rijn.

In de tweede eeuw was het Romeinse Rijk op zijn

De Romeinen bouwden hierlangs forten en

Oosten en Noord-Afrika. Het werd omringd door een

wachttorens. In het gebied ten zuiden van de Rijn
zijn nu nog waardevolle archeologische resten
aanwezig uit de Romeinse tijd.

grootst en omvatte delen van Europa, het Midden-

ingenieus grenssysteem van meer dan 5000 kilometer.
In Nederland liep de Limes langs de rivier de Rijn.
De Rijn vormde een natuurlijke grens en op de

zuidoevers bouwden de Romeinen wachttorens,
wegen, waterwerken en legerkampen. Lokale

gemeenschappen vestigden zich in de nabijheid,
dreven handel of gingen de strijd aan.

Bijna 400 jaar lang waren Romeinse soldaten

aanwezig in Nederland. Deze periode kende tijden
van vrede en van strijd. De grens vormde ook een

uitwisselingsplaats van kennis en cultuur. De Limes
heeft een archeologische schat nagelaten in onze

bodem. Bijzondere gebruiksvoorwerpen als sierraden
en glaswerk, schepen, resten van forten, maar ook
wapens en gereedschap. Daarmee is de Limes het

grootste archeologische monument van Nederland.
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wat is de neder-germaanse limes?
Vanwege de grote archeologische waarde is de Limes

allerlei inventieve oplossingen bedacht, zoals de aanleg van een kanaal,

Werelderfgoedlijst. Dat deed Nederland samen met

oeververstevigingen. De Neder-Germaanse Limes is daarmee een uitzonderlijk

in Nederland in 2020 voorgedragen voor de UNESCO
Duitsland onder de naam Neder-Germaanse Limes.

Op 28 juli het heeft het Werelderfgoedcomite de Limes
ingeschreven op de UNESCO Werrelderfgoedlijst.

Dit betekent dat 19 vindplaatsen in Nederland en

de aanpassing van een fortontwerp en de constructie van kades en andere

voorbeeld van hoe het Romeinse leger in staat was om zich aan te passen aan
de omstandigheden in een bepaald gebied. Het was deze flexibiliteit die de
enorme uitbreiding van het Romeinse Rijk mogelijk maakte.

25 in Duitsland het embleem UNESCO Werelderfgoed

Militaire strategie

naar de naam van de Romeinse provincie waar dit deel

een goed beeld van de Romeinse militaire strategie en architectuur van zo’n

mogen dragen. De term Neder-Germaanseverwijst
van de grens bij hoorde: Germania Inferior.

De Neder-Germaanse Limes.
Waarom zo bijzonder?
Inventieve ingenieurs

De Neder-Germaanse Limes is 2000 jaar geleden

aangelegd in een dynamisch landschap waar de (nog
onbedijkte) Rijn zijn loop voortdurend verplaatste,

De forten, wachttorens en andere bouwwerken die hier zijn gevonden geven
2000 jaar geleden. Oorspronkelijk werden deze bouwwerken gebouwd als

uitvalsbasis voor de verovering van gebieden ten noorden van de Rijn. Toen

het onmogelijk bleek om de Germaanse gebieden aan de noordzijde van de
Rijn permanent te bezetten werd het offensieve systeem omgevormd tot de
eerste lineaire grensverdediging van het Romeinse Rijk. In de loop der tijd

ontstond een fijnmazig netwerk van grote en kleine militaire posten, dat zich
uitstrekte op de linkeroever van de Rijn.

waardoor afslag en aanwas van de rivieroevers elkaar

Bijzondere houtresten

transportroute die beveiligd moest worden, maar

uit de Romeinse tijd, zoals resten van houten gebouwen, constructies en

afwisselden. De rivier was een belangrijke militaire
de grillige rivier vormde een constante bedreiging

voor de militaire posten op de oever. Daarom werden

Dankzij de relatief hoge grondwaterstand in Nederland zijn organische resten
schepen, heel goed bewaard gebleven. Ze leveren unieke inzichten in het

leven van alledag aan de Romeinse rijksgrens. Nergens zijn deze bijzondere
resten zo goed geconserveerd als aan de Neder-Germaanse Limes.
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Kaart van de Neder-germaanse Limes
Dit is de kaart van de Neder-Germaanse Limes in Nederland, binnenkort wordt een afbeelding van de hele Limes (Nederland en Duitsland) toegevoegd.
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Naamgebruik Neder-Germaanse Limes & Limes
Partijen worden uitgenodigd binnen de

Kernomschrijving

van de termen Limes en Neder-Germaanse Limes.

gebruik maken van een lange of korte paragraaf.

communicatie zoveel mogelijk gebruik te maken
De term Romeinse Limes is veel gebruikt en kan

Als introductie op de Limes kan je in de communicatie

in bepaalde gevallen ook nog worden toegepast,

De Neder-Germaanse Limes (lang)

aspecten van het verhaal van de Neder-Germaanse

liep tweeduizend jaar geleden de noordelijke grens

maar doet onvoldoende recht aan de verschillende
Limes en verdient vanuit het uitdragen van het
Werelderfgoed niet de voorkeur.

Dwars door het huidige Nederland, langs de Rijn,

van het immense Romeinse Rijk: de Limes. Om deze
te bewaken, bouwden de Romeinen langs de rivier

wachttorens, wegen, waterwerken en legerkampen.
In deze oude grensstreek zijn veel overblijfselen in

de grond bewaard gebleven, waarmee de Limes het

grootste archeologische monument van Nederland is.
De Neder-Germaanse Limes (kort)

Dwars door Nederland liep tweeduizend jaar

geleden de grens van het Romeinse Rijk: de Limes.

Veel overblijfselen daarvan zijn in de grond bewaard
gebleven, waarmee de Limes het grootste

archeologische monument van Nederland is.
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Unesco Werelderfgoed
Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed

een positief effect heeft op dit bredere gebied en dat

en “eigendom” van de hele wereld, en waarvan

kunnen hebben bij de beoogde Werelderfgoedstatus.

dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek
het van groot belang wordt geacht om te

ook partijen buiten de voorgedragen terreinen baat

behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op

In Europa loopt de Limes van Schotland tot aan de

Werelderfgoed dragen.

landen zijn resten uit de Romeinse tijd nog aanwezig.

de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag de titel

De titel Werelderfgoed biedt kansen voor toerisme en
economie, maar brengt ook verplichtingen met zich

mee op het gebied van bescherming en communicatie.
De Neder-Germaanse Limes beslaat een veel

groter gebied dan enkel de vindplaatsen die nu zijn
voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst. Het is

nadrukkelijk de wens dat de Werelderfgoedstatus ook

Zwarte Zee, door elf verschillende landen. In al deze

In Schotland, Engeland en in het zuiden van Duitsland
is de Limes al op de UNESCO Werelderfgoedlijst

geplaatst. Een deel van de Limes rond de Donau

staat op het punt om ingeschreven te worden op de

Werelderfgoedlijst. De internationale overkoepelende
naam voor deze grenzen is “Frontiers of the Roman
Empire”. Alle delen van de Limes voeren deze

dubbelnaam, als verwijzing naar het grotere geheel.
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MerkwaardeN
Bij het uitdragen van het merk Limes streven wij de volgende waarden na;

Verrassend

Verantwoord

Genuanceerd

Limes proberen we nieuwe inzichten

wetenschappelijke inzichten en sluiten

nuance, met niet alleen oog voor het

Bij het vertellen van het verhaal over de
mee te geven aan onze bezoeker.

We maken gebruik van de nieuwste
ons verhaal daarop aan.

Het verhaal van de Limes vraagt om

moois wat de Romeinse tijd Nederland

bracht, maar ook voor de schaduwzijde.
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thematiek
De Limes als grens is uniek. Maar hoe breng je dat bijzondere karakter over? Vaak wordt de keus
gemaakt voor de Romein als symbool én als invalshoek. Maar er zijn veel meer verrassende

invalshoeken. Leidend thema is Neder-Germaanse Limes : “GRENS VAN VROEGER EN NU” vanuit dit
hoofdthema kan een keuze uit vier subthema’s worden gemaakt om de Limes te presenteren.

Bezet gebied

Uitwisseling van culturen, opstand,
schaduwkanten, opportunisme.

Romeinse grens

Romeinen, militaire bouwwerken,
leven langs de grens, soldaten,
wapens.

Vernieuwing &

Archeologisch

innovatie

uniek

weg- & waterbouw.

verhalen achter vondsten,

Nieuwe technieken en gebruiken,

Bijzondere houtresten, menselijke
aansprekende objecten.

Voor het Interpretatiekader: zie bijlage
10

HUISSTIJLHANDBOEK
De do’s en don’ts van de huisstijl

logo
Het logo van de Neder-Germaanse
Limes bestaat uit het beeldmerk

met wachttoren en de rivier die uit
de cirkel breekt. De rivier verbindt
het beeldmerk met het logotype,

dat in het klassieke Romeins font

‘Trajan’ geschreven is. Beeldmerk

en logotype komen samen op een
rood schild.

Vanwege het internationale

karakter van de Limes wordt een
drietalig logo gevoerd.

Basislogo

Alternatief logo 1

Gebruik in eerste instantie

Alleen gebruiken indien het rode

van het logo

goed uitkomt op ondergrond

altijd deze staande versie

Alternatief logo 2

Alleen gebruiken als de

schild van het basislogo niet

kleurversie niet mogelijk is

Liggend logo, alternatief 1

Liggend logo, alternatief 2

(bv. krant)

N.B.: gebruik zoals aangegeven in

eerste instantie altijd het basislogo.
Het is toegestaan om een wit lijntje
rond het logo te plaatsen zodat het
logo beter uitkomt (zie bv. cover
van dit document).

Liggend logo

Gebruik alleen als de verhouding

Gebruik alleen als de verhouding

Gebruik alleen als de verhouding

staande versie niet toelaat

staande versie niet toelaat en het

staande versie niet toelaat en

van de uiting gebruik van de

van de uiting gebruik van de

rode schild niet goed uitkomt

van de uiting gebruik van de

kleurgebruik niet mogelijk is
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positie logo
Het logo van de Neder-Germaanse
Limes wordt altijd strak tegen de
bovenrand van de betreffende

uiting geplaatst. Let daarbij wel op
de benodigde afloop bij drukwerk!

½x
Kantlijn
afstand →
Minimaal ½ x

x
Kantlijn afstand ↑
Tegen de bovenrand van
het document (0 mm)

Het logo wordt bij voorkeur aan de
linkerkant van de uiting geplaatst.
Let hierbij op de minimale

witruimte tussen kantlijn en logo,
zoals hiernaast aangegeven.

In uitzonderlijke gevallen mag

het logo ook rechts bovenaan de
uiting geplaatst worden. Houd

dan dezelfde regels in acht (maar
omgekeerd).
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logo met pay-off ‘GRENS’
Het basislogo kan gecombineerd

worden met de pay-off ‘Grens van
het Romeinse Rijk’ in een vaste
combinatie met het logo.

Houd rekening met de minimale

witruimte tussen pay-off en schild,
zoals hiernaast aangegeven.

De pay-off is in rood, wit en zwart

beschikbaar. Hanteer de basisregels
over het gebruik van de staande

GRENS VAN HET
ROMEINSE RIJK

GRENS VAN HET ROMEINSE RIJK

Voorkeurslogo

Liggend logo

of liggende versie en kleurgebruik
van het logo zoals aangegeven op
pagina 12.

x

x

GRENS VAN HET
ROMEINSE RIJK

Witruimte = 1x

x

1½ x

GRENS VAN HET ROMEINSE RIJK

Witruimte = 1½ x
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logo met pay-off ‘unesco’
Het basislogo kan gecombineerd
worden met de pay-off ‘Unesco

Werelderfgoed’ in een vaste combinatie
met het logo.

Alle Limeslocaties die niet officieel
onderdeel zijn van UNESCO

werelderfgoed Neder-Germaanse

Limes zijn, maar die deze status in het

algemeen wel willen benoemen kunnen
het basis- logo gebruiken met pay-off
UNESCO WERELDERFGOED.

Voorkeurslogo

Liggend logo

Houd rekening met de minimale

witruimte tussen pay-off en schild, zoals
hiernaast aangegeven.

De pay-off is in rood, wit en zwart

beschikbaar. Hanteer de basisregels
over het gebruik van de staande of

liggende versie en kleurgebruik van het
logo zoals aangegeven op pagina 12.

x

x

Witruimte = 1x

x

1½ x

Witruimte = 1½ x
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logo unesco
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Werelderfgoedsite zijn aangewezen. Deze
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die daadwerkelijk door UNESCO als

Neder-Germaanse Limes
•

worden gebruikt door Limeslocaties

W

Het UNESCO logo mag uitsluitend

•
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locaties mogen het logo alleen gebruiken
in afstemming met de Limes-organisatie
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verboden.

W

of educatie. Commercieel gebruik is altijd

W

én in de context van informatieverlening

•

P ATRIM
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info@romeinselimes.nl of

info@limessamenwerking.nl

Indien je geen UNESCO Werelderfgoedlocatie
bent, maar het Limes erfgoed wél wilt

uitdragen, mag je het hiernaast zichtbare

Limes logo gebruiken. Het logo van de Limes
staat rechts van het logo van de partner. De

logo’s worden gescheiden door een dun grijs
lijntje (50% zwart).
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Voorbeelden gebruik logo unesco

ECONOMISCHE
BLOEIPERIODE

MEER WETEN OVER
DE LIMES?

De Limes langs de Rijn vormde
maar een klein stukje van de
totale grens van het Romeinse
rijk. Alleen al in Europa was die
meer dan 3.000 kilometer lang. Daar
kwamen de grenzen in het Nabije
Oosten, Noord-Afrika en Engeland nog
bij. Daarbinnen woonden meer dan
50 miljoen mensen. Het Romeinse
rijk was de eerste moderne
grootmacht in Europa en de
Romeinse cultuur is een van de
ingrediënten van de hedendaagse
westerse cultuur. De Limes verbindt
ons met landen om ons heen en
geeft een ander perspectief op
onderlinge verhoudingen tussen
volkeren, naties en culturen.

Alle informatie over de musea,
reconstructies, kunstwerken, routes
en evenementen vind je op:
www.romeinen.nl

ARCHEOLOGISCHE
SCHAT

De Limes heeft een grote
archeologische schat nagelaten in
onze bodem. Funderingen van forten,
wachttorens, kades, havens en badhuizen
zijn gevonden. Op diverse plaatsen liggen
resten van een 1900 jaar oude weg,
die de verschillende forten met elkaar
verbond. Misschien wel onze grootste
schat zijn de meer dan 20 schepen die
geborgen zijn (en dat aantal groeit nog!).
Dankzij de natte bodem van ons land
is het hout daarvan uitzonderlijk goed
bewaard gebleven. Al deze resten leveren
belangrijke informatie over de bewoners
van onze streken in de Romeinse tijd.

NederGermaanse
Limes
UNESCO Werelderfgoed
Feiten en cijfers

BELEEF DE LIMES

Bij verschillende archeologische opgravingen is een groot aantal vondsten
gedaan uit de Romeinse tijd: van militaire objecten zoals helmen en zwaarden
tot eetgerei en sieraden. De mooiste objecten zijn tentoongesteld in de
verschillende musea. Houten forten, forten van aarde, beklimbare wachttorens:
op diverse plaatsen hebben kunstenaars, architecten en landschapsarchitecten
de Limes in Nederland weer zichtbaar gemaakt. Ook zijn er originele resten van
bouwwerken uit de Romeinse tijd, bijvoorbeeld in DOMunder in Utrecht en onder
de kerk in Elst. Daarnaast stroomt het water van de Rijn nog altijd naar zee; de
Romeinse Rijn wordt gevormd door Rijn, Kromme Rijn en Oude Rijn.

Dit is een uitgave
van Romeinse Limes
Nederland, mogelijk
gemaakt door de
provincies ZuidHolland, Utrecht en
Gelderland.

LIMES

• 150 km lange versterkte grenslinie op de zuidoever van de Rijn
• systeem van forten en wachttorens, verbonden door een weg
• in de eerste vier eeuwen van de jaartelling de noordgrens
van het Romeinse rijk
• bewoond door duizenden burgers en duizenden soldaten
• grootste archeologische monument van Nederland
• sinds 27 juli 2021 UNESCO Werelderfgoed!

grens van het
Romeinse rijk
in Nederland
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De Limes staat sinds 2021 op de
UNESCO Werelderfgoedlijst als
Cultureel Werelderfgoed. In totaal zijn 19
archeologische vindplaatsen geselecteerd
die deze status krijgen vanwege hun
bijzondere en unieke archeologische
waarden. Veel van deze bijzondere resten zijn
nog verstopt in de grond, maar op sommige
plekken ook te zien en te beleven. Niet alleen
in Nederland, maar ook in Groot-Brittannië,
Duitsland, Oostenrijk en Slowakije staan
resten van de Romeinse grens op de
Werelderfgoedlijst. limeswerelderfgoed.nl

om
Kr

W

De Limes
•

INTERNATIONAAL

UNESCO
WERELDERFGOED

D

Bijna vier eeuwen hield deze grens
stand. Lange tijd heerste er onder
de Romeinen relatieve rust en vrede.
Romeinen, Bataven, Cananefaten
en Friezen leefden, handelden en
vestigden zich langs de Limes. In
deze periode werd de Rijn vooral
gebruikt als verkeersader en
handelsroute. Verschillende culturen
kwamen met elkaar in aanraking
en wisselden gebruiken uit. De
economie aan beide zijden van de
Rijn maakte een bloeiperiode door.

E

De Limes (uitspreken als Lie-mes) was tweeduizend jaar geleden de grens
van het Romeinse rijk. Deze grens liep dwars door Nederland, langs de Rijn
van Lobith tot aan Katwijk. De Rijn vormde een natuurlijke barrière die werd
versterkt en bewaakt door het Romeinse leger. Langs de Rijn werden door
de Romeinen forten, wegen en havens gebouwd en er ontstonden dorpen in
het gebied, op een tot dan toe ongekende schaal. Ook brachten de Romeinen
nieuwe gebruiken naar ons land.

N

WELKOM LANGS DE LIMES

•

P ATRIM

O

Roll-up banner
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duo-branding
x
¼x

Communicatie partners:

Op voorwaarde dat organisaties gelegen op of

nabij de Limes, in hun communicatie naar publiek

¼x

een inhoudelijke connectie maken met de Limes,

mogen zij het Limes logo als duo-brand gebruiken.
Het logo van de Limes staat rechts van het logo
van de partner.

De logo’s worden gescheiden door een dun grijs
lijntje (50% zwart).

De keuze voor de staande of de liggende versie
van het logo van de Limes hangt af van de

verhoudingen van het logo van de partner, maar
neemt altijd de hoogte daarvan over. Houd er

bij de keuze voor de staande of liggende versie

rekening mee, dat het logo van de Limes niet veel
groter mag ogen dan het logo van de partner.

¼x

¼x

x

Let ook hier weer op de benodigde

witruimtes tussen logo’s en lijntje, zoals
hiernaast aangegeven.
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voorbeelden duo-branding
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duo-branding partners
Project partners:

PARTNER OF

Voor partijen met wie de Nederlandse Limes

Samenwerking via een project officieel samenwerkt
als partner is gebruik van het partnerlogo
toegestaan.

Het logo van de Limes staat rechts van het logo van
de partner.

De logo’s worden gescheiden door een dun grijs

lijntje (50% zwart). Boven het logo van de Limes
staat de tekst ‘PARTNER OF’ in grijs.

De keuze voor de staande of de liggende versie van

¼x

PARTNER OF

¼x

x

het logo van de Limes hangt af van de verhoudingen
van het logo van de partner, maar neemt altijd de

hoogte daarvan over. Houd er bij de keuze voor de
staande of liggende versie rekening mee, dat het

logo van de Limes niet veel groter mag ogen dan het
logo van de partner.

Let ook hier weer op de benodigde witruimtes

tussen logo’s en lijntje, zoals hiernaast aangegeven.
20

branding Limes binnen eigen huisstijl
Voorbeeld gebruik van het Limeslogo binnen een
eigen huisstijl.
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kleurenpalet
Voor consistentie in de huisstijl

is een kleurenpalet beschikbaar,

Hoofdkleur
75%

bestaande uit 1 hoofdkleur en

50%

3 steunkleuren.

25%

Donkerrood

CMYK: 21 - 91 - 100 - 14
RGB: 177 - 47 - 28
Hex: #b12f1c

Steunkleuren
75%
50%
25%
75%
50%
25%
75%
50%
25%

Frisblauw

CMYK: 77 - 0 - 7 - 0
RGB: 0 - 179 - 225
Hex: #00b3e1

Goud

CMYK: 15 - 35 - 100 - 5
RGB: 214 - 162 - 0
Hex: #d5a200

Zwart

CMYK: 0 - 0 - 0 - 100
RGB: 0 - 0 - 0

Hex: #000000
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typografie
Voor consistentie in de huisstijl

is een aantal fonts beschikbaar.

Trajan

Calibri

quotes, streamers

of aanwezig zijn op systemen. Denk aan Word based

Te gebruiken voor koppen, subkoppen,

Trajan Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQESTUVWXYZ
1234567890 +-!@#$%&()?><
Trajan Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 +-!@#$%&()?><

Noto Sans

Te gebruiken voor bodyteksten, highlights in
teksten, sub-subkopjes.

Noto Sans Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQESTUVWXYZ
1234567890 +-!@#$%&()?><
Noto Sans Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 +-!@#$%&()?><

Te gebruiken als Trajan/Strada niet te implementeren
documenten, PowerPoint, e-mail, etc.
Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQESTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 +-!@#$%&()?><
Calibri Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQESTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 +-!@#$%&()?><
Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQESTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 +-!@#$%&()?><
Calibri Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQESTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 +-!@#$%&()?><

Noto Sans Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 +-!@#$%&()?><
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beeldtaal
Elke beeld vertelt een verhaal: we kiezen voor beeld
dat overzicht geeft of juist inzoomt op een detail.
Vraag jezelf af welk verhaal het door jou gekozen

• Spannende, verrassende fotografie: scherpte, scherptediepte, beweging,
(tegen)licht, close up, beweging, abstact, ritme, herhaling, bijzonder
licht, verrassend standpunt.

beeld vertelt.

• Niet alleen platte architectuurfotografie maar ook sfeervolle doorkijkjes

• Fotografeer of selecteer foto’s van mensen die

• Groepen zeggen minder dan individuen of stellen (vader en moeder,

‘beleven’ en laten zien wat zij met de Limes “doen”,
bijvoorbeeld geboeid kijken naar …, enthousiast
graven…., een detail bekijken.

• Sfeer in het beeld is belangrijk.

• Kies voor neutraal seizoensbeeld: zonnig, blauwe
lucht, groen. Geen grijs en grauw beeld.

• Neutraal mensbeeld qua type en kleding, kleding met
kleur maat het beeld levendig.

• Spontane snapshot beelden maken levendig, vermijd

eromheen.

kinderen samen, ouder en kind).

• Maak zowel staand als liggend beeld (ivm opmaak voor zowel covers als
spreads).

• Zowel close-up, medium als wijde shots met meer ruimte om het

hoofdonderwerp heen (soms moet er tekst in de foto geplaatst). Details
en overzichten dus.

• Wanneer je een archeologische vondst uitsnijdt, is de impact van het
beeld groter.

bewegingsonscherpte.

Beeldbank

Via onderstaande URL zijn beelden te downloaden en vrij te gebruiken, onder naamsvermelding.
https://www.flickr.com/photos/153175584@N02/sets/72157678493262894/
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beeldtaal
Voorbeelden fotografie.
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beeldtaal
Voorbeelden vrijstaande beelden.
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stijlelementen
Het gebruik van stijlelementen versterkt de uitstraling van de Limes.
Kaders met één een afgeronde hoek

Beeldmerk

Het beeldmerkje mag los gebruikt worden
- denk aan gebruik bij een redactioneel

artikel - maar ook als watermerk over een
beeld heen.
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stijlelementen
Versimpelde versie van de kaart

De kaart van de Limes, in een versimpelde versie in één kleur, kan als achtergrond gebruikt worden om een leeg vlak meer aan te kleden:
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voorbeelden
De huisstijl in beeld

LIMES
grens van het
Romeinse rijk
in Nederland

FEITEN EN CIJFERS
• 150 km lange versterkte grenslinie
op de zuidoever van de Rijn
• systeem van forten en wachttorens,
verbonden door een weg
• in de eerste vier eeuwen van de
jaartelling de noordgrens van het
Romeinse rijk
• bewoond door duizenden burgers
en duizenden soldaten
• grootste archeologische monument
van Nederland
• de Limes is in 2020 genomineerd als
UNESCO Werelderfgoed

ROMEINEN.NL

Schaal met vogelkop
Bronzen bekken om de handen te wassen,
gevonden bij Rijnsburg.
Collectie Provincie Zuid-Holland, te zien in
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Topstukken van de Neder-Germaanse Limes
Bekijk deze en andere objecten in 3D op
www.romeinen.nl
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DE Limes:

UNESCO Werelderfgoed

DE Limes:

romeinen.nl

Rijn

limes.nl

Oude Rijn
Kanaal van Corbulo

me

ook bij
jou in de
buurt!

Voorschoten

om
Kr

UNESCO
Werelderfgoed

ook bij jou in de buurt!

NederGermaanse
Limes

Een toost op de Limes
Vier de Limes met uw eigen Romeinse borrel!

UNESCO Werelderfgoed
Feiten en cijfers

Neder-mulsum

• ��� km lange versterkte grenslinie op de zuidoever van de Rijn
• systeem van forten en wachttorens, verbonden door een weg
• in de eerste vier eeuwen van de jaartelling de noordgrens
van het Romeinse rijk
• bewoond door duizenden burgers en duizenden soldaten
• grootste archeologische monument van Nederland
• sinds �� juli ���� UNESCO Werelderfgoed!

Mulsum is de Romeinse naam voor gekruide
en gezoete wijn.

Alphen aan den Rijn,
Wereldstad aan de Limes
Ontdek de Romeinse tijd in jouw buurt

Benodigdheden

Bereiding

• 1 ﬂes witte wijn
• 2 el honing
• 1 tl korianderzaad
• 1 tl anijszaad
• 1 tl zwarte peper

Doe een klein glaasje van de
wijn in een pan en voeg de
overige ingrediënten toe.
Laat de wijn opkoken tot de
honing smelt. Haal dan direct
van het vuur. Laat afkoelen
en voeg de rest van de wijn
toe. Laat het afgedekt een dag
trekken. Zeef de wijn door een
doek. Serveer licht gekoeld.

De recepten werden in opdracht van Romeinse Limes Nederland
speciaal voor u ontwikkeld door eet!verleden.

romeinen.nl
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Vragen?
Bij vragen over het gebruik van de huisstijl,
mail naar info@romeinselimes.nl

