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In het weekend van 2 en 3 juni komt de Romeinse 
tijd op spectaculaire wijze tot leven op het Kops 
Plateau in Nijmegen. Een gevarieerd programma 
laat jong en oud deze bijzondere periode in onze 
geschiedenis zien, horen, ruiken, proeven, voelen 
en beleven.
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Het Romeinenfestival en het Weekend van de Archeologie 
worden mede mogelijk gemaakt door onze subsidiegevers 
en sponsoren: 

Info:  www.romeinenfestival.nl  / www.weekendvandearcheologie.nl
Foto’s: Stichting Romeinenfestival  | Vormgeving: Stijl10

BAAC Archeologie en Bouwhistorie, Synthegra Archeologie, Firma Basten
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Programma 2 & 3  juni
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Kops Plateau
Het Romeinenfestival wordt niet zomaar op het Kops Plateau gehouden. 
Hier werd rond 12 voor Christus een van de eerste Romeinse forten van 
Nederland aangelegd. In de jaren ’90 is een groot deel van het Kops 
Plateau opgegraven. Archeologen vonden veel sporen van het Romeinse 
fort en de bewoning daarvan. 

Gladiatoren
De arena biedt bloedstollende gevechten tussen gladiatoren. De 
gevechten kennen verschillende regels en wapens, want ze zijn 
geworteld in oude Romeinse tradities. De beste 21e-eeuwse 
gladiatoren komen uit Hongarije en zijn speciaal naar het 
Romeinenfestival gehaald. 

Ruiterij, legionairs & artillerie
Op het Demoveld kun je genieten van een demonstratie van het 
Romeinse leger in al zijn facetten. Een van de hoogtepunten is ook 
dit jaar de rij- en vechtkunst van de Romeins-Bataafse ruiterij. 
Zonder stijgbeugels, want die kende men in die tijd nog niet. Ook 
krijgt het publiek uitleg over de verschillende soorten soldaten en 
hun bewapening.

Archeologisch Spreekuur
Tijdens het Romeinenfestival kunnen bezoekers hun ar-
cheologische vondsten meenemen en laten beoordelen 
door archeologen van de gemeente Nijmegen. De 
vondsten kunnen uit alle historische perioden komen, 
van prehistorie tot en met WO II. De specialisten 
vertellen over de ouderdom en functie ervan.

Archeologische opgraving
Tijdens het Romeinenfestival wordt er op het festival-
terrein een archeologische opgraving nagebootst. 
Professionele archeologen en amateurveldwerkers 
tonen de verschillende fasen van een opgraving en 
kunnen daar boeiend over vertellen. Natuurlijk 
kunnen bezoekers zelf ook aan de slag!

Markt en marskamp
Tijdens het Romeinenfestival is er een markt vol Romein-
se spullen, hapjes, souvenirs, ambachten en informatie. 
Ook is er een marskamp ingericht. Zo’n kamp werd na 
een dagmars van 30 kilometer in vijandelijk gebied 
elke dag opnieuw aangelegd.

Workshops & demonstraties
Op het hele terrein is voor jong en oud een heleboel te 
zien en te beleven. Doe mee met een van de workshops 
en neem een kijkje bij de verschillende demonstraties.  
Proef het Romeins eten en drinken en bekijk de Romeinse 
ambachten. Kinderen kunnen een legionairstraining vol-
gen, een eigen theater-masker ontwerpen, een olielamp 
of fibula maken en nog veel meer.

Radboud Universiteit geeft lezingen
Tijdens het Romeinenfestival verzorgt de Radboud Universiteit Nijmegen 
verschillende lezingen. De lezingen zijn bestemd voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de Romeinse tijd. Hoogleraren dalen van hun leerstoel 
af en praten enthousiast over onderwerpen zoals Romeinse keizers, 
aquaducten, Romeinse vrouwen, de Bataafse opstand, wandschilderingen, 
de Romeinse grens en de inrichting van Romeinse huizen. 
Zaterdag 2 juni
> Rien Polak - Wat iedereen zou moeten   
   weten over de Romeinse rijksgrens
> Sanne van Poppel - Julius Civilis en de            
   Bataafse Opstand
> Gerda de Kleijn - Aquaducten
> Stephan Mols - Romeinse woningen 
   en hun inrichting

Zondag 3 juni
> Olivier Hekster - Romeinse keizers
> Suzanne van de Liefvoort - Romeinse  
   wandschilderkunst
> Raphael Hunsucker - Keizer Augustus  
   en de stad Rome
> Diederik Burgersdijk - Zenobia
> Lien Foubert - Romeinse vrouwen

Rondleidingen
Tijdens het festival zijn er gratis rondleidingen 
langs de belangrijkste plekken van het fort.
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