
Het kanaal van Corbulo is een belangrijk 
onderdeel van de Romeinse geschiedenis in 
Nederland. In de Romeinse tijd verbond het 
kanaal de Maas en Oude Rijn met elkaar. Het 
wordt gezien als onderdeel van de limes, de 
noordelijke grens van het Romeinse rijk. 

Generaal Corubulo
In onder meer Leidschendam liggen de sporen van een bijna 2000 jaar oud 
kanaal in de bodem. Dat er ooit een Romeins kanaal tussen Maas en Oude 
Rijn liep, is al sinds de 16e eeuw bekend. In die tijd, ook wel de Renaissance 
genoemd, werden namelijk boeken uit de oudheid herontdekt waarin de 
aanleg van een kanaal werd beschreven. Hierdoor weten we dat de 
Romeinse generaal Cnaeus Domitius Corbulo, naar wie het kanaal ook 
vernoemd is, zijn soldaten opdracht gaf een kanaal te laten graven. Wanneer 
zij de eerste schop in de grond staken, is niet precies bekend, maar het zal 
omstreeks 50 na Chr. zijn geweest. 

Verbindende waterweg 
In de oude boeken worden verschillende redenen gegeven voor de aanleg 
van het kanaal. Zo zou Corbulo zijn soldaten bezig willen houden door ze een 
kanaal van 23 mijl (34 km) tussen de Maas en de Oude Rijn te laten graven 
en deze verbinding zou bedoeld zijn om de  gevaarlijke reis over de Noordzee 
te vermijden. Of dit de werkelijke en enige redenen waren voor de aanleg 
van de watergang is niet met zekerheid vast te stellen. Vermoedelijk 
hoefden de soldaten niet de volledige lengte van het kanaal te graven en 
konden ze voor een deel gebruik maken van bestaande kreken.

Hoofdstad van Cananefaten
Langs het kanaal van Corbulo ontstond na de opstand van de Bataven in 
69/70 na Chr. de hoofdstad van de Cananefaten: Municipium Cananefatium. 
Deze nederzetting groeide uit tot een stadje, kreeg een halve eeuw later 
onder keizer Hadrianus marktrechten en heette vanaf dat moment Forum 
Hadriani. Deze Romeinse stad is te vinden in Voorburg in het park 
Arentsburg. Langs het kanaal liep ook een weg, waarlangs in 1997 bij het 
Wateringse Veld in Den Haag vier Romeinse mijlpalen werden gevonden. 

Een verdwenen kanaal
Het onderhoud van het kanaal moet lastig zijn geweest. Zo had het getij 
invloed op het bevaarbaar houden van de watergang. Om het kanaal niet 
dicht te laten slibben, werden mogelijk dammen en sluizen gebruikt en 
zeker ook beschoeiingen. Uit opgravingen weten we dat het zuidelijke deel 
van het kanaal in de 2e en 3e eeuw werd gerenoveerd. Toen dit deel van 
Zuid-Holland eind 3e eeuw ontvolkte, raakte het kanaal in onbruik; het 
verlandde en ‘verdween’. De exacte loop van het kanaal is dan ook niet 
overal bekend.

Standbeeld van generaal 

Cnaeus Domitius Corbulo in 

Voorburg

In de eerste eeuw na Chr. 

gebruikten de Romeinen 

voornamelijk platbodems om 

materieel en troepen te 

vervoeren over binnenwateren. 

Deze boten waren niet 

zeewaardig. 

In de jaren 60 van de 20e eeuw 

werden bij Roomburg de eerste 

aanwijzingen voor een kanaal 

gevonden. Pas eind jaren 80 werd het 

kanaal voor het eerst met zekerheid 

aangetro�en, door amateur 

archeologen van de AWN voorafgaand 

aan de aanleg van de wijk Rietvink in 

Leidschendam. In deze wijk is een 

reconstructie gemaakt van een 

Romeinse brug en van een deel van 

het kanaal van Corbulo. 
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Kaartje globale verloop van het 

Kanaal: Het globale verloop van 

het Kanaal van Corbulo van 

Naaldwijk naar het Romeinse 

castellum Matilo bij Leiden. Al 

vanaf de Late Middeleeuwen 

werd gespeculeerd over de vraag 

waar het Romeinse kanaal 

aangelegd zou zijn. In de twee 

bronnen uit de Romeinse tijd 

staan geen topografische 

aanduidingen waaruit het exacte 

verloop van het kanaal kon 

worden afgeleid . 



In mei 2016 wordt op de locatie Leytsehof in 
Leidschendam proefsleuvenonderzoek 
gedaan in opdracht van de Vof Leidschendam 
Centrum i.s.m. de gemeente Leidschendam-
Voorburg. Het archeologisch onderzoek is 
noodzakelijk vanwege de geplande 
ontwikkeling en nieuwbouw. Hiermee wordt 
het in 2015 ontdekte kanaal van Corbulo 
nader onderzocht. 

Kanaal tussen Maas en Oude Rijn
Het kanaal van Corbulo was in de Romeinse tijd een verbinding tussen de 
Maas en de Oude Rijn. Het liep waarschijnlijk van Naaldwijk naar het 
Romeinse castellum Matilo bij Leiden. Het kanaal werd niet overal 
handmatig aangelegd, de Romeinen maakten zoveel mogelijk gebruik van 
bestaande kreken. Tot voor kort was de exacte loop alleen aangetoond 
over een lengte van 1600 meter in de wijk Rietvink in Leidschendam. Ten 
zuiden en ten noorden van de Rietvink was het kanaal nog niet 
aangetoond. 

Loop van het kanaal naar het zuiden 
Hoewel de laatste jaren verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd om het 
kanaal in kaart te brengen, was dit ten zuiden van de wijk de Rietvink tot 
2015 nog niet gelukt. Het leek aannemelijk dat het kanaal naar de 
natuurlijke kreken ‘De Gantel’ richting de Maas zou lopen, maar het 
bekende deel van het kanaal sloot daar niet op aan. In opdracht van de 

Provincie Zuid-Holland en in samenwerking met de gemeente 
Leidschendam-Voorburg voerden archeologen van RAAP daarom in februari 2015 
een booronderzoek uit, op een van de laatste terreinen waar nog niet eerder 
onderzoek was gedaan. dat liep niet rechtdoor en boog evenmin af in zuidelijke 
richting naar de natuurlijke kreken, maar het boog met een scherpe bocht naar het 
westen af. Tegen alle verwachtingen in bleek het kanaal door een uitloper van een 
strandwal gegraven te zijn. 

Mysterieuze bocht 
Tijdens het booronderzoek in 2015 werd langs de Schoorlaan een bijzondere 
ontdekking gedaan. Tot verbazing van de archeologen liep het kanaal niet 
rechtdoor en boog deze ook niet af in zuidelijke richting, waar zich ter hoogte van 
het Rijn-Schiekanaal natuurlijke waterlopen bevonden. Tegen alle verwachtingen 
in boog het kanaal met een scherpe bocht naar het westen en bleek het zelfs door 
een uitloper van een strandwal te zijn gegraven. Hopelijk kan het mysterie van de 
bocht in het kanaal verder worden ontrafeld met het huidige archeologische 
proefsleuvenonderzoek. Met de resultaten kan de gemeente besluiten wat er met 
de archeologische resten moet gebeuren.

Booronderzoek
Met het booronderzoek kon het kanaal circa 250 meter lang gevolgd worden tot 
aan de Oude Trambaan. In de boringen was het kanaal goed te herkennen: ter 
hoogte van het kanaal ontbrak het veen dat de onderliggende zanden van de oude 
duinen afdekte. De kanaalvulling bestond uit grijze klei, goed te onderscheiden 
van het bruine veen. Verder was het kanaal 10- 15 meter breed en 1,5 meter diep 
(ruim voldoende voor de Romeinse rivierschepen), met een vlakke bodem en steile 
oevers. Bij toeval werden tijdens het boren ook twee houten beschoeiingen 
ontdekt, waarvan de datering overeenkomt met de aanleg van het kanaal. 

Archeologisch onderzoek naar het Kanaal
 van Corbulo

Op diverse locatie is beschoeiing 

aan getro�en langs het kanaal. 

Op vallend hierbij is dat deze 

iedere keer  op een andere wijze 

is aangebracht. Op de foto de 

houten beschoeiing 
aangetro�en in de Rietvinklaan.

Booronderzoek in 2015: daarbij zijn 
94 boringen gezet tot maximaal 4 
meter diep en 8 doorsnedes door 
het kanaal gemaakt. 

Ligging plangebied met in blauwe 

lijn de locatie van de proefsleuven, 

in onderbroken licht blauwe lijn het 

kanaal van Corbulo met als 

ondergrond de hoogte van de top 

van het Oude Duinzand
Loop van het kanaal naar het noorden 
In 2013 ontdekten archeologen van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg en Voorschoten op basis van luchtfoto’s ruim 
4.5 kilometer van het kanaal tussen Leidschendam en Voorschoten. 
Na veldonderzoek, onder andere in de Starrenburgerpolder, kon ter 
controle van de luchtfoto’s worden aangetoond dat de oude theorie, 
die stelde dat het kanaal van Corbulo voor grote delen gelijk loopt aan 
het Rijn-Schiekanaal, onjuist was. Het kanaal blijkt, overal waar deze 
is aangetoond, ten westen van het Rijn-Schiekanaal te liggen. Tijdens 
het onderzoek in de Starrenburgerpolder werd een volledig intact 
kanaal aangetro�en met aan twee zijden een beschoeiing van 
houten palen. 

Luchtfoto Starrenburgerpolder met 

het kanaal ter hoogte van de 

Kniplaan. 
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Eerder veronderstelde 
vervolg

Kaartje Leidschendam: De 

loop van het kanaal door 

Leidschendam met in de rode 

cirkel de knik naar het 

westen door de strandwal.
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