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OPEN MONUMENTENDAG 

De Stichting Osger organiseert ook dit jaar weer de Open Monumentendag op 11 en 12 september. 

Het thema is dit jaar “Mijn monument is jouw monument” waarbij landelijk inclusiviteit wordt 

nagestreefd bij het toegankelijk maken van monumenten voor iedereen.  

De bijdrage van de Historische Vereniging heeft dit jaar de vorm van een fiets/wandeltocht langs 

onze informatiezuiltjes. Nadere informatie volgt  via de brochure over Open Monumentendag 2021. 

Deze wordt op 25 augustus gepresenteerd en is vanaf die datum o.a. te vinden op 

www.openmonumentendagoegstgeest.nl. 

 

LEZING OVER HET WERK VAN ARCHITECT JESSE 

De Historische Vereniging Oegstgeest 

organiseert in de aanloop naar Open 

Monumentendag een lezing van Anneke 

Jesse,  kleindochter van Hendrik Jesse. 

Deze lezing kon vorig jaar niet doorgaan 

vanwege de Coronapandemie. Dit jaar 

zijn er 35 toegangskaarten beschikbaar 

om deze lezing bij te wonen op woensdag 

1 september, aanvang 20.00 uur in het 

Gemeentehuis. Er is geen pauze en er 

kunnen geen consumpties worden 

verstrekt. De toegang is gratis. 

U kunt zich aanmelden door een mailtje 

te sturen aan de secretaris van de 

Vereniging. In dit geval is het ‘wie eerst 

komt, eerst maalt’. Graag aanmelden uiterlijk op 28 augustus. U krijgt dan op 30/31 augustus de 

uitnodiging  (via de mail) toegestuurd. 

Foto: het Oude Raadhuis aan het Wilhelminapark vlak na de oplevering (ca 1900). 

DE LIMES ALS UNESCO ERFGOED 

U heeft het ongetwijfeld gehoord: Nederland is drie Unesco monumenten rijker: de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en de Koloniën van Weldadigheid kregen veel aandacht. Maar op 27 juli kwam 

er nog  icoon van wereldformaat bij:  de Neder-Germaanse Limes kreeg de status van Werelderfgoed 

toegekend. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van ons deel van 

de Limes, vertegenwoordigd door in totaal 19 archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, 

verspreid over de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. 
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UNESCO-Werelderfgoed 
Samen met Duitsland heeft Nederland in 2020 een deel van de Limes voorgedragen voor de 

Werelderfgoedstatus: namelijk het deel dat de grens vormde van de Romeinse provincie Neder-

Germanië. Sommige delen van de Limes zijn al ingeschreven, zoals de Muur van Hadrianus en de 

Boven-Germaanse Limes. Andere delen zijn in een vergevorderd stadium van voorbereiding. 

Kenmerkend voor het deel dat nu is toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst, de Neder-Germaanse 

Limes, is onder meer de innovatieve manieren die de Romeinen bedachten om om te gaan met de 

grillige rivier, het netwerk van forten dat langs de rivier is gebouwd en de bijzonder goed bewaarde 

houtresten. 

Grootste archeologische monument 
De Limes was 2000 jaar geleden de buitengrens van het Romeinse Rijk. In de tweede eeuw na Chr. 

was het Romeinse Rijk op zijn grootst en het omvatte delen van Europa, het Midden-Oosten en 

Noord-Afrika. Het werd omringd door een ingenieus grenssysteem van meer dan 7500 kilometer 

lang. In Nederland liep de Limes langs de rivier de Rijn. De Rijn vormde een natuurlijke grens en op de 

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

gemeenschappen vestigden zich in de nabijheid, dreven handel of gingen de strijd aan. Meer dan 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 zoals sieraden en 

glaswerk, schepen, resten van forten, maar ook wapens en gereedschap kom je hier tegen. De Limes 

is het grootste archeologische monument van Nederland. 

In onze regio gaat het om de Castellumterreinen (Matilo en Brittenburg). Het Praetorium Agrippinae 
in Valkenburg, het Forum Hadriani en het kanaal van Corbulo in Leidschendam/Voorburg. 

Afbeelding: De Romeinse Limes in Neder-Germanië 

 

 

Bronnen: Provincie Zuid Holland en Canon van Nederland. 


