
 

 

 

 

 

Forum Hadriani: hoe ze�en we 

dit werelderfgoed met elkaar op de kaart? 

 

 

 

 

 

Wist u dat de gemeente Leidschendam-Voorburg Romeinse resten binnen de 
gemeentegrenzen heeft? Onder park Arentsburgh, de volkstuinen en het 
Agoraveld liggen de resten van de Romeinse stad Forum Hadriani. Van het 
befaamde Kanaal van Corbulo, dat langs de stad liep, worden regelmatig 
delen teruggevonden. Sinds deze zomer is het niet alleen Rijksmonument, 
maar ook deel van Unesco’s werelderfgoed!  

Wij willen ons erfgoed graag de aandacht geven die het verdient. Houdt u van 
geschiedenis? En van Romeinen? En wilt u daar iets mee doen? Denk, praat 
en doe mee aan het levend houden van dit werelderfgoed!  

 

Project met steun van het Fonds voor Cultuurpar�cipa�e 

Het landelijk Fonds voor Cultuurpar�cipa�e (FCP) hee� de subsidieaanvraag 
gehonoreerd om te onderzoeken of in park Arentsburgh weer een ontmoe�ngs-
centrum over Forum Hadriani mogelijk is. De verkenning is op persoonlijke �tel door 
twee betrokken, in de buurt wonende archeologen aangevraagd.  



Het project is �jdelijk en loopt tot mei 2022. Wij hopen voor deze �jd  samen met u 
en de professionals in kaart te hebben gebracht wat (on)mogelijkheden zijn.  

Een grote rol zal weggelegd zijn voor de inbreng van de direct omwonenden, vandaar 
deze flyer in uw brievenbus. Waar ooit de visie op erfgoed was: de professionals 
moeten alles regelen, verschui� deze zienswijze steeds meer naar: erfgoed hee� 
voor iedereen betekenis. Wat kunnen we met elkaar bereiken en uitdragen?   

Meer over deze zogeheten Faro-werkwijze vindt u hier: 
h�ps://bit.ly/toelich�ngfarowerkwijze

-   

 

Onze werkwijze 

Vier keer zullen we elkaar �jdens dit project online plenair speken. En elke digitale 
bijeenkomst starten we met een korte inleiding door een archeologisch specialist 
over Forum Hadriani en de Romeinse �jd, over de Limes en over het werelderfgoed. 
We hopen daarmee te informeren, inspireren en te verbinden om zo niet alleen te 
onderzoeken, maar direct te kunnen bijdragen aan de spotlights op dit 
werelderfgoed. Wilt u meeluisteren en meepraten? Graag! Dat kan vanuit uw eigen huis.  

De eerste online bijeenkomst is op donderdag 16 september 2021 van 19.30 – 21.00 
uur via Zoom. Aanmelden kan via monique@bureaucommunique.nl o.v.v. ‘Forum 
Hadriani ontmoe�ngen’ met uw naam en adresgegevens, dan krijgt u de link voor het 
eerste overleg uiterlijk dinsdagavond 14 september toegestuurd.  

De avond zal beginnen met een introduc�e op de Romeinse �jd in de regio door drs. 
Ab Waasdorp, expert op het gebied van Romeinen in de regio Den Haag. De volgende 
lezing (voorlopige planning eind oktober) zal gaan over de stand van zaken in het 
archeologisch onderzoek naar Forum Hadriani door dr. ing. Mark Driessen 
(Universiteit Leiden). 

We hopen u op 16 september digitaal te ontmoeten! 

 

 Monique Deege en Carola Nooijen
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