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Afb.1. Plaats van Woerden in Nederland en locatie van het plangebied. 
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Afb.2. Locatie van het onderzoeksgebied in het centrum van Woerden (schaal 1: 6400) 
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1. Inleiding 

De gemeente Woerden is bezig met de herinrichting van het Kerkplein en de directe omgeving in het 

centrum van Woerden (afb. 1 en 2). Archeologisch onderzoek toont aan dat op deze plek het 

Romeinse castellum Laurium ligt. In het Totaalplan Archeologie Kerkplein en omgeving staat de visie 

die de gemeente Woerden heeft ontwikkeld ten aanzien van de archeologie, de gevolgen van de 

aanwezigheid van archeologische waarden op de binnenstadsplannen en de manier waarop de 

archeologie het best kan worden gehanteerd.1 In overleg met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek (ROB) is besloten het Woerdense castellum als rijksmonument aan te wijzen. Het 

gehele vastgestelde en verwachte oppervlak van de Romeinse castellum (fasen 2 tot en met 5) zal 

worden beschermd. Behalve Romeinse resten zijn overigens ook sporen uit de Middeleeuwen en de 

Nieuwe Tijd aangetoond.2 

De geplande nieuwbouw op de zogenaamde bouwblokken C en E kan leiden tot aantasting van de 

archeologische waarden. Om behoud van deze waarden te kunnen waarborgen, dient voorafgaand 

aan de bouwwerkzaamheden een bureauonderzoek en eventueel een inventariserend veldonderzoek 

(booronderzoek) plaats te vinden. Zo wordt informatie verzameld over de aan- of aanwezigheid van 

archeologische waarden, voor zover nog niet bekend. Waar de bestaande informatie niet toereikend 

is, dienen boringen aanvullende gegevens te leveren, vooral over de diepteligging van de 

archeologische resten. Met behulp van deze informatie is het mogelijk aan te geven tot welke diepte 

de grond geroerd kan worden zonder bestaande archeologische resten aan te tasten.  

 

De gemeente Woerden en de Kerkvoogdij N.H.-kerk hebben Hazenberg Archeologie uit Leiden 

verzocht dit onderzoek uit te voeren, in samenwerking met RAAP Archeologisch Adviesbureau en het 

ADC Archeoprojecten (voorheen Archeologisch Diensten Centrum). Enerzijds is een inventarisatie 

gemaakt van gegevens van eerdere archeologische onderzoeken, anderzijds heeft een 

booronderzoek plaatsgevonden langs de Hoge Woerd, Kerkplein en op achterliggende percelen.  

 

 

                                                      
1 Hazenberg 2003. 
2 Vos 2003, 16. 
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2.  Administratieve gegevens 

Provincie    Utrecht 

Gemeente    Woerden 

Plaats     Woerden 

Toponiem    Kerkplein, Bouwblokken C en E 

Coördinaten    120.445/455.345 

     120.470/455.390 

     120.537/455.415 

     120.541/455.408 

     120.507/455.390 

     120.534/455.374 

     120.528/455.362 

     120.500/455.317 

     nauwkeurigheid: 1 meter 

Kadastrale gegevens   Sectie C, nrs. 605, 1869, 2254, 1708, 2574, 2908, 2907,  

2586, 3092 en 3113 

Datum     23 februari 2004 

Opdrachtgever    Gemeente Woerden 

Uitvoerder    Hazenberg Archeologie  

Bevoegd gezag    ROB 

Deskundige namens bevoegd gezag Mw. drs. I. Roorda 

Bevoegd gezag    Provincie Utrecht 

Deskundige namens bevoegd gezag drs. R.S. Kok 

Beheer en plaats van documentatie Afdeling Bouwzaken, gemeente Woerden en 

     Hazenberg Archeologie  

ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer 6003 
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3. Onderzoeksvragen en doelstellingen 

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de precieze ligging en diepte van de archeologische 

waarden binnen het toekomstige monument, en is specifiek gericht op de bouwblokken C en E. 

De volgende vragen dienen te worden beantwoord: 

1. Wat is het niveau van de top van de Romeinse archeologische laag (lees: puinlaag)? 

2. Wat is het niveau van de basis van de Romeinse archeologische laag (lees: onderkant 

sporen)? 

3. Wat is het huidige maaiveldniveau? 

4. Tot welke diepte reiken de eventuele subrecente verstoringen? 

 

Gelet op de onduidelijkheden van de vorige versie van dit rapport, welke tot op heden om o.a. die 

reden door de ROB een conceptstatus heeft behouden, is gepoogd in deze eindversie meer 

duidelijkheid te scheppen over het begrip archeologische laag. Deze is namelijk nader te 

onderscheiden in de twee termen Romeinse puinlaag en Romeins sporenniveau.  

Het Romeinse sporenniveau spreekt grotendeels voor zichzelf. De sporen liggen onder de puinlaag en 

reikt tot grote diepte tot op het natuurlijke sediment dat bestaat uit oeverafzettingen. De Romeinse 

puinlaag is te definiëren als een kennelijke afbraaklaag waarin geen Romeinse grondsporen 

herkenbaar zijn, maar die bestaat uit een veelvoud van kleine en grotere fragmenten puin afkomstig 

van baksteen, tufsteen, mortel, aardewerk en ander Romeins vondstmateriaal. Vermoedelijk is dit 

pakket een afbraak- of egalisatielaag die al in of net na de Romeinse tijd is gevormd, omdat er alleen 

Romeins materiaal in is aangetroffen.  De dikte van deze laag is betrekkelijk variabel, maar gelet op 

de opgravingsgegevens van 2002 en 2003 bedraagt deze minimaal 50 cm. Ter plekke van het 

castellum zelf kan de dikte nog verder variëren.  

Beide termen zullen, los van de meer neutralere term cultuurlaag, worden gebruikt in de loop van dit 

rapport, vooral ook om de multi-interpretabele term als (Romeinse) archeologische laag te vermijden.  

Boven de Romeinse puinlaag bevindt zich nog een puinpakket waarin naast Romeins materiaal ook 

vondsten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd afkomstig zijn. Een duidelijk scheidslijn tussen 

beide pakketten was tijdens de veldwerkonderzoeken van 1999-2003 dikwijls moeilijk te trekken.  

De criteria wanneer een bodemlaag daarom nu wel of niet tot de Romeinse puinlaag mag worden 

gerekend, zijn discutabel. 
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4. Afbakening van het onderzoeksgebied  

Het onderzoek naar de diepteligging van de Romeinse resten richt zich op de bouwblokken C en E en 

op de straten Kerkplein, Hoge Woerd, Molenstraat en Kazernestraat. Bouwblok C wordt omsloten door 

de Hoge Woerd, Molenstraat, de Kazernestraat en de St. Nicolaasgang. Bouwblok E wordt gevormd 

door de gebouwen die direct ten oosten van het Kerkplein liggen, en direct ten noorden van de Hoge 

Woerd (afb.3). 

Het onderzoeksgebied is vrijwel volledig binnen het toekomstige monument gelegen. De exacte 

omvang van het monument moet nog worden vastgesteld. De contouren ervan worden grofweg 

gevormd door de vierhoek met een hoekpunt op de Kazernestraat en een andere hoekpunt op de 

kruising Groenendaal/Hoge Woerd. Vanaf daar volgt de begrenzing de Groenendaal naar het noorden 

tot aan de Rijnstraat. De vermoedelijke noordoostelijke grens van de castellumzone volgt de Rijnstraat 

naar het zuidoosten tot aan de Romeinensteeg. Deze hoek sluit weer aan op de zuidhoek van het 

castellum aan de Kazernestraat.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.3. Positie van de bouwblokken C en E in het centrum van Woerden. (Schaal 1: 1300)

                                                      
3 Zie Haalebos & Lanzing (2000, afb.13) voor de vermoedelijke omvang van het castellum. 
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5. Methode en werkwijze 

Het onderzoek bestaat uit twee componenten. Enerzijds is er een bureauonderzoek verricht op basis 

van de beschikbare informatie. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van opgravingsgegevens, 

bouwtekeningen en milieuboringen uitgevoerd door Geofox-Lexmond (voorheen Lexmond) en Iwaco.4 

Aanvullend zijn door het archeologisch adviesbureau RAAP twee booronderzoeken uitgevoerd, 

waarbij in 2003 met een edelman (doorsnede 7 cm) en een gutsboor (doorsnede 3 cm) is gewerkt (zie 

bijlage 2). Naderhand in 2004 zijn boringen gezet met een technische, mechanische boor (aqualock, 

doorsnede 5 cm) waarmee langere boorkolommen kunnen worden opgeboord (zie bijlage 3).  

 

5.1 Bureauonderzoek 

Sinds het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben tal van opgravingen 

plaatsgevonden in de binnenstad van Woerden. Voor het onderhavige onderzoek zijn alle relevante 

publicaties bestudeerd die inzicht kunnen verschaffen in de ligging van het Romeinse castellum (afb.4) 

en het niveau waarop die sporen zich manifesteren. Behalve de Radboud Universiteit (voorheen 

Katholieke Universiteit Nijmegen) (Bogaers en Haalebos) en ADC Archeoprojecten (Vos en Lanzing) 

hebben ook lokale amateur-archeologen verenigd in het Sticht Hollandse Vereniging en de lokale 

AWN afdeling Archeologische Werkgemeenschap Woerden, veel onderzoek verricht (Beunder). 

Daarnaast zijn mensen geïnterviewd die actief zijn (geweest) bij het onderzoek naar het verleden van 

Woerden zoals de heer M. Scheer. 

Verder zijn het CAA, het CMA en ARCHIS geraadpleegd. Het onderzoek van geologische en 

bodemkundige kaarten leverde geen informatie op. De historische kaarten van het gebied zijn 

bekeken. Daarnaast zijn bouwtekeningen opgevraagd van de panden die tegenwoordig binnen het 

onderzoeksgebied staan om zo de diepte van de funderingen te kunnen bepalen. 

 

5.2 Booronderzoek 

Aanvullend op het bureauonderzoek hebben zoals hierboven reeds vermeld, twee booronderzoeken 

plaatsgevonden. De reden daarvoor was dat hoewel er veel archeologisch onderzoek heeft 

plaatsgevonden, er vrijwel geen waarnemingen uit het toekomstige monument zelf voorhanden waren. 

Het doel van deze boringen was de diepte van het Romeinse niveau binnen het onderzoeksgebied 

vast te stellen. Daarbij dient overigens te worden opgemerkt dat boringen, met name in binnensteden, 

een zeer beperkte waarde hebben. Dit wordt deels bepaald door de geringe reikwijdte - in horizontale 

zin - van de waarneming, alsmede door het vaak onduidelijke beeld dat wordt opgeboord. Voor alle 

duidelijkheid wordt dit nader toegelicht. 

 

                                                      
4 Lexmond milieuadviezen bv, 2002; Iwaco bv, 1998.  
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Afb.4. De ligging van het Romeinse castellum Laurium (Schaal 1:1300.)  

 

 

De reikwijdte van de boringen is gering omdat ze zijn geplaatst in het langst en meest intensief 

bewoonde deel van Woerden. Vanaf de Romeinse tijd hebben mensen op deze locatie activiteiten 

uitgevoerd. Activiteiten waarvan in het huidige straatbeeld vaak niets meer herkenbaar is, en waar 

vaak geen (historische) gegevens van bewaard zijn gebleven. Hierbij valt te denken aan beer- en 

waterputten. Dit heeft tot gevolg dat boringen die op relatief korte afstand van elkaar geplaatst zijn, 

een geheel ander beeld van de ondergrond kunnen geven. Dit is echter inherent aan deze manier van 

waarnemen, maar noopt tot uiterste voorzichtigheid in het trekken van conclusies. 

Het onduidelijke beeld dat de boringen kunnen oproepen wordt veroorzaakt door het volgende. De 

afwezigheid van (sub)recent materiaal in een boring wil niet per definitie zeggen dat de ondergrond 

ongestoord is. Daarnaast is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen Romeinse baksteen en 

Middeleeuwse baksteen. Hetzelfde geldt voor Romeinse en Middeleeuwse mortel. Dit bemoeilijkt de 

interpretatie van dit soort boringen in hoge mate.5 

 

Over de gehanteerde methode en de locaties van de twee booronderzoeken is nog een aantal 

opmerkingen te maken. De boringen zijn in eerste instantie zoveel mogelijk geplaatst direct naast de 

te ontwikkelen percelen. Op de percelen zelf kon niet geboord worden omdat deze nog bebouwd zijn. 

De boringen die aan de straatzijde geplaatst zijn konden vaak niet worden doorgezet vanwege 

aanwezige kabels en leidingen. Omdat de ROB en de provincie Utrecht meer gegevens wensten over 

                                                      
5 Voortschrijdend inzicht van de archeologie op de bouwblokken C en E, heeft dan ook geleerd dat boringen vrij 
zinloos zijn zonder verificatie. Hiertoe is in latere instantie (2004) besloten om een aantal kleine proefputjes aan te 
leggen om de definitieve hoogte en dikte van de puinlaag aan te tonen. Wederom stootte men ook daar weer op 
hetzelfde, al dikwijls hiervoor aangehaalde (en eveneens voorspelde) probleem, dat het vaak onmogelijk is om dit 
met grote stelligheid hard te kunnen maken. Dat gold immers ook al voor de meterslange profielen op de 
opgravingen van 2002/2003 waar het onderscheid tussen Middeleeuwse en Romeinse puinlaag dikwijls zeer 
moeilijk was te staven.   
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de Romeinse laag binnen de percelen, is getracht met een mechanische boor aldaar onderzoek uit te 

voeren.6 In het pand van de voormalige supermarkt op bouwblok C is een inpandige boring 

uitgevoerd. Inpandige boringen in bouwblok E waren niet mogelijk. Enerzijds doordat de panden nog 

niet waren verworven en anderzijds door technische problemen (“de plafonds zijn te laag”). Daarnaast 

is getracht op bouwblok C op de parkeerplaats te boren, maar het dikke asfaltpakket en de 

onderliggende betonlaag bleken niet doordringbaar, waardoor de boringen stuitten. Op het bestrate 

deel van de parkeerplaats bleken de boringen wel uitvoerbaar waardoor de waarneming uit 1974 

gecontroleerd kon worden.7  

 

                                                      
6 Brief Roorda dd. 17/2/2004; Brief Kok dd. 10/2/2004. 
7 Beunder 1975a; 1975b; 1976a; 1976b. 
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6 Resultaten van onderzoek 

 

6.1 Bureauonderzoek 

6.1.1 Landschappelijke context 

Er is een directe relatie tussen de ligging van het Romeinse fort Laurium en de ligging van de Rijn. Het 

fort is gebouwd op de zuidelijke oeverwal van de Rijn iets ten oosten van de plaats waar vermoedelijk 

de Linschoten en de Rijn samenkomen.8 Het fort ligt in de binnenbocht – of kronkelwaard - van een 

meander van de rivier. De locatie moet in de Romeinse tijd erg drassig zijn geweest en niet bijzonder 

geschikt voor bewoning. In de loop van de tijd zijn delen van het terrein daarom ook opgehoogd tot 

een terpachtig plateau. 

De Romeinse resten liggen vooral op zandige afzettingen die geïnterpreteerd zijn als oeverafzettingen 

van de Rijn. Voor een goed begrip van het niveau waarop de Romeinen hun legerkamp gebouwd 

hebben, is daarom voorgesteld om in het aanvullende booronderzoek tot in dit zandige niveau te 

boren. Voor nadere gegevens en een uiteenzetting over de fysische geografie en de landschappelijke 

context van het legerkamp wordt verder verwezen naar Van Dinter.9 

 

6.1.2 Bewoningsgeschiedenis 10 

Van het Romeinse castellum Laurium kennen we tot op heden vijf bouwfasen die alle min of meer op 

dezelfde locatie hebben gelegen. De vroegste bouwfase van het Romeinse legerkamp - en daarmee 

vermoedelijk de oudste bewoning van Woerden - wordt geplaatst vanaf 40 - 41 na Chr. in de vroeg-

Claudische tijd of mogelijk al onder Caligula.11 De tweede fase dateert van onder Claudius (47 – 54) 

en de derde fase van de tijd van keizer Nero (54- 68). Deze fase wordt afgesloten door een brandlaag 

die op diverse locaties, zowel binnen als buiten het castellum is aangetroffen. Op basis van de 

onderliggende vondsten die allemaal dateren uit de pre-Flavische periode, is de brandlaag 

ontegenzeggelijk gekoppeld aan de Opstand der Bataven in 69-70 na Chr.12 De vierde fase loopt van 

70 tot 140/150 na Chr. De burgerlijke nederzetting (vicus) lijkt nu pas tot ontwikkeling te zijn gekomen. 

Behalve resten van bebouwing zijn in de voormalige Rijn de overblijfselen van inmiddels zeven of 

mogelijk zelfs acht schepen uit de Romeinse periode aangetroffen. Twee rijen van negen stiepen in de 

vicus lijken de overblijfselen van een boothuis te zijn.13 De vijfde en voorlopig laatste fase dateert van 

150 tot 270 na Chr. Het is aannemelijk dat met het vertrek van de Romeinen, aan het eind van de 3e 

of begin van de 4e eeuw, ook de burgerlijke nederzetting uiteindelijk is verlaten. 

 

Het is enigszins onduidelijk wanneer Woerden opnieuw bewoond wordt. De vroegste historische 

bronnen wijzen op het begin van de 11e eeuw,14 maar mogelijk was er al in de Karolingische periode 

                                                      
8 Vos 2003, 9. 
9 Van Dinter 2003. 
10 Het gaat te ver om in dit kader uitgebreid in te gaan op de bewoningsgeschiedenis van Woerden. Daarvoor 
wordt verwezen naar tal van publicaties die daar dieper op in gaan zoals Plomp 1972, Blijdenstein 1999, 
Bontenbal & Doedeijns 2003, en De Hingh & Van den Ende, 2004. 
11 Vos 2003 ; zie ook Bogaers & Haalebos 1983, 308-9. 
12 Vos 2003; Vos et al. 2003 ; Blom et al. 2004. 
13 Blom, Lanzing & Vos, 2004. 
14 Bontenbal & Doedeijns 2003. 
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sprake van bewoning in Woerden. De vondst van Karolingisch aardewerk op het Kerkplein bij de 

Petruskerk lijkt die bewering te staven.15 Behalve dit aardewerk zijn onder het voormalige stadhuis de 

resten van een tufstenen muur aangetroffen die mogelijk Romeins is, maar ook een Vroeg-

Middeleeuwse bouwfase - van hergebruikt Romeins tufsteen - van de kerk zou kunnen zijn. Een 

tufstenen bouwfundering in de Heilig Cruyskapel van de Petruskerk zou volgens de amateur-

archeoloog Beunder in de tijdsperiode rond 1000 na Chr. geplaatst moeten worden.16 De vondst van 

een Merovingische scherf wijst er op dat de Middeleeuwse bewoning zelfs al in de 6e of 7e eeuw is 

begonnen.17  

 

In de volle Middeleeuwen is Woerden een vestingstad waarbij in eerste instantie de belangen van de 

bisschop van Utrecht verdedigd worden. Na een belegering in 1280-1281 valt Woerden in handen van 

Floris V.18 In 1371 wordt begonnen met de omwalling van Woerden en in 1372 verleent hertog 

Albrecht van Beieren stadsrechten.19 De wallen en omgrachtingen worden steeds verder ontwikkeld 

en uitgebouwd. Uiteindelijk verliest Woerden in 1874 haar functie als vestingstad. Vrij snel daarna is 

men begonnen met het slechten van de stadsomwalling en het slopen van de poorten. Niet langer 

begrensd door haar omwalling breidde Woerden zich vervolgens ook naar buiten uit.  

In de loop der eeuwen is Woerden enkele malen slachtoffer geworden van oorlogshandelingen. Van 

belang in dit onderzoek is de ravage die werd aangericht door de Franse troepen in 1672. Zo’n 150 

huizen, vooral in het westen van de stad, zijn daarbij vernield. Ook de Petruskerk is ernstig 

beschadigd als gevolg van een vuur dat de Fransen aanstaken op de toren om hulp in te roepen van 

de troepen in Utrecht.  

 

 

6.1.3 Historische bebouwing op het Kerkplein en omg eving 

Archiefonderzoek 

Het archiefonderzoek van Bontenbal en Doedeijns geeft een goed overzicht van de historische 

bebouwing langs de Hoge Woerd, de Groenendaal, de Molenstraat en de Kazernestraat.20 Omdat dit 

inzicht geeft over de historische bebouwing is de tekst hier vrijwel volledig overgenomen: 

 

“In het begin van de zeventiende eeuw omstreeks 1617 liep er tussen de Kazernestraat en de 

Hoge Woerd een steeg, de ‘Cromme Ellebooghsteeg’ die bereikbaar was via een overpad 

achter de huizen aan de Kazernestraat. In die tijd stond vlakbij deze steeg een rosmolen aan 

de Hoge Woerd. In de steeg stonden ook huizen waar rond 1650 onder meer de binnenvader 

van het gasthuis Daniel Bensinck huizen bezat. In 1696 wordt de Cromme Elleboogsteeg voor 

het laatst genoemd bij de verkoop van drie huizen aan Willem Thoen, oud-burgermeester van 

                                                      
15 Beunder 1986. 
16 Zie hiervoor Beunder, z.j., 118 met verdere verwijzingen naar ene G. De Klerk (1984), De Petruskerk te 
Worden, geschiedenis en restauratie, 7,10 en Halbertsma 1984. Vos (2003, voetnoot 19) veronderstelde dat hier 
misschien toch iets van de principia is aangetroffen, maar niet is herkend als zodanig.  
17 Ostkamp 2003. 
18 Bontenbal & Doedeijns 2003 met verwijzingen naar Plomp 1972. 
19 Blijdenstijn 1999, 23. 
20 Bontenbal & Doedeijns 2003. 
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Woerden. De erfscheiding ligt dan bij de tuin van de pastorie van de gereformeerde kerk, de 

tegenwoordige Petruskerk. De steeg wordt weliswaar in 1696 nog genoemd, maar deze 

benaming zal waarschijnlijk overgenomen zijn uit voorgaande akten, want na die datum 

worden de panden alleen nog maar gelokaliseerd aan de Hoge Woerd, op deze percelen 

staan diverse Honthorstpachten.21 Vermoedelijk is deze steeg later de toegang tot de pastorie 

tussen de huizen aan de Hoge Woerd geworden. 

Dit over de infrastructuur van “deelgebied A”; de analyse van de bewoningsgeschiedenis zal 

op de hoek van de Molenstraat en de Hoge Woerd beginnen. 

 

Rond 1620 stonden daar twee huizen onder één dak, een eeuw later werd dit pandje 

omschreven als een huisje met erf met een tuintje daaraan grenzend.  Op de hoek van de 

Molenstraat en de Kazernestraat lag ook nog een tuin. De kern van “deelgebied A” vormde de 

tuin van de pastorie van de gereformeerde kerk, die overigens ommuurd was en de pastorie 

zelf. Diverse huizen aan de Hoge Woerd grensden aan de genoemde tuin. Een van de 

panden was gesplitst in drie woningen onder één kap en daarnaast aan de westzijde stond 

weer een huis dat tot twee woningen onder één kap verbouwd was. Het huis daarnaast stond 

op de hoek met de Lange Groenendaal. Het kleine gedeelte langs de Lange Groenendaal, 

met de erfscheiding op de pastorie of tuin van de geformeerde kerk, geeft een afwisselend 

beeld van enkele huizen met tuinen aan de straatzijde die vaak tot diep in de kern van het 

gebied doorliepen. 

 

Het is speculatief om iets over de gebouwen langs de Kazernestraat te schrijven, omdat de 

benamingen van deze straat nogal wisselen. Andere namen voor deze straat waren 

Kuikenbuurt of Kuikensteeg en vanaf omstreeks 1678 raakte de naam Korte Groenendaal of 

Herenstraat in zwang.22 Alleen de ligging van de pastorie van de kerk is duidelijk, maar de 

belendingen van dit pand zijn nauwelijks te achterhalen. 

De meeste gebouwen binnen dit gebied hadden vermoedelijk een woonfunctie. De indruk 

bestaat ook dat er ‘schone’ nijverheid werd bedreven, en dat daar in de zeventiende en 

achttiende eeuw geen ‘vervuilende’ bedrijven stonden, zoals bijvoorbeeld 

schoenmaker/leerlooiers, brouwerijen, lijmkokerijen, smeden etc. Wel valt één joodse 

vleeshouwer te vermelden die aan de Hoge Woerd zijn bedrijf had. Watervoorzieningen voor 

particulieren worden alleen vermeld in het begin van de zeventiende eeuw, zoals achter de 

oostzijde van de Molenstraat ten westen van de molen en bereikbaar voor alle omwonenden, 

die recht op deze watervoorziening hadden. Andere waterputten lagen achter een huis in de 

Lange Groenendaal bij de huisjes van het gasthuis en op het erf van een particulier aan de 

Groenendaal ter hoogte van de Remonstrantse kerk.” 

 

                                                      
21 Bontenbal & Doedeijns 2003, voetnoot 98: Zie verder Plomp (1972, 32 ff) over de oorspronkelijke 
achtergronden van de Honthorstpacht. Plomp beeldt ook een kaart af (kaart J) waarop de Honthorstpacht van 
toepassing was. 
22 Bontenbal & Doedeijns 2003. 
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In de bovenstaande tekst is sprake van een aantal waterputten. Het archeologisch onderzoek op 

deelgebied A heeft bovendien twintig water- en  beerputten aangetoond.23 Het ligt voor de hand te 

veronderstellen dat deze ook aanwezig zullen zijn binnen bouwblok C en E. De precieze locatie 

daarvan kan echter niet worden aangegeven. Analoog aan de bevindingen van de opgegraven 

deelgebieden A, B en C24 zullen de Middeleeuwse en post-Middeleeuwse fenomenen ongetwijfeld de 

Romeinse resten binnen de bouwblokken C en E hebben verstoord, hoewel moeilijk is vaststellen in 

welke mate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 5. Woerden op de kaart van Jacob van Deventer. 

 

Historisch kaartmateriaal 

De bewoning zoals omschreven in de archieven is eveneens terug te vinden op verschillende 

historische kaarten.25 De stadsplattegrond van Jacob van Deventer geeft de situatie rond 1550 weer 

(afb.5). Langs de Groenendaal, de Hoge Woerd, de Molenstraat en de Kazernestraat is bewoning 

aangegeven. Hetzelfde beeld, maar in meer detail, levert de kaart van Johannes Blaeu uit 1649. De 

kaart van Theodoris Verwey uit 1678 geeft minder detail, maar lijkt het bestaande beeld te bevestigen. 

Datzelfde geldt voor de kaart met het Plan van Woerden en onderhoorige Forten uit 1777. De pre-

kadastrale kaart uit 1828 (sectie C) geeft weer meer detail en net als de Nieuwe Grondtekening van 

de Stad Woerden van Isaak Tirion uit 1749, lijken de bij Bontenbal en Doedeijns genoemde tuinen 

ingetekend. Op het kadastraal minuutplan (sectie C) uit 1859 is dit minder duidelijk zichtbaar. Wel zijn 

verschillende kavels aangegeven binnen de terreinen die wij nu aanduiden met de bouwblokken C en 

E. Op de plattegrond van Woerden uit 1941 is eveneens bebouwing zichtbaar op deze terreinen. Dit 

lijkt dezelfde bebouwing te zijn die te zien is op een luchtfoto uit 1996.26 

 
                                                      
23 Ostkamp 2003, 16. 
24 Vos 2003; Blom, Lanzing & Vos 2004. 
25 Zie daarvoor Blijdenstein 1999. 
26 Blijdenstein 1999, 70. 
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Afb. 6. Overzicht van (sub)recente bebouwing op de bouwblokken C en E. (Schaal 1: 1300).  

 

6.1.4 Huidige en subrecente bebouwing op de bouwblo kken C en E 

De bouwblokken C en E zijn in de 20e eeuw grotendeels bebouwd geweest. Op afbeelding 6 zijn alle 

panden aangegeven die binnen de bouwblokken bestaan hebben. Op grond van de beschikbare 

informatie over funderingen van enkele panden, mag ervan worden uitgegaan dat ook de overige 

panden, waarover geen verdere informatie beschikbaar is, gefundeerd zijn op uitlopend gemetselde 

voeten met een diepte variërend tussen 0,50 en 1,00 m onder het vloerniveau.27 

                                                      
27 Zie ook Hazenberg 2003, kaart III voor overige bodemverstoringen. Voortschrijdend inzicht sinds 2004 heeft 
ons geleerd dat bovenstaande afbeelding 6 uitstekend overeenkomt met de werkelijkheid, uitgezonderd enkele 
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Bouwblok C 

A&P-gebouw, voormalig patronaatsgebouw  

De funderingen lijken te reiken tot op 60 à 70 cm onder het vloerniveau. Het betreft fundering op 

uitlopende gemetselde voeten. Aan de noordzijde van de grote zaal, gelegen in het westen van het 

midden van bouwblok C, is een parkeerfietskelder van 14,50 m bij 6,50 m aangelegd met een diepte 

van ongeveer 150 cm (= ca 0,40 m+ NAP). 

 

Kazernestraat 

Hier hebben twee panden gestaan, grenzend aan de oostwand van het A&P-gebouw. Ook hier betreft 

het een fundering op uitlopende gemetselde voeten die reiken tot op 1,0 m diepte (= ca 0,60 m+ NAP) 

onder het vloerniveau. 

 

Hoge Woerd 28 

Ten westen van de oude smederij Hoge Woerd 30 heeft een gebouw gestaan. De bouwtekening van 

de nieuw te bouwen aanbouw geeft aan dat deze aanbouw tot  0,5 m (=ca 1,15 m+ NAP)  onder 

vloerniveau op staal zou zijn gefundeerd.28 

 

Bouwblok E 

Kerkplein en Hoge Woerd 1 en 3 

De funderingen van buitenmuren en draagmuren lijken te reiken tot 0,6 m (=ca 1,70 m+ NAP) onder 

het vloerniveau. Het betreft een fundering op uitlopende gemetselde voeten.29 

 

6.1.5 Archeologische waarnemingen 

De afgelopen drie decennia heeft het archeologische onderzoek een grote bloeiperiode meegemaakt 

(zie bijlage 1). Vooral de Radboud Universiteit uit Nijmegen en later ADC Archeoprojecten hebben 

verschillende opgravingen uitgevoerd op en rond het castellum (afb.7). Daarnaast is ook de 

Archeologische Werkgemeenschap Woerden actief geweest. Bovendien zijn er waarnemingen 

gedaan bij andere werkzaamheden waarbij de bodem geroerd is. Voor het onderzoek naar de 

diepteligging van de Romeinse resten beperken we ons tot de onderzoeken die in de directe 

omgeving van de bouwblokken C en E hebben plaatsgevonden. De belangrijkste bijdrage die deze 

onderzoeken ons leveren zijn de profielen waarin is vastgesteld op welk niveau de Romeinse resten 

zijn bewaard gebleven. Daarmee wordt vooral bedoeld op welk niveau - in het ideale geval - de 

Romeinse overblijfselen, zonder (sub)recente verstoringen, onder het huidige oppervlak aanwezig zijn. 

Voor zover relevant worden de verschillende onderzoeken hieronder behandeld. 

                                                                                                                                                                      
onbekende (en onmogelijk tijdens deze onderhavige fase te onderkennen) beer- en waterputten die vanaf de Late 
Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd dateerden. 
28 Hazenberg 2003, kaart III. 
29 Zie ook Hazenberg 2003, kaart III. 
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Hoogte maaiveld30 

Rondom het Kerkplein en de Hoge Woerd hebben de laatste jaren veel werkzaamheden 

plaatsgevonden. In verschillende gevallen is na afloop van archeologische onderzoeken grond 

aangevoerd om het oorspronkelijke straatniveau te herstellen. Tijdens de boringen die in het kader 

van dit onderzoek zijn gezet, bleek in sommige gevallen dat er een pakket van enkele decimeters was 

opgebracht. 

Duidelijk is in ieder geval dat de Petruskerk op het hoogste deel ligt (zie afb.8). Het maaiveld ligt daar 

ongeveer op 2,50 m+ NAP. Vanaf de Petruskerk richting Hoge Woerd loopt het terrein iets af tot een 

niveau van 2 m+ NAP. Vanaf het Kerkplein loopt de Hoge Woerd af in de richting van de Havenstraat 

tot een hoogte van 1,15 m+ NAP. 

 

Archeologische Werkgemeenschap Woerden 

De Archeologische Werkgemeenschap Woerden (AWW) heeft een aantal relevante onderzoeken 

uitgevoerd. Allereerst is er het onderzoek op het Kerkplein aan de Hoge Woerd 16, waarvan we 

inmiddels weten - door de opgraving van werkput 29 -  dat dit binnen de wallen van het castellum 

heeft plaatsgevonden.31 De vermoedelijke top van de Romeinse resten (lees: puinlaag) van die put 29 

is vastgesteld op 0,70 m+ NAP.32 Alleen door de bodemopbouw van put 29 en het 1974 onderzoek 

met elkaar te vergelijken, kunnen nog de exacte dieptematen van het 1974 onderzoek worden 

verkregen, aangezien er toentertijd niet met NAP-maten is gewerkt maar vanaf vloerniveau.  

Een ander onderzoek waarbij de resten van het castellum zijn onderzocht, vond plaats onder het 

huidige zalencentrum Concordia achter de Havenstraat 6. Hoewel ter plaatse een profiel is 

gedocumenteerd, zijn de gegevens minder betrouwbaar. Voor deze locatie geldt dat een aanvullend 

booronderzoek de oude waarnemingen dient te ondersteunen. 

Bij de renovatie van het Oude Stadhuis zijn de resten van een tufstenen muur vastgesteld. Onduidelijk 

is echter of deze een Romeinse datering heeft, of dat het hergebruikt materiaal is dat in de 

Karolingische tijd is aangewend door Bonifatius om op de plaats van het castellum een kapel te 

bouwen.33 

 

                                                      
30 Afgezien van de NAP-hoogtes die tijdens veldwerk zijn verzameld, zijn de hoogtes van het maaiveld  
aangeleverd door de gemeente Woerden. 
31 Beunder 1975a; 1975b; 1976a; 1976b. Er  bestond tijdelijk een belangrijk discussiepunt over de verschillen in 
hoogte van de grondlagen bij de 1974-opgraving en die van put 29. Het probleem zit hem in het feit dat de exacte 
hoogte t.o.v. NAP van het onderzoek van 1974 onbekend is. De diepteligging van de archeologische lagen is 
immers aangegeven t.o.v. het inpandige vloerniveau en niet t.o.v. NAP. De profielopbouw van het 1974-
onderzoek komt echter geheel overeen met die van de nabijgelegen werkput 29. En om die reden is het legitiem 
de NAP hoogte van werkput 29 toe te passen op de gevens van 1974. Daaruit volgt overigens dat men in 1974 
vanaf een vloerhoogte is gaan rekenen die lag op 1,20 m+ NAP. Zie verder ook paragraaf 6.1.6 en 6.2.2. 
32 Het gaat hier om de bovenkant van de puinlaag; zie verder ook pargraaf 6.1.6 van onderhavig rapport en 
voetnoot 31. 
33 Beunder 1985; 1990. 
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Afb.7. De verschillende opgravingslocaties rond het Kerkplein met bijbehorende werkputnummers. 

Schaal: 1:1300. 

 

RU, ROB en ADC Archeoprojecten 

De RU heeft sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een groot aantal opgravingscampagnes 

gehad in het centrum van Woerden. Begin jaren negentig heeft ook de ROB enkele opgravingen 

uitgevoerd. Aan het einde van de jaren negentig kwamen daar de onderzoeken bij van het ADC 

Archeoprojecten met als voorlopig hoogtepunt de opgraving van het Romeinse schip de ‘Woerden 7’ 

op de Nieuwe Markt. Vooral de opgravingen langs de Kazernestraat, de Molenstraat en op het 

Kerkplein, langs de Hoge Woerd zijn voor de onderhavige rapportage relevant. Van al deze 

opgravingen zijn de profielen uitvoerig gedocumenteerd en deze bieden ons een goed beeld van de 

Romeinse resten en het niveau waarop deze zich bevinden. 

Om de Romeinse resten goed te kunnen beoordelen, dient een onderscheid gemaakt te worden 

tussen enerzijds het Romeinse puinpakket en anderzijds de Romeinse grondsporen. Dit was op basis 

van de toen bekende resultaten van bestaand onderzoek helaas niet in alle gevallen mogelijk.  

 

Als eerste wordt hier de opgraving in werkput 20 aan de Molenstraat genoemd, welke geheel in het 

toekomstige bouwblok C is gelegen.34 Tijdens deze opgraving zijn de eerste concrete resten van het 

castellum opgegraven waaronder grachten, de verdedigingswal en een bijbehorende toren. De 

                                                      
34 Haalebos & Vos 1999. 
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bovenkant van het Romeinse puinpakket is daar vastgesteld op een diepte van 0,65 m+ NAP. 

Duidelijke grondsporen van grachten, wal en waltoren manifesteerde zich pas vanaf het vierde 

opgravingsvlak, dat was aangelegd op een diepte van gemiddeld 0,25 m÷ NAP.  

Iets oostelijker aan de andere kant van de Molenstraat op de hoek met de Hoge Woerd is in 1994 

door de ROB een opgraving uitgevoerd (put 21), waarbij de top van het Romeinse puinniveau is 

vastgesteld op 0,60 m+ NAP.35 Aangrenzend heeft de ROB een opgraving uitgevoerd in 1996 (put 22) 

waarbij de top van het Romeinse puin eveneens is vastgesteld op 0,60 m+ NAP.36 Op het Kerkplein, 

grenzend aan bouwblok C, heeft in 2002 een opgraving plaatsgevonden (putten 24 tm 28), waarbij 

grachten, een verdedigingswal en de toegangsweg tot het castellum zijn aangetroffen.37 De top van 

het Romeinse puinniveau is daar vastgesteld op 0,80 m+ NAP. Bij een onderzoek langs de 

Groenendaal (put 23) kon de top van de Romeinse lagen niet met zekerheid worden vastgesteld.38 

Tijdens een kort onderzoek op het Kerkplein in 2002 (put 29) is de top van de Romeinse resten 

vastgesteld op een niveau van 0,70 m+ NAP. Hierbij ging het om de bovenkant van een Romeins 

pakket dat vermoedelijk overeenkomt met de puinlaag maar die beduidend minder dik is geweest dan 

ter hoogte van de grachten. Romeinse grondsporen in put 29 waren voor het eerst zichtbaar op een 

hoogte van ca 0,30 m+ NAP maar werden pas echt duidelijk op een diepte van 0,10 m+ NAP.  

 

Overige waarnemingen 

In de Petruskerk zijn in 1983 door de ROB opgravingen verricht. Op een diepte van twee meter onder 

het vloerniveau werden puinresten geconstateerd. Omgerekend is dat ongeveer 0,60 m+ NAP. Net als 

bij het onderzoek van het Oude Stadhuis kon ook hier niet worden vastgesteld of het om Romeinse 

resten ging, of om overblijfselen van hergebruikt materiaal.39  

 

 

 

 

                                                      
35 Van Dockum 1995; 1996. 
36 Van Dockum 1998. 
37 Vos 2003. 
38 Haalebos & Lanzing 2000; zie ook onderhavige bijlage 1. 
39 Halbertsma 1984, 44. 
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Afb.8 De NAP-hoogtes in meters gebaseerd op bestaande onderzoeksgegevens. Schaal: 1:900. 

 

6.1.6 Conclusies en aanbevelingen bureauonderzoek 

Uit het bovenstaande bureauonderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1. Het Romeinse castellum Laurium is waarschijnlijk gesticht in het tweede kwart van de 1e eeuw 

na Chr. en vermoedelijk verlaten aan het einde van de 3e eeuw. 

2. De Middeleeuwse bewoning is op z’n vroegst in de Merovingische periode te plaatsen. 

3. De Petruskerk lijkt in de 8e eeuw gesticht te zijn op de locatie van het castellum, waarbij men 

vermoedelijk Romeins bouwmateriaal heeft hergebruikt. 
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4. De omgeving van de Petruskerk is tot op heden continu bewoond geweest vanaf de 13e eeuw. 

5. Bij de Middeleeuwse en post-Middeleeuwse huizen, die rondom het Kerkplein en de Hoge 

Woerd hebben gestaan, behoren beerputten en – kelders waarvan de locatie binnen de 

bouwblokken C en E niet overtuigend is vast te stellen met behulp van bureauonderzoek. Dit 

geldt eveneens voor de aanwezige waterputten. Deze structuren hebben ongetwijfeld de 

Romeinse resten verstoord, maar daarbij is het lastig aan te geven in welke mate zich dit heeft 

voorgedaan. 

6. De top van de Romeinse puinlaag, zoals vastgesteld in opgravingen, vertoont een redelijk 

constante hoogte tussen 0,60 en 0,80 m+ NAP. Wel is te verwachten dat enerzijds ter plekke 

van het castelllum deze puinlaag misschien minder dik is en anderzijds is het waarschijnlijk 

dat de grondsporen ook absoluut hoger liggen dan de tot nu toe herkende sporen van 

grachten, verdedigingswallen en toren. De voorheen geopperde uitzondering,40 voor wat 

betreft de hoogte van het puinpakket uit de waarneming 1974 (Hoge Woerd 16) waar deze op 

1,30 m+ NAP zou liggen, kan bij nader inzien resoluut van de hand worden gewezen. 

Onomstotelijk staat nu immers vast dat deze aanname gebaseerd is op het gegeven als zou 

de maatvoering bij de afbeelding van het verslag van de opgraving,41 een maatvoering in 

NAP-hoogtematen zijn. Dit staat echter nergens vermeld en indien de nabijgelegen gegevens 

van werkput 29 worden bekeken, blijkt dat de grondlagen van beide onderzoeken (uit 1974 en 

van put 29) verrassend genoeg vrijwel overeenkomen. Aldus door redenerend mag daaruit 

allereerst geconcludeerd worden dat voor het onderzoek uit 1974 geldt, dat de maatvoering is 

genomen van maaiveld of beter gezegd vanaf het inpandige vloer-  of funderingsniveau. 

Indirect kan via de gegevens van put 29, de hoogte van dat vloerniveau worden afgeleid en dit 

bedroeg 1,20 m+ NAP. Op basis hiervan kan dan tenslotte worden afgeleid dat de bovenkant 

van de puinlaag op 0,70 m+ NAP heeft gelegen. 

7. De thans bekende fundamenten van de (sub)recente bebouwing reiken gemiddeld tussen 

0,50 en 1,00 m– Mv. Daarmee lijken ze in de meeste gevallen de Romeinse lagen niet te 

hebben verstoord. Uitzondering is de Kazernestraat waar de Romeinse puinlaag vermoedelijk 

net wordt geraakt (0,60 m+ NAP) en de parkeerfietskelder onder het patronaatsgebouw in 

bouwblok C, die tot 0,40 m+ NAP lijkt te zijn uitgegraven. 

 

Hoewel er veel informatie beschikbaar is met betrekking tot de locatie en de diepteligging van de 

Romeinse resten, ontbreekt het aan detailinformatie voor wat betreft de bouwblokken C en E. De uit 

het bureauonderzoek afkomstige en beschikbare gegevens waren volgens ROB en de provincie 

Utrecht niet voldoende om uitspraken te doen over de te nemen maatregelen.42 Daarom werd het 

volgende geadviseerd: 

1. Rondom en op de terreinen van de bouwblokken C en E dient een booronderzoek plaats te 

vinden om nadere gegevens te verzamelen met betrekking tot de diepteligging van de 

Romeinse resten. 

                                                      
40 Conceptversie van dit rapport (Bulten, maart 2004, blz. 15 en 17).  
41 Beunder 1975, 6, afb.3.  
42 Brief  Roorda 17/2/2004; Brief Kok 10/2/2004. 
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2. Oudere waarnemingen, zoals het onderzoek op de Hoge Woerd 1643 en de Havenstraat 6 

dienen gecontroleerd te worden. 

 

 

6.2 Booronderzoek 

Het booronderzoek is in twee fasen uitgevoerd. Voor een eerdere versie van dit rapport zijn in 

samenwerking met RAAP elf handmatige boringen gezet waarbij de aandacht met name is gericht op 

de ondergrond van bouwblok E (zie afb.9 en 10). Op verzoek van de ROB en de provincie Utrecht zijn 

aanvullende boringen geplaatst waarbij ook bouwblok C nader is onderzocht.44 Bij het tweede 

onderzoek is machinaal geboord met een zogenaamde sampler of aqualock van de firma Axiom 

Archeotech. De boringen zijn in beide gevallen beschreven door RAAP met ondersteuning vanuit 

Hazenberg Archeologie. Beide onderzoeken zijn hieronder toegelicht. 

 

Afb.9. De locaties van de boringen Woke (2003) en Woke 2 (2004). (Schaal 1:1000). 
                                                      
43 Deze waarneming is bij het verschijnen van onderhavige eindversie van dit rapport inmiddels gecontroleerd en 
aangepast. 
44 Brief  Roorda 17/2/2004; Brief Kok 10/2/2004. 
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6.2.1 Boringen in 2003 

Tijdens het booronderzoek in september 2003 zijn in totaal elf boringen verricht (zie afb.9 WoKe,  

afb.10 en bijlage 2). In verband met de oppervlakteverharding, de aanwezige bebouwing en in de 

ondergrond aanwezige kabels en leidingen konden vier boringen (nrs. 2, 4, 6 en 7) niet dieper worden 

gezet dan maximaal 1,3 m– Mv. Vier boringen zijn gezet tot een maximale diepte van 3 m– Mv. De 

boringen zijn uitgevoerd door Alex Müller en Jeroen van Eyk (RAAP) en Everhard Bulten (Hazenberg 

Archeologie). 

De onderkant van het vondstpakket is gelegen op ongestoorde zandige oeverafzettingen. Het niveau 

van de top van deze afzettingen varieert van 0,39 m÷ NAP (boring WoKe-3) tot 0,11 m+ NAP (boring 

WoKe-11). De bovenkant van het Romeinse pakket (lees: puinpakket) en daarmee de overgang naar 

recentere lagen, is lastiger te interpreteren. In vrijwel alle gevallen is de afwezigheid van recent (lees: 

Middeleeuws of post-Middeleeuws) materiaal gehanteerd als maatstaf voor het duiden van een 

bepaalde laag als zijnde Romeins. Dit levert een beeld op waarbij met name aan de westzijde van het 

terrein (boringen WoKe-1, 3 en 5) de top ligt tussen 0,61 en 0,79 m+ NAP. De boringen WoKe 8, 9 en 

11 geven een ander beeld waarbij de top van de Romeinse laag ligt tussen 1,52 en 2,03 m+ NAP. In 

vergelijking met de andere waarnemingen is dat bijzonder hoog. Een verklaring zou er in kunnen 

liggen dat ter plaatse de principia heeft gestaan.45 Voor boring WoKe-11 geldt bovendien dat deze lijkt 

te zijn gezet op een plaats die in het verleden niet bebouwd is geweest. Op de kaarten van Jacob van 

Deventer en Johannes Blaeu zijn namelijk ter plekke tuinen ingetekend. Daarmee zou deze boring 

een indicatie kunnen zijn voor de maximale hoogte van de Romeinse resten voordat post-Romeinse 

activiteiten de Romeinse lagen hebben verstoord. De nabijgelegen boring WoKe-10 is eveneens 

afwijkend (top op 0,72 m+ NAP), maar lijkt tot op deze diepte ‘verstoord’. 

 

Opmerkelijk ten slotte is dat in zes van de elf boringen een houtskoollaag is vastgesteld. In totaal 

hebben we het zelfs over zeven geïdentificeerde houtskool- of brandlagen, omdat in boring WoKe-9 

twee houtskoolpakketten zijn waargenomen. De dieptes van deze brandlagen vertonen enige variatie. 

Drie houtskoollagen (WoKe-3, 9 (2de laag) en 11) bevonden zich aan de zogenaamde basis van de 

archeologische laag (op de oeverafzettingen) met dieptes die liggen tussen 0,39 m÷ en 0,13 m+ 

NAP). De vier andere brandlagen (boring WoKe-1, 8, 9 (1e laag) en 10) lagen niet aan de basis van de 

archeologische laag en bevinden zich dus over het algemeen genomen op een hoger niveau dan de 

drie hiervoor genoemde lagen. De dieptevariatie van deze vier brandlagen was echter groot: boring 

WoKe-1 (tussen 0,14 m÷ en 0,06 m+ NAP), boring WoKe-8 (tussen 0,05 en 0,10 m+ NAP), boring 

WoKe-9 (1e laag) (tussen 0,40 en 0,43 m+ NAP) en boring WoKe-10 (tussen 0,64 en 0,67 m+ NAP).  

Het is verleidelijk om de brandlagen toe te schrijven aan een histiorische gebeurtenis als de Bataafse 

Opstand van 69/70 na Chr. Dit is echter op grond van de boorstaten niet zeker te stellen. De drie eerst 

genoemde boringen waarbij de houtskoollagen zich aan de basis van de archeologische laag 

bevonden, zijn beslist geen relicten die gerelateerd kunnen worden aan de Bataafse Opstand, maar 

                                                      
45 Hoewel dat waarschijnlijk niet geldt voor boring WoKe-8, welke ten noorden van de vermoedelijke via 
principalis (de huidige straat Kerkplein) in de vermoedelijke pretentura is geplaatst, terwijl de principia in de 
Nederlandse situatie altijd in de retentura moet worden gesitueerd. 
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zijn veel eerder, gelet op het feit dat het de eerste archeologische indicatoren zijn op natuurlijk 

sediment, als de restanten van de begin- of aanlegfase van het Romeinse castellum te interpreteren 

 

Het booronderzoek dat is uitgevoerd in 2003 leidde tot de volgende conclusies: 

1. Het onderscheid tussen Romeinse bewoningslagen en latere niveaus is uitermate discutabel. 

2. De top van de Romeinse resten is grofweg gelegen tussen 0,60 m en 0,90 m+ NAP. 

3. Op de locatie waar de principia gelegen heeft lijken de resten veel hoger te liggen, namelijk 

tussen 1,50 m en 2 m+ NAP. 

 

6.2.2 Boringen in 2004 

Tijdens het aanvullende booronderzoek dat is uitgevoerd op 4 maart 2003 zijn in totaal acht boringen 

gezet (zie afb.9 WoKe2, afb.10 en bijlage 3). De boringen zijn machinaal uitgevoerd met een aqualock 

van de firma Axiom Archeotech. De beschrijvingen zijn gemaakt door Kirsten Leijnse (RAAP) en 

Wouter Vos en Everhard Bulten (Hazenberg Archeologie). De keuze voor het uitvoeren van het 

booronderzoek met een aqualock is erin gelegen dat het interpreteren van boringen met een edelman 

en een 3 cm guts uitermate lastig is. Met de aqualock konden ononderbroken boorprofielen van 

anderhalve meter met een diameter van 5 cm worden opgeboord. De NAP-waarden zijn afgeleid van 

een bout die is aangebracht op de westmuur van de Petruskerk. De hoogte van deze bout bedraagt 

2,81 m+ NAP. 
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Afb.10 De resultaten van de booronderzoeken. (Voor de legenda zie afb.8). (Schaal: 1:900) 

 

Hoewel het onderzoek er vooral op gericht was gegevens te verzamelen binnen de bouwblokken C en 

E, is dat slechts gedeeltelijk gelukt. Binnen het pand van de voormalige supermarkt A&P kon maar 

één boring geplaatst worden. De boringen op de naastgelegen parkeerplaats zijn niet gelukt, omdat 

het asfalt en het onderliggende beton ondoordringbaar bleken voor de gebruikte apparatuur.  
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Het verifiëren van het onderzoek uit 1974 op de Hoge Woerd 16 was wel mogelijk. Dit geldt helaas 

niet voor het onderzoek uit 1980 aan de Havenstraat omdat de precieze locatie daarvan niet 

vastgesteld kon worden. Verder leverde ook boring WoKe2-8 geen bruikbaar resultaat op. Over het 

algemeen kan gesteld worden dat het beeld van het booronderzoek uit 2003 bevestigd wordt voor 

zover het de basis van de Romeinse sporen betreft; hoewel er kleine (hoogte)verschillen zijn. 

  

De gegevens van het onderzoek uit 1974 op de Hoge Woerd werden door ons vergeleken met de 

resultaten van boring WoKe2-5. Duidelijk is een verschil in niveau van de onderkant van de Romeinse 

sporenlaag. Bij eerder interpretatie van de 1974 data was dit vastgesteld op 0,00 m+ NAP, terwijl onze 

boring tot op 0,35 m– NAP Romeinse resten opleverde. We hebben al eerder in het voorgaande 

opgemerkt dat de interpretatie van de gegevens uit 1974 herzien moeten worden.46 De bovenkant van 

de Romeinse puinlaag kon trouwens in de boring WoKe2-5 met moeite worden vastgesteld en bevindt 

zich vermoedelijk op 0,81 m+ NAP. 

Boring WoKe2-1 is uitgevoerd in het pand van de voormalige supermarkt A&P. De basis van de 

archeologische Romeinse resten ligt op 1,59 m– NAP. Dit is ongeveer gelijk aan de bevindingen van 

de opgravingen in put 24 tot en met 28.47 Vermoedelijk is deze boring WoKe2-1 in één van de 

grachten, net buiten het castellum geplaatst. De bovenkant van het Romeinse niveau kon op 0,86 m+ 

NAP worden vastgesteld. 

Boring WoKe2-2 ligt direct naast bouwblok C en levert een waarde van 0,64 m– NAP op voor de 

onderzijde van de Romeinse resten. Op basis van de aanwezigheid van gerijpte klei is de top van de 

Romeinse puinlaag vastgesteld op 1,06 m + NAP.  Zoals gezegd was het niet mogelijk verdere 

waarnemingen te doen binnen bouwblok C.48   

Om het hoge niveau van de Romeinse puinresten, zoals in 2003 in de boringen WoKe-9 en 10 

(respectievelijk 1,52 m+ en 0,72 m+ NAP) was vastgesteld, te kunnen verifiëren, zijn twee nieuwe 

boringen (WoKe2-3 en WoKe2-4) geplaatst. Hieruit volgde dat de basis van de Romeinse cultuurlaag 

rond NAP ligt. Dat wijkt ongeveer 20 cm af van de eerdere bevindingen, maar dit ligt vermoedelijk aan 

het verschil in boormethoden (Edelman en guts versus aqualock). De bovenzijde van de Romeinse 

puinlaag lag in beide aanvullende boringen gemiddeld op 1,30 – 1,35 m+ NAP.  

Tot slot komen de interpretaties van de boringen langs de Petruskerk (WoKe2-6 en WoKe2-7) ruwweg 

overeen met de eerdere bevindingen. 

 

Het aanvullende booronderzoek dat in 2004 is uitgevoerd leidde tot de volgende conclusies: 

                                                      
46 Zie o.a. voetnoot 31 en paragraaf 6.1.6. 
47 Vos 2003; zie ook bijlage 1 van onderhavig rapport. 
48 Ook de eerder geplaatste boringen t.b.v milieukundig onderzoek (Iwaco bv, 1998; Lexmond milieuadviezen bv 
2002a; 2002b) boden geen soelaas, temeer daar ook zij dikwijls met hun boringen gestuit waren en omdat de 
notatie van hun gegevens niet eenduidig is en niet gericht is op indicatoren en insluitsels waar archeologen op 
letten, zodat ze dikwijls niet goed te gebruiken zijn voor een correcte archeologische interpretatie van 
cultuurlagen. 
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1. Ondanks de inzet van een mechanische boor (aqualock) blijft het dikwijls zeer moeilijk om met 

stelligheid een onderscheid te kunnen maken tussen het Romeinse puinniveau en de 

bovenliggende Middeleeuwse en post-Middeleeuwse lagen.49  

2. De bevindingen van het eerdere booronderzoek zijn in grote lijnen bevestigd. 

 

 

7 Nieuwbouwplannen 

De plannen van de projectontwikkelaar AM Vastgoed betreffen de bouw van ongeveer 9400 m2 

winkels, horeca en winkelgelieerde functies. Verder worden ongeveer 70 woningen gebouwd, 

voornamelijk appartementen. In verband met de aanvraag van de nodige vergunningen heeft AM 

Vastgoed de plannen in detail uitgewerkt. 

In het algemeen geldt dat de grond verwijderd zal worden tot een diepte van 0,60 m onder de 

constructievloer. In dit rapport is ervan uitgegaan dat de hoogte van de constructievloer globaal 

overeenkomt met de hoogte van het huidige maaiveld. Ter plaatse van de balken zal er iets dieper 

worden gegraven. Daarnaast is een palenplan opgesteld waarin de plaats van de heipalen is 

aangegeven. De palen worden geheid (geschroefd) tot een diepte van ongeveer 16 m– NAP. De 

diameter van de heipalen zal 0,40 m bedragen.  

 

De precieze details van de bouwplannen waren op het moment van schrijven van het conceptrapport 

(14 maart 2004) niet toegankelijk en digitale bestanden konden niet worden geopend. 

Er is vervolgens besloten bij het schrijven van de eindversie van dit rapport, deze gegevens niet 

verder te updaten. Allereerst omdat dan met voorschrijdend inzicht wordt vooruitgelopen op allerlei 

zaken die we toen nog niet wisten; ten tweede omdat er inmiddels andere verslagen zijn verschenen 

die een veel beter beeld schetsen van de relatie tussen de toen te realiseren nieuwbouw en de 

archeologie; en ten derde omdat op moment van schrijven van deze eindversie, het bouwplan al 

vrijwel gerealiseerd is.  

 

                                                      
49 Dit is geen nieuw gegeven want zoals eerder al eens vermeld, was dit zelfs bij tientallen meters lange profielen 
op de opgravingen van 2002/2003 dikwijls bijzonder ingewikkeld en waren scheidslijnen uiterst discutabel. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

De algemene conclusies van dit rapport worden hierna verwoord in antwoord op de in hoofdstuk 3 

geformuleerde onderzoeksvragen. 

• De top van het Romeinse niveau (=puinlaag) ligt globaal op een niveau tussen 0,60 en 0,80 m 

+ NAP. Deze waarden zijn afgeleid van de gegevens die afkomstig zijn van eerder gedane 

opgravingen. De gegevens die verkregen zijn uit de booronderzoeken zijn niet voldoende 

betrouwbaar om te gebruiken voor het bepalen van het juiste niveau, omdat het in boringen 

zeer moeilijk is vast te stellen waar de grens tussen de Romeinse puinlaag en de 

Middeleeuwse puinlaag – die ook vermengd kan zijn met Romeins puin – zich precies bevindt. 

Toch worden enkele gegevens hier gebruikt om als punt van aandacht te gelden bij de 

geplande nieuwbouw. 

Met name de boringen WoKe 9 en 11 waarin het Romeinse puinniveau is aangegeven op 

respectievelijk 1,52 m+ en 2,03 m+ NAP lijken interessant. De hoge ligging van boring 11 is 

als waarde-getal voor de hoogte van het Romeinse puin echter enigszins vertekend omdat dit 

een van de weinige plekken is waar nooit bebouwing heeft bestaan in de post-Romeinse 

periode. De hoge ligging van de Romeinse resten zijn in die zin dus waarschijnlijk wel 

indicatief voor de toenmalige hoogte van Romeinse bewoningssporen, maar ze zijn dat niet 

voor die delen binnen het castellum waar vanaf de post-Romeinse tijd bebouwing heeft 

plaatsgevonden, aangezien deze bebouwing de Romeinse resten verder heeft verstoord. 

Beide boringen kunnen trouwens ook nog te maken hebben met de ligging van het 

stafgebouw van het castellum, de principia. 

• De basis van het Romeinse niveau is goed vast te stellen, ook met de uitgevoerde boringen. 

Daarbij zijn wel grote verschillen aanwezig tussen de waarden binnen en de waarden buiten 

het castellum. Binnen het castellum ligt de basis globaal op een niveau tussen 0,60 m÷ NAP 

tot 0,10 m+ NAP. Buiten het castellum zijn waarden tot 1,59 m÷ NAP geconstateerd. Deze 

diepte is echter niet de vermoedelijke standaarddiepte van de grondsporen, maar 

waarschijnlijk betreft het de onderkant van grachten die rondom het kampement waren 

uitgegraven. De meer overeenkomstige diepte van de archeologische “basislaag” buiten het 

fort moet eerder op ca 0,50 m÷ NAP worden ingeschat. 

• Het huidige maaiveldniveau loopt behoorlijk uiteen. Rondom het Kerkplein en de Hoge Woerd 

hebben de laatste jaren veel werkzaamheden plaatsgevonden. In verschillende gevallen is na 

afloop van archeologische onderzoeken grond aangevoerd om het oorspronkelijke 

straatniveau te herstellen. Tijdens de boringen die in het kader van dit onderzoek zijn gezet 

bleek in sommige gevallen dat er een pakket van enkele decimeters was opgebracht. 

Duidelijk is in ieder geval dat de Petruskerk op het hoogste deel ligt. Het maaiveld ligt daar 

ongeveer op 2,50 m+ NAP. Vanaf de kerk richting Hoge Woerd loopt het terrein iets af tot een 

niveau van 2,00 m+ NAP. Vanaf het Kerkplein loopt de Hoge Woerd af in de richting van de 

Havenstraat tot een hoogte van 1,15 m+ NAP. 

• De fundamenten van de (sub)recente bebouwing reiken gemiddeld tussen 0,50 en 1,00 m– 

Mv. Daarmee lijken ze in de meeste gevallen de Romeinse laag niet te hebben verstoord. 
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Uitzondering is de Kazernstraat en de parkeerfietskelder onder het patronaatsgebouw in 

bouwblok C, waar de bebouwing respectievelijk tot een diepte van ongeveer 0,60 m+ en 0,40 

m+ NAP is gefundeerd cq. ingegraven. 

 

 

De aldus verzamelde data leiden tot de volgende aanbevelingen: 

• De sloop en met name het verwijderen van de bestaande fundamenten van de huidige 

panden dient archeologisch begeleid te worden. 

• De heipalen dienen geschroefd te worden opdat zo min mogelijk schade aan het Romeinse 

castellum wordt aangebracht. 
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Plan van Woerden en onderhoorige Forten, 1777. 

 

De Stad Woerden na 1828, pre-kadastrale kaart. 

 

Gemeente Woerden in 3 Sectien, Sectie C in een blad genaamd de Stad, blad 1, kadastrale 

minuutplan uit 1859 en bijgewerkt tot en met 1918. 

 

Plattegrond van Woerden, z.j. [1941], uitgave D. Kraayenbrink boekhandel, Woerden. 
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Afb.3. Positie van de bouwblokken C en E in het centrum van Woerden. 

Afb.4. De ligging van het Romeinse castellum Laurium. 

Afb.5. Woerden op de kaart van Jacob van Deventer. 

Afb.6. Overzicht van de (sub)recente bebouwing op de bouwblokken C en E. 

Afb.7. De verschillende opgravingslocaties rond het Kerkplein met bijbehorende werkputnummers. 

Afb.8. De NAP-hoogtes in meters gebaseerd op bestaande onderzoeksgegevens. Van onder naar 

boven het maaiveld (in zwart), de bovenkant (in rood) van het Romeinse (puin)pakket en de onderkant 

(in blauw) van de Romeinse bewoningssporen. 

Afb.9. De locaties van de boringen WoKe (2003) en WoKe2 (2004). 

Afb.10. De resultaten van de booronderzoeken.  

Tabel 1. Aangetroffen aardewerk in de vondstlaag (boringen 2003). 

Tabel 2. Diepte verschillende lagen (boringen 2004).
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Bijlage 1. Catalogus archeologisch onderzoek (H. va n den Ende & A. De Hingh) 

 

Hieronder gebruikte afkortingen 

ADC  ADC Archeoprojecten (voorheen Archeologische Diensten Centrum) 

ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem 

BKNOB  Berichten Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 

ROB  Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

RU  Radboud Universiteit (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen) 

 

Locatie Kazernestraat, werkput 6 

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Opgraving, 1977, RU 

Archis-waarnemingsnummer 26475 

Vondstsituatie Mogelijke gracht van het castellum. Ligt 

waarschijnlijk in het verlengde van de geul in put 

3. Ten westen daarvan is een oeverversteviging 

aangetroffen.  

Hoogteligging maaiveld 1,55 m+ NAP 

Bovenkant Romeinse niveau onbekend onbekend 

Onderkant Romeinse niveau onbekend onbekend 

Literatuur Bogaers & Haalebos 1978 

Opmerkingen  

 

 

Locatie Hoek Molenstraat/Kazernestraat,  

werkput 20  

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Opgraving, 1999, ADC en RU 

Archis-waarnemingsnummer nog uit te geven 

Vondstsituatie Zuidoostelijke wal met toren en grachten van het 

castellum. De grachten worden afgedekt door 

Romeins puin, voornamelijk baksteenfragmenten. 

Hoogteligging maaiveld 1,80 m+ NAP (tijdens de opgraving 1,60 m+ NAP) 

Bovenkant Romeinse niveau 0,65 m+ NAP 0,35 m– mv 

Onderkant Romeinse niveau 1,10 m÷ NAP 2,30 m– mv 

Literatuur Haalebos & Vos 1999; Vos & Haalebos 2000b 

Opmerkingen Opmerking: ADC Rapport 5, blz. 33: “Richting de 

Petruskerk loopt het gebied betrekkelijk snel op 

van ca 1,60 m+ naar maximaal 2,40 m+ NAP. Op 

grond van het besproken onderzoek aan de 
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Molenstraat mag men aannemen dat de jongste 

Romeinse lagen zich in de omgeving van de 

Hoge Woerd zeer dicht onder het oppervlak 

bevinden. Daardoor mag getwijfeld worden aan 

de kwaliteit van de eventueel nog aanwezige 

grondsporen van binnenbebouwing van het fort.” 

 

 

Locatie Hoek Molenstraat/Hoge Woerd,  

werkput 21 

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Opgraving, 1994, ROB 

Archis-waarnemingsnummer 32756 

Vondstsituatie Geul of gracht met drie beschoeiingen van houten 

palen. Puinpakket met grote bekapte blokken 

tufsteen tussen wand van de gracht en de 

beschoeiingspalen. 

Hoogteligging maaiveld 1,60 m+ NAP 

Bovenkant Romeinse niveau 0,60 m+ NAP 1 m- mv 

Onderkant Romeinse niveau Onbekend  

Literatuur Van Dockum 1995; 1996 

Opmerkingen De Romeinse cultuurlaag is afgedekt door een 

Middeleeuws pakket dat tot ongeveer 0,30 m– Mv 

(=1,30 m+ NAP) reikt. 

 

 

Locatie Hoek Molenstraat/Hoge Woerd,  

werkput 22 

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Opgraving, 1996, ROB 

Archis-waarnemingsnummer  

Vondstsituatie Geul of gracht met drie beschoeiingen, 

puinpakket met grote bekapte blokken tufsteen 

tussen wand gracht en tufsteen. 

Hoogteligging maaiveld 1,60 m+ NAP 

Bovenkant Romeinse niveau 0,60 m+ NAP 1 m- mv 

Onderkant Romeinse niveau Onbekend  

Literatuur Van Dockum 1996; 1998. 

Opmerkingen  
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Locatie Groenendaal, werkput 23 

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Opgraving, 1999, ADC en RU 

Archis-waarnemingsnummer  

Vondstsituatie De zuidwestelijke wal en verdedigingsgrachten 

van het castellum. 

Hoogteligging maaiveld 1,65 m+ NAP 

Bovenkant Romeinse niveau onbekend 

Onderkant Romeinse niveau 0,30 m÷ tot 1,15 m÷ NAP 

Literatuur Haalebos & Lanzing 2000; Vos & Haalebos 

2000a 

Opmerkingen Het onderscheid tussen Romeinse cultuurlaag en 

bovenliggende pakketten was moeilijk  te 

herkennen. De onderkant van de Romeinse laag 

ligt tussen 0,30 m÷ en 1,15 m÷ NAP. 

 

 

Locatie Kerkplein deelgebied A/Hoge Woerd, 

werkputten 24 – 28 

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Opgraving, 2002, ADC 

Archis-waarnemingsnummer  

Vondstsituatie Grachten, wallen en toegangsweg tot de 

verschillende castella en enige aanwijzingen voor 

de vicus. 

Hoogteligging maaiveld Tussen 1,60 m+ en 2 m+ NAP 

Bovenkant Romeinse puinlaag Tussen 0,35 m+ en  0,60 m+ NAP 

Onderkant Romeinse sporenniveau Tussen 1,30 m÷ en 1,70 m÷ NAP   

Literatuur Vos 2003; Vos et al. 2003 

Opmerkingen  

 

 

Locatie Kerkplein deelgebied A/Hoge Woerd, werkput 

29 

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Opgraving, 2002, ADC 

Archis-waarnemingsnummer  

Vondstsituatie Wallen en bebouwing binnen het castellum 
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Hoogteligging maaiveld 1,80 m+ NAP (tijdens opgraving 1,60 m+ NAP) 

Bovenkant Romeinse niveau 0,70 m+ NAP 

Onderkant Romeinse niveau 0,60 m÷ NAP 

Literatuur Vos 2003; Vos et al. 2003 

Opmerkingen Ter plaatse van deze werksput is de puinlaag, 

behorende bij het jongste castellum, beduidend 

minder dik en moeilijk te onderscheiden van de 

Middeleeuwse en recentere puinlagen. 

 

 

Locatie Petruskerk 

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Waarneming, 1952, onbekend 

Archis-waarnemingsnummer  

Vondstsituatie Brandlaag die gedateerd wordt in 69/70 na Chr.  

4e eeuwse munten gevonden in 1952 of 1954. 

Hoogteligging maaiveld 2,60 m+ NAP 

Bovenkant Romeinse niveau Onbekend 

Onderkant Romeinse niveau Onbekend 

Literatuur Bogaers & Haalebos 1976. 

Opmerkingen  

 

 

Locatie Hoge Woerd 16 

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Opgraving, 1974, Archeologische Werkgroep van 

de Stichts-Hollandse Historische Vereniging 

Archis-waarnemingsnummer 27585 

Vondstsituatie Brandlagen, Romeins puin, aardewerk en 

dakpannen met stempels van het eerste Legioen 

LEG I MANTO en het vijftiende Cohort vrijwillige 

infanteristen bestaande uit Romeinse burgers 

COH XV VOL (civium romanorum) 

Hoogteligging maaiveld 1,90 m+ NAP (tijdens opgraving  1,20 m+ NAP) 

Bovenkant Romeinse niveau 0,70 m+ NAP 0,50 m– Mv 

Onderkant Romeinse niveau 0,70 m÷ NAP 1,90 m- Mv 

Literatuur Beunder 1975a; 1976a; 1976b; Bogaers & 

Haalebos 1976. 

Opmerkingen  
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Locatie Havenstraat 6 

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Opgraving, 1980, Archeologische Werkgroep van 

de Stichts-Hollandse Historische Vereniging 

Archis-waarnemingsnummer  

Vondstsituatie Romeins pakket  met onder andere een puinlaag 

en brandsporen. 

Hoogteligging maaiveld 1,90 m+ NAP  

Bovenkant Romeinse niveau 0,60 m+ NAP 1,30 m– mv 

Onderkant Romeinse niveau 0,80 m÷ NAP 2,70 m– mv 

Literatuur Busse-Bruin 1980. 

Opmerkingen De Romeinse laag lijkt verstoord, vandaar dat er 

zeer hoog in het profiel al materiaal is 

aangetroffen. 

 

 

Locatie Petruskerk 

Aard van onderzoek, jaar van uitvoering, 

uitvoerende instantie 

Opgraving, 1983, ROB 

Archis-waarnemingsnummer  

Vondstsituatie Romeins bouwpuin. Tufstenen muurresten, hetzij 

van een Romeins militair bouwwerk, hetzij van 

een kerk, bleven nochtans uit. De 

omstandigheden lieten echter het graven van 

grote vlakken temidden der pijlers van de kerk 

niet toe. ... In de noordelijke zijbeuk kwam de 

voeting van een tufstenen, rondgesloten absis te 

voorschijn, waarvan de bouwrichting duidelijk 

afweek van die der tegenwoordige kerk. 

Hoogteligging maaiveld 2,60 m+ NAP 

Bovenkant Romeinse niveau 0,60 m+ NAP 2,0 m– mv (vloer kerk) 

Onderkant Romeinse niveau Onbekend  

Literatuur Halbertsma 1984. 

Opmerkingen Volgens Beunder berust de typering absis op een 

misverstand. 
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Bijlage 2. Verslag booronderzoek 2003 (A. Müller – RAAP Archeologisch Adviesbureau)  

 

1. Inleiding  

In verband met de herinrichting van het Kerkplein te Woerden t.b.v. aanstaande nieuwbouw, heeft 

Hazenberg Archeologie aan RAAP Archeologisch Adviesbureau verzocht een inventariserend 

archeologisch onderzoek uit te voeren. De bodemingrepen, waaronder de aanleg van een verdiepte 

parkeergarage, die met deze herinrichting gepaard gaan zijn naar verwachting van nadelige invloed 

op het archeologisch bodemarchief.   

In de ondergrond van het plangebied zijn archeologische resten uit de Romeinse tijd te verwachten 

die samenhangen met onder meer het Romeins castellum Laurium. Dit terrein zal op termijn door de 

gemeente Woerden als archeologisch monument worden aangewezen. Daarnaast zijn in de 

ondergrond van het plangebied ook archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd te 

verwachten.50 In de directe omgeving van het plangebied zijn reeds op verschillende locaties 

bewoningssporen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen aangetroffen. 

 

2. Vraagstellingen 

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen tot op welke diepte de bodem in het plangebied is 

verstoord en vanaf welke diepte archeologische resten uit de Romeinse tijd en Late Middeleeuwen (en 

een eventueel ongestoord archeologisch bodemarchief) kunnen worden verwacht.  

De centrale vraagstellingen van dit onderzoek waren: 

- Tot welke diepte reikt de eventueel aanwezige vondstlaag? 

- Is de eventueel aanwezige vondstlaag te dateren en te splitsen naar verschillende perioden? 

 

3. Methoden 

Het veldwerk bestond uit een booronderzoek, dat op verschillende locaties langs de Kerkstraat en de 

Hoge Woerd is uitgevoerd (zie afb.9 en 10). De boringen zijn handmatig gezet met een Edelmanboor 

met een diameter van 7 cm in combinatie met een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen 

zijn beschreven volgens het RAAP bodembeschrijvingssysteem, conform NEN-5104. De boorlocaties 

zijn ingemeten met meetlinten; hoogtes van de boringen zijn met behulp van een waterpastoestel 

bepaald. 

 

4. Resultaten. 

In totaal zijn 11 boringen verricht. In verband met de oppervlakteverharding, de aanwezige bebouwing 

en in de ondergrond aanwezige kabels en leidingen zijn vier boringen niet dieper gezet dan 1,3 m– 

Mv. Terwijl vier boringen zijn gezet tot de maximale diepte van 3,0 m– Mv.  

 

                                                      
50 Zie Hazenberg 2003; Vos 2003. 
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4.1 Geologie 

De bodemopbouw van het plangebied bestaat van boven naar onder uit de volgende lagen; 

- een geelgrijze zwak siltige zandlaag. Dit is een opgebracht pakket bouwzand. De dikte varieert 

van 1 cm tot 50 cm; 

- een donkergrijs sterk siltige kleilaag. In dit pakket zijn zeer veel archeologische indicatoren 

waargenomen en wordt geïnterpreteerd als vondstlaag/puinlaag. De basis van deze laag ligt 

gemiddeld op 2,35 m– Mv (= ca 0,20 m÷ NAP); 

- Een lichtgrijze sterk siltige klei met roestvlekken. Dit pakket wordt geïnterpreteerd als 

oeverafzettingen.  

Uit de profielopbouw is op te maken dat op de oeverafzettingen een dik antropogeen pakket is 

ontstaan. Deze vondstlaag is in recente tijd afgedekt door een dik pakket bouwzand.  

 

4.2 Archeologie 

De vondstlaag heeft een dikte van circa 1,8 m en bestaat uit een donkergrijze klei. In dit pakket zijn de 

volgende archeologische indicatoren aangetroffen: houtskool, verbrande leem, onverbrand bot, 

aardewerk, glas, mortel , bouwpuin, baksteen, tufsteen en fosfaat. De vondstlaag is zeer homogeen. 

Aan de basis van deze vondstlaag bevindt zich een laag houtskool met een dikte tussen de 2 en 20 

cm. Deze houtskoollaag wordt geïnterpreteerd als een brandlaag. In boring 9 zijn twee (dunne) 

houtskoollagen aangetroffen. In boring 10 is onder de houtskoollaag nog een 75 cm dikke, sterk siltige 

kleilaag aangetroffen met veel fosfaat en enkele puinspikkels. Deze laag is vermoedelijk een oude 

ophogingslaag en is tot de archeologische laag gerekend. 

 

De basis van de vondstlaag is te dateren in de Romeinse tijd en de top van de vondstlaag in de 

Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.51 Binnen de vondstlaag zijn geen erosie- of sedimentatieniveaus 

aangetroffen die de verschillende archeologische fasen van elkaar scheiden. Op basis van de diepte 

van het aangetroffen aardewerk kan gesteld worden dat de vondststratigrafie op sommige plaatsen 

intact lijkt te zijn, omdat materiaal uit de Nieuwe Tijd en/of de Middeleeuwen boven Romeinse 

aardewerk is aangetroffen (boringen 1 en 5). In boring 3 lijkt de vondststratigrafie verstoord; Romeins 

materiaal is boven Middeleeuws aardewerk aangetroffen. Boringen 2, 4, 6 en 7 konden niet dieper 

doorgezet door de aanwezigheid van ondoordringbaar puin. Deze boringen zijn om die reden niet 

opgenomen in onderstaande tabel.  

 

B Top archeologie Aardewerk Diepte aw Basis archeologie Houtskoollaag Rom.puinlaag 

1 0,1 (1,61+) NT- rood glazuur 

ROM? 

ROM geverfd 

0,75 (0,96+) 

0,8 (0,91+) 

1,1 (0,61+) 

1,85 (0,14÷) 1,65 - 1,85 

(0,06+  - 0,14÷) 

0,61+ 

                                                      
51 Deze laatste opmerking is van extreem belang aangezien daardoor enkele misvattingen zijn ontstaan bij de 
evaluatie van het conceptverslag van dit rapport. Het gaat dus bij de ‘top archeologie’ niet om de bovenkant van 
de Romeinse puinlaag. De ‘top archeologie’ geeft aan tot op welke hoogte archeologische indicatoren zijn 
waargenomen, en dat kan dus inclusief de resten uit de Middeleeuwen / Nieuwe Tijd zijn!! In deze eindversie van 
het rapport is daarom voor de duidelijkheid een kolom toegevoegd met de (door de Hazenberg Archeologie-
auteurs geinterpreteerde en) veronderstelde bovenkant van de Romeins puinlaag op basis van de boorstaten. 
Tevens zijn alle metingen nu ook in NAP weergegeven. 
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3 0,7 (1,46+) ROM geverfd 

LME roodbakkend 

LME/NT glglazuur 

0,8 (1,36+) 

1,0 (1,16+) 

1,1 (1,06+) 

2,55 (0,39÷) 2,45 - 2,55 

(0,29÷ - 0,39÷) 

0,66+ 

5 1,3 (1,19+) LME/NT dgrijs  

ROM ruwwandig 

ROM ruwwandig 

1,3 (1,19+) 

1,7 (0,79+) 

2,7 (0,21÷) 

2,75 (0,26÷) Nvt 0,79+ 

8 0,5 (1,90+) Nvt  2,40 (0,00+) 2,30 - 2,35 

(0,10+ - 0,05+) 

1,70+ 

9 0,5 (1,52+) Nvt  2,27 (0,25÷) 1te laag: 1,59 - 1,62 

(0,43+ - 0,40÷) 

2e laag: 2,25 - 2,27 

(0,23÷ - 0,25÷) 

1,52+ 

10 0,2 (1,82+) Indet. 

LME/NT 

0,2 (1,82+) 

1,1 (0,92+) 

2,25 (0,23÷) 1,35 – 1,38  

(0,67+ - 0,64+) 

0,72+ 

11 0,2 (2,23+) NT 0,2 (2,23+) 2,32 (0,11+) 2,3 - 2,32  

(0,13+ - 0,11+) 

2,03+ 

  

Tabel 1. Aangetroffen aardewerk in de vondstlaag (boringen 2003)(alle dieptes in m÷ Mv en NAP)  

 

5. Conclusies 

Naar aanleiding van het inventariserend archeologisch booronderzoek rond het Kerkplein te Woerden 

kan het volgende worden geconcludeerd:  

- Op een pakket ongestoorde oeverafzettingen is een vondstlaag aanwezig. 

- In zes boringen is een houtskoollaag aangetroffen (in boring 9 twee houtskoollagen).  

- De basis van de vondstlaag bevindt zich op een diepte van maximaal  0,39 m÷ NAP. De top van 

de vondstlaag ligt op 2,23 m+ NAP. De hoogste waarneming van de bovenkant van de Romeinse 

puinlaag lag op 2,03 m+ NAP. 

- De vondststratigrafie lijkt op enkele plaatsen intact te zijn. Van veel boorlocaties kan een globale 

indicatie gegeven worden van de diepte van de Romeins vondstniveau’s.  

- Het is onmogelijk een onderscheid te maken tussen het vondstniveau uit de Middeleeuwen en de 

Nieuwe Tijd.  

 

6. Boorstaten 

boring: WOKE-1  

Datum: 16-9-2003, X: 120.509, Y: 455.372, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 

hoogte: 1,71, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, 

doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, 

plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, uitvoerder: RAAP West 

 

0-10 (171-161) Algemeen: kleur: geelgrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 
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  Opmerking: aardewerk Nieuwe Tijd / recent 

10-40 (161-131) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak grindhoudend, kleibrokken, matig grof 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: mortel en glas 

40-75 (131-096) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak grindhoudend, zandbrokken 

  Archeologie: fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: fragmenten, interpretatie: 

ophogingspakket 

  Opmerking: gevlekt 

75-80 (096-091) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel 

fragment, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: Middeleeuwen/Nieuwe tijd roodbakkend geglazuurd aardewerk 

80-110 (091-061) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: fragmenten, 

interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: Romeins aardewerk (onzeker) 

110-145 (061-026) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, aardewerk: enkel fragment, fosfaatvlekken: lichte zweem, 

bouwpuin onbepaald: fragmenten, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: Romeins geverfd aardewerk 

145-165 (026-006) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig 

  Archeologie: houtskool: spikkels, onverbrand bot: enkel fragment, fosfaatvlekken: lichte zweem, 

bouwpuin onbepaald: fragmenten, interpretatie: ophogingspakket 

165-185 (006-014÷)Algemeen: kleur: zwartgrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig 

  Archeologie: houtskool: veel spikkels, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: fragmenten, 

interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: brandlaag 

185-200 (014-029÷) Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, enkele veenlagen 

  Opmerking: natuurlijk niveau? 

200-225 (029-054÷) Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, enkele veenlagen 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

 

boring: WOKE-2  

Datum: 16-9-2003, X: 120.493, Y: 455.378, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 

hoogte: 1,85, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, 

doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, 

opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, uitvoerder: RAAP West 

 

0-10 (185-175) Algemeen: kleur: geelgrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 



Hazenberg AMZ Publicaties 2005-06 
Eindversie 10 juni 2005 

Diepteligging van de Romeinse resten binnen Castellum Laurium te Woerden. 
De bouwblokken C en E. 

45 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

10-20 (175-165) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

20-50 (165-135) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindhoudend, kleibrokken, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

50-70 (135-115) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, zandbrokken 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: fragmenten 

70-100 (115-085) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig, matig grindhoudend, zandbrokken 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: fragmenten 

100-110 (085-075) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk grindhoudend, zandbrokken 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

110-120 (075-065) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk grindhoudend, zandbrokken 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten, natuursteen 

  Opmerking: tufsteen 

120-130 (065-055) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: grind, sterk zandig, zeer grof 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten, natuursteen 

  Opmerking: recent puin 

 

boring: WOKE-3  

Datum: 16-9-2003, X: 120.479, Y: 455.396, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 

hoogte: 2,16, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, 

doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, 

opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, uitvoerder: RAAP West 

 

0-40 (216-176) Algemeen: kleur: geelgrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

40-70 (176-146) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

70-80 (146-136) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: zand, uiterst siltig, matig grof 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: zeer droog 



Hazenberg AMZ Publicaties 2005-06 
Eindversie 10 juni 2005 

Diepteligging van de Romeinse resten binnen Castellum Laurium te Woerden. 
De bouwblokken C en E. 

46 

80-100 (136-116) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: zand, uiterst siltig, matig grof 

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: 

ophogingspakket 

  Opmerking: Romeins geverfd aardewerk 

100-110 (116-106) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, 

interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: Middeleeuws roodbakkend aardewerk 

110-150 (106-066) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, 

interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: Middeleeuwen/Nieuwe tijd geel geglazuurd aardewerk 

150-230 (066-014÷) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig, schelp compleet 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: 

ophogingspakket 

230-245 (014-029÷) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, weinig plantenresten 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: 

ophogingspakket 

245-255 (029-039÷) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, weinig plantenresten 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

  Archeologie: houtskool: spikkels, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: brandlaag 

255-270 (039-054÷) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, weinig plantenresten 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: natuurlijk niveau? 

 

boring: WOKE-4  

Datum: 16-9-2003, X: 120.489, Y: 455.391, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 

hoogte: 2,00, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, 

doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, 

opdrachtgever: Hazenberg  Archeologie, uitvoerder: RAAP West 

 

0-50 (200-150) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: onverbrand bot: enkel fragment, aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: enkel 

fragment 

  Opmerking: Nieuwe Tijd roodgeglazuurd  

 

boring: WOKE-5  

Datum: 16-9-2003, X: 120.504, Y: 455.397, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 
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hoogte: 2,49, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, 

doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, 

opdrachtgever: Hazenberg -Archeologie, uitvoerder: RAAP West 

 

0-80 (249-169) Algemeen: kleur: geelgrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

80-130 (169-119) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

130-160 (119-089) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: fragmenten, 

interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: Nieuwe Tijd roodgeglazuurd  

160-170 (089-079) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: vlekken, bouwpuin onbepaald: fragmenten, 

interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: Nieuwe Tijd roodgeglazuurd 

170-245 (079-004) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak grindhoudend 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, verbrande klei/leem: enkel fragment, aardewerk: enkel fragment, 

fosfaatvlekken: vlekken, bouwpuin onbepaald: fragmenten, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: Romeins ruwwandig 

245-270 (004-021÷) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak grindhoudend 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: ophogingspakket 

270-275 (021-026÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: Romeins ruwwandig 

275-300 (026-051÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Opmerking: natuurlijk niveau? 

 

boring: WOKE-6  

Datum: 16-9-2003, X: 120.519, Y: 455.405, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 

hoogte: 2,53, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, 

doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, 

opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, uitvoerder: RAAP West 

 

0-50 (253-203) Algemeen: kleur: geelgrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

 

boring: WOKE-7  
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Datum: 16-9-2003, X: 120.539, Y: 455.415, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 

hoogte: 2,42, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, 

doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, 

opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, uitvoerder: RAAP West, opmerking: leiding 

 

0-30 (242-212) Algemeen: kleur: geelgrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

 

boring: WOKE-8  

Datum: 16-9-2003, X: 120.535, Y: 455.425, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 

hoogte: 2,40, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: 

Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, 

plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, uitvoerder: RAAP West 

 

0-25 (240-215) Algemeen: kleur: lichtgeelgrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, zeer grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Archeologie: interpretatie: ophogingspakket 

25-50 (215-190) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk zandig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

50-70 (190-170) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, sterk zandig 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: voormalig kerkhof 

70-80 (170-160) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, onverbrand bot: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: enkel 

fragment, interpretatie: ophogingspakket 

80-100 (160-140) Algemeen: kleur: donkerbruin 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, onverbrand bot: enkel fragment, bouwpuin: enkel fragment, 

bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: tufsteen 

100-200 (140-040) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: 

ophogingspakket 

200-230 (040-010) Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel 

fragment, interpretatie: ophogingspakket 

230-235 (010-005) Algemeen: kleur: grijszwart 

  Lithologie: klei, sterk siltig 

  Archeologie: houtskool: veel spikkels, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel 

fragment, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: houtskoollaag 

235-240 (005-000) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig 
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  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel 

fragment, interpretatie: ophogingspakket 

240-245 (000-005÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig 

  Opmerking: natuurlijk niveau 

 

boring: WOKE-9  

Datum: 16-9-2003, X: 120.521, Y: 455.369, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 

hoogte: 2,02, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: 

Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, 

plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, uitvoerder: RAAP West 

 

0-20 (202-182) Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, zeer grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

20-50 (182-152) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindhoudend 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

50-70 (152-132) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: onverbrand bot: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: fragmenten, interpretatie: 

ophogingspakket 

  Opmerking: mortel 

70-130 (132-072) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: 

ophogingspakket 

130-140 (072-062) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: natuursteen, interpretatie: ophogingspakket 

140-145 (062-057) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: interpretatie: ophogingspakket 

145-159 (057-043) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: onverbrand bot: enkel fragment, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel 

fragment, interpretatie: ophogingspakket 

159-162 (043-040) Algemeen: kleur: grijszwart 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: houtskool: spikkels, interpretatie: ophogingspakket 

162-220 (040-018÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: bouwpuin: enkel fragment, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: tufsteen op 2,10m 

220-225 (018-023÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: fosfaatvlekken: vlekken, interpretatie: ophogingspakket 

225-227 (023-025÷) Algemeen: kleur: lichtgrijs 
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  Lithologie: klei, sterk siltig 

  Archeologie: houtskool: spikkels, interpretatie: ophogingspakket 

227-230 (025-028÷) Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig 

 

boring: WOKE-10  

Datum: 16-9-2003, X: 120.523, Y: 455.378, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 

hoogte: 2,02, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: 

Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, 

plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, uitvoerder: RAAP West 

 

0-20 (202-182) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, zeer grof 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

20-50 (182-152) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, zeer grof 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: dunwandig aardewerk ondetermineerbaar 

50-90 (152-112) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, zwak grindhoudend, zandbrokken 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

90-100 (112-102) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, matig grindhoudend, zandbrokken 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: mortel 

100-130 (102-072) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, matig grindhoudend, zandbrokken 

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: fragmenten, interpretatie: 

ophogingspakket 

  Opmerking: Middeleeuws/Nieuwe tijd aardewerk 

130-135 (072-067) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, matig grindhoudend, zandbrokken 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: bakstenenlaag 

135-138 (067-064) Algemeen: kleur: oranjegrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: houtskool: spikkels, fosfaatvlekken: vlekken, interpretatie: ophogingspakket 

138-215 (064-013÷) Algemeen: kleur: oranjegrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: fosfaatvlekken: veel vlekken, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: 

ophogingspakket 

  Opmerking: top woerd? 

215-225 (013-023÷) Algemeen: kleur: oranjegrijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Archeologie: fosfaatvlekken: lichte zweem, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: natuurlijk/een beetje schoon 
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225-240 (023-038÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, uiterst siltig 

  Opmerking: natuurlijk niveau? 

240-285 (038-083÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

285-300 (083-098÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, veel dunne zandlagen 

 

boring: WOKE-11  

Datum: 16-9-2003, X: 120.528, Y: 455.399, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 31G, 

hoogte: 2,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: 

Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: verhard, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, 

plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: Hazenberg Archeologie, uitvoerder: RAAP West 

 

0-15 (243-228) Algemeen: kleur: geelgrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, uiterst grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

15-20 (228-223) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, zwak zandig 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

20-40 (223-203) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, zwak zandig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, 

interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: hardbakkend rood aardewerk Nieuwe Tijd? 

40-60 (203-183) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, zwak zandig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel 

fragment, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: mortel 

60-70 (183-173) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, zwak zandig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: fragmenten, 

interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: veel mortel 

70-200 (173-043) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, uiterst ziltig, kalkrijk 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: vlekken, bouwpuin onbepaald: enkel fragment, 

interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: top woerd? 

200-230 (043-013) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: klei, uiterst ziltig, kalkrijk 

  Archeologie: fosfaatvlekken: lichte zweem, interpretatie: ophogingspakket 

  Opmerking: rommelig 

230-232 (013-011) Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: klei, zwak zandig, kalkrijk 

  Archeologie: houtskool: spikkels, fosfaatvlekken: lichte zweem, interpretatie: ophogingspakket 
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232-250 (011-007÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, kalkrijk 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

  Opmerking: natuurlijk niveau? 

250-255 (007-012÷) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, matig humeus, kalkrijk 

  Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont 

  Opmerking: mogelijke laklaag 

255-257 (012-014÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, kalkrijk 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

257-310 (014-067÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk siltig, enkele zandlagen, kalkrijk 
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Bijlage 3. Verslag booronderzoek 2004 (K. Leijnse -  RAAP Archeologisch Adviesbureau) 

 

1. Inleiding  

In verband met de herinrichting van het Kerkplein te Woerden, ten behoeve van nieuwbouw, heeft 

RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van Hazenberg Archeologie in maart 2004 een 

mechanisch booronderzoek uitgevoerd (zie afb.9 en 10).  

In de ondergrond van het plangebied zijn archeologische resten uit de Romeinse tijd te verwachten 

die samenhangen met onder meer het Romeins castellum Laurium. Dit terrein zal op termijn door de 

gemeente Woerden als archeologisch monument worden aangewezen. Daarnaast zijn in de 

ondergrond van het plangebied ook archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

te verwachten.52 In de directe omgeving van het plangebied zijn reeds op verschillende locaties 

bewoningssporen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen aangetroffen. 

Het onderhavig onderzoek is een aanvulling op een inventariserend archeologisch onderzoek 

uitgevoerd in de winter van 2003. Tijdens dit onderzoek zijn 11 boringen gezet. Uit deze boringen 

bleek dat op een pakket ongestoorde oeverafzettingen een vondstlaag aanwezig is. De basis van de 

vondstlaag bevindt zich op een diepte van maximaal  0,39 m÷ NAP. In de vondstlaag wordt materiaal 

aangetroffen uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het was slechts in enkele boringen 

mogelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen het vondstniveau uit de Romeinse tijd en de 

Middeleeuwen. De overgang tussen de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd is in de boringen niet 

waarneembaar.  

Op basis hiervan is besloten tot een aanvullend onderzoek in de vorm van mechanische boringen.  

 

2. Vraagstelling 

Het onderzoek heeft tot doel, gelijk het eerste booronderzoek, vast te stellen tot op welke diepte de 

bodem in het plangebied recent is verstoord en vanaf welke diepte archeologische resten uit de 

Middeleeuwen en Romeinse tijd kunnen worden verwacht.  

De centrale vraag van dit onderzoek was: Is de aanwezige vondstlaag53 te dateren en te splitsen naar 

verschillende perioden? 

 

3. Methoden 

Het veldwerk bestond uit een booronderzoek, dat op verschillende locaties op het Kerkplein en langs 

de Hoge Woerd is uitgevoerd. De boringen zijn mechanisch gezet met een aqualock-boor met een 

diameter van 5 cm. Een aantal boringen zijn handmatig voorgeboord in verband met de ligging van 

kabels en leidingen (boringen 1, 3, 6, 7, 8). De boringen zijn beschreven volgens het RAAP 

bodembeschrijvingssysteem, conform NEN-5104. De boorlocaties zijn globaal ingetekend; hoogtes 

van de boringen zijn met behulp van een waterpastoestel bepaald. 

 

 

                                                      
52 Zie Hazenberg 2003; Vos 2003. 
53 Voor de duidelijkheid nog maar eens: met het begrip ‘vondstlaag’ wordt hier dus bedoeld het hele “pakket  
archeologie” Romeins/Middeleuwen/Nieuwe Tijd. 
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4. Resultaten. 

In totaal zijn 8 boringen verricht tot een diepte van maximaal 4,0 m– Mv. In verband met de 

oppervlakteverharding, de aanwezige bebouwing en in de ondergrond aanwezige kabels en leidingen 

zijn een aantal boringen verplaatst.  

 

4.1 Geologie 

De bodemopbouw van het plangebied bestaat van boven naar onder uit de volgende lagen;  

- een geelgrijze zwak siltige zandlaag. Dit is een opgebracht pakket bouwzand. De dikte varieert 

van 4 cm tot 120 cm; 

- in de boringen 1, 3 en 4 ontbreekt het pakket bouwzand. Hier is direct aan het maaiveld een laag 

(recent) bouwpuin aangetroffen. De dikte van deze laag varieert van 2 cm tot 100 cm;   

- een donkergrijs sterk siltige kleilaag. In dit pakket zijn zeer veel archeologische indicatoren 

waargenomen en deze wordt daarom geïnterpreteerd als vondstlaag. De basis van deze laag ligt 

gemiddeld op 0,30 m÷ NAP; 

- een lichtgrijze tot grijze sterk siltige klei met plantenresten. Dit pakket wordt geïnterpreteerd als 

oeverafzettingen. In dit pakket zijn in een aantal boringen archeologische indicatoren 

aangetroffen; 

- een lichtgrijs zwak siltig zandpakket. Het zand is in een aantal boringen zeer grof en wordt 

geïnterpreteerd als beddingzand. De basis van deze laag ligt gemiddeld op 0,80 m÷ NAP.   

 

Het bodemprofiel in grotendeels in overeenstemming met de gegevens uit eerdere boringen. Op en in 

de top van de oever- en geulafzettingen is een dik antropogeen pakket ontstaan. Deze vondstlaag is 

in recente tijd afgedekt door een pakket bouwzand.  

 

4.2 Archeologie 

De vondstlaag heeft een dikte van ca 180 cm en bestaat uit een donkergrijze klei. In dit pakket zijn de 

volgende archeologische indicatoren aangetroffen: houtskool, verbrande leem, (on)verbrand bot, 

aardewerk, glas, mortel, bouwpuin, leisteen, baksteen, tufsteen en fosfaat.  

In een aantal boringen (boringen 2, 3, 4 en 7) zijn binnen de vondstlaag op basis van vulling en 

consistentie, twee lagen te onderscheiden (tabel 2). De bovenste laag is erg brokkelig met veel witte 

mortel en baksteen. Het pakket hieronder is steviger; bevat vrijwel geen mortel maar wel grind; en het 

puin is sterk gefragmenteerd. In deze laag is bouwpuin waargenomen dat met zekerheid in de 

Romeinse tijd gedateerd dient te worden. Mogelijk is deze laag de Romeinse bewoningsfase.   

In boring 2 (op ca 0,10 m+ NAP) en 5 (op 0,05 m÷ NAP) worden aan de basis van de Romeinse 

vondstlaag dunne houtskoollaagjes aangetroffen. Deze houtskoollagen worden geïnterpreteerd als 

een brandlagen, hetgeen niet wil zeggen dat ze per definitei gekoppeld dienen te worden aan de 

historische geburtenis van 69/70 na Chr.. 

In de meeste boringen wordt onder de donkergrijze klei een schoner pakket lichtgrijze siltige klei 

aangetroffen waarin in de top fosfaat en enkele spikkels houtskool zijn waargenomen.  
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De basis van de vondstlaag is te dateren in de Romeinse tijd en de top van de vondstlaag in de 

Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Binnen de vondstlaag zijn geen erosie- of sedimentatieniveaus 

aangetroffen die de verschillende archeologische fasen van elkaar scheiden. Op basis van de diepte 

van het aangetroffen vondstmateriaal kan gesteld worden dat de vondststratigrafie op sommige 

plaatsen intact lijkt te zijn, omdat materiaal uit de Nieuwe Tijd en/of de Middeleeuwen boven 

Romeinse materiaal is aangetroffen (boringen 1, 3 en 4). In boring 8 lijkt de vondststratigrafie 

verstoord; Romeins materiaal is boven Middeleeuws aardewerk aangetroffen. Mogelijk is hier de 

boring in een beerput geplaatst. 

In de overige boringen werd geen archeologisch materiaal aangetroffen dat ondubbelzinnig met de 

Middeleeuwen of Romeinse tijd geassocieerd kan worden. 

 

B Top 

archeologie  

Top 

oeverafzetting 

Basis 

archeologie  

Houtskool laag  Top gerijpte klei  Rom.puinlaag 

1 1,0 (1,06+) 2,5 (0,44÷) 3,65 (1,59÷)  Niet 

waargenomen 

Niet 

waargenomen 

0,86+ 

2 0,5 (1,56+) 2,2 (0,14÷) 2,7 (0,64÷) 1,9 - 2,2  

(0,16 – 0,06+) 

1,0 (1,06+) 1,06+ 

3 0,2 (1,85+) 1,9 (0,15÷) 2,1 (0,05÷) Niet 

waargenomen 

0,7 (1,35+) 1,35+ 

4 0,5 (1,55+) 1,7 (0,35÷) 2,0 (0,05+) Niet 

waargenomen 

0,75 (1,30+) 1,30+ 

5 1,2 (0,81+) 2,4 (0,39÷) 2,4 (0,39÷) 1,9 (0,11+) Niet 

waargenomen 

0,81+ 

6 0,5 (2,07+) 2,3 (0,27v) 2,7 (0,13÷) Niet 

waargenomen 

0,7 (1,87+) 1,87+ 

7 0,4 (2,12+) 2,9 (0,38÷) 2,7 (0,18÷) Niet 

waargenomen 

Niet 

waargenomen 

Onbekend 

8 0,5 (1,70+) Niet 

waargenomen 

Niet 

waargenomen 

Niet 

waargenomen 

Niet 

waargenomen 

Onbekend 

  

Tabel 2: Diepte verschillende lagen (boringen 2004) (alle dieptes in m÷ Mv en NAP)  

 

5. Conclusies 

Naar aanleiding van de mechanische boringen rond het Kerkplein te Woerden kan het volgende 

worden geconcludeerd. De basis van de vondstlaag bevindt zich op een diepte van maximaal 0,64 m÷ 

NAP.54 In de vondstlaag zijn op basis van vulling en consistentie verschillende niveaus waarneembaar. 

Door het ontbreken van duidelijke archeologisch indicatoren zijn deze echter niet altijd aan een 

periode toe te schrijven. 

                                                      
54 In boring 1 bedraagt die 1,59 m÷ NAP maar hier is waarschijnlijk een grondspoor aangeboord, bijv. een gracht, 
waardoor de basis ‘vertekend’ is. 
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Het is op basis van de boringen niet mogelijk de exacte diepte van het onverstoorde Romeinse niveau 

te bepalen.Dit komt omdat niet met zekerheid een onderscheid gemaakt kan worden tussen het 

vondstniveau’s uit de Middeleeuwen en de Romeinse tijd. Hetzelfde geldt voor de overgang van de 

Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd. Bovendien kan de bodemopbouw, door de intensieve bewoning, 

sterk verschillen per boring. 

 

6. Boorstaten 

 

boring: WOKE2-1  

Beschrijver: KL, datum: 4-3-2004, hoogte: 2,06, boortype: aqualock 5 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 

verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: Hazenberg 

Archeologie, uitvoerder: Axiom Archeotech 

 

0-100 (206-106) Lithologie: niet benoemd, niet benoemd 

  Bodemkundig: interpretatie: puinlaag 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten 

  Opmerking: puinpakket viel direct uit boor 

100-120 (106-086) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, matig stevig 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: veel recent puin onduidelijk of dit al het Romeins niveau betreft 

120-135 (086-071) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, stevig 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

135-250 (071-044÷) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, matig stevig 

  Archeologie: fosfaatvlekken: vlekken, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

250-360 (044-154÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, zwak humeus, matig stevig, spoor plantenresten 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

360-365 (154-159÷) Algemeen: kleur: geelgrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, zeer grof, spoor plantenresten, interpretatie: geulafzettingen 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

  Archeologie: bouwpuin: enkel fragment 

  Opmerking: Enkele fragmenten Romeins bouwpuin 

365-400 (159-194÷) Algemeen: kleur: geelgrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, zeer grof, spoor plantenresten, interpretatie: geulafzettingen 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

 

boring: WOKE2-2  

Beschrijver: KL, datum: 4-3-2004, hoogte: 2,06, boortype: aqualock 5 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 

verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: Hazenberg 

Archeologie, uitvoerder: Axiom Archeotech, opmerking: bovenste 100 cm geboord met edelman (E10) 

 

0-20 (206-186) Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 
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  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

20-50 (186-156) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

50-100 (156-106) Algemeen: kleur: donkergrijszwart 

  Lithologie: zand, uiterst ziltig, matig grof 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: zeer vuile laag 

100-190 (106-016) Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, matig stevig 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

190-200 (016-006) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, matig stevig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: vlekken, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

200-220 (006-014÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, matig stevig 

  Archeologie: verbrand bot: enkel fragment, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel 

fragment 

220-270 (014-064÷) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: klei, matig ziltig, matig slap 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel 

fragment 

  Opmerking: erg vlekkerig 

270-280 (064-074÷) Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: klei, matig ziltig, matig slap, spoor plantenresten 

280-400 (074-194÷) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, enkele kleilagen, matig slap, matig grof, spoor hout, interpretatie: 

oeverafzettingen 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

 

boring: WOKE2-3  

Beschrijver: KL, datum: 4-3-2004, hoogte: 2,05, boortype: aqualock 5 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 

plantsoen, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: 

Hazenberg Archeologie, uitvoerder: Axiom Archeotech 

 

0-20 (205-185) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: niet benoemd, niet benoemd 

  Bodemkundig: interpretatie: puinlaag 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten 

  Opmerking: puinlaag met veel recent puin 

20-70 (185-135) Algemeen: kleur: donkerbruin 

  Lithologie: klei, uiterst ziltig, zwak humeus 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: veel witte mortel sediment is erg brokkelig 

70-140 (135-065) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, matig grindhoudend, matig stevig 

  Archeologie: fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: Deze laag stamt waarschijnlijk uit de Romeinse tijd dateerbaar materiaal ontbreekt echter 

140-190 (065-015) Algemeen: kleur: bruingrijs 
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  Lithologie: klei, sterk ziltig, matig grindhoudend, matig stevig 

  Archeologie: fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin: enkel fragment 

  Opmerking: Romeins bouwpuin 

190-210 (015-005÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, matig ziltig, matig stevig 

  Archeologie: fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

210-240 (005-035÷) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, zwak humeus, matig stevig 

240-250 (035-045÷) Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 

  Lithologie: klei, matig ziltig, matig slap, spoor plantenresten 

250-300 (045-095÷) Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: 

oeverafzettingen 

 

boring: WOKE2-4  

Beschrijver: KL, datum: 4-3-2004, hoogte: 2,05, boortype: aqualock 5 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 

plantsoen, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: 

Hazenberg Archeologie, uitvoerder: Axiom Archeotech 

 

0-50 (205-155) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: niet benoemd, niet benoemd 

  Bodemkundig: interpretatie: puinlaag 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten 

  Opmerking: puinlaag met veel recent puin 

50-75 (155-130) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, sterk zandig 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: veel baksteen 

75-105 (130-100) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, zwak grindhoudend 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: fragmenten 

105-170 (100-035) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, matig grindhoudend 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin: enkel fragment, 

bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: enkele grote brokken tufsteen 

170-200 (035-005) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk zandig, enkele zandlagen 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: lichte zweem 

200-235 (005-030÷) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, spoor plantenresten 

  Opmerking: erg vlekkerig nog niet natuurlijk 

235-300 (030-095÷) Algemeen: kleur: bruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, enkele kleilagen, zeer grof, interpretatie: oeverafzettingen 

 

boring: WOKE2-5  

Beschrijver: KL, datum: 4-3-2004, hoogte: 2,01, boortype: aqualock 5 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 

plantsoen, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: 

Hazenberg Archeologie, uitvoerder: Axiom Archeotech 
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0-120 (201-081) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, zeer grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

120-190 (081-011) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, zwak humeus 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin: enkel fragment, 

bouwpuin onbepaald: fragmenten 

190-240 (011-039÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig 

  Archeologie: houtskool: spikkels, onverbrand bot: fragmenten, fosfaatvlekken: vlekken, bouwpuin 

onbepaald: enkel fragment 

240-260 (039-059÷) Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: klei, matig ziltig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

260-300 (059-099÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: zand, uiterst ziltig, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

 

boring: WOKE2-6  

Beschrijver: KL, datum: 4-3-2004, hoogte: 2,57, boortype: aqualock 5 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 

verhard, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: Hazenberg 

Archeologie, uitvoerder: Axiom Archeotech, opmerking: Eerste meter geboord met edelman (E10) 

 

0-35 (257-222) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

35-50 (222-207) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: baksteen en leisteen 

50-70 (207-187) Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: klei, sterk zandig 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: baksteen en mortel 

70-220 (187-037) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, onverbrand bot: enkel fragment, aardewerk: enkel fragment, 

bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

220-230 (037-027) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig 

  Archeologie: houtskool: spikkels, bouwpuin onbepaald: fragmenten 

230-270 (027-013÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, matig ziltig, enkele zandlagen 

  Archeologie: houtskool: enkele spikkel, fosfaatvlekken: lichte zweem 

270-315 (013-058÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, matig ziltig, spoor plantenresten 

315-380 (058-123÷) Algemeen: kleur: lichtgrijs 
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  Lithologie: zand, zwak ziltig, matig grof 

380-400 (123-143÷) Algemeen: kleur: lichtgrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, zeer grof, interpretatie: geulafzettingen 

 

boring: WOKE2-7  

Beschrijver: KL, datum: 4-3-2004, hoogte: 2,52, boortype: aqualock 5 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 

verhard, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: Hazenberg 

Archeologie, uitvoerder: Axiom Archeotech 

 

0-25 (252-227) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

25-40 (227-212) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

40-165 (212-087) Algemeen: kleur: donkergrijsbruin 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, zwak grindhoudend 

  Archeologie: onverbrand bot: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: baksteen en leisteen 

165-195 (087-057) Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: klei, sterk ziltig 

  Archeologie: fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

195-270 (057-018÷) Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, zeer stevig 

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

  Archeologie: fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

270-290 (018-038÷) Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, zwak humeus, stevig 

290-310 (038-058÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, stevig 

310-400 (058-148÷) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, enkele kleilagen, zeer grof, interpretatie: oeverafzettingen 

 

boring: WOKE2-8  

Beschrijver: KL, datum: 4-3-2004, hoogte: 2,20, boortype: aqualock 5 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 

verhard, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Utrecht, gemeente: Woerden, plaatsnaam: Woerden, opdrachtgever: Hazenberg 

Archeologie, uitvoerder: Axiom Archeotech, opmerking: vanaf 250 cm -Mv door boorfout vervallen 

 

0-30 (220-190) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

30-50 (190-170) Algemeen: kleur: lichtbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak ziltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

50-170 (170-050) Algemeen: kleur: donkerbruin 

  Lithologie: klei, sterk ziltig 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 
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  Opmerking: Erg brokkelig 

170-215 (050-005) Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, stevig 

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment, bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: twee scherven een geglazuurd en een handgevormd 

215-250 (005-030÷) Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: klei, sterk ziltig, matig stevig 

  Archeologie: fosfaatvlekken: lichte zweem, bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

 


