
Opgravingen te Woerden in 1984 
door prof.dr. J.E. Bogaers 

en dr. J.K. Haalebos 

Het noodonderzoek dat in november en december 1983 is uitgevoerd in het oostelijke gedeelte van de 
binnenstad tussen de Wagenstraat en de Havenstraat (J.E. Bogaers en J.K. Haalebos, Heemtijdinghen 
20,1984,49 v.; Bulletin KNOB 84,1985,38 v.), moest in 1984 worden voortgezet. Van 19 maart tot 
en met 2 april en van 2 tot en met 14 juli werden vier werkputten uitgegraven aan weerszijden van de 
Wagenstraat; in november maakte de onverwachte bouw van een winkelpand voor Albert Heijn het 
noodzakelijk in allerijl aanvullende waarnemingen te doen tijdens de grondwerkzaamheden. 
De belangrijkste ontdekking betreft een bijna 10 m brede baan met zware, ingeramde palen; deze 
loopt van west naar oost en kruist de tegenwoordige Paardensteeg, ten westen van de Wagenstraat. 
Mede door de aanwezigheid van een of twee greppels die deze baan begrenzen, doet het geheel 
denken aan de fundering van een weg of dam. Dergelijke constructies zijn bekend uit Bodegraven 
(P.C. Beunder, Westerheem 29, 1980, 2-33) en verschillende plaatsen in Duitsland (W. Geyer, K. 
Kandt, Ingrid Kokes, H. Schuler, Die römische Sumpfbrücke bei Bickenbach (Kreis Darmstadt), 
Saalburg-Jahrb. 34,1977,29-41; P. Wagner, Riedtstadt Goddelau, Kreis Groß Gerau, Holzbrücken 
im alten Neckarbett, Archäologische Denkmäler in Hessen 20, Wiesbaden 1981). In Woerden zijn 
veel eiken palen gebruikt, waarvan de lengte soms nog 1.50 m bedroeg, maar er zijn ook andere 
houtsoorten aangetroffen, zoals iep en els (determinatie: H. van Enckevort). 
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Woerden 1984, werkput XVIII (ten oosten van de Wagenstraat), opname vanuit het westen. Op de voorgrond: 
18de-eeuwspoortje. De donkere banen die schuin door het vlak lopen, zijn sporen van middeleeuwse greppels. 
Midden in de werkput, ongeveer evenwijdig met de zijkanten, tekent zich vaag een Romeinse sloot af. Foto J.K. 
Haalebos. 
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Woerden 1984, werkput XVIII (ten oosten van de Wagenstraat). 
Sporen van een houten tonput met vierkante bekisting. Foto J.K. Haalebos. 

Ten westen van de Wagenstraat zijn voorts rijen palen aan het licht gekomen die min of meer haaks 
staan op de richting van de bovenvermelde weg of daarmee parallel lopen; deze lijken samen te 
hangen met een indeling in percelen. Ten oosten van de Wagenstraat is een met zwarte, kleiige grond 
gevulde sloot gevonden (afb. 1 ), waarvan de randen verstevigd bleken te zijn met rijen van elzen 
palen. De vulling bevatte veel Romeinse scherven uit het midden van de 2de eeuw en later tijd. Voor 
Woerden opvallend talrijk zijn vondsten die duidelijk naar de 3de eeuw wijzen, zoals borden en 
kommen Dragendorff 32, 40, 45 en Oelmann 11, en zwart geverniste bekers van rood aardewerk. 
Onder het zoölogische materiaal trekken allerhande kleine botten van vissen, kikkers en muizen de 
aandacht. 
In dit gedeelte van de opgraving is verder een tonput ontdekt, waarvan - zoals dat ook bij de in 1983 
gevonden putten het geval was - alleen het onderste gedeelte bewaard was gebleven. De ton was extra 
beschermd door een vierkante bekisting (afb. 2); tegen het midden van de zijden stonden dunne 
wilgestokken (determinatie: H. van Enckevort). Een 14c-analyse (GRN-12872) van een van deze 
stukken hout leverde als datering 1750 ± 60 B.P. op, wat na calibratie (vgl. M. Stuiver, Radiocarbon 
24, 1982, 1-26) neerkomt op 180-380 na Chr. Een dergelijk onderzoek heeft van een van de eerder 
aan het licht gebrachte putten de ouderdom bepaald op 1695 ± 50 B.P., wat betekent dat deze kan 
zijn aangelegd tussen 260 en 400 na Chr. (GRN-12871 ). Een datering van deze putten in de 4de eeuw 
is onaannemelijk op grond van de tijdens de opgraving geborgen vondsten. Te zamen met de 
resultaten van de 14c-analysen wijzen deze erop dat het onderhavige gedeelte van Woerden, dat naar 
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Aß. 3. 
Woerden 1984, werkput XVII (ten oosten van de Wagenstraat). Middelgrote amfoor van het type Oelmann 76. 
Schaal 1: 6. Tek. EJ. Ponten. 

alle waarschijnlijkheid deel heeft uitgemaakt van het rond het castellum gelegen kampdorp of vicus, 
pas betrekkelijk laat in de Romeinse tijd bewoond is geraakt. Dat we ons hier buiten het castellum 
bevinden, zou kunnen blijken uit een zware Romeinse muur waarvan op 5 november 1984 tijdens 
rioleringswerkzaamheden op de Hoge Woerd sporen zijn waargenomen ten westen van het huis nr. 5; 
het is goed mogelijk dat deze vondst betrekking heeft op de zuidelijke muur van het Romeinse fort. 
Langs de Wilhelminaweg waren de sporen uit de Romeinse tijd gedeeltelijk verstoord door de aanleg 
van enkele haaks op elkaar staande sloten (afb. 1), die moeilijk te dateren zijn. Uit de kleiige vulling 
zijn voornamelijk Romeinse scherven afkomstig; enkele middeleeuwse bakstenen en fragmenten van 
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Sieburgs steengoed vormen een aanwijzing dat deze sloten in de tweede helft van de 14de eeuw 
dichtgeworpen kunnen zijn, wellicht in verband met de aanleg van de oudste stadswal in 1371 (vgl. N. 
Plomp, Woerden 600 jaar stad, Woerden 1972, 42 v.). Van de stedelijke verdedigingswerken zijn 
tijdens de opgraving alleen jongere resten gezien: vlak langs de Wilhelminaweg tussen de Havenstraat 
en de Wagenstraat een uitgebroken fundering, waaruit een duit van Friesland met het jaartal 1629 
(determinatie: R.W. Reijnen) te voorschijn is gekomen, en ten oosten van de Wagenstraat de 
overblijfselen van een smal poortje. Dit laatste is nog aangegeven op de 19de-eeuwse kadasterkaarten 
en moet zijn aangelegd omstreeks 1700, toen de verdedigingswerken van Woerden werden 
uitgebreid, o.a. met de Buitengracht; het gaf toegang tot een voor de voormalige Moddersloot (thans 
Wagenstraat) gelegen bolwerk of ravelijn tussen de beide grachten. 

Tot de vondsten die in 1984 zijn gedaan, behoren de volgende stempels op terra sigiilata (de weinige 

laat-lste-eeuwse Zuidgallische merken worden voorafgegaan door het teken +): ANNIOSF 

(Dragendorff 27), B'ALBI[NIM] (bord?), [CIRIjVNAE (Drag. 18/31 of 31), CONSTAN[— (Lud. 

Sa), + [ • : OFjLCVIRILI.' • (Drag. 27), CRAIIC[VS] (Lud. Sb), D AGOM ARVSF (Drag. 18/31), 

ELLENIVS (Drag. 18/31), ERICI[.M] (bord), + FVSCI (Drag. 27), + <0>FFLAGER (bord), 

GATVSF (retrogr., Drag. 27), + GENIAL[— (Drag. 27), + GEN[— (bord), IANVARIVSF (Drag. 

18/31), OFLENT (Drag. 18/31), LLENTVLIII (2 x, Drag. 27), LENTVLI (Drag. 18/31), 

LOLLI[.M] (Drag. 18/31), M[— (Drag. 32), MAGNVSF (?) (Drag. 18/31), [MARJCELLIN 

(Drag. 32?), MARTIALFE (Lud. Sb), MARTIAFE (Drag. 27), MECCOFEC (2 x, Lud. Sb), 

MEDDICFI (Drag. 27), MEDD[— (Drag. 27?), [MEDDIjCFE (Drag. 18/31), MELISSVSF (Lud. 

Sa?), [ME1LISSVSF (Drag. 32?), MINVSOF (Drag. 33), MONT[— (Drag. 18/31), MOXS1VSF 

(Drag. 18/31), [NASSJO.I.S.F. (Drag. 18/31), PE[CVLIFE] (Drag. 27), PRID.FEC (Drag. 33), 

RVCATANI (Lud. Tq), SABELLV (Drag. 18/31), [TOC(?)]CAF (Drag. 18/31), SACIROF (Lud. 

Sb), SEVVOF (retrogr., Lud. Sa?), TRITVSF (Drag. 18/31), TRITfVSF] (Drag. 18/31), VACRI 

(Drag. 27), VINDVS (Drag. 33). 

Gestempelde Romeinse bakstenen zijn betrekkelijk zeldzaam. Het merendeel is van het leger van (de 
provincie) Germania Inferior. Enkele stempels dragen de naam van Didius Iulianus en dateren uit de 
tijd waarin deze legatus of gouverneur van Beneden-Germania was (ca. 180/181-184/185). Slechts 
één stempel maakt melding van het garnizoen van Woerden in de jaren na 70/71: de Cohors XV 
(Voluntariorum) (vgl. J.E. Bogaers in: J. Fitz (ed.), Limes. Akten des XI. Internationalen 
Limeskongresses, Budapest 1977, 627, Abb. 2). Twee bakstenen zijn voorzien van een merk dat 
bestaat uit een combinatie van een X en een + (vgl. J.E. Bogaers, Oudheidk. Meded. Leiden 52,1971, 
pi. XIX, 1 en Bonner Jahrb. 172, 1972, 321, 8 a). 
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