Wandelen met de Romeinen
Stadswandeling van ca. 45 minuten

Tijdens deze wandeling in het centrum van Alphen aan den Rijn zien we vele emaillen
borden van gewone Romeinen, zo’n 2.000 jaar geleden aanwezig in forten in Alphen en
ooit vastgelegd op schilderijen.
We starten bij het gemeentehuis, ingang stadhuisplein 1-7. Niet bij de draaideur maar
rechts bij de ingang van de parkeergarage. Wanneer we door de buitendeur naar binnen
gaan zien we rechts een lift. Links naast de lift is een groot raam en daar is het eerste
beeld. Is deze deur gesloten dan gaat u 6 meter naar rechts en kunt u door het
buitenraam toch dit bord zien. In het gemeentehuis ziet u recht voor u een rij balies.
Rechts ervan is een trap. Die gaat u op en draaiend naar links is er nog een trap.
Bovenaan ziet u het tweede bord. Loop nu naar links tot u bij de lift bent en kijk dan naar
links. Daar bevindt zich het derde bord. Verlaat het gemeentehuis door de ingang
waardoor u bent binnengekomen en loop rechtdoor de Sint Jorisstraat in. Gelijk links op
de muur hangt nummer vier. Om de looproute logisch te houden wijken we soms af van
de nummering, zo komt nummer vijf later.
Sla nu links af het Fossapad op en kijk gelijk op de muur voor afbeelding nummer zes,
verder op dit pad hangt nummer zeven.
Volg dit pad tot op de brug en stop bij de tweede paal rechts. Dan hangen daar nummer
acht en negen op de bakstenen muur. Als u verder omhoogkijkt, ziet u op de blinde muur
nummer tien.
Ga na de brug naar rechts en op het eind weer
naar rechts de Postbrug over. Loop rechtdoor
tot het pand van Koppes Makelaar. Bij de ingang
van de parkeergarage, Julianastraat, hangt, vrij
hoog, bord nummer elf. Aan de overkant naast
de aluminimum bekleding van het theater hangt
nummer tweeëntwintig.

Sla op de hoek van de Julianastraat en het Rijnplein, rechts de Sint Jorisstraat in. Hier
hangen in de parkeergarage de nummers dertien en veertien, de garage is alleen met een
parkeerkaartje te openen, of meelopen met iemand die wel een kaartje heeft.
Onderstaand de borden die u misschien mist.

Nummer vijftien vindt u hoog boven huisnummer 22, sla nu linksaf het Fossapad op. Vlak
voor het einde rechts hangt de eerder overgeslagen nummer vijf.
Kijk voordat u links de hoek omgaat door het raam, dan ziet u recht voor u op de muur in
het gebouw de nummers zestien en zeventien. Na circa 60 meter is er een deur van
Palatijn nr. 4 t/m 42, binnen links op de muur hangt bord nummer achttien.
We slaan nu rechtsaf en direct op de smalle uitstekende muur hangt nummer negentien.
Loop nu een klein stukje door tot de Adventskerk. Daartegenover hangt nummer twintig
op circa tien meter hoogte. Keer nu terug op uw schreden en loop ongeveer 100 meter
terug naar het Rijnplein. Ga rechtsaf tot het water en sla dan links af de Prins Clauskade
op.
Na de aluminium beplating van het theater hangt nummer eenentwintig op de
gemetselde muur. Dit is het laatste portret van de gewone Romeinen, MAAR… op het
plein zijn nog meer verwijzingen naar de Romeinen, zoals de beelden boven op de
gebouwen.
Loop terug langs het water richting de ophaalbrug. U
ziet dan links in het trottoir een halfrond trappetje
met een Romeinse tekst. De vertaling staat op een
bordje op de eerste trede.
Achter u ziet u de H&M.
In de grijze bestrating
ervoor liggen enkele vergrote kopieën van de 700
Romeinse munten, die hier daadwerkelijk zijn gevonden
tijdens werkzaamheden.

Als u rechts de Sint Jorissteeg weer inloopt komt u terug bij het gemeentehuis waar deze
wandeling ook begon. ●
Wilt u alle platen thuis op uw gemak bekijken, ga dan naar de website van de kunstenaar
Titus Nolte (http://tnstudio.nl/) en click op het kopje ‘Portfolio’.
Wilt u meer weten over de Romeinen in Alphen aan den Rijn, dan heeft het Gilde Alphen aan
den Rijn een speciale rondleiding, die u via de VVV met een gids kunt boeken.
Of neem contact op met Ton Dalman, coördinator stadswandelingen,
Stichting Gilde Alphen aan den Rijn. Tel.: 06 216 12 338.
E-mail: stadswandelingen@gildealphenaandenrijn.nl, ton.dalman@gildealphenaandenrijn.nl
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Dit is een stadswandeling, samengesteld door VVV Alphen aan den Rijn.
Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in andere wandelingen of
fietstochten?
Bezoek dan de VVV in het centrum (tot september 2020):
Pieter Doelmanstraat 19 (bij de Alphense brug)
2405 CE ALPHEN AAN DEN RIJN
Tel.: (0172) 42 44 21

➔ I.v.m. het Corona-virus zijn we gesloten tot 1 juni 2020

