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Castellum Laurium 

Een klein legerkamp 

 De Rijn was in de tijd van het Romeinse Rijk een brede rivier en vormde daarom een goed te 

verdedigen grens, de limes. De Romeinen richtten op gepaste afstanden grote en kleinere 

legerkampen in om de grens te bewaken. Tussen de legerkampen bevonden zich ook nog 

wachttorens. Vanuit de kampen werd geregeld gepatrouilleerd waarbij de troepen zich verplaatsten 

over de limesweg die op de zuidelijke oeverwallen van de rivier werd aangelegd. Buiten die hoger 

liggende oevers bestond het landschap grotendeels uit vrijwel ontoegankelijk veenmoeras. Via 

veenriviertjes kon je dat landschap wel binnengaan. Maar ze boden evenzogoed vijandige stammen 

ten noorden van de Rijn de gelegenheid om de grens aan te vallen. Vandaar dat de Romeinen hun 

legerkampen op vaak strategische plekken bouwden: daar waar een veenrivier in de Rijn uitmondde. 

Een van die kampen verscheen op de plaats waar nu Woerden ligt: het castellum Laurium. We 

kennen de naam dankzij een Middeleeuwse kopie van een vroegere Romeinse wegenkaart, de 

zogeheten Peutinger kaart. 

Plattegrond van het castellum dat bij Valkenburg is 

opgegraven. A = Hoofdkwartier, B = Commandant woning, 

C = Stallen, D = Ziekenhuis. De overige langgerekte 

gebouwen zijn de barakken voor de soldaten en 

(onder)officieren. (Bron: romeinen.nl). 

De kleinere legerkampen werden allemaal 

gebouwd volgens een vast patroon. Er is veel 

bekend over de inrichting van zo’n castellum, 

dankzij een vrijwel volledig opgegraven 

exemplaar dat tijdens de Tweede Wereldoorlog 

gevonden werd in de buurt van het huidige 

Valkenburg bij Leiden. Het kamp had altijd de 

vorm van een rechthoek waarvan de hoeken 

waren afgerond. De lange as lag evenwijdig aan 

de toenmalige loop van de rivier. In de zijde aan 

de kant van de rivier zal halverwege een poort 

zijn geweest: de aanvalspoort (porta praetoria). 

De korte weg binnen het kamp naar de 

tegenoverliggende lange zijde was de via 

praetoria. De lange weg die de beide korte 

zijden van het kamp met elkaar verbond, was 

de hoofdweg of via principalis. In de beide korte 

zijden bevond zich ook een poort. Binnen het 

castellum waren kleinere wegen die met een 

van  beide assen parallel liepen. Zo ontstond 

een stratenpatroon dat een beetje doet denken 

aan het rechthoekige stratenpatroon van veel 

moderne wijken. 

In de tussenliggende blokken bevonden zich allerlei gebouwen. In het midden van het kamp bevond 

zich het hoofdkwartier, de principia. Daar zat de kampleiding en de organisatie / administratie van 

het legeronderdeel dat in het kamp was gelegerd. Er zal ook een standbeeld van de Romeinse keizer 

hebben gestaan, die als een van de goden werd gezien. Het hoofdgebouw was eigenlijk alleen 

toegankelijk voor officieren. Rond het hoofdgebouw waren andere gebouwen, zoals de commandant 
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woning, een ziekenhuisje, werkplaatsen, een wapenopslagplaats, barakken voor de manschappen en 

vaak ook nog een stal voor de paarden. Mogelijk was er ook nog een gevangenisje. Stel je van de 

huisvesting overigens niet al te veel voor. Een groepje van acht soldaten bewoonden samen twee 

vertrekken van samen twintig vierkante meter. (Onder)officieren hadden wat meer ruimte en 

woonden aan de kopse uiteinden van elke barak.  

Cohort 

In een castellum lag meestal een legeronderdeel dat cohors (Nederlands: cohort) werd genoemd. De 

ruggengraat van het Romeinse leger was het legioen, met vijf- tot zesduizend manschappen. Elk 

legioen omvatte tien cohorten, plus nog wat stafdiensten. In een cohort dienden zo’n 480 man, en 

dat is vermoedelijk de standaardbezetting geweest van het castellum Laurium. Een soldaat maakte 

binnen het cohort deel uit van een van de zes centuriae (enkelvoud: centurion). Dat was zijn 

basiseenheid.  

Een cohort dat bestond uit Romeinse burgers (die legionairs werden genoemd), kon overigens wat 

groter of kleiner zijn, maar een cohors auxilia van hulptroepen (bestaande uit mensen zonder het 

Romeinse burgerrecht), zoals die in de castella langs de Rijn dienst deden, was altijd zo’n 480 tot 500 

man groot. In principe ontvingen deze buitenlandse huurlingen na 25 dienstjaren het Romeinse 

burgerrecht. 

 
(Bron: romeinen.info). 

 

In grote legerplaatsen, zoals Nijmegen, lag een castra van zo’n 25 tot 28 hectare. Daar kon een heel 

legioen verblijven. Binnen de legioenen en de cohorten waren er verschillende soorten 

manschappen. De infanterie (peditatae) bestond uit soldaten die zich lopend of met wagens 

verplaatsten, terwijl de cavalerie (alae) gebruik maakte van paarden. Daarnaast was er nog de vloot 

van de marine, die ook in onze streken actief was. 

Van aanval naar verdediging 

De rol van het Romeinse leger veranderde gedurende de totale bezettingsperiode van zo’n 400 jaar. 

In het begin, en dan praten we over het begin van de 1e eeuw, is de opdracht om vanuit de 

legerkampen er op uit te trekken om de vijandige stammen op te zoeken en te verslaan. Uit die 

periode dateren ook vondsten van kort gebruikte marskampen, zoals bij Ermelo. In de tweede helft 
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van de 1e eeuw tot midden in de 3e eeuw is de opdracht: bewaak de grens en zorg dat alles rustig 

blijft. Later, tot het begin van de 5e eeuw, moeten de legereenheden de grens verdedigen. Dat lukt 

uiteindelijk niet en het Romeinse Rijk houdt op te bestaan.  

Langs de Romeinse limes hebben gedurende de gehele Romeinse periode zo’n 35 verschillende 

cohorten dienst gedaan plus nog eens zo’n 20 ruitereenheden. Zoals gezegd bestonden die meestal 

uit huurlingen. De Romeinen hadden goede redenen om ingehuurde soldaten dienst te laten doen op 

een plek die ver van hun eigen land lag. Legeronderdelen werden vaak wel naar dat land, of de stam 

van herkomst, genoemd. We kennen uit inscripties verschillende namen van legeronderdelen. Soms 

zijn ze te herkennen aan een nummer dat ze hebben afgedrukt in het aardewerk dat ze gebruikten. 

Eerdere opgravingen 

De Romeinse molenstenen worden bewaard in het 

Stadsmuseum te Woerden. In de balk staat een vers dat 

aan de vondst herinnert. (Bron: Stadsmuseum Woerden). 

Het castellum Laurium bevindt zich nog steeds 

onder het gebied van de Petruskerk en het 

Kerkplein. Het is een beschermd monument dat 

zo min mogelijk wordt verstoord. Dát er een 

castellum ligt werd duidelijk aan de hand van 

vondsten die in de loop van de tijd werden 

gedaan. Al in 1590 werden Romeinse 

molenstenen gevonden, toen de stadswal ter 

hoogte van de Meulmansweg werd uitgebreid 

met een bastion. Rond diezelfde tijd werden ter 

hoogte van de Hogewal ook twee bastions 

aangelegd. Bij een daarvan werd het restant van 

een houten schip uit de Romeinse tijd. 

Tenminste, dat lezen we in een beschrijving die 

in 1823 werd gemaakt. 

Helaas hebben we geen andere bronnen en we kunnen niet nagaan of het ook echt een Romeinse 

vondst was. Misschien ligt het schip nog onder de Algemene Begraafplaats aan de Hogewal? 

Pas in de 20-ste eeuw werd het verleden van Woerden echt duidelijk. Leden van de Stichts-Hollandse 

Historische Vereniging vonden aan de Hoge Woerd sporen van Romeinse militaire aanwezigheid. In 

een aangetroffen dakpan stond het stempel Cohors XV. Dat bleek te gaan om een Romeins cohort 

met vrijwilligers die burgerrechten bezaten. Professionele archeologen deden in de jaren zeventig 

onderzoek aan het Kazerneplein en zo volgden de opgravingen elkaar op. Er werd een plattegrond 

gevonden van een houten toren, en verder de resten van een houten versterking met een aarden 

wal. Ook in de Havenstraat stuitte men bij het graven van een gat voor een vuilcontainer op een 

stukje van het castellum.  

Aan het eind van de 20e eeuw ontstonden plannen voor het herinrichten van het centrum van 

Woerden: het plan Hoochwoert. Dit plan omvatte onder andere een parkeergarage en dat betekende 

dat er gegraven moest worden. Binnen de totale begroting kwam er een post voor archeologisch 

onderzoek dat werd opgedragen aan het commerciële archeologisch bureau Hazenberg. Het bood 

een unieke mogelijkheid om de exacte ligging van het castellum Laurium na te gaan. Toen dat 

eenmaal bekend was, moesten overigens de plannen voor de parkeergarage worden bijgesteld om te 

voorkomen dat een deel van het castellum ook echt zou worden opgegraven (en worden vernietigd). 
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Daarom zie je bij het deel onder het Kerkplein een ‘rare’, scheve muur, waar oorspronkelijk een 

rechthoekige parkeerruimte was bedacht. 

Castellum Laurium 

Onder het Kerkplein is niet alleen de rand van het castellum gevonden, maar vooral ook een stelsel 

van grachten die het fort moesten beschermen. Er zijn wel zeven verschillende grachten ontdekt, 

maar die functioneerden niet allemaal tegelijk. Vaak was er maar één gracht in gebruik, behalve in de 

periode van 41 tot 68 na Christus. Toen waren er drie grachten. Meestal waren ze een kleine vijf 

meter breed en tot twee meter diep. Omdat de waterstanden wisselden, denken archeologen dat ze 

in open verbinding stonden met de rivier. Om over de grachten het fort binnen te gaan, had je een 

brug of een dam nodig. Bij de ingang in het zuidwesten, nu onder het Kerkplein, was een dam 

aangelegd.  

Uit de ligging van de grachten blijkt dat het fort in Woerden vier verschillende perioden heeft 

gekend. Ook uit het materiaal dat in de dichtgegooide grachten is gevonden, kun je een datering 

afleiden. Niet al het gevonden aardewerk komt uit dezelfde tijd! Opvallend is dat de oudste versie 

van het castellum op een wat andere plaats ligt dan de drie versies die daarna bestonden. Verder 

blijkt dat het fort in het begin alleen uit houten constructies bestond. Stenen gebouwen kwamen er 

pas na het jaar 160. Misschien was de eerste versie van het fort niet meer dan een tijdelijke, 

versterkte kampeerplaats waarbinnen men gebruik maakte van tenten, in plaats van gebouwen? 

 
Maquette van hoe Laurium IV er uit gezien zou kunnen hebben. (Bron: archeologienederland.nl). 

 

Uit onderzoek van de castella in Valkenburg en Alphen aan den Rijn is gebleken dat die zijn gesticht 

rond het jaar 39 of 40. Toen was keizer Caligula aan de macht. Het kan zijn dat toen ook het eerste 

fort in Woerden is gemaakt, maar zeker is dat niet. Caligula maakte in die jaren plannen om aan te 

vallen tegen vijandige stammen die ten noorden van de Rijn woonden. Ook wilde hij aan de overkant 

van de Noordzee (Oceanus) een aanval doen op Britannia. Vermoedelijk verrezen de eerste castella 

hier om die aanvallen te ondersteunen. Maar de oversteek over de Noordzee werd afgeblazen, en 

daarom werd Laurium I misschien weer verlaten. Keizer Claudius lukt het in het jaar 43 wel om de 
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zee over te steken. Het kan ook zijn dat pas bij die gelegenheid het fort bij Woerden werd opgericht. 

Laurium II werd rond het jaar 47 gebouwd. Tijdens de Bataafse Opstand (in het jaar 69 en 70) werd 

het verwoest en platgebrand; de brandsporen zijn in de bodem teruggevonden. Kort daarna wordt 

het fort herbouwd (Laurium III) en rond het jaar 175 wordt het ‘gerenoveerd’ met steen als 

bouwmateriaal (Laurium IV). Rond het jaar 260 geven de Romeinen, onder druk van aanvallen van 

Germaanse stammen, het fort op. Tenminste, men denkt dat het niet meer permanent werd 

gebruikt. Geleidelijk vervalt het fort. Later worden stenen van dit laatste castellum opnieuw gebruikt 

als bouwmateriaal, zoals eeuwen later bij de bouw van de Petruskerk. 

                 
Contouren van castellum Laurium, aangegeven via stenen banden. Links de plaats van de muur aan de kant van de Rijn – nu 

achter de Petruskerk – en rechts een toegangspoort vlak voor het huidige Stadsmuseum. (Foto’s: N. de Kort).  

 

 In het park Archeon in Alphen aan den Rijn bevindt zich een replica van een Romeins 

badhuis, een Romeinse herberg en een Romeinse tempel. Je krijgt een indruk van hoe 

Romeinse gebouwen er uit gezien hebben. In het Romeins museum kun je zelf aan de slag en 

zie je ook vondsten die in Alphen aan den Rijn zijn gedaan. 

 

 In de wijk Roomburg in Leiden bevindt zich het archeologisch park Matilo, waarin het 

vroegere castellum dat zich daar bevond zichtbaar is gemaakt. 

 

 Castellum Hoge Woerd in Leidse Rijn is een gedeeltelijke reconstructie van een castellum. 

 

 In het Stadsmuseum in Woerden bevindt zich een deel van de Romeinse voorwerpen die in 

Woerden zijn gevonden. In de parkeergarage is een overzicht van de opgravingen te zien. 
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De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in het castellum Laurium in Woerden. 

1. Bezoek het Stadsmuseum en de parkeergarage in Woerden en verzamel alle informatie die je 

over de ligging, de vorm en de inhoud van het castellum Laurium kunt vinden. Bezoek het 

Kerkplein en de omgeving van de Petruskerk. Meet de omvang van het castellum op en maak 

een eigen schets van de ligging. Geef daarop ook aan waar de poorten lagen en hoe toen de 

Rijn stroomde, en verklaar de oriëntatie van het castellum. Verklaar ook waarom het 

bouwplan van de parkeergarage is aangepast en laat zien waarom dit een goede aanpassing 

is geweest. Een van de (latere) Romeinse bouwmaterialen was tufsteen. Ze zijn deels terug te 

vinden in de Petruskerk. Maak er foto’s van! Bezoek ook een van de aangegeven andere 

locaties die een goede indruk geven (Leiden of Leidse Rijn) en als jullie tijd hebben: vergeet 

Archeon niet.  

 

2. Jullie hebben in deelopdracht 1 een schets gemaakt van de omvang en ligging van het 

castellum. Ga met behulp van de gegevens van het castellum in Valkenburg na hoe de 

indeling van het castellum in Woerden kan zijn geweest. Teken de belangrijkste wegen en 

gebouwen in en gebruik af en toe ook je fantasie. In de aangegeven omtrek van het 

castellum vinden jullie ook aanwijzingen! Toon aan dat in het fort inderdaad een Cohort kon 

worden gehuisvest. Aanwijzingen over de benodigde ruimte vinden jullie in de tekst. Je 

maakt zo een eigen idee over hoe castellum Laurium IV er uit kan hebben gezien.  

 

3. Pak het resultaat van deelopdracht 2 er bij. Rondom het castellum bevonden zich grachten. 

Meestal was er een echt in gebruik. Schets de directe omgeving van het castellum en vul 

daarbij in de plaats van de gracht, de verbinding met de Rijn, en eventuele kunstwerken als 

bruggen en dammen. Geef ook aan hoe de doorgaande weg kan hebben gelopen. Let er op 

dat jullie de gracht en dergelijke op schaal tekenen! 

 

4. Castella werden gebouwd op strategische plekken die ook veilig (= droog) waren. Ga na 

waarom het castellum Laurium is gebouwd op deze plaats. Let ook op de verschillen met de 

directe omgeving rond het Kerkplein, en verdiep je in de mogelijke loop van inmiddels 

verdwenen wateren. 

 

5. Het bekendste legeronderdeel dat in Woerden was gelegerd, is het Cohors XV Voluntariorum 

civium Romanorum pia fidelis Domitiana. Het gaat om het 15e regiment van Romeinse 

vrijwilligers. “Pia fidelis”  is een eretitel voor betoonde loyaliteit en trouw aan de keizer. 

Domitianus was de Romeinse keizer die de titel verleende. Maak een korte biografie van dit 

cohort en beschrijf daarin ook de rol die ze speelden langs de limes. Kunnen jullie 

argumenten verzinnen waarom de Romeinse legerleiding juist dit legeronderdeel hier 

stationeerde? 
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De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Bezoek het Stadsmuseum, de parkeergarage en onderzoek de locatie van het castellum. 

Breng ook een bezoek aan de locatie in Leiden of Leidse Rijn. 

 

B. Verdiep je in de inrichting van een doorsnee castellum en projecteer dat op de situatie in 

Woerden. 

 

C. Verdiep je in de onmiddellijke omgeving van het castellum en breidt de situatieschets uit met 

wateren, wegen, bruggen en dammen. En misschien een badhuis? 

 

D. Verdiep je in de verdere omgeving van het castellum en onderzoek waarom de huidige 

ligging van strategisch belang was. 

 

E. Maak een beschrijving van de bekendste bewoners (cohort XV) van het castellum. 

 

De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt. In dit 

verslag voeg je ook de resultaten toe van de deelopdrachten. Daarnaast maken jullie een tastbaar 

product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een serie van vier posters op A2 formaat waarin jullie voor bezoekers van het stadsmuseum 

aangeven: 

o De oriëntatie, afmeting en ligging van het castellum onder het Kerkplein en de 

omgeving; 

o De mogelijke indeling binnen de muren van het castellum; 

o De directe omgeving van het castellum; 

o De strategische ligging van het castellum. 

Licht elke poster ook toe met foto’s, korte teksten of andere informatie. Beperk je niet tot 

plattegrond-schetsen maar probeer een en ander ‘aan te kleden’ zodat het voor een 

bezoeker gaat leven! 

 

 Een beeldreportage (foto en of video) waarin je verslag doet van jullie onderzoek naar het 

castellum in Woerden. Voeg korte verklarende teksten toe en zorg dat de serie kop en staart 

heeft. Je mag dit resultaat ook verwerken in een PowerPoint presentatie die zou kunnen 

draaien in het Stadsmuseum. 

 

 Een brochure (8 pagina’s maximaal) waarin jullie de belangrijkste zaken van het castellum in 

Woerden verwerken. Misschien kunnen we jullie resultaat gebruiken om op de weekmarkt 

(die eigenlijk op het castellum wordt gehouden!) uit te delen aan bewoners en toeristen! 
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De bronnen 

Om je op weg te helpen staan er in de tekst al wat bronnen vermeld. Andere nuttige bronnen zijn 

misschien: 

 De limes en castellum Laurium. 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen . 

https://www.romeinselimes.nl/ . 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Laurium_(castellum) . 

https://historiek.net/romeinse-rijk/ . 

https://www.romeinselimes.nl/uploads/media/59a1c07f04e58/limes-werkboek-def4.pdf . 

http://limeswiki.nl/index.php/Hoofdpagina . 

 Peutingerkaart. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana . 

 

 Alle resultaten van de opgravingen uit 2002 – 2004 rond castellum Laurium. 

Let op: dit is een zeer uitgebreid document maar via de inhoudsopgave kun je navigeren naar 

het deel wat je belangrijk vindt. 

http://vosarcheo.nl/data/documents/RAP-910_4026900_Woerden-Kerkplein-

Uitwerking_gecomprimeerd.pdf . 

 

 Romeinen in Woerden, het archeologisch onderzoek naar de militaire bezetting en de 

scheepvaart van Laurium, Wouter K. Vos, Edwin Blom en Tom Hazenberg -  Hazenberg 

Archeologie Leiden B.V. 2010 (ISBN 978-90-808534-8-5). Dit boek bevindt zich in de 

openbare bibliotheek in Woerden. 

 

 Romeinen in Valkenburg (ZH), De opgravingsgeschiedenis en het archeologische onderzoek 

van praetorium agrippinae, Anne de Hingh en Wouter Vos -  Hazenberg Archeologie Leiden 

B.V. 2005 (ISBN 9789080853447). 

 

 Cohort XV. 

http://www.paxromana.eu/nl/xv_geschiedenis.php . 

 

 Algemene informatie over Romeinen in Nederland. 

http://romeinen.info/ . 

 

Natuurlijk mag / moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen
https://www.romeinselimes.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laurium_(castellum)
https://historiek.net/romeinse-rijk/
https://www.romeinselimes.nl/uploads/media/59a1c07f04e58/limes-werkboek-def4.pdf
http://limeswiki.nl/index.php/Hoofdpagina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana
http://vosarcheo.nl/data/documents/RAP-910_4026900_Woerden-Kerkplein-Uitwerking_gecomprimeerd.pdf
http://vosarcheo.nl/data/documents/RAP-910_4026900_Woerden-Kerkplein-Uitwerking_gecomprimeerd.pdf
http://www.paxromana.eu/nl/xv_geschiedenis.php
http://romeinen.info/
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Het tijdschema 

De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 

daar ook echt aan te houden. 

Week 1:  

 Plannen bezoek Stadsmuseum, parkeergarage en locatie van het castellum. Plannen bezoek 

aan nog een andere locatie (zie opdracht); 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Uitvoeren bezoeken en onderzoek ter plaatse;  

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag de bezoeken en het onderzoek ter plaatse; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie. 

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie;  

 Eindpresentatie geven. 

 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/ , in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

