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Motie vreemd – Een Romeins schip bij Woerden 650 jaar stad 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 25 november 2021,  
 
constaterende dat:  

1. het Romeinse Castellum aan de Rijn, de grens (de Limes) van het Romeinse rijk, de start was van 
vorming van Woerden en er zeven Romeinse schepen in Woerden zijn opgegraven; 

2. in de zomer van 2018 Stichting Romeins Schip Woerden is gestopt met de succesvolle rondvaarten 
met de Per Mare ad Laurium en de Fiducia; 

3. in september 2018 wethouder Noorthoek, op vragen van Progressief Woerden, antwoordde dat het 
college bereid is ‘nieuwe initiatieven die bijdragen aan het beleefbaar maken van de Romeinse 
geschiedenis te ondersteunen’; 

4. daarbij het college aangaf dat ‘de gemeente en enkele maatschappelijke partijen elkaar recentelijk 
hebben gevonden’; 

5. de burgemeester op mondelinge vragen bij de voorbereiding op de begrotingsbehandeling 2022 (26 
oktober) op vragen van Progressief Woerden nog antwoordde dat het best goed gaat met de 
voorbereiding van ‘Woerden 650 jaar stad’; 

6. uit de beantwoording van schriftelijke vragen (begin oktober 2021) van Progressief Woerden (‘of het 
in 2022 in Woerden weer lukt een Romeins schip te laten varen’) blijkt dat er sinds oktober 2019 een 
plan ligt voor een nieuwe boot, waarmee het college niets heeft gedaan, waardoor de werkgroep die 
de plannen had voorbereid is stilgevallen; 

7. het college daarop concludeert dat ‘in 2022 er nog geen Romeins schip zal varen in Woerden’ en ‘het 
maken van een goed businessplan nu te veel tijd vraagt’.  

 
overwegende dat:  

1. in Woerden Woerden Marketing, het Gilde Woerden en vrijwilligers van de voormalige Stichting 
Romeins Schip Woerden klaar staan om weer in Woerden te gaan varen; 

2. de Fiducia en de Per Mare ad Laurium tot nog toe geen andere bestemming hebben gekregen en de 
wethouder in 2020 aangaf dat er wellicht ook andere Romeinse schepen te vinden zijn; 

3. de burgemeester bij de beantwoording van de vragen op 26 oktober aangaf dat er nog steeds nieuwe 
sponsors voor Woerden 650 jaar stad worden binnengehaald en dat er dus geen financiële problemen 
hoeven te zijn, 

 
verzoekt het college: 

1. nu alsnog actief de mogelijkheden te gaan onderzoeken om de Fiducia en/of de Per Mare ad Laurium 
of een ander schip vanaf maart 2022 in de zomer van Woerden 650 jaar stad te laten varen; 

2. de gemeenteraad in januari 2022 op de hoogte te brengen van de eerste resultaten van deze poging. 
 

En gaat over tot de orde van de dag,  
 
Marieke van Noort, Progressief Woerden 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
openbare vergadering, gehouden op 25 november 2021, 

 

De griffier, 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
V.J.H. Molkenboer 

  


