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Aan het eind van het vorig schooljaar kwamen Wouter en ik op het idee om de Limesroute te 
fietsen, een tocht langs de voormalige noordelijke grens van het Romeinse Rijk in Nederland. 
Binnen de Nederlandse grenzen loopt de grens grotendeels langs de Rijn van Nijmegen tot 
Katwijk aan Zee met een afstand van ongeveer 220 km. Die afstand afleggen was onze 
missie. Het doel van deze onderneming was enerzijds om gezamenlijk een mooie, stevige, 
klassiek getinte fietstocht te maken, anderzijds om te onderzoeken of een dergelijke tocht 
ook voor een groepje leerlingen in de toekomst gerealiseerd kan worden.  
 
Na ons parcours zorgvuldig te hebben uitgestippeld zijn we op zondag 25 juli, na een bezoek 
aan het Valkhofmuseum, begonnen aan onze vierdaagse fietstocht in Nijmegen. Want waar 
kun je het beste een vierdaagse onderneming starten dan in Noviomagus? 
Onze overnachtingen hebben we geregeld via de vereniging ‘Vrienden op de fiets’ waarbij 
gastgezinnen fiets- en wandelliefhebbers een slaapplaats en een ontbijt aanbieden. Zo 
hebben we Nijmegen, Arnhem, Odijk en Bodegraven als etappes gekozen voor onze tour. 
Gemiddeld hebben we zo’n 60 à 65 km per dag gefietst. De Limesroute is voor fietsers (maar 
ook wandelaars) werkelijk een aanrader. Langs de grote rivieren passeer je prachtige 
landschappen zoals de Betuwe en de uiterwaarden, word je vaak door de verschillende 
‘Charontes’ per veerbootje overgezet naar een andere oever en doorkruis je prachtige 
steden zoals Nijmegen, Arnhem, Wijk bij Duurstede, Utrecht en Leiden. De tocht heeft ook in 
cultureel opzicht veel te bieden. Het is mooi om te zien hoe op sommige plaatsen de 
Romeinen in ons land zichtbaar hun sporen hebben nagelaten. 
 
Recentelijk heeft men markante plekken op de route voorzien van meer informatieborden, 
bijvoorbeeld langs wegen of bij wachtposten en forten. Je krijgt zo een veel concreter beeld 
dat zo’n 2000 jaar geleden de Romeinen in Nederland huis hebben gehouden. Hoogtepunten 
waren o.a. Fort bij Vechten, ooit het oudste en grootste Romeinse fort in Nederland, en 
Castellum Hoge Woerd, een archeologisch museum waar sinds 2015 als pronkstuk een 
enorm oud Romeins schip (met complete inventaris) bewonderd kan worden, en het eerder 
genoemde Valkhofmuseum in Nijmegen. ‘Dom Under’ in Utrecht, een ondergrondse 
attractie met archeologische ruïnes, hadden we beiden al eerder bezocht en is ook de 
moeite van het bezoeken waard. 
 
We hebben volop genoten van deze onderneming en menen dat het voor onze leerlingen 
echt van toegevoegde waarde kan zijn om op deze manier in eigen land zichtbaar sporen 
terug te vinden van het ooit zo immense Romeinse Rijk. Wellicht kunnen we in de nabije 
toekomst inderdaad met een selectief groepje leerlingen tijdens een werkweek hier een 
gevolg aan geven. Uitgerekend tijdens onze tocht kwam ook nog eens het nieuws dat de 
Limesroute nu met recht de status van UNESCO Werelderfgoed heeft gekregen. 
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