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Het meerjarenplan 2014-2017 is ingericht als een plan 
voor een organisatie in oprichting. Dit Jaarverslag volgt 
daarom ook de opzet van het meerjarenplan en het 
werkplan van 2016. Het vergroten van de bekendheid, 
waardering en kennis van de Romeinse Limes heeft 
een lange adem nodig, maar in dit jaarverslag is te 
lezen dat er in 2016 al (weer) heel veel bereikt is. 

Inleiding 

2016 stond in het teken van oogsten en nieuwe 
samenwerkingen. De Romeinenweek kreeg weer 
meer deelnemers, aandacht en bezoekers. In het 
kader van die week is er een boekje uitgegeven 
‘De Romeinse Limes in Nederland’, dat breed is 
verspreid. Vlak voor de week verscheen het boek 
‘De Grens van het Romeinse Rijk in Gelderland, 
geschreven door Paul van der Heijden, bestuurslid 
van de RLN. Dat heeft voor veel publiciteit gezorgd 
in bijv. De Volkskrant. In de zomer had de Romeinse 
Limes internationale aandacht op het ICOM congres 
in Milaan, georganiseerd en gefinancierd door ICOM 
Nederland. In 2017 verschijnen daarover twee 
artikelen in internationale museale bladen en zal 
een e-publicatie door ICOM Nederland uitgegeven 
worden. Het Limes Partnerschapsprogramma 
kreeg weer aanwas en alle deelnemers hebben de 
nieuwe logo’s en het nieuwe boekje Communicare! 
ontvangen, dat in samenwerking met erfgoedhuizen 
en RomeinenNU is ontwikkeld. Twee parallel lopende 
tentoonstellingen werden in september geopend in 
het Centraal Museum en het Museum Het Valkhof, 
beiden bestuurlijke partners van Romeinse Limes 
Nederland. Een tijdelijke tentoonstelling in het 
Rijksmuseum voor Oudheden over de Romeinse 
Kust, met aandacht voor de Romeinse Limes, startte 
in mei en zal langs de kust reizen. Voor het Centraal 
Museum heeft de RLN ism een extern bureau de 

tentoonstelling ‘Geld van de Limes’ gepromoot, en 
samenwerking gezocht met andere Limes-partijen in 
Utrecht. De projecten MijnLimes en Limesvouchers 
werden afgerond in april en mei 2016. De Stichting 
heeft actieve landelijke en regionale promotie 
gevoerd voor deze en andere initiatieven. De Lange 
Afstand Fiets- en wandelroutes die door de ANWB 
en Wandelnet worden ontwikkeld, zijn in concept 
gemaakt met advies van de Stichting, en zullen in 
mei 2018 daadwerkelijk gerealiseerd en gemarkeerd 
worden. Een nieuw, belangrijk partnerschap is 
gevormd met de Maand van de Geschiedenis wat 
enorme landelijke media-aandacht heeft gekregen 
in oktober, mede dankzij het thema ‘Grenzen’. 
Ook met de Nationale Archeologiedagen is een 
samenwerking uitgesproken, om elkaars activiteiten 
en evenementen te promoten. Daarnaast werden 
tientallen projecten opgestart in het Limesveld 
en activiteiten georganiseerd, die alle door de 
communicatiekanalen van de Stichting werden 
gepromoot. 

Bijgevoegd Factsheet, aan het eind van het verslag, 
bundelt alle activiteiten en publieksbereik van de 
Stichting en haar (bestuurlijke) partners in een 
oogopslag.

2016 in het kort
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PARTNERSCHAPSPROGRAMMA
In 2016 is het partnerschapsprogramma verder gepromoot 
en met succes uitgebreid. Inmiddels zijn er 54 partners, 
van vrijwilligersorganisaties, tot aan middelgrote musea, 
ondernemers en toeristische partijen partner geworden. 

VOORBEREIDING BETAALD 
PARTNERSCHAP
Er is vanaf september gewerkt aan een plan voor betaald 
partnerschap. In de eerste contracten voor partnerschap 
staat vermeld dat men akkoord gaat met een kleine bijdrage 
in de toekomst. De Stichting heeft naar mogelijkheden 
gezocht voor een betaald partnerschap en wat de Stichting 
daarvoor terug kan doen. Tevens zijn diverse gesprekken 
gevoerd met partners wat zij van een betaald partnerschap 
vinden, en wat ze ervan verwachten. Omdat het 
onderhouden van partners- die ook benefits terugkrijgen- 
veel tijd kost, is de basis: hou het eenvoudig. Een plan met 
gestaffelde bijdragen, afhankelijk van de grootte van de 
instelling, en commercialiteit, was gepland om eind 2016 
gereed hebben, om in 2017 uitgerold te kunnen worden. 
Er zijn echter 2 projecten bij gekomen, die van groot 
belang zijn voor het succes van een partnerschap. Dat zijn 
de nieuwe website- beter ingericht voor bezoekers en 
geïnteresseerden- en de Merk- en Marketingstrategie ism 
provincie Zuid-Holland. We zullen daarom in 2017 starten 
met de uitrol van het betaalde partnerschapsprogramma, 
na oplevering van de Merk- en Marketingstrategie, die we 
met het Limesveld zullen gaan delen.

NETWERKDAG
Vanuit heel Nederland waren op 28 september 140 
deelnemers in Castellum Hoge Woerd bijeen om kennis 
en informatie uit te wisselen, elkaar te inspireren en te 

netwerken. De netwerkdag had als thema: ‘Over de grens’. 
Twee externe sprekers waren Victoria van Krieken van de 
Liberation Route en Christof Flügel uit Beieren, die al 10 
jaar betrokken is bij de werelderfgoednominatie van andere 
Romeinse Limes trajecten.

Er volgden zes workshops waaruit elke deelnemer er twee 
kon kiezen. Elke workshop behandelde een ander aspect, 
breed ingestoken, van promotie, tot aan de status van de 
werelderfgoednominatie, ‘romeins eten’ en ‘Limes in de 
Spotlights’, waar partners elkaar informeerden over hun 
projecten. 

LIMESFORUM
Op 11 mei organiseerde de Stichting een Limesforum 
over het Onderwijs. Aanwezigen waren educatoren, 
museummedewerkers, entoen.nu, leraren en erfgoedhuizen. 
Specifieke focus was het op te zetten Onderwijsplatform, 
dat kwalitatief goed lesmateriaal voor onderwijs zal 
bundelen over de Romeinse Limes en de Romeinse tijd. 
Conclusies: De portal heeft veel potentie, wordt door 
alle aanwezigen toegejuicht en van advies voorzien in de 
ontwikkelfase. In aanloop naar de opzet van het platform is 
inmiddels contact gezocht met onderwijsmethodes, en voor 
het functioneren en ter evaluatie van het Onderwijsportal 
is al contact gezocht met diverse docenten, leraren, overige 
onderwijsportals en de VGN. 

LEZING ICOMOS
De directeur heeft een lezing gegeven op 14 december 
voor ICOMOS leden bij DutchCulture, onder de titel ‘het 
onzichtbare zichtbaar maken’.
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HET TEAM
Het team van RLN is van samenstelling veranderd. Per 1 mei heeft Astrid Hertog de directeursfunctie 
van Manon Henzen overgenomen, die op 1 april afscheid heeft genomen. Daarnaast wordt de vrijwillige 
functie van webredacteur vanaf 1 maart door Gerda Blommaert vervuld en zijn twee vrijwillige redacteurs 
aangesteld, die verhalen en recensies schrijven. De directeur staat voor 10 uur per week in de boeken. 
De coördinator is voor 8 uur per week aangesteld. 

BESTUUR
Marc Wingens, directeur Erfgoed Gelderland, is voorzitter geworden, na het 
vertrek van Andries Ponsteen.

FINANCIELE MIDDELEN
Na een presentatie van een onderzoek door de KNHM is in de managementgroep van de 
Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) besloten om extra financiële middelen bovenop de 
basissubsidie toe te kennen, zodat het niveau weer op dat van het eerste jaar is gekomen. De 
toegezegde extra  € 20.000 voor 2016 is pas in oktober overgemaakt, waardoor het effectief 
besteden van de gelden uit is gebleven en deze gelden doorgeschoven werden naar 2017. Daarnaast 
zijn door de NLS voor enkele aparte opdrachten gelden verstrekt, zoals voor Fondsverkenning, 
Beeld/fotografieproductie en de Merk- Marketingstrategie. 

Organisatie
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WEBSITE
romeinselimes.nl moet primair een website voor publiek zijn 
en laten zien waar de Romeinse Limes in Nederland zichtbaar 
en beleefbaar is. We hebben de online-strategie iets aangepast, 
door via onze social media vaker naar onze pagina’s te 
verwijzen, zodat er meer en ook nieuwe bezoekers op terecht 
komen. 

Dit heeft geresulteerd in een toename van websitebezoekers 
van 39.948 tot 50.202, waarvan 78,3 % nieuwe bezoekers zijn. 
Er zijn gedetailleerde statistieken voorhanden. 

De pieken in het aantal bezoekers waren tijdens de 
Romeinenweek, de Maand van de Geschiedenis en in november 
en december tijdens de extra promotiecampagne voor ‘Geld 
van de Limes’ en de Utrechtse ‘Limeslocaties’. 

Wat waren de plannen met de website?
De wens was en is om de website aan te passen tot 
een publieksgerichte site, mobile responsive, met betere 
agendafunctie en zoekmodules voor geïnteresseerden. 
De gehele indeling kan anders, meer gericht op publiek en 
toeristen. Maar de middelen ontbraken daarvoor. Daarom 
is met de Nederlandse Limessamenwerking in juni een 
project opgestart om de website te vernieuwen, met een 
drieledige indeling; Informatie voor het algemene publiek, 
een Onderwijsgedeelte (te plannen Onderwijsportal) en 
een onderdeel over de Werelderfgoednominatie. Deze drie-
eenheid zou zorgen voor onderlinge kruisbestuiving tussen 
het Werelderfgoednominatie proces en het Publieksbereik. 
Het project is echter aan het einde van het jaar gestrand. 

Nieuwe website/Onderwijsportal
In 2017 wordt daarom gestart met de Onderwijsportal, met 
de bestaande webbouwer en host Insiders. Tegelijkertijd zal 

bekeken worden hoe een update van de Algemene website 
gerealiseerd kan worden. Omdat de budgetten van de NLS en 
RLN niet meer samengevoegd zijn, zal vanaf begin 2017 direct 
fondsenwerving voor het Onderwijsgedeelte plaats moeten 
vinden, om dit project te kunnen realiseren.  

SOCIAL MEDIA
De (iets aangepaste) strategie bij social media volgde het 
principe om zoveel als mogelijk traffic te genereren naar onze 
eigen website, waardoor nieuwe bezoekers geïnteresseerd 
raken in wat er nog meer te beleven is rond de Romeinse Limes. 
Ook hebben we facebook actiever ingezet en diverse malen 
een post gepromoot. Doordat er meer publieksnieuwtjes 
waren, zoals de drie tijdelijke tentoonstellingen en de Maand 
vd Geschiedenis konden we vaker interessante berichten 
plaatsen en nieuwswaarde creëren. 

Er was een grote toename aan mediavermeldingen in 
2016 door free publicity maar ook door advertorials. De 
grootste mediamomenten hebben we weten te creëren 
rondom de Romeinenweek, de Maand van de Geschiedenis- 
waarbinnen ook de Nationale Archeologiedagen vielen en de 
tentoonstellingen ‘Geld van de Limes’ en ‘Gezichten van de 
Limes’. Er waren o.a. vermeldingen en artikelen in de NRC, De 
Volkskrant, de Telegraaf, Monumenten, de programmakrant 
van de Maand van de Geschiedenis, op Archeologie online, in 
diverse regionale- en stadskranten en op online media. 
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Online communicatie

Free Publicity & 
Advertorials

Ruim 400 bij ons bekende mediavermeldingen in 2016 
NIEUWSBRIEVEN
Het aantal abonnees van beide nieuwsbrieven is in totaal met 
maar liefst met 48% toegenomen. 

Nieuwsbrief Romeinse Limes voor Publiek in 2016: 

van 130 naar 314 abonnees.
Limes Nieuws voor partners en betrokkenen 2016:

van 387 naar 453 ontvangers.

510

1903

129
397

3 persberichten verspreid
Specials in Archeologie Magazine en Isgeschiedenis, en middels 
de gekoppelde nieuwsbrieven, facebook en tweets
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HUISSTIJL EN 
COMMUNICATIEHANDBOEK
Er is voor partners en betrokkenen van de 
Romeinse Limes een huisstijlgids gemaakt. 
Deze bestaat uit een boekje (digitaal 
en druk) met uitleg over gebruik van de 
huisstijl, logo sets, digitale banners en een 
update van de Limeskaart. Verspreiding van 
het materiaal heeft in 2016 plaats gevonden. 
In samenwerking met RomeinenNU en de 
erfgoedhuizen is een handboek gemaakt 
met communicatietips voor partijen 
die zich bezig houden met de Limes en 
Romeinen in Nederland. 

Communicatiemiddelen Landelijke evenementen

Met de Nederlandse Limessamenwerking zijn folders 
ontwikkeld over de Romeinse Limes. In samenwerking met 
Centraal Museum Utrecht, Museum Hoge Woerd, Fort 
Vechten en DOMunder en met budget van de provincie 
Utrecht, zijn in het kader van de tentoonstelling daar Geld 
van de Limes 20.000 ansichtkaarten ontwikkeld over de vier 
locaties en verspreid in de provincie Utrecht. Advertorials 
zijn geplaatst op Isgeschiedenis, in het Geschiedenis 
Magazine en op Archeologie Online, en 2 verhalen zijn 

geschreven voor UtrechtAltijd. Daarnaast heeft de 
Stichting 500 tasjes met ontwerp van de coördinator van 
de Stichting laten maken, ter promotie van de Romeinse 
Limes tijdens de Romeinenweek en andere activiteiten. 

Aanzet voor Naamsbekendheidonderzoek
De ANWB heeft in 2016 toegezegd dat in 2017, gekoppeld 
aan de ontwikkeling van de Limeswandel- en fietsroutes, 
een nulmeting voor naamsbekendheid uitgevoerd wordt. 

PROMOTIEMIDDELEN

LIMES VOUCHERS

ROMEINENWEEK
Weer groeide het succes van de Romeinenweek, georganiseerd 
door RomeinenNU, temeer daar er financiering is bijgekomen van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie. Bijgevoegd is het factsheet 
van de Romeinenweek, waarin de Romeinse Limes aandacht 
krijgt.

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS - GRENZEN
De RLN is inhoudelijk partner geworden en heeft met de 
Nationale Archeologiedagen en RomeinenNU de promotoe 
verzorgd. Onder het thema Grenzen heeft de Romeinse Limes veel 
aandacht gekregen in landelijke en regionale pers, waaronder in 
de Telegraaf. Maar ook als speciaal ’weetje’ in de programmakrant 
van de Maand vd Geschiedenis en de VPRO gids. 

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
Paul van der Heijden, directeur RomeinenNU en bestuurslid RLN, 
was een van de sprekers tijdens de Nacht van de Geschiedenis in 
het Rijksmuseum over de Romeinse Limes.

In mei 2016 is het laatste product in de reeks Limesvouchers 
opgeleverd, gefinancierd door de NLS en georganiseerd 
door RLN: Romeinse Veldtochten, 7 wandelingen langs de 
Noordgrens van het Romeinse Rijk. De directeur van RLN 
nam het eerste exemplaar in ontvangst op de laatste dag van 
de Romeinenweek in Castellum Hoge Woerd. 
Een overzicht van alle gesteunde initiatieven is te vinden op: 
http://www.romeinselimes.nl/nl/vouchers .

MIJN LIMES
Mijn Limes was een project dat burgerinitiatieven stimuleert, 

geënt op het thema Romeinse Limes. Het is mogelijk 
gemaakt door de KNHM (Koninklijke Nederlandse 
Handelsmaatschappij), ARCADIS en de NLS. Het project is in 
2015 gestart en op 2 april 2016 afgerond met de bekendmaking 
van de winnaars. Mijn Limes is tevens gepresenteerd op 
internationale Limes bijeenkomsten. Op de website zijn alle 
projecten vermeld: http://www.romeinselimes.nl/nl/mijn-
limes, en het plan is daarvan een inspiratie-pdf te maken. Een 
filmpje over het project Mijn Limes is hier te vinden:  https://
www.youtube.com/watch?v=2khL32suDhM&feature=youtu.
be 

Stimuleringsprojecten
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LIMES IN MUSEA
RLN vindt het belangrijk dat de Limes goed zichtbaar 
is in de Nederlandse musea en de bestuurlijke partners 
konden daaraan bijdragen. De RCE heeft een programma 
lopen; VER-gelden- Visie Erfgoed en Ruimte, t.b.v. 
drie hoofddoelstellingen: meer bekendheid en meer 
bescherming van de Nederlandse Werelderfgoederen 
en meer en betere samenwerking realiseren tussen 
partijen die bij het behoud en management van deze 
Werelderfgoederen zijn betrokken. Museum Het Valkhof 
diende als projectleider een aanvraag in met het doel de 
Limes duurzaam en meer zichtbaar te maken in musea. 
Dit project zal in zijn geheel in 2017 worden afgerond. 
In 2016 zijn mede met dit budget twee tentoonstellingen 
gerealiseerd in Centraal Museum Utrecht en Museum Het 
Valkhof en is bijgedragen aan de tentoonstelling Romeinse 
kunst in het RMO. Daarnaast is een ‘satellietbeeld’ van 
de Limes gerealiseerd dat via de website van de RLN te 
downloaden is. In 2017 zal als project nog de website 
“Limes op de kaart” worden gerealiseerd. Dit interactieve 
platform is voor iedere organisatie die de Limes via 
digitale middelen wil presenteren, beschikbaar.

Het toekomstbeeld is om met alle musea langs de Limes 
in een programmeringsoverleg plannen te creëren om 
de Limes eenduidig en gezamenlijk op de kaart te zetten. 
Zoveel mogelijk gebruikmakend van elkaars expertise en 
reeds bestaande middelen en producten.

Deze projecten kunnen gezien worden als een opmaat 
naar de internationale tentoonstelling over de Romeinse 

Limes, die in 2020-2021 met Duitse partners georganiseerd 
zal worden, in het kader van de werelderfgoednominatie.

INTERPRETATIEKADER
Het Interpretatiekader is  eind oktober 2016 gelanceerd 
en is bedoeld voor iedereen die over de Romeinse Limes 
(publieks)producten en presentaties wil maken. http://
www.romeinselimes.nl/nl/interpretatiekader 

ROUTES
Door Wandelnet en ANWB is in 2016 gestart met de 
ontwikkeling van Lange Afstandswandel- en fietsroutes  
langs de Limes in Nederland. De eerste concepten 
werden eind 2016 opgeleverd en zullen in 2017 definitief 
gemaakt worden. De lancering zal plaatsvinden tijdens 
de Romeinenweek in 2018. De rol van de Stichting is 
het inhoudelijk beoordelen van de routes, zoveel als 
mogelijk langs Limeslocaties, en de informatievoorziening 
verzorgen die in de route- begeleiding en boekjes zal 
worden opgenomen. 

FONDSVERKENNING LANDELIJKE EN 
EUROPESE FONDSEN
Door de NLS is een budget ter beschikking gesteld 
om een Quickscan van landelijke en Europese fondsen 
te maken, gericht op de potentie van financiering voor 
diverse projecten van de Romeinse Limes. Dit rapport 
kan op aanvraag toegestuurd worden.

Landelijke projecten

ICOM Nederland (International Council of Museums) 
heeft met de RLN en diverse nationale en internationale 
partijen in juli 2016 een internationale sessie georganiseerd 
over de Romeinse Limes tijdens de General Conference 
van ICOM in Milaan. Onder de titel The Roman Frontier 
along the River Rhine- the role of museums in revitalizing 
cultural landscapes. Dit project is financieel gedragen door 
ICOM Nederland.

In 2017 wordt naar aanleiding van het congres met de 
zes sprekers een e-publicatie uitgegeven door ICOM 
Nederland, met financiële bijdragen van ICOMOS, de 
NLS en de Bavarian Department for Museums. Ook 
zullen er twee artikelen verschijnen naar aanleiding van 
deze sessie in media van ICOM, die een potentieel bereik 
hebben van 35.000 museumprofessionals. De directeur 
van de RLN, Astrid Hertog was al gestart met het Limes 

project van ICOM als bestuurslid van ICOM Nederland 
met mede bestuurslid Renger de Bruin, voordat ze 
directeur werd van de RLN. Voor meer informatie over 
deze conferentie en het eerste verschenen artikel: http://
www.romeinselimes.nl/nl/projecten/icom-2016 en http://
network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/
icmah/PDF/ICMAH2016conference_Milano.pdf 

Bianca Roelink van de werkgroep van de NLS heeft in 
Schotland en Engeland een presentatie gegeven over de 
burgerinitiatieven van MijnLimes. 

Internationale samenwerking 
en kennisdeling



Met de provincie Zuid-Holland en medegefinancierd door de NLS, is op initiatief van de Limes Netwerk-
tafel Zuid-Holland een Merk- en Marketingproject gestart. Eind 2016 zijn de bureaus The Missing Link en 
BRAND Urban Agency gecontracteerd door de provincie om een Merk- en Marketingstrategie te maken 
voor de Romeinse Limes, die breed gedragen zal moeten worden door Limes partners. Deze zal in 2017 
opgeleverd en gedeeld worden.

Merk en Marketingstrategie

VAN FACILITERENDE NAAR REGIE ROL
Waar in de eerste jaren met name de faciliterende en stimulerende rol belangrijk was, is er steeds meer behoefte 
aan gezamenlijkheid en ‘eenheid in diversiteit’. De RLN ziet het als haar rol om vanuit een overkoepelende partij hier 
actief een rol in te nemen. De Merk en Marketingstrategie, die vanuit het Interpretatiekader is opgesteld, is een goed 
voorbeeld hoe er eenheid door middel van een gezamenlijke paraplu gecreëerd en uitgedragen kan worden. Ook 
merken we dat er steeds meer vragen komen over extra financiering vanuit de RLN.

Positie RLN
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De Stichting zal in 2017 een meerjarenplan opstellen voor 2018 
– 2021, waarin programmalijnen op basis van  hoofddoelgroepen 
zijn uitgewerkt. Daarnaast zullen plannen die al in gang waren 
gezet gerealiseerd worden: het implementeren van een 
gezamenlijke Marketingstrategie (op basis waarvan het volgende 
meerjarenplan wordt gemaakt) en het Interpretatiekader, 
uitrollen van een betaald partnerschapsprogramma, een 
verbeterde publiekswebsite met onderwijsportal opleveren en 
organisatorisch bijdragen aan landelijke evenementen (activeren 
en inspireren). Daarnaast wordt een start gemaakt tot een 
programmeringsoverleg, met als belangrijkste deelnemers de 
musea en bezoeklocaties langs de Romeinse Limes.

Tekst: Astrid Hertog 

Ontwerp: Lotte Drouen

Beeld verantwoording: 
Romeinse Limes Nederland, 

Rijksmuseum van Oudheden,  

RomeinenNU,  Jeroen Savelkouls, 

MaartseHazen, Museum Het Valkhof

Blik op 2017

Colofon 

/RomeinseLimesNederland

/RomeinseLimesNL

www.romeinselimes.nl

Info@romeinselimes.nl


