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Alle musea bieden een breed scala aan educatieve 

programma’s met rondleidingen, evenementen en 

workshops. K� k op www.roemer.nrw voor meer 

informatie.

De fl yer staat als download en als printversie onder 
vermelding van het nr. S-335 ter beschikking:

www.mhkbg.nrw/broschueren
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BONN

XANTEN HALTERN AM SEE

DETMOLD

24-09-2021 T / M  27-02-2022
GRENSOVER SCHR� DING A AN DE LIMES

DETMOLD

30-09-2021 T / M 16-10-2022
 DE LIMES A AN DE NEDERR� N

 X ANTEN

25-11-2021 T / M 29-05-2022
LE VEN A AN DE LIMES

 BONN

25-03-2022 T / M 30-10-2022
ROME IN WES TFALEN 2 .0

 HALTERN AM SEE

29-04-2022 T / M 09-10-2022
ROME A AN DE R� N

 KEULEN

ONTDEK 
DE ROMEINEN!

www.roemer.nrw

CULTURELE UITWISSELING 
2.000 JA AR GELEDEN – 
HOE WERKTE DAT?

2.000 jaar geleden was de R�n zowel snelweg en 
grens als handelscentrum. Hier langs de ‚natte 

limes‘, hebben de mensen veel ontdekt, gebouwd, 

gehandeld en soms ook wel gevochten. Lange t�d 
hebben de Romeinen en Germanen vredig samen 

geleefd en van elkaar geleerd. Best wel boeiend 

om erachter te komen hoe dat gelukt is!

Met spectaculaire nieuwe vondsten, natuur-

getrouwe replica’s en allerlei activiteiten brengt 

de tentoonstelling ‚Roms fließende Grenzen‘ (‚De 
vloeiende grenzen van Rome‘) de Romeinse t�d in 
Noordr�n-Westfalen weer tot leven. Mis het niet!
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J. Vogel; Romeinse dolk © LWL / E. Müsch; portretkop van keizer Domitianus © RGM / 
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Archeologische tentoonstelling van 
de deelstaat Noordr� n-Westfalen
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Lippisches Landesmuseum Detmold
Grensoverschr�ding aan de Limes

Wie waren de Germanen en vormden z� 
überhaupt een samenhangend volk? Wat 
aten ze, hoe leefden ze? Wat veranderde 
er toen de Romeinen met de Limes een 

grens langs de R�n trokken? Beleef in het 
Lippische Landesmuseum de Romeinse 

grensoverschr�ding aan de Limes met 
indrukwekkende vondsten vanuit 

Germaans perspectief. 

LVR-LandesMuseum Bonn
Leven aan de Limes

Reeds 2.000 jaar geleden was het R�nland de smelt-
kroes van een levendige en diverse samenleving. 

Hoe waren de mensen in de stad, op het platteland 

en aan de overkant van de R�n met elkaar verbon-
den? Hoe leefden en werkten z� in de legerkampen, 
steden en dorpen? Fascinerende vondsten en een 
interactief model van de 

Limes brengen de leef-

omgeving van de mensen 

aan de Neder-Germaanse 

Limes op aanschouwel�ke 
w�ze tot leven.

Keulen

Rome aan de R�n

Het paleis van de stadhouder, 

tempels, boulevards en pleinen –

 tot op de dag van vandaag 

getuigen de sporen van deze 
monumenten van het belang 

van Keulen als hoofdstad van 

de Romeinse provincie Neder-

Germanië (Germania Inferior). 
Mensen en goederen uit het 

hele keizerr�k kwamen naar 
de bloeiende stad; keramiek 
en de f�nste glasproducten 
vonden van hieruit hun weg 

door het hele r�k. Highlight-
vondsten en digitale recon-

structies laten je het boeiende 

leven in het ‚Rome aan de 

R�n‘ zien.

LWL-Römermuseum Haltern am See
Rome in Westfalen 2.0

Rond de geboorte van Christus probeerden 
Romeinse legioenen hun r�k richting het 
oosten uit te breiden. Z� bouwden imposante 
militaire bastions langs de Lippe – maar hevig 

verzet van Germaanse stammen dwong de 
Romeinse troepen terug naar de R�n. Met 
spectaculaire nieuwe vondsten, de replica 

van een origineelgetrouw wachthuis en in 

de nieuwe ‚Escape Room‘ kunt je in Haltern 
de Romeinse t�d in Westfalen van dichtb� 
beleven!

LVR-Archäologischer Park 
Xanten / LVR-RömerMuseum 
De Limes aan de Nederr�n

Uit allerlei nieuw ontdekte over-

bl�fselen van Romeinse militaire 
installaties aan de Nederr�n bl�kt 
hoe belangr�k de noordwestel�ke 
grens voor het Romeinse imperium 

is geweest. Kom meer te weten 

over het leven van de legionairs: 

met replica’s van Romeinse sche-

pen, een begaanbare Limes en 

digitale tools. Hoe was het dage-

l�ks leven in de schaduw van het 
Romeinse leger aan deze en de 
andere kant van de R�n?
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