
AR
CH

EO
LO

GI
ELEIDEN

vanaf 08.04.2021
reserveer via rmo.nl

Verdwenen wereld 
in de Noordzee

Doggerland

3565 RMO Doggerland adv_Arch Magazine_215x285_d.indd   13565 RMO Doggerland adv_Arch Magazine_215x285_d.indd   1 15-02-21   10:2015-02-21   10:20

CORSICA

nr 1 • 2021 • € 7,49

n
r 1 • 20

21

Ontdek  
landgoed Bronbeek 

EEN PREHISTORISCH KOKSMES > p. 46-47

ARCHEOLOOG LEO VERHART OVER ZIJN TELEVISIE-AVONTUREN  •  VROEGMIDDELEEUWS MAASTRICHT
AP

INTERVIEW
Stadsarcheoloog Marco 
Vermunt aan het woord

VERDIEPING
Enkele onderzoeken 
nader beschouwd

SPOORZOEKEN
Wandeling langs restanten 
van rijk verleden

SPECIAL

BERGEN OP ZOOMBERGEN OP ZOOM
Archeologie in

een van de oudste steden van Nederland

 16 PAGINA’S

SPECIAL

VERDWENEN 
BESCHAVING OP

VALKENBURG (ZH)
Romeins legerkamp 
gevonden

SACRO MONTE 
DI VARESE
Het mooiste 
bedevaartsoord 
van Italië

GLETSJER
ARCHEOLOGIE
Ötzi is nog maar 
het begin



INHOUD

ARCHEOLOGIE MAGAZINE 01 20214

In dit nummer
10  Het Romeinse legioens-

kamp in Valkenburg ZH
  Unieke vondst werpt nieuw 

licht op eerder onderzoek 

18  Gletsjerarcheologie 
  Een rondje langs het 

 onderzoeksveld 

 Special
23  Archeologie in Bergen 

op Zoom 
  Een van de oudste steden 

van Nederland 

24  Bergen op Zoom in 
 archeologisch en 
 historisch licht

  In gesprek met stadsarcheo-
loog Marco Vermunt 

31  Archeologie in Bergen 
op Zoom

  Onderzoeken nader 
beschouwd

35  Spoorzoeken in Bergen 
op Zoom

  Een wandeling langs restan-
ten van het rijke verleden

40  Corsica, eiland van een 
verdwenen beschaving 

  Belangrijke megalithische 
vindplaatsen uit de 
 prehistorie

48  Langs oorlogsmonumenten 
op landgoed Bronbeek

  ‘Het laatste stukje 
 Nederlands-Indië’

54  De heilige berg van Varese
  Restauratie en opgravingen 

brachten belangrijke 
 vondsten aan het licht

Vaste rubrieken
05 Voorwoord
06 Nieuws
 uit het buitenland

08 Doggerland
 Luc Amkreutz
14 Omzien
 Leo Verhart
17 Nieuws
  van de Rijkdienst voor het 

Cultureel Erfgoed 
22 Column
 Oudheden Onderzoekt! 
39 Nieuws
  van de Faculteit Archeologie 

Universiteit Leiden 
46  Archeologisch tafelen 
 met Sas
52 Nieuws
  van Operatie 

 Zwammerdamschepen 
60 Nieuwe publicaties
61 Column
 Herman Clerinx
62 Arabische Voetstappen
 Mia Dekeersmaeker
64 Tentoonstellingen
65 Sander Out
66 Vooruitblik

18



VOORWOORD

01 2021 ARCHEOLOGIE MAGAZINE 5

Pareltjes in de Bergse archeologie

D e special in dit nummer is gewijd aan een stad met een rijke en pluriforme 
geschiedenis: Bergen op Zoom. Een van de oudste steden van Nederland 
en zeker ook een van de mooiste. In het huidige Bergen op Zoom herin-
neren talrijke overblijfselen aan de verschillende perioden van deze rijke 

historie. Vele van die sporen kwamen vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw aan 
het licht dankzij het werk van (amateur-) archeologen en de vanaf 1992 werkzame en 
in 1998 officieel aangestelde stadsarcheoloog Marco Vermunt, lange tijd bijgestaan 
door  Alexander van der Kallen en thans door Anne-Marie Visser. Dat onderzoekswerk 
laat tal van interessante hoogtepunten zien. Ronduit fascinerend zijn de resultaten die 
 betrekking hebben op de navolgende historische perioden.  
Allereerst op de fasen vóór het ontstaan van de stad. Door opgravingen werd duidelijk 
dat er daarvóór op deze plaats al sprake was van nederzettingen, bewoond door diverse 
bevolkingsgroepen. Door de komst van de Romeinen kwamen die groepen steeds meer 
in contact met de Romeinse cultuur. Bij opgravingen nabij de Sint-Gertrudiskerk stuit-

ten de archeologen op een offerplaats uit de periode tussen 
het begin van onze jaartelling en 300 n.Chr. Heeft er onder 
die kerk een Romeinse tempel gestaan? Een vraag waarop 
misschien wel nooit een antwoord zal komen. Dan de over-
gang van een boerendorp naar een stedelijke structuur in de 
12e-13e eeuw, een van de speerpunten van het archeologisch 
onderzoek in de stad. Over deze overgangstijd is door het 
onderzoek inmiddels ook veel aan het licht gekomen. 
Bij opgravingen van fundamenten van het oudste stedelijke 
gasthuis onder het tegenwoordige Gouvernementsplein 
werden sporen ontdekt die wijzen op een enorme ramp 
die zich in 1358 in korte tijd in Bergen op Zoom moet 
hebben voltrokken. Bij dit onderzoek werden massagraven 
gevonden, waaruit werd afgeleid dat die ramp een kwart tot 
 eenderde deel van de toenmalige bevolking had getroffen. 
In de skeletten werden resten van DNA van de pestbacterie 

aangetroffen. In tegenstelling tot wat eerder werd vermoed maakten deze vondsten 
 duidelijk dat de pest in die periode ook deze regio had getroffen. 
In de 16e eeuw groeide het belang van Bergen op Zoom als vestingstad en garnizoens-
stad. Oudere vestingwerken werden diverse malen vervangen door meer en betere. De 
stad werd bovendien de thuisbasis van een aanzienlijk aantal militairen. In de 19e eeuw 
verloren de vestingwerken hun nut en werden opgeheven, ontmanteld en afgebroken. 
Bij opgravingen vonden de archeologen gedurende de laatste decennia bijna jaarlijks 
in de stad nog ondergrondse restanten daarvan. Gelukkig legt ook 
Bergen op Zoom zich de laatste tijd meer en meer toe op het 
zichtbaar en beleefbaar maken van dergelijk overgebleven 
erfgoed.

Lou Lichtenberg, hoofdredacteur
loulichtenberg@gmail.com

Volg ook onze social mediakanalen:

@archeologieonline

facebook.com/archeologieonline

@archeologieweb

Coverfoto:
Corsica, centraal monument van 
Filitosa, het standbeeld-menhir 
Filitosa VI met goed uitgewerkte 
menselijke trekken. (FOTO: INGRID 
JANSSENS)

35

Munt van Caligula 
(FOTO: CLASSICAL 
 NUMISMATIC GROUP, INC. 
WWW.CNGCOINS.COM)

10

 ‘Verborgen Vesting’: 
resten van het vesting-
werk van Menno van 
Coehoorn in een kelder 
van het Hof van Assel-
bergs in Bergen op Zoom. 
(FOTO: CORAL PRESS)
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 Een rondje langs het onderzoeksveld
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Tekst: Theo Toebosch

Ö tzi wordt beschouwd als de Big 
Bang van de gletsjerarcheologie. 
Na de vondst in 1991 van de 
goed bewaarde stoffelijke resten 
van een man die meer dan vijf-

duizend jaar geleden op meer dan drieduizend 
meter hoogte door de bergen op de grens van 
Italië en Oostenrijk trok, was er het besef dat 
koude, sneeuw en hoogte veel langer geleden 
dan gedacht geen barrière waren geweest voor 
jagende, weidende en rondtrekkende mensen. 
Daarna zijn archeologen in een aantal landen, 
met name Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Noor-
wegen, Verenigde Staten en Canada, gletsjers en 
ijsvelden gaan onderzoeken.
Overigens was al ruim voor de vondst van Ötzi 
bekend dat al vroeg in de geschiedenis  mensen 
zich op grote hoogten hadden begeven. In 
Zwitserland beschreef pater Ulrich Campell 
uit Graubünden al in 1570 bergvondsten als 
dolken, gespen, munten en pijlen. De Berner 
schilder Albert Nyfeler ontdekte tussen 1934 en 
1944 verschillende prehistorische bogen op de 
Lötschenpas. Hij nam ze echter mee naar huis 
en hield de vondsten voor zichzelf. Pas in 1989 
en na zijn dood zijn de bogen ontdekt en heeft 
men vastgesteld dat ze uit de periode 2000-1800 
voor Christus, dus de vroege bronstijd, stamden. 
En in de jaren zeventig heeft historicus Werner 

Gletsjerarcheologie
Glaciale archeologie, bij het grote publiek beter bekend als gletsjerarcheologie, staat 

bekend om zijn spectaculaire vondsten. Het is nog een vrij jonge tak van archeologie en 
het is ook meer dan alleen maar Ötzi. Een ‘wereldwijd’ overzicht.

  Untere Stremlücke, Zwitserland, archeologen 
tijdens een opgraving in september 2020. (FOTO: 

VALENTIN LUTHIGER / ABTEILUNG DENKMALPFLEGE UND 

ARCHÄOLOGIE DES KANTONS URI)

 Schnidejoch, Zwitserland, de Chilchligletsjer en de 
Wildhorn met het Schnidejoch en de vindplaats in de 
voorgrond. (FOTO: REGULA GUBLER / ARCHÄOLOGISCHER 

DIENST, KANTON BERN)
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Meyer, die zich bezighield met de middeleeuwse 
Alpeneconomie, geopperd dat gletsjers en ijs-
velden ook een archeologische informatiebron 
konden zijn.  
Het is een beetje gissen waarom het zelfs na de 
vondst van Ötzi nog een tiental jaren duurde 
voordat in verschillende landen voorzichtig de 
eerste onderzoeksprogramma’s werden opgestart. 
Voor een deel zal dat komen, omdat pas het laat-
ste decennium de gletsjers en ijsvelden, hoewel ze 
al zo’n honderdvijftig jaar aan klimaatverandering 
blootstaan, snel smelten en in omvang afnemen, 
waardoor steeds vaker in het ijs bewaarde zaken 
aan de oppervlakte kwamen te liggen, met vele 
bijzondere archeologische vondsten als gevolg. 

Zwitserland
In Zwitserland dateren de oudste archeolo-
gische gletsjer- en ijsveldenvondsten uit de 
midden-steentijd. Al achtduizend jaar geleden 
wonnen mensen op de 2800 meter hoge Untere 
Stremlücke bergkristal, om daar werktuigen van 

te maken. In 2013 hebben archeologen hiervan 
de sporen gevonden.
De rijkste Zwitserse ijsvindplaats is de Schnide-
joch, een 2765 meter hoge pas tussen Berner 
Oberland en Wallis. Hier zijn inmiddels meer 
dan zeshonderd vondsten gedaan. De oudste 
dateren uit de periode 4800-4300 voor Christus, 
en zijn dus ruim duizend jaar ouder dan Ötzi en 
zijn bezittingen. Het gaat om fragmenten van 
een beker van iepenhout, pijlfragmenten en een 
pijlpunt van vuursteen. Iets jonger dan Ötzi, uit 
de periode 2800-2600 voor Christus, is een com-
plete booguitrusting: een foedraal van berken-
bast, een stuk pees en pijlschachten. Uit dezelfde 
periode stammen ook fragmenten van leren 
schoenen en een soort legging van geitenleer. 
Uit de bronstijd springt een andere organische 
vondst eruit: de bodem en de wanden van een 
soort houten doos. 
Ook de eveneens in West-Zwitserland gelegen 
Lötschenpas blijkt een bijzondere vindplaats te 
zijn en meer prijs te geven dan alleen de bogen 

  Wetenschappelijk 
onderzoek van Ötzi, de 
ijsmummie. (FOTO: MUSEO 

ARCHEOLOGICO DELL’ALTO 

ADIGE/EURAC/ SAMADELLI/

STASCHITZ)

  Reconstructie van Ötzi, 
de man in het ijs. (FOTO: MU

SEO ARCHEOLOGICO DELL’ALTO 

ADIGE/OCHSENREITER)

 Schnidejoch, Zwitserland, 
bogenfoedraal en boog, 
ca. 2800 v.Chr. (FOTO: BADRI 

REDHA / ARCHÄOLOGISCHER 

DIENST, KANTON BERN)

 Schnidejoch, Zwitserland, 
houten doos uit vroege 
bronstijd. (FOTO: PHILIPPE 

JONER / ARCHÄOLOGISCHER 

DIENST, KANTON BERN)

  Untere Stremlücke, 
Zwitserland, werktuigen uit 
bergkristal, Mesolithicum. 
(FOTO: FX. BRUN / ABTEILUNG 

DENKMALPFLEGE UND ARCHÄO

LOGIE DES KANTONS URI)
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die Albert Nyfeler heeft gevonden. Onder-
zoek op een oppervlakte van nog geen vier 
vierkante meter net onder de pas leverde een 
compleet ensemble uit de periode 2000 tot 
1700 voor Christus op. Bogen van ebben- en 
iepenhout, pijlfragmenten, leerresten, een 
bewerkte koehoorn vormden de uitrusting 
van iemand die mogelijk op jacht was, dieren 
weidde of onderweg was om handel te drij-
ven. Hij had in ieder geval ook een houten 
doos bij zich die zo lijkt op het even oude 
exemplaar dat op de Schnidejoch is gevon-
den dat de onderzoekers zich afvragen of de 
dozen door dezelfde persoon of werkplaats 
zijn gemaakt. In dit exemplaar zaten ook nog 

resten van meel, dat mogelijk als proviand 
voor onderweg diende. Op beide passen en 
elders in Zwitserland zijn ook nog vondsten 
uit latere tijden gedaan, zoals nagels van 
Romeinse schoenen, Romeinse munten, en 
kleding uit de Middeleeuwen. 

Italië
In Italië is lang bijna alle aandacht uitgegaan 
naar Ötzi. In de zomer van 1972 hadden ze 
wel al het wrak van een Amerikaanse B17, 
die op een vlucht in 1946 bij de Mont Blanc 
was verdwenen, teruggevonden. De laatste 
jaren richten Italiaanse archeologen zich 
vooral op het onderzoek van resten van de 
Eerste Wereldoorlog, die in de Alpen uit het 
ijs opduiken. Zo hebben onderzoekers van de 
archeologische dienst van Trento Punta Linke 
‘blootgelegd’. Op meer dan 3500 hoogte had-
den de Oostenrijkers een kabelbaanstation 
in het ijs uitgehakt en er een commandopost 
ingericht. Nu is de plek een openluchtmu-
seum. Stoffelijke resten van gesneuvelde mili-
tairen worden na ontdekking wel onderzocht, 
onder andere op gezondheid en de aanwe-
zigheid van parasieten, maar daarna komen 
ze niet zoals Ötzi in een museum terecht. Ze 
worden met militaire eer begraven. 

 Zwitserland, archeologe Regula 
Gubler graaft objecten uit de vroege 
bronstijd op de Lötschenpass op bij 
onderzoek in 2017. (FOTO: KATHRIN 
GLAUSER / ARCHÄOLOGISCHER DIENST, 
KANTON BERN)

 Zwitserland, de vindplaats op de 
Lötschenpass in 2012 met de pre-
historische vindplaats op de achter-
grond. (FOTO: MARCEL CORNELISSEN)

 Schnidejoch, Zwitserland, gevlecht 
uit lindenbast, Neolithicum (5e Mill 
v.Chr.). (FOTO: ULRICH WINKELMANN / 
ARCHÄOLOGISCHER DIENST, KANTON 
BERN)

RECENTE VONDSTEN
Archeoloog Marcel Cornelissen is opgegroeid in Venlo, bij de 
Nederlandse ‘bergen’. De liefde voerde hem naar Zwitserland, waar 
hij sinds enige jaren als zelfstandig archeoloog werkt. Zijn vrouw 
Regula Gubler is ook archeologe en in dienst van het kanton Bern. 
Beiden houden zich bezig met gletsjerarcheologie. ‘Het is begonnen 
door in de zomers met vrienden de bergen in te trekken en tege-
lijkertijd wat archeologisch onderzoek te doen’, vertelt Cornelissen. 
Afgelopen zomer heeft hij de Zwitserse pers gehaald met de vondst 
van een plek waar 8000 jaar geleden bergkristal werd gewonnen. 
Toevallig deed zijn vrouw elders ook een bijzondere vondst. ‘Op 
de Schnidejoch hebben we een vlechtwerk van bast opgegraven,’ 
vertelt Gubler. De vondst dateert van circa 4500 voor Christus, maar 
ze weet nog niet precies wat het was. ‘Een iets jonger vlechtwerk dat 

in 2019 is gevonden was een soort tas van lindenbast.’ De vondst is 
inclusief ondergrond als een blok uitgegraven en met een helikopter 
naar beneden gebracht. Nu wacht het op verdere uitgraving. 
De recente vondst maakt ook duidelijk dat objecten ineens kunnen 
opduiken. ‘Begin september en midden september waren we op 
dezelfde plek geweest en toen was er nog niets te zien. Een paar 
dagen later was er ineens een brok gesmolten en meldde een 
wandelaarster de vondst.’ Cornelissen heeft de laatste jaren het ijs 
zienderogen zien smelten. ‘Ik denk dat veel interessante objecten 
al zijn vergaan. Ik verwacht ook niet dat we nog een tweede Ötzi 
zullen vinden.’ Toch houdt hij nog een beetje hoop. ‘Je weet maar 
nooit wat er toch nog uit de permafrost en de laatste gletsjers en 
ijsvelden opduikt.’
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Oostenrijk
In Oostenrijk is tussen 2013 en 2017 aan de 
Universiteit van Innsbruck het project Glacial 
Archaeology in the Austrian Alps (GAAA) 
uitgevoerd. Het onderzoek was onderdeel 
van een grootschalig nationaal onderzoeks-
programma naar klimaatverandering. Een van 
de resultaten van het onderzoek is een model 
om te voorspellen welke bergpassen de groot-
ste kans hebben om archeologische vondsten 
op te leveren. Daarbij is onder meer gekeken 
naar routes die met een last van 4 tot 25 kilo 
het minste aantal calorieën kosten en dus het 
energiezuinigst zijn. Bij veldverkenningen 
gedurende enkele zomers zijn in Tirol en 
Voralberg enkele vondsten gedaan. De oudste 
is een houten stok met inkervingen uit 700 
tot 400 voor Christus. Mogelijk heeft hier-
mee iemand op de Ulbaltörl, een ongeveer 
3000 meter hoge ijsovergang, zijn vee geteld. 
Een laatmiddeleeuws houten voorwerp lijkt 
op een weefboot, maar is met zijn lengte van 
1,07 meter te lang. De precieze functie ervan 
is dus nog onbekend. Textiel, houten schep-
pen en resten van gebouwen zijn de stille 
getuigen van bergbouw uit de vijftiende tot 
zeventiende eeuw. Spectaculair was de vondst 
van een Duitse jachtbommenwerper uit de 
Tweede Wereldoorlog. 

Noorwegen
Wereldwijd zijn de meeste gletsjer- en ijs-
veldenvondsten gedaan in Noorwegen, om 
precies te zijn in de provincie Innlandet. 
Uit 51 vindplaatsen bij gletsjers en ijsvel-
den zijn tot nu toe meer dan 6000 objecten 
tevoorschijn gekomen. Ze zijn het resultaat 
van een onderzoeksprogramma van de Uni-
versiteit van Oslo, dat sinds 2011 loopt. De 
vondsten dateren uit het neolithicum, de 
bronstijd en de Middeleeuwen; de oudste 
vondsten zijn zesduizend jaar oud. Ook hier 

zijn kledingresten, speren, bogen en pijlen 
gevonden. Ze getuigen onder meer van het 
eeuwenlange gebruik van bepaalde passen. 
Voor het passeren van die passen werden al 
vroeg een soort sneeuwschoen gebruikt. Bij 
Lendbreen is een exemplaar uit de achtste tot 
zesde eeuw voor Christus gevonden, gemaakt 
van pijnboom. (De oudst bekende sneeuw-
schoen stamt uit 3800 voor Christus en is in 
2003 door een cartograaf gevonden op de 
Gurgler Eisjoch in Italië.) De oudste ‘echte’ 
ski, gevonden op de berg Digervarden, heeft 
een C14-datering van 663-859.

Canada en VS
Buiten Europa zijn Canada (Yukon) en de 
Verenigde Staten (Montana), de landen waar 
de laatste jaren academische aandacht is voor 
gletsjerarcheologie. In Canada werken de 
archeologen samen met Native Americans om 
historische jachtterreinen in kaart te brengen. 
Het onderzoek van de gletsjers en ijsvelden 
levert vanwege de goede bewaaromstan-
digheden unieke (organische) vondsten op, 
maar is ook een race tegen de klok, want 
grote delen zijn al weggesmolten. Weers-
omstandigheden – onderzoek is alleen een 
korte periode in de zomer mogelijk – en de 
afgelegen locaties maken het onmogelijk om 
alles in kaart te brengen. De onderzoekers 
doen daarom ook een beroep op wandelaars 
en anderen die in de bergen rondtrekken 
om op te letten en vondsten te melden 
(www.alparch.ch). 
Doordat gletsjerarcheologie nog een jonge 
discipline is, ontbreekt het vaak nog aan 
synthetiserend onderzoek. Wel vinden er 
sinds 2008 onder de noemer Frozen Pasts 
internationale congressen plaats. Dit jaar kon 
het congres in Colorado Boulder (Montana) 
vanwege Covid-19 niet doorgaan. Het is 
verplaatst naar 2021.  

 De laatste jaren richten Italiaanse 
archeologen zich vooral op het 
onderzoek van resten van de Eerste 
Wereldoorlog, die in de Alpen uit 
het ijs opduiken. Hier ‘Punta Linke’, 
een kabelbaanstation met com-
mandopost van de Oostenrijkers uit 
die oorlog, op meer dan 3500 meter 
hoogte uitgegraven door onderzoe-
kers van de archeologische dienst 
van Trento. (FOTO’S: ARCHEOLOGISCHE 
DIENST TRENTO)

  Noorwegen, site Langfonne 
(Jotunheimen bergen), enkele prehis-
torische vondsten.

 De oudst bekende sneeuwschoen 
(uit 3800 v.Chr.), die in 2003 op de 
Gurgler Eisjoch in Italië gevonden 
werd. (FOTO: PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO–ALTO ADIGE, UFFICIO BENI 
ARCHEOLOGICI)

 Noorwegen, 3300 jaar oude 
schoen (vroege bronstijd) die in 
2006 in de site van de Langfonne 
gletsjer in de Jotunheimen bergen 
gevonden werd. (FOTO: VEGARD VIKE, 
MUSEUM OF CULTURAL HISTORY)



ARCHEOLOGIE MAGAZINE 01 202166

Romeins Numidië (Algerije): 
het land van Augustinus

H
ij was filosoof, mysticus, redenaar, 
bisschop, autobiograaf, politicoloog, 
essayist, theoloog en psycholoog, 

maar vóór alles bewoner van Romeins 
Numidië – kortom, Augustinus (354-430), 
een van de grote namen uit de Oudheid. Hij 
was bisschop van de Numidische havenstad 
Hippo Regius. Zijn oeuvre, waarin de auto-
biografische Belijdenissen en het politieke 
geschrift De stad van God het bekendst zijn, 
is doordrenkt van bijbelse beeldspraken 
die de hedendaagse lezer vreemd voor-
komen. Het land dat hem dierbaar was, 
het noordoosten van het huidige Algerije, 
is een archeologische goudmijn. Jona 
 Lendering voert ons langs de plaatsen die 
aan  Augustinus herinneren. 

Een kwart eeuw spoorzoeken 

H
et Nederlandse spoorwegnet en 
archeologie zijn in Nederland onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Al 

bij de aanleg van de allereerste Nederlandse 
spoorlijnen, halverwege de 19e eeuw, werden 
bij toeval archeologische vondsten gedaan. 
Een kwart eeuw geleden werd  ProRail 
verantwoordelijk voor de aanleg, het onder-
houd, het beheer en de veiligheid van het 
Nederlandse spoorwegnet. Van begin af 
aan nam deze organisatie ook het voortouw 
bij het archeologisch onderzoek dat komt 
kijken bij de aanleg van het spoor. Daarmee 
werd archeologisch onderzoek voor het eerst 
 standaard onderdeel van bouwactiviteiten 
langs het spoor en wordt erfgoed bij de 
 ontwikkeling van het spoor beschermd. 

Regensburg: ‘meest 
 noordelijke stad van Italië’

R
egensburg, een stad in het zuiden 
van Duitsland aan de Donau waar 
die rivier haar meest noordelijke 

punt bereikt, staat vanwege haar zeer gaaf 
bewaarde middeleeuwse centrum sinds 

2006 op de Unesco werelderfgoedlijst. De 
binnenstad kwam ongeschonden door de 
Tweede Wereldoorlog en is daarmee een 
van de beter bewaarde middeleeuwse steden 
in Duitsland. Maar deze stad kent een veel 
langere geschiedenis. Ze is ontstaan uit het 
grote Romeinse castellum, Castra Regina, 
zetel van het Romeinse legioen Italia III. De 
Romeinse aanwezigheid heeft ruim 300 jaar 
geduurd en heeft ook in de moderne stad 
nog resten nagelaten.
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