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Laurum waar lig je? Romeins Woerden nader bekeken 
door P.C. Beunder 

Inleiding 
In de maanden mei tot en met juli 1990 vonden rioleringswerkzaamheden plaats in de oude 
binnenstad van Woerden. Omdat de mogelijkheid bestond dat hierbij archeologische bewonings-
sporen aan het daglicht zouden komen, werden deze graafwerkzaamheden vergezeld van een 
archeologische waarnemingsreeks. Wat hier volgt is de neerslag van hetgeen in archeologisch opzicht 
bij deze activiteiten naar voren is gekomen. 

Locaties 
Van de plaatsen waar de graafwerkzaamheden met betrekking tot het vernieuwen van de riolering zich 
uitstrekten, komen alleen de Molenstraat en de Havenstraat hier aan de orde omdat hier uiteindelijk 
archeologisch materiaal werd aangetroffen. De overige locaties, namelijk een gedeelte langs de 
Nieuwe Markt en langs de Oranjestraat zijn weliswaar in geologisch opzicht belangrijk maar blijven in 
het kader van dit artikel buiten beschouwing. 

Waarneming en onderzoek 
Hoewel allerminst verwacht, gaf het graafwerk in de Havenstraat een nieuwe en aanvullende kijk op 
Woerden in de Romeinse tijd. 
Aanwijzingen die een aanvulling zouden kunnen vormen op het historisch beeld van Woerden, zowel 
in de vroege als late Middeleeuwen, werden bij de waarneming niet verkregen. Wel is nog leuk hier te 
kunnen meedelen dat een twintigtal meters in de Havenstraat vanaf de kruising met de 
Wilhelmina weg, de rioleringssleuf kennelijk de funderingsresten van de Kromwijkerpoort doorsneed. 
Op de kaart van Jacob van Deventer wordt deze poort ter plekke aangegeven. Het baksteenformaat 
hiervan groot 28 x 14 x 7,5 cm., past heel goed bij deze oudste effectieve uitmonstering van Woerden 
als stad in het derde kwart van de veertiende eeuw. 
Echt interessant wordt het wanneer de sleuf in de Havenstraat de Romeinsteeg (sic) passeert. Vanaf dit 
punt tot halverwege de Korte St. Janssteeg en de Dirk van Cleefsteeg komen afwisselend enkel- en 
meervoudige rijen ingeslagen palen voor, die ingeslagen zijn tot op het zand (zie afbeelding). Het zand 
is hier aanwezig tot even boven de sleufbodem. De zandlaag helt sterk af in oostelijke richting. Ter 
plaatse van het museum komt de zandkop tot circa 60 cm. boven de sleufbodem voor. De 
afdalingshoek is hier zo mogelijk nog steiler. Vrijwel alle palen hellen oostwaarts licht over. Het is 
duidelijk dat we hier te doen hebben met een beschoeiingsconstructie, die min of meer parallel met de 
gegraven sleuf loopt. Over het geheel genomen is het gebezigde hout loofhout (els en wilg) en de 
doorsnede van het rondhout circa 10 tot 12 cm. maar op twee plaatsen wordt dit beeld veranderd door 
de aanwezigheid van zware eiken palen die verticaal in de bodem zijn geslagen (staanders). Dit is 
namelijk het geval ter hoogte van de voorgevel van het museum en nabij de aansluiting van de Dirk 
van Cleefsteeg op de Havenstraat. 
Deze laatste locatie geeft wel een bijzonder opmerkelijk beeld te zien. Ter plekke werden zeer zware 
rechthoekige eiken staanders waargenomen (op doorsnede circa 30 x 20 cm.) afgewisseld met liggend 
hout wat constructief een eenheid gevormd moet hebben. Kennelijk hebben we hier te doen met een 
voortzetting van de zware beschoeiingsconstructie die Bogaers en Haalebos in 1980 op het kerkhof 
van de Petruskerk aantroffen.1 Omdat de hoek waaronder de laatste constructie in de sleuf werd 
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waargenomen enigszins afwijkt van de overige reeks palen, die immers ongeveer parallel aan de 
rioolsleuf loopt, wordt de mogelijkheid het waargenomene te identificeren met de beschoeiing op het 
kerkhof nog weer benadrukt. 
Hoewel in het vervolg van de rioolsleuf richting Meulmansweg hier en daar nog een enkele losse paal 
werd waargenomen, kunnen we er wellicht met grote waarschijnlijkheid van uit gaan dat hetgeen is 
waargenomen een aansluiting vormt op het eerder aangehaalde opgravingsresultaat van Bogaers en 
Haalebos. De reeks palen die tot in het zand zijn geslagen kunnen immers worden gedateerd door de 
vondst van enkele fragmenten vroege terra sigillata hier om heen.2 Samengevat komt het erop neer dat 
de Romeinse Rijnoever in dit stadsgedeelte met een halfcirkelvormige boog, van onder het Arsenaal 
tot voorbij de Romeinsteeg, parallel aan de Rijnstraat, rond de zandkop onder en om de Petruskerk ligt 
gesitueerd. Welaan een nieuwe en aanvullende kijk op de situering van de Romeinse locatie hier, die 
ook de steigerachtige constructies aangetroffen in de omgeving van de Wagenstraat in een helderder 
context plaatst. 

Vondsten 
Behalve een aantal kleine stukken keramiek en bouwmateriaal werd deze waarneming gekenmerkt 
door het ontbreken van hoegenaamd welk vondstmateriaal dan ook. Enerzijds is dit een weinig 
teleurstellend, anderzijds weegt één en ander volstrekt niet op tegen de uitbreiding van het inzicht in de 
begrenzing van de Romeinse locatie, die door de waarneming werd verkregen. Het mankeren van 
vondstmateriaal is in feite begrijpelijk en steunt de interpretatie te doen te hebben met de waarneming 
langsop de oudste Romeinse beschoeiing. Vondstmateriaal kunnen we veel meer verwachten 
rivierinwaarts ter plekke van latere aanplempingen en beschoeiingswerken, welke zich zullen 
bevinden in de strook grond tussen Havenstraat en Rijnstraat in dit stadsgedeelte. 
Tot de nog te noemen spaarzame vondsten behoren een fragment van een dakpanstempel van de 
bekende 15e cohorte vrijwilligers en vermoedelijk een stempel van het 30e legioen Ulpia Victrix, welk 
laatste stuk door de genoemde toevoeging weer aansluit bij de relatief vroege datering van de gehele 
waarneming. 
Tenslotte werd nog een gave kleine vloertegel met een dikte van circa 8 cm. geborgen. 

Enkele interpreterende slotopmerkingen 
Het geheel, inclusief de resultaten van onderzoek en waarneming in het verleden overziend, kunnen 
we stellen dat de dispositie (plek van ligging) van het Woerdense Romeinse castellum door de recente 
waarnemingsresultaten nog weer wordt beperkt. Hoewel in het geheel nog niets met zekerheid 
hieromtrent kan worden medegedeeld, heb ik gepoogd met enkele ter zake naderende constateringen 
de mogelijke ligging van het castellum Laurum weer te geven. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van een 
drietal feiten. 
1. Bij een voormalige rioolsleuf (helaas toen nog niet permanent door archeologische waarnemingen 
begeleid) heb ik een Romeins muurfragment waargenomen in het oostelijk gedeelte van de Hoge 
Woerd. 
2. De zeer oude muur waarop de westgevel van het museum stond vóór de restauratie, kan zeer wel 
van Romeinse origine zijn3 en moet dan in deze visie onderdeel zijn geweest van de ommuring van het 
castellum. Hiervoor is, gezien de resultaten van de onderhavige waarneming meer te zeggen, dan dat 
het muurgedeelte onderdeel uitgemaakt moet hebben van een Romeins gebouw. 
3. Ter hoogte van de kruising Havenstraat/Kerkstraat tot aan de voorgevel van het museum, duiden 
waargenomen zware verticale palen op de aanwezigheid van een steigerachtige constructie, die dan 
mogelijk een toegang of uitgang van het castellum kan hebben gemarkeerd. 
Het resultaat ziet u op de afbeelding. Het is slechts vatbaar voor verbetering en bevestiging. 
En dat is dan ook mijn (herhaalde) eindconclusie. Het is te hopen dat in de toekomst graafwerk van 
enige betekenis in de binnenstad zal worden begeleid door archeologische waarnemingen en mogelijk 
aangevuld met archeologisch onderzoek. De historie van de toch zeer oude stad aan de Rijn is zo'n 
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Gedeelte van het stadscentrum van Woerden met de aangetroffen beschoeiingsconstructie in de Havenstraat en de 
reeds bekende beschoeiingsconstructie door de Groenendaal De omtrek van het castellum is gebaseerd op een 
muur onder het museum en door de Hoge Woerd en een mogelijke steiger aan de Kerkstraat (tek. PCB). 

aanpak echt waard. 
P.S. Als het hier gestelde een goede interpretatie is, wordt het museum, waar de opgravingsresultaten 
van Romeins Woerden te bewonderen zijn, letterlijk klassiek gesteund en is de gekke combinatie 
Kruisstraat-Kerkstraat misschien nog eens om te dopen in Porta Preatoria. 

Noten: 
1. Bogaers en Haalebos (1983). 
2. Enkele hier aangetroffen fragmenten terra sigillata hebben de vormen Ritterling 4b en Dragendorff 15/17. 

Een terra sigillata-bodem van de vorm Dragendorff 29 draagt het stempel FELICISMAN, wat waarschijnlijk 
is toe te schrijven aan Felicio uit Montans, dat. Claudius-Vespasianus. 

3.Beunder(1985). 
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