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Romeinse scheepvaart 

Scheepvaart in de Romeinse tijd 

Vanaf het begin van de jaartelling maakte het zuidelijke deel van Nederland zo’n vier eeuwen lang 

deel uit van het Romeinse Rijk. De rivier de Rijn vormde de noordgrens van dit rijk, de zogenaamde 

limes. Op de zuidelijke oever van de Rijn werd op strategische plekken een aantal forten en 

versterkingen gebouwd om de grens te beschermen. Het castellum in Woerden was één van deze 

forten. 

De Rijn was een belangrijke transportroute en is voor de 

Romeinen van groot belang geweest. Naast het gevechtsschip 

(galei) en boomstamkano’s waren het vooral rivierschepen van 

het type platbodem die het beeld op de Rijn bepaalden. Bij de 

castella in Woerden, Zwammerdam en Leidsche Rijn zijn 

verschillende Romeinse schepen opgegraven. In de drassige 

bodem langs de voormalige limes zijn de wrakken goed bewaard 

gebleven. Scheepsvondsten geven veel waardevolle informatie 

over de Romeinen en de limes. De verschillen tussen de schepen 

zijn leerzaam. Daarnaast vormen de, soms in complete vorm 

teruggevonden, ladingen een bron van kennis over 

handelsroutes. Persoonlijke voorwerpen geven inzicht in het 

leven van de schippers. Aan de hand van de ligging van de 

gevonden schepen kunnen daarnaast ook de globale 

waterlopen uit de Romeinse tijd worden vastgesteld. Het is op 

die manier duidelijk geworden dat de loop van de Rijn in de 

Romeinse tijd anders was dan tegenwoordig. 

Net als nu was het ook in de Romeinse tijd belangrijk voor handelaren en producenten van goederen 

om de handelswaar zo snel en goedkoop mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen. Er waren 

twee mogelijkheden: over land of over water. Producten die uit de nabije omgeving kwamen zullen 

dikwijls over land zijn vervoerd met behulp van wagens, karren of lastdieren. Goederen die van ver 

moesten worden aangevoerd zoals wijn en olijfolie of bulkgoederen als graan, steen, hout, andere 

bouwmaterialen en grote partijen aardewerk zijn vaker over water met behulp van schepen 

getransporteerd. Transport over water was goedkoper dan over land. Bovendien was het wegennet 

nog heel beperkt. 

 Meer lezen: Vos, W.K./E. Blom/T. Hazenberg, 2010: Romeinen in Woerden: Het 

archeologische onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium, Leiden 

(pagina 142-149). 

 
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-
romeinse-limes-in-nederland/water-en-de-romeinse-limes . 
 
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen . 

 

Romeins schip Zwammerdam 2 

opgegraven in 1972 bij Zwammerdam. 

(Foto: Nationaal Archief [CC BY-SA 3.0], via 

wikimedia commons). 

https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-romeinse-limes-in-nederland/water-en-de-romeinse-limes
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-romeinse-limes-in-nederland/water-en-de-romeinse-limes
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen
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Romeinse scheepswrakken in Woerden 

In Woerden zijn tot nu toe op verschillende locaties zeven Romeinse vaartuigen aangetroffen 

waarvan de oudste al in 1576 gevonden is. Dit is het grootste aantal in Nederland en in Noordwest-

Europa op één en dezelfde vindplaats. 

Woerden 1  

De ‘Woerden 1’ is in 1978 gevonden bij het 

voormalige Sint-Jozefpensionaat aan de 

Groenendaal (onder de huidige bibliotheek). 

Het vrachtschip is gezonken met de lading nog 

aan boord. Een deel van het schip is 

opgegraven. Het grootste gedeelte ligt echter 

nog steeds in de bodem. Het schip was 

ongeveer 3 meter breed en 25 meter lang. Het 

bouwhout dateert uit 169 na Christus. Het 

schip is waarschijnlijk aan het begin van de 3de 

eeuw gezonken en nadien gebruikt als 

oeverversterking voor het castellum. 

 Tip: Scan de QR-code bij de ingang van de bibliotheek voor meer informatie over de 

Woerden 1. 

Woerden 2/6 

Tijdens de sanering van de gasfabriek aan de Oranjestraat (in 1988 en in 1998) is dit vrachtschip 

ontdekt. Door ernstige bodemverontreiniging heeft in 1988 geen echte opgraving plaatsgevonden. In 

1998 is hetzelfde schip nogmaals waargenomen. Het schip is toen wederom geteld waardoor een 

dubbeltelling is opgetreden. Het had een breedte van 3,10 meter en een vermoedelijke lengte van 

ongeveer 20 meter. Het is niet bekend wanneer het gebouwd is, maar het schip zonk waarschijnlijk 

aan het eind van de 2de, begin van de 3de eeuw na Christus. 

Woerden 3 

Tijdens de eerste sanering van de gasfabriek aan de Oranjestraat in 1988 is ook de ‘Woerden 3’ 

gevonden. Het gaat om een boomstamkano met een breedte van maximaal 1,25 meter. De totale 

lengte kan 12 meter hebben bedragen. Een datering kon niet worden bepaald. 

Woerden 4 

De ‘Woerden 4’ is gevonden in het jaar 1576 

bij het opwerpen van een nieuw 

verdedigingswerk in het noordoostelijke deel 

van de Woerdense binnenstad. C.J.C. 

Reuvens beschreef deze vondst in 1823 op 

basis van een melding van de heer J. 

Meulman, dijkgraaf van het Groot-

Waterschap van Woerden. De beschrijving 

van Meulman was gebaseerd op een stuk 

tekst uit het Woerdense archief. Er is maar 

‘Woerden 1’. (Bron: ANP PHOTO 1978/Foto: Anp gelicenseerd 

onder de Creative Commons Naamsvermelding-

NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Licentie). 

Reconstructie van een Romeins vrachtschip in de haven van 

Woerden. (Foto: R. Kemkes). 
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zeer weinig bekend van de ‘Woerden 4’. Het voorste deel van het schip met boeg en ruim is herkend, 

maar een gedetailleerde omschrijving ontbreekt. Reuvens concludeerde dat het niet geheel 

onmogelijk was dat het een schip uit de Romeinse tijd betrof. Dit valt echter niet meer te 

controleren. 

Woerden 5 

Bij de sanering van de gasfabriek in 1998 is in de Oranjestraat de ‘Woerden 5’ gevonden. Het betreft 

een kleine boomstamkano. In het boord bevonden zich enkele gaten. Waarschijnlijk werd het 

vaartuig gebruikt als viskorf om gevangen vis levend te bewaren. 

Woerden 7 

Bij de aanleg van de parkeergarage in 

2003 werd het vrachtschip de 

‘Woerden 7’ ontdekt. De lengte van 

het schip bedroeg 29,60 meter (100 

Romeinse voet). De breedte was 4,70 

meter. Het eikenhout waaruit het 

schip gebouwd is, is in de winter van 

162/163 na Christus gekapt. 

Vermoedelijk is de ‘Woerden 7’ niet 

lang in gebruik geweest. Reparaties 

ontbreken en het dek is nauwelijks 

beschadigd. De in het ruim 

achtergelaten leren schoenen, die al 

voor het einde van de 2de eeuw uit de 

mode waren, bevestigen dit 

vermoeden. 

 

Het meest spectaculaire aan de ‘Woerden 7’ is dat er in ieder geval op het achterschip 

zwaluwstaarten voor bankjes (roeibankdragers) en bevestigingspunten voor roeiriemen zijn 

aangetroffen. Dit heeft de theorie over de 

manier waarop dit soort vrachtschepen werd 

voortbewogen op zijn kop gezet. Voorheen 

werd dikwijls aangenomen dat de schepen 

door de sterke stroming van de Rijn alleen 

stroomafwaarts konden varen. Met de roei-

installatie konden de Romeinen met de 

‘Woerden 7’ mogelijk ook tegen de stroom 

opvaren. Of dat echt kon blijft onduidelijk. Aan 

de voor- en achterzijde van het schip was 

plaats voor 24 roeiers. Dit maakt het wel 

waarschijnlijk dat het schip over de rivier heen en weer geroeid werd. Vermoedelijk was de roei-

installatie vooral bedoeld om het schip beter bestuurbaar te maken op de soms snel stromende 

rivier.  

 

 

Een deel van de ‘Woerden 7’ is geconserveerd en te zien in 

parkeergarage Castellum. (Foto: R. Kemkes). 

De dolboordgaten dienden om de lussen van de roeiriemen 

aan het schip te bevestigen. (Foto: R. Kemkes). 
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Woerden 8 

In het ruim van de ‘Woerden 7’ ontdekten archeologen een spant dat geen onderdeel was van het 

vrachtschip. Dit type spant werd gebruikt in galeien. Een galei was een snel oorlogsschip met een 

mast en een ram. Het werd voortbewogen door circa twintig roeiers. Vaak deden galeien dienst als 

patrouilleschip op de Rijn. In Nederland zijn nog nauwelijks resten van Romeinse galeien opgegraven. 

 Meer lezen: Vos, W.K./E. Blom/T. Hazenberg, 2010: Romeinen in Woerden: Het 
archeologische onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium, Leiden 
(pagina 150-197).  
 

 Kijk ook bij: http://woerden7.nl/index.htm . 
 

 Tip: Breng ook een bezoek aan het Museum Hoge Woerd in Leidsche Rijn en/of aan het 

Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 

 

De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de Romeinse scheepvaart en in het bijzonder 

in de in Woerden gevonden Romeinse schepen.  

 

1. In het Stadsmuseum Woerden bevindt zich een afdeling met allerlei vondsten uit de 

Romeinse tijd. Ga naar het Stadsmuseum toe en verzamel in het museum alle informatie die 

je kunt vinden over de in Woerden gevonden Romeinse schepen. Jullie kunnen foto’s maken 

om jullie eindresultaat mee te illustreren. Tip: Op het kerkplein bevinden zich hardstenen 

tegels waarop ook informatie over de Romeinse scheepvaart in Woerden te vinden is! 

 

2. De achterste vijf meter van de ‘Woerden 7’ is geconserveerd en te zien in een vitrine in drive-

in-museum parkeergarage Castellum. Ook zijn hier meerdere levensgrote afbeeldingen van 

de ‘Woerden 7’ te zien. Bezoek de parkeergarage en onderzoek of jullie kunnen ontdekken 

waarom de vondst van de ‘Woerden 7’ zo bijzonder is. Denk hierbij aan de manier van varen 

(zeilen of roeien?). Jullie kunnen ook foto’s maken om jullie eindresultaat mee te illustreren. 

 

3. Verzamel informatie over de in Woerden opgegraven schepen. Wat was de functie en het 

gebruik van de verschillende type schepen? Ga in het geval van vrachtschepen na of te 

achterhalen is welke lading vervoerd werd. 

 

4. In Woerden vaart een reconstructie van een Romeins vrachtschip. Het schip dat hiervoor 

model heeft gestaan is echter niet in Woerden gevonden. Zoek uit van welk schip dit een 

reconstructie is en verzamel informatie over dit schip. Vergelijk het schip met de ‘Woerden 

7’. Tip: Bij de haven waar de replica gelegen is bevindt zich een informatiebord over het schip 

dat model gestaan heeft voor de reconstructie! 

 

5. Aan de hand van de ligging van de gevonden schepen kan de loop van de Rijn in de Romeinse 

tijd gereconstrueerd worden. Achterhaal, aan de hand van de vindplaatsen van de schepen, 

hoe de Rijn in de tijd van de Romeinen mogelijk gelopen heeft. Geef deze loop weer op een 

http://woerden7.nl/index.htm
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moderne plattegrond van het centrum van Woerden. Gebruik eventueel foto’s om de 

vindplaatsen van de schepen te markeren.  

 

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, drive-in-museum parkeergarage Castellum en eventueel het 

Kerkplein en de haven. Als je ook naar het museum in Leidsche Rijn en/of Leiden gaat kun je 

vergelijkingsmateriaal vinden voor de schepen uit Woerden. 

 

B. Verdiep je verder in de in Woerden opgegraven Romeinse schepen, bijvoorbeeld door 

gebruik te maken van de aangegeven bronnen. 

 

C. Verdiep je in de reconstructie van een Romeins vrachtschip dat in Woerden vaart. 

 

D. Achterhaal hoe de Rijn in de Romeinse tijd mogelijk heeft gelopen en geef deze loop weer op 

een plattegrond. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

 

De eindpresentatie 

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

Daarnaast maken jullie een tastbaar product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een poster op formaat A2 waarmee jullie de passagiers van de replicaschepen informeren 

over de scheepvaart in de Romeinse tijd en de schepen die in Woerden gevonden zijn. 

Selecteer alleen de belangrijkste zaken om op de poster te plaatsen en let op een goede 

verhouding tussen tekst en beeld. Bedenk ook dat een passagier van de replicaschepen 

hooguit enkele minuten de tijd neemt om stil te staan bij de poster. 

 

 Een fotoreportage van maximaal 25 beelden die de passagiers van de replicaschepen een 

beeld geven van de in Woerden gevonden schepen. Maak hierbij een vergelijking met de 

replicaschepen. De reportage moet een kop-en-staart hebben en bedenk dat het vooral om 

beeld gaat en maar weinig tekst. 

 

 Een brochure op A5 formaat waarin jullie in maximaal acht pagina’s achtergrondinformatie 

beschikbaar stellen voor passagiers van de replicaschepen die wat meer willen weten dan 

alleen de hoogtepunten. Selecteer de onderwerpen zorgvuldig en denk weer aan de goede 

verhouding tussen tekst en beeld. 
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De bronnen 

Om je op weg te helpen kun je gebruik maken van de volgende bronnen: 

 

 Over scheepvaart in de Romeinse tijd. 

Vos, W.K./E. Blom/T. Hazenberg, 2010: Romeinen in Woerden: Het archeologische onderzoek 

naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium, Leiden (pagina 142-149; het boek 

bevindt zich in de bibliotheek van Woerden). 

 
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-
romeinse-limes-in-nederland/water-en-de-romeinse-limes . 
 
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen . 
 
http://www.historien.nl/romeinen-en-scheepvaart/ . 
 
http://www.rmo.nl/onderwijs/museumkennis/archeologie-van-nederland/romeinse-tijd/de-
voorwerpen/romeinse-vrachtschepen . 
 
http://www.bouwgeschiedenisutrecht.nl/project/romeinse-schepen/ . 
 
http://limeswiki.nl/index.php/Hoofdpagina . 

 
 Over de schepen van Woerden. 

Vos, W.K./E. Blom/T. Hazenberg, 2010: Romeinen in Woerden: Het archeologische onderzoek 
naar de militaire bezetting en de scheepvaart van Laurium, Leiden (pagina 150-197). 

 
http://woerden7.nl/index.htm . 

 
https://vici.org/vici/52/ (klik op de blauwe scheepswraksymbolen voor meer informatie over 
de in Woerden gevonden schepen). 
 
https://vici.org/vici/18728/ . 

 
 Over de Romeinse afdeling in het Stadsmuseum. 

http://www.stadsmuseumwoerden.nl/collectie/romeinen . 

 
 
Natuurlijk mag/moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 
bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 
 
  

https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-romeinse-limes-in-nederland/water-en-de-romeinse-limes
https://www.romeinselimes.nl/wat-is-de-romeinse-limes/de-romeinen-in-nederland/de-romeinse-limes-in-nederland/water-en-de-romeinse-limes
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/de-romeinen-komen
http://www.historien.nl/romeinen-en-scheepvaart/
http://www.rmo.nl/onderwijs/museumkennis/archeologie-van-nederland/romeinse-tijd/de-voorwerpen/romeinse-vrachtschepen
http://www.rmo.nl/onderwijs/museumkennis/archeologie-van-nederland/romeinse-tijd/de-voorwerpen/romeinse-vrachtschepen
http://www.bouwgeschiedenisutrecht.nl/project/romeinse-schepen/
http://limeswiki.nl/index.php/Hoofdpagina
http://woerden7.nl/index.htm
https://vici.org/vici/52/
https://vici.org/vici/18728/
http://www.stadsmuseumwoerden.nl/collectie/romeinen


 
7 

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 eventueel Kerkplein en haven; 

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

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek Stadsmuseum en parkeergarage en verzamelen van informatie; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond de afgelegde bezoeken; 

 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/

