Kops Plateau (Nijmegen)
Rond 10 voor Chr. bouwden de Romeinen op het Kops Plateau bij Nijmegen een
commandocentrum voor de campagnes in Germanië. In 10 na Chr. vervingen zij het
door een castellum.
Rond 10 voor Chr. verlaat het Romeinse leger het kamp op de Hunerberg. Ongeveer
in dezelfde periode bouwen de soldaten op het Nijmeegse Kops Plateau een
commandocentrum.
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Op het Kops Plateau ligt een bijzonder kamp met een zeer luxueuze
commandantswoning (praetorium) en veel onderkomens voor officieren. Deze
opzet wijst erop dat het de commandopost van een belangrijke legerleider moet
zijn, misschien wel van Drusus, Tiberius (de latere keizer) of Germanicus. Net als
op de Hunerberg zijn er in dit kamp geen hulptroepen, maar legioenssoldaten
gelegerd.
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Verbouwingen
In 10 na Chr. bouwen de Romeinen een castellum (fort) voor hulptroepen op het
terrein. Tussen 10 en 20 na Chr. komen er kleine tijdelijke kampementen voor
speciale eenheden. Bij het Trajanusplein komt ook een castellum voor
hulptroepen. Deze veranderingen hangen samen met de grootschalige reorganisatie
in het Romeinse leger die plaatsvindt na de Varusslag van 9 na Chr..

Tussen 30 en 40 na Chr. passen de Romeinen het kamp aan voor de legering van
een ruitereenheid. Hoewel het leger het Kops Plateau voor de Bataafse opstand in
69-70 na Chr. ontruimt, laten de Bataven het kamp opvallend genoeg intact.
Binnen het kamp vonden archeologen resten van tenten en houten barakken voor
de soldaten. Ook troffen zij een groot aantal officiersverblijven, een graanschuur
en werkplaatsen van een smid, een bronsgieter en een pottenbakker aan.
Latere fasen
De verbouwingen die plaatsvonden na de Varusslag van 9na Chr. waren ingrijpend:
de commandantswoning verliest waarschijnlijk haar functie en ook andere
gebouwen krijgen een nieuwe functie.

Vondst Kops Plateau ( Museum het Valkhof)

Tussen 30 en 40 na Chr. is het kamp nog een keer grondig verbouwd. Archeologen
cona Chr.ludeerden op basis van de grote hoeveelheid gevonden paardentuig dat
het om een ruiterkamp moest gaan.

Masker gevonden bij Kops Plateau

