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 Fietstocht Nijmegen   Frankfurt  Nijmegen  
    19 juli tem 3 augustus 2015, Limes fietsroute 

 
    Even voor de opfrissing: de Limes fietsroute volgt de oude Romeinse rens die er was aan het 
begin van onze jaartelling. De route start in Katwijk en loopt via Regensburg, Beieren tot aan de 
Zwarte Zee. De Romeinen hadden rond 200 na Christus alle landen rond de Middellandse Zee 
onder hun contrôle, het z.g. Romeinse Rijk. Deze romeinse grens liep langs de Rijn, stukje 
Main, via aardenwal met versterkingen naar de Donau waar de grens verder liep naar het 
oosten geheel de Donau volgend. Een aardig detail om te vermelden is, dat de plaatsnaam 
Passau een afleiding is van .. de Batavieren, een groep Bataafse (.. let wel: Betuwe) 
huursoldaten gaven aan de stad hun naam, Batavis werd Passau!  
Maar, nu ben ik in Nijmegen, ook een toenmalige Romeinse grensstad. Hier begon mijn tocht 
eerst door de Millingerwaard, bij Millingen over de grens over Duitsland in verder langs de Rijn, 
aan de hand van een zelf gemaakte GPS track (dmv Google Maps) Het was op een 
zondagnamiddag dat ik vertrok uit Nijmegen, de vierdaagse werd er afgesloten, ik ploegde mij 
een weg vanaf het NS station door de menigte naar het oosten, naar het hoogste punt van 
Nijmegen de Hunnerberg waar de Romeinen hun legerplaats, castellum hadden, het werd 
gesticht door Drusus, deze naam komen we regelmatig tegen langs de route! Nijmegen 

betekent : Nieuwe Markt: een lokatie nabij de drukke 
vaarroute WaalRijn. Er is veel onderzoek verricht naar de 
herinneringen van deze periode en ik vond daar de 
nagemaakte zuil  m.b.v. mijn GPS apparaat, geochache. Als 
je internet erop na slaat lees je dat deze zuil, zie foto, deel 
uitmaakte van de markthal, op dezelfde plek nagebouwd. Er is 
reeds van alles te beleven op dit gebied over deze periode: zo 
trof ik verderop in Berg en Dal een livevideo aan over hoe 
een aquaduct daar functioneerde. Het was een oneffen traject 
dat ik hier bemerkte, op en neer ging het in Berg en Dal. Het 
was al aardig laat, toen ik op mijn camping in de 
Millingerwaard aankwam en waar ik douchte in een … 
melkput! Ja, je maakt van alles mee op de fiets! Het volgende 
Limespunt deed ik aan te Xanten, de naam afkomstig, nee 
niet van Romeinse datum, maar van een later moment: Ad 

Sanctos, plaats van heiligen. Ten noorden van deze 
kleine stad bevindt 
zich het 
museumgebied 
van het oude 
castrum Colonia 
Ulpia Traiana, de 
fundamenten, 
overblijfselen van 
de  thermen 
(sauna) worden er 

geconserveerd door middel van een groot gebouw dat heel 
herkenbaar is in het nog vlakke landschap. Hierin is tevens een fraai museum ondergebracht 
waar het Romeinse leven wordt uitgebeeld, toegelicht met animatie aan alle kanten. Het 
castellum beslaat een terrein van wel 10 ha groot, hier kun je heerlijk kunt rond dwalen, overal 
is wat te ontdekken, amfitheater, tempel, allerlei toebehoren van een castrum veelal 
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nagebootst, een lux badhuis bijvoorbeeld was levensecht nagebouwd/ nageschilderd, vissen, 
dierentaferelen, heel fraai. Het is een van de weinige 
Romeinse ruïnes van castrae die niet overbouwd zijn. Ik heb er 
1,5 uur doorgebracht om alles te kunnen zien voor 9 euro 
intree, de EU heeft ook een steentje bijgedragen vermoed ik 
sterk. Het weer was niet meer zo mooi als in de weken 
ervoor….wolken alom maar nog geen grote regenbuien, die 
zouden ongetwijfeld spoedig komen  zo vreesde ik. Weer op de 
fiets rond 2 uur ‘s middags op naar de eerstvolgende camping 
Meerbusch, nog 55 km, fiks doorfietsen betekende dit. Ten 
zuiden van Xanten, te Birten vond ik een amfitheater dat hoorde 
bij castellum Vetera, een heuvelachtig terrein was het waar ik 
doorheen fietste, type holle weg, het lag verscholen in bos. Een 
lange tocht was zou het worden in een somber weertype op 
fietspaden langs provinciale wegen, niet echt druk. Het einde 
kwam langzaam aan in zicht, het begon te regenen. 

Aangekomen, ingeschreven en nog maar amper de tent opgezet begon het te plenzen. Eten 
koken: kon in de keuken met elektrische platen, wat een luxe! Het weer werd er duidelijk niet 
beter op, de mooie zomerweken waren zeker ten einde gekomen. Je kunt er geen rekening 
mee houden, weer of geen weer, op pad. Verder fietsend langs herenwegen van vaak 
wisselend plaveisel en over de dijken langs de Rijn met altijd schepen, kwam ik na passage van 
forse industrie, aan bij het volgende Limespunt het Romeinse Neuss, (Novaesium), hier is de 
lokatie van het castrum mooi gedocumenteerd met infoborden: het castrum lag behalve aan de 
Rijn ook aan de Romeinse weg naar Keulen, eindpunt van route LyonTriergrens, monding 
Erft. Langs de weg, zuidelijk van Neuss, staan kopieën van romeinse Jupiterzuil, grafstenen 
van veldheren (origineel in museum ter plaatse) en borden met uitleg.  
Er vlak bij in de buurt, westelijk van de hoofdweg, vond ik op aanwijzen, een occulte offerplaats, 
Kybele Kultstätte, Fosse Sanguinis: de naam 
verraad het al: stierenbloed, datum anno 300. 
Na deze culturele bijspijkering weer op de fiets, 
naar Keulen, fietsen op een fietspad langs de 
oude hoofdweg, wel druk met verkeer, soms 
voorbij aan graan en havervelden,  soms door 
een plaats, in de verte de Rijn. In Keulen is niet 
veel in de openlucht te bespeuren meer van de 
Romeinen, naast de grote Dom is een Romeins 
museum met binnenin de fundamenten van een 
overgebleven romeinse villa, maar dit heb ik 
reeds voor de 2e keer, overgeslagen. De stad op zich is zo overweldigend, over al toeristen 
rondom de kerk en in de straten, om hier te acclamatiseren en mee te doen met de menigte 
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dien je hier langer te vertoeven. Heb een prachtige foto kunnen maken van de Dom bij lage 
zon, die scheen op dat moment, ik was te laat om de Dom nog in te kunnen. Het is een stad 
met moderne hoogbouw: wonen boven de Rijn.   
Na een camping, een paar lekke banden waarbij merkwaardig, dezelfde (voor)band, steeds aan 
de binnenkant het gat (zo bleek bij diagnose door de fietsendokter: versleten velglint: 
misschien door het wegdek met veel hobbelige overgangen??), incl. 3 super aardige 
fietsenmakerbezoeken, om mij moed in te spreken,  in o.a. Bonn en Koblenz rijker, transport 
verlening bij een benzinepomp, de Balduinbrug, lopende met de fiets, met mooi uitzicht over de 
Moezel, verliet ik Koblenz, weg uit de drukte wilde ik. Even wat info uit het boekje: resten van 
het castellum zijn gevonden onder de ‘Muntplaats’,  de naamtrekking is uit Castellum Ad 
Confluentes: Moezel stroomt hier in de Rijn. Ik besloot om de alternatieve route te nemen: door 
de Taunus, in mijn nog steeds aanwezig enthousiasme, ik wilde wat anders zien en doen. De 
Limes heeft ook door de Taunus geruime tijd gelopen, hier waren ook castra en aarden wallen 
die dienden als grens. Ik probeerde hier nog wat van terug te vinden….. op aanwijzingen van 
mijn routeboekje. Maar, waar ik eerst mee te maken kreeg was een stevige helling van 7% en 
dat gedurende 4 km. Ik dacht dit te kunnen omzeilen door eerst naar … Nassau, ja, ja, het 
kasteel gezien, te fietsen, misschien was de helling van die kant minder steil… een ijdele hoop. 
Ik heb die dag gezweet, 100 km gezwoegd, 
heuvel op, heuvel af om uiteindelijk bij 
scouts op een veldje te kamperen. WC: 
een ton met emmer water, ik mocht er 
gebruik van maken, heel lief, want privé en 
scouts zijn principieel van nature. 
Gravelpaden met stenen van 5 cm 
doorsnede doorploegd, lopend, midden in 
de bossen, uitgekeken naar een teken van 
een .. castellum. Die in het boekje staan 
heb ik niet gevonden, wel castellaebordjes 
van de Duitse Limesroute, maar vond dit 
veel te ver van het pad af. Ook ben ik Pohl, 
Pfahl van pallisade gewoon doorgefietst 
zonder het intussen nagebouwde castellum te zoeken: mijn boekje was enigszins  gedateerd. Ik 
sliep heerlijk boven op de heuvel, de weersvoorspellingen waren niet best, onweer, maar op 
deze heuvel hadden we weinig last daarvan.. Deze dag deed mij wel besluiten regelrecht weer 
af te zakken naar de Rijn: de campings waren te dun gezaaid, minpunt, had ik niet goed 
genoeg doordacht en 3 km in het boekje zijn geen 3 vlakke kilometers en die gravelpaden, 

http://p248991.mittwaldserver.info/Limeskastell_Relaunch/
http://p248991.mittwaldserver.info/Limeskastell_Relaunch/
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schotter, daar had ik geen zin meer in. De volgende dag mocht ik weer uit het dal klimmen, 
verwonderd om wat mijn benen konden, weer de helling van 7%, 5 km of meer voor mijn 
gevoel, ongelofelijk, als spieren maar brandstof hebben en uitgerust zijn (maar niet iets om elke 
dag te doen, voor cultuur helemaal geen aandacht meer over), om daarna naar Wiesbaden af 
te zakken, de afdaling ging met een ver boven normale snelheid, niet ongevaarlijk, ik 
vertrouwde op het nieuwe velglint idem binnenband die al 5 km gravelpad had doorstaan. Het 
speet mij dat ik zo gauw al afscheid moest nemen van de Taunus en de niet geteste 
herinneringen aan de Romeinen.  
 
Wiesbaden (Aquis warme bronnen   Mattiacis, naar het volk Mattiaken). De afdaling had lang 
geduurd, een lang stuk door deze stad, het was inderdaad gaan waaien en hoe.  

Ik wilde Mainz bezoeken, aquaduct en tempel. Camping gevonden maar het beste was om op 
de fiets te blijven, ik zou nog van de brug waaien en naar Frankfurt te fietsen, westenwind,  een 
tent kon je niet eens opzetten. Op naar Frankfurt besloot ik na 5 min. bedenktijd over de 
situatie, nog 45 km, de beoogde camping lag buiten de stad, zelfde camping als vorig jaar, was 
onzeker of die er nog was, het was toen een verwaarloosd oord. In het Rijndal waaide het veel 
harder dan boven op de Taunus waar ik die ochtend vandaan was gekomen. De tocht ging over 
fietspaden met afgewaaide takken en bladeren, langs wijnvelden geëxponeerd op het zuiden, 
een kermis/feestje met bier/snacklokatie, zaterdag, op de oever van de Main, het fietspad ging 
eerst langs de noordoever van de Main, na een poosje over een brug aan de zuidoever. Ik weet 
nu waarom de fietsroute deze keuze maakt…..De tocht verliep voorspoedig, camping te 
Offenbach nog steeds aanwezig, nog steeds door dezelfde dames gerund, er werden tig 
carbonades gebakken, het rook onweerstaanbaar. De winkel voor mij ligt aan de overkant van 

de Main, een loopbrug, om de hoek als het ware. 
Ik had moeite een windvrije hoek te vinden, 
bestudering van bomenkruinen..Ik kreeg 
gezelschap van een paar Italianen, even mijn 
italiaans getest. Het centrum van Frankfurt, Am 
Römer, was verrassend, hoge vakwerkhuizen, de 
ene nog mooier dan de andere in een cirkel rond 
een plein, crowded met toeristen uit Japan. 
Volgens mijn boekje was er een ‘Archeologische 
tuin’ (vrij toegankelijk?) met de resten van een 

http://www.saalburgmuseum.de/
http://www.saalburgmuseum.de/
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Romeins badhuis en van de Karolingische Koningspfalz, wel pittige intree en heel deftig..voor 
de gasten. Ik geloofde het wel, badhuis wel eens eerder gezien, het werd reeds Frankfurt was 
eens de hoofdstad van het OostFrankische Rijk, veel duitse keizers zijn gekroond in de vrije 
Rijksstad etc..  
En voor nu geldt …. de Europese bank! Ik maakte een foto van het hoge gebouw, ervoor 
supergroot een blauwe Euro. Ik trof het, de stad was lekker rustig voor de fietser op zondag, dat 
zal op een werkdag niet het geval zijn en de wind was gaan liggen, de zon scheen, het was een 
rustige dag, 1005 verschil. Ik zou de weg terug gaan nemen, ik ging voor de afwisseling nu 
geheel aan de zuidzijde van de Main fietsen. Een mooi natuurgebied passeerde ik, brede 
uiterwaarden met boompartiijen en plassen. Ik fietste een tijdje met een idem vakantiefietser, 
een vogelaar: luister: ik hoor de Bienenfresser, Bijeneter, een zeldzaamheid, het was ook een 
apart geluid. Ik kwam vlak langs het vliegveld van Frankfurt, even pauzeren op een bankje 
daar, ik passeerde de Opelfabrieken in Rüsselheim, daar staan ook nog 2 reuzengrote bunkers 
2e wereldoorlog! 
Een een lekke band (bramen geplukt..) en ik had nog (steeds) niet de wijsheid van een .. 
reserveband opgevat, hoe dom. Plakken geblazen, een Amerikaan assisteerde mij, een 
cameraman, maar liever had ik het zonder hem gedaan: er zat een bobbel in de 
band….benzinepomp voor lucht gelukkig in de nabijheid. Ik zal u nog meer onbelangrijke 
belevenissen omtrent dit aspect onthouden, behalve het adagium: dat ik leerde van Engelsen 
zijnde de 1e les voor fietsers: reserve binnenband , ‘s avonds plakken, tot voor deze vakantie 
heb ik zelden met een lekke band te maken gehad. Na deze zondag met veel flanerende, 
piknickende jonge mensen en ik zelf moest lopen met de fiets aan de hand, ging ik na de 
campingnacht met gezellige ontmoetingen en fietsbandenles van iedereen, een nieuwe 
binnenband met zeep op de meest zorgvuldige manier in mijn voorband geplaatst, reserveband 
in de pocket, weer de terugtocht beginnen, langs de Rijn,maar eerst nog de Romeinse 
herinneringen in Mainz opzoeken. Ik wilde het amfitheater vinden en een opgraving van een 
Isis/Mater Magna (godinnen)tempel onder een 
winkelcentrum wat ik al eens eerder gezien met 
Rinze. Naam Mainz: Mogontiacum, naar de 
lokale God Mogon, een god gelijk Apollo bij de 
Romeinen.  
 
De tempel vond ik gemakkelijk, fiets gestald en 
wandelend door winkelend publiek, vond ik 
vragend mijn weg, trap af onder een 
winkelcentrum, gratis toegang (donatie) ik kwam 
in een verlichte ruimte, de bekende romeinse 

fundamenten, met uitleg op bordjes. Het 
amfitheater vinden was lastiger, drukke wegen, 
busstation, lokatie helemaal achter het 
Südbahnhof, niet binnendoor, althans niet met de 
fiets.Na een paar keer vragen, kwam ik 
uiteindelijk voor een fikse klim te staan, klopte dit 
wel, vroeg ik mij geírriteerd door de missers, af, 
vooruit, ik was wel wat gewend, kan er nog wel 
bij, en mijn moeite werd deze keer beloond. Op 
het hoogste punt van de stad, aan de zuidoost 
zijde zag ik het amfitheater, achter een hek, 
achter het station dat gebouwd is op de plaats 
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van het ‘toneel’, een klein half amfitheater tegenwoordig althans, ik keek op het dak van het 
station. Mijn missie voltooid hierbij, het museum voor Antike Schiffahrt, met vondsten van zeven 
schepen uit de 4e eeuw, had ik al eens gezien bij een eerder bezoek aan Mainz, evenals een 
toch mooi aquaduct restant voor de foto, ik had even genoeg van het zoeken in de drukke stad, 
iets waar ik nu spijt van heb. Het was rond het middaguur dat ik nu vertrok voor mijn etappe 
naar ….. zo ver ik kon komen, langs de Rijn en met nieuwe moed, nieuwe ervaringen met 
andere fietsers over de bandenkwestie en meer, via Bingen (castellum Bingium) met zijn 

Drususbrug, de bocht in de Rijn met zijn oprijzende flanken van Taunus en Hondsrug. Te 
Bacharach (genoemd naar altaar van Bachus) gekampeerd, ik had gehoopt daar de Engelsen 
te treffen om hun de aangereikte binnenband, die niet paste bij mijn dikke banden, terug te 
geven, ik vond ze er niet. Vervolgens de prachtige 
rots Loreley na St. Goar, Boppard (castellum 
Bodobrica). Hier gepauzeerd voor een bezichtiging 
van de Romeinse vesting met nog 4 van de 28 
verdedigingstorens.  
 
De prachtige St. Severuskerk, ook prachtig liggend 
aan de noordzijde van een groot plein, is gebouwd op 

de 

fundamenten van een Romeins badhuis, dat 
nemen we maar aan want het is niet te zien 
aan de buitenkant. Ik vond een paar oudere 
dagjesmensen bereid om even op mijn fiets te 
passen om de Romeinse muren op te zoeken, 
een vol bepakte fiets trekt altijd aandacht die 
meestal welkom is als je alleen onderweg 
bent. Het was een heerlijke pauze in de zon, 
een prachtige omgeving, Koblenz, niets 

bijzonders op Limes gebied, camping te Bad Breisig, Bonn (Bonensis, ook gesticht door 
veldheer Drusus) niet aangedaan, aan Romeinse herinneringen niets meer te vinden behalve in 
het museum, Bonn werd herhaaldelijk verwoest. Keulen, binnenkomst bij prachtig weerkerkje, 
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op de heenweg een zelfgemaakte route gebruikt die niet altijd langs de Rijn ging, mooie 
(hiernaast koffie/theeboot, creme wit met veel rode kozijnen, niet aan gedaan, nog steeds spijt 
van, slecht weer, koud, pet kwijt, sjaaltje over het 
hoofd, museumhaven uit de 19 eeuw 
gepasseerd, chocolademuseum, te duur, door 

gefietst verder 
vlak langs de Rijn 
op het fietspad 
van wisselende 
aard en kwaliteit 
maar zelden 
onderbroken, naar 
camping te 
Rheinkassel, iets 
ten noorden van Keulen. Camping vlak aan de Rijn met nog 
steeds de wind, het regende niet meer, ik herkende de plaats, 
had er al eens eerder gekampeerd: sleutel voor sanitair met 
borgbetaling, sanitair aan de andere kant van de Bweg, oudere 
heer die om 8  uur al de sleutel weer in ontvangst neemt. De 
omgeving was 

intussen geheel veranderd, de hellingen 
weg...behalve de vol beladen boten op de 
Rijn, die voeren af en aan.  
 
Voor me lag weer een tochtje Neuss? Niet 
opnieuw door het industriegebied, alternatief 
is er niet, ik koos ik een stukje Düsseldorf aan 
de overkant: welk een futuristische gebouwen 
en fietsbrug over een havengebied, maar 
weer over een Rijnbrug terug naar het 
inmiddels vertrouwde pad. Het ging op huis 
aan, fietsen langs dijken en uiterwaarden, ik 
wilde Xanten bereiken die dag, Birten 
amfitheater een plasje gepleegd, de camping kon ik door herinrichting van wegen lastig vinden, 
vele km’s die dag, 118, redelijk droog weer gehad.Na Xanten kwam nog een leuk stuk door bos 
en veld, andere route dan de heenweg, Qualburg (Quadriburgium) blijkt ook een interessante 

plaats lees ik tijdens het schrijven van dit 
verhaal, Prins Moritz van Nassau, gedenksteen 
van Marcus Caelius die naar de slag bij Varus 
in 98 na Chr. verwijst, jammer, niet gezien. In 
Kleve (Castra Clivense) heb ik mijn tent maar 
weer eens te drogen gelegd, even pauze in 
een mooi, ruim, nieuw stadsdeel aan de voet 
van de heuvel met burgt, duidelijk te zien vanaf 
de weg, waar ook het centrum te vinden is, 
verder gaat het richting Nijmegen. In Rindern 
(Harenatium, met lokaal romeins museum) 
bracht ik een bezoek aan de plaatselijke 
parochie, waar een secretaresse zo vriendelijk 
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was de kerk, die rust op de fundamenten van een badhuis, te openen om mij de Romeinse 
Stellae van Mars Camulus (samenvoeging van 2 goden waarvan eentje een Keltische) te laten 
zien. De oude Drususdeiche leidde mij verder door een fraai landschappelijk ooigebied van 
weiden en kolken om geleidelijk in het vertrouwde Nederland aan te komen, een kleine 
grensmonumentje op de dijk met een tekstje in het Duits en Hollands, verder fietsend op de 
dijk, schepen aan de rechterzijde, Schenkenschans, matige wind, Nijmegen bereikt, in Lent in 
de middag op de trein gestapt na nog even foto gemaakt te hebben van de nagebootste 
Trajanus die op het Trajanusplein staat (grote rotonde voor de Waalbrug). het was een tocht 
van aardig wat kilometers maar niet genoeg Romeinse herinneringen gezien: het is het een of 
het ander.   
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 door Jitske Hibma 

https://www.facebook.com/jitske.hibma

