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Inleiding 
In juli 2021 is de Neder-Germaanse Limes aangemerkt als UNESCO Werelderfgoed.  
Het Nederlandse deel van het Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes vormt niet één aaneengesloten zone, maar 
bestaat uit 19 afzonderlijke sites. Het Castellum Laurium onder de binnenstad van Woerden is één van deze sites.  
 
De terreinen die deel uitmaken van het Werelderfgoed worden de kernzones genoemd. Castellum Laurium is sinds 2013 
aangewezen als archeologisch rijksmonument en als zodanig beschermd via het Overgangsrecht in de Erfgoedwet. 
UNESCO schrijft voor dat er als extra bescherming rond een kernzone een ‘bufferzone’ wordt gedefinieerd. Een 
bufferzone kan bijvoorbeeld delen van een site omvatten waar wel archeologische structuren behorende bij het 
Werelderfgoed te verwachten zijn, maar deze nog onvoldoende zijn aangetoond. Voor een bufferzone gelden minder 
strenge eisen dan voor een kernzone, maar ze hebben toch een bijzondere status.  
In de bufferzone rond Castellum Laurium is de eerste houtbouwfase van het grensfort aanwezig. Deze heeft een andere 
oriëntatie dan de drie opvolgende bouwfasen, maar er is onvoldoende bekend over de exacte ligging en omvang om aan 
de UNESCO site toegevoegd te kunnen worden. Daarnaast zijn binnen de bufferzone de civiele nederzetting en de 
grafvelden aanwezig die rond het grensfort hebben gelegen.   
 
Onderdeel van het besluit tot benoeming als Werelderfgoed is het opstellen van individuele managementplannen voor 
iedere site. De gemeenten zijn leidend bij het opstellen van de plannen, waarin niet enkel het technisch en juridisch 
behoud van de site wordt geregeld, maar ook afspraken worden gemaakt op het gebied van presentatie (visueel) en 
interpretatie (verhaal). Het managementplan vormt ook de basis voor monitoring.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Ons college heeft het individueel managementplan Castellum Laurium vastgesteld met als doel:  

1. Invulling geven aan de verplichting tot het opstellen en vaststellen van een Individueel Management Plan zoals 
vastgelegd is in de inschrijvingsbrief van UNESCO.  



2. Bijdragen aan het behoud van site Woerden Centrum als onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Neder-
Germaanse Limes.  

3. Bijdragen aan de ontwikkeling van Limes-toerisme, zichtbaarheid en trots van inwoners op de 
Werelderfgoedstatus. 

Gelet op het brede belang van ons Werelderfgoed stellen wij u in kennis van dit plan.  
  
 
   
 
Financiën 
Voor het jaar 2023 wordt uitgegaan van de bestaande budgetten aangevuld met subsidie mogelijkheden van andere 
overheden en fondsen.  
  
 
   
 
Vervolg 
In 2023 wordt gestart met:   
1. Het opstellen van een infosheet of gebiedspaspoort voor medewerkers van het domein Ruimte en de afdeling 
Realisatie & Beheer over de UNESCO kern- en bufferzone met informatie over de site, regelgeving en 'do’s en don’ts’. Dit 
kan tevens een basis zijn voor informatie aan eigenaren en gebruikers.  
2. Het creëren van bewustzijn bij collega’s binnen de ruimtelijke ordening, beheer & realisatie, toerisme & recreatie, en bij 
inwoners en ondernemers.  
3. Met erfgoedpartners koers bepalen voor het verhaal ‘Romeinen in Woerden’ voor 2024 en verdere jaren  
 
 
  
 
   
 
Bijlagen 
Indiv idueel  Managementplan Woerden Centrum – Castel lum Laur ium (D/22/082966)  
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1. Inleiding 

Neder-Germaanse Limes 

Met ‘Limes’ wordt naar de grenzen van het Romeinse Rijk verwezen. De noordelijke grens van dit rijk 

wordt tot de grootste lineaire archeologische structuur van Europa gerekend. Een indrukwekkend 

restant van dit verleden is de Neder-Germaanse Limes met forten, schepen, infrastructuur, 

productieplaatsen en burgerlijke nederzettingen. Dit deel van de Limes loopt langs en evenwijdig aan 

de Rijn door de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en in Duitsland door de deelstaten 

Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz. De archeologisch-historische en actuele waarde van dit 

grensoverschrijdende erfgoed is groot. De Neder-Germaanse Limes beschermde eens het noordelijke 

deel van het omvangrijke Romeinse Rijk en het transport over de Rijn. Nu doorsnijdt de Limes 

landsgrenzen en verbindt landen en culturen.  

Delen van de Limes behoorden al tot het UNESCO-Werelderfgoed. Het Neder-Germaanse deel is 

daar in de zomer van 2021 aan toegevoegd. Hiermee verkreeg ook dit deel van de Limes 

internationale allure. Het betekent erkenning en leidt tot een vergroting van het toeristisch potentieel 

van het gebied. 

De provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland zijn samen siteholder van het Werelderfgoed 

Neder-Germaanse Limes. De provincies, het Rijk en gemeenten met Limes (UNESCO-

Wereld)erfgoed werken samen aan het (meer) beleefbaar maken van het Werelderfgoed en het 

behoud en beheer van de terreinen (sites). Hierbij zijn de taken als volgt verdeeld:  

• De gemeenten zijn in de uitvoering als eerste verantwoordelijk voor het beschermen en behouden 

van de sites. Hiermee volgen we de wettelijk toebedeelde taken van gemeenten bij 

vergunningverlening en toezicht en handhaving.  

 

• De gemeenten zijn daarnaast eerste aanspreekpunt voor bewoners  en gebruikers van het 

Werelderfgoed. 

 

• De provincies zijn als siteholder verantwoordelijk voor de uitvoering van het managementplan 

Neder-Germaanse Limes. Dit betekent dat de provincies moeten zorgen dat op alle zes de 

thema’s uit het managementplan (zie hoofdstuk 7 hierna) de lange termijn doelen worden gehaald 

en de acties (Part III, Annex 2, Management Plan, Appendix 1) worden uitgevoerd.  

 

• De provincies hebben daarnaast een coördinerende rol ten aanzien van ruimtelijke ordening, 

cultuur in het algemeen en de thema’s beleefbaarheid en publieksbereik.  

 

• De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van 

archeologische rijksmonumenten en heeft in dat kader een nulmeting uitgevoerd (zie bijlage 1). 

De RCE is tevens eerste aanspreekpunt voor UNESCO.  

 

• Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer. 
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Individuele managementplannen 

Bij de inschrijving van de Neder-Germaanse Limes op de UNESCO Werelderfgoedlijst heeft het 

Werelderfgoedcomité de aanbeveling van Icomos overgenomen om voor de individuele sites 

zogenaamde individuele managementplannen ( IMP’s) op te stellen. Deze managementplannen 

dienen te worden opgesteld voor zowel de Nederlandse als Duitse sites, waarbij de aanpak en het 

format min of meer gelijk dienen te zijn. Hiervoor is op internationaal niveau een format opgesteld.  

De managementplannen mogen in het Nederlands worden ingevuld.  

Het managementplan bestaat uit een vast deel en een deel dat jaarlijks wordt bijgesteld (de tabel in 

bijlage 2). Op basis van het IMP volgt elk jaar een Werelderfgoedgesprek tussen de siteholder 

(Nederlandse Limes Samenwerking, provincie) en de gemeente, in combinatie met een schouw. In 

die overleggen kunnen ook afspraken worden gemaakt voor het daaropvolgende jaar.  

Het doel van de managementplannen is het beschermen, behouden en duurzaam onderhouden van 

de sites. Daarbij zijn omgaan met nieuwe ontwikkelingen en het bekendmaken van de site bij de 

samenleving van groot belang. Relevante lange termijndoelen zijn:  

• Duurzame bescherming van de site. 

• De Limes wordt onderdeel van educatieprogramma’s in primair en secundair onderwijs . 

• De presentatie van de site is van hoge kwaliteit en de site wordt – indien mogelijk – gebruikt voor 

vrijetijdsbesteding en toeristenhotspot. 

• De site heeft een “inspirerend” karakter waar inwoners trots op kunnen zijn . 

• Er zijn plannen en acties ontwikkeld om bovenstaande doelen te bereiken. 

Er is een aantal basisprincipes voor beheer en bescherming van Limessites:  

• Adequate bescherming door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen . 

• Voorzichtigheid bij het maken van keuzes voor ontwikkelingen op en rondom de 

werelderfgoedsite. 

• Duidelijke procedures en verantwoordelijkheden. 

• Duidelijke overeenkomsten over hoe om te gaan met onvoorziene omstandigheden en risico’s . 
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2. Aanspreekpunten 

Gemeente Woerden 

Beleidsmedewerker (Publieksbereik) Erfgoed en Cultuur  

Blekerijlaan 14 

3447GR Woerden 

Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 

Tel : 14 0348 

E-mail: gemeentehuis@woerden.nl 

Of via contactformulier op de website: www.woerden.nl 

Regio-archeoloog 

Omgevingsdienst regio Utrecht 

Archimedeslaan 6 

3584 BA Utrecht 

Postadres: Postbus 13101, 3507 LC Utrecht  

Tel.: 088 022 50 00 

E-mail: info@odru.nl 

 

Provincie Utrecht 

Beleidsmedewerker Archeologie 

Archimedeslaan 6  

3584 BA Utrecht 

Postadres: Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 

Tel. : 030 258 91 11 

E-mail: info@provincie-utrecht.nl 

Of via contactformulier op de website www.provincie-utrecht.nl 

 

Nederlandse Limessamenwerking 

p/a Provincie Utrecht 

Archimedeslaan 6  

3584 BA Utrecht 

Postadres: Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 

Tel. : 030 258 91 11 

E-mail: info@limessamenwerking.nl 

Of via contactformulier op de website www.provincie-utrecht.nl 

  

mailto:gemeentehuis@woerden.nl
http://www.woerden.nl/
mailto:info@odru.nl
mailto:info@provincie-utrecht.nl
http://www.provincie-utrecht.nl/
mailto:info@limessamenwerking.nl
http://www.provincie-utrecht.nl/
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Adviseur Erfgoed en Ruimte 

Smallepad 5 

3811 MG Amersfoort 

Postadres: Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort  

Tel. : 033 421 74 56 

E-mail: info@cultureelerfgoed.nl 

Of via contactformulier op de website www.cultureelerfgoed.nl 

 

mailto:info@cultureelerfgoed.nl
http://www.cultureelerfgoed.nl/
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3. Formele gegevens van de site  

• Sitenummer:  6 

• Sitenaam:    Woerden-Centrum 

• Locatie:     Woerden (E 4°53’2’ N 52°5’10’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Overzicht Nederlandse terreinen ingeschreven als UNESCO Werelderfgoed, Kern - en Bufferzones, p.17. 

 

• Rijksmonument:    531056 

 

• Ruimtelijke plannen:  

Bestemmingsplan Woerden binnenstad (06-07-2009) 

 

• Eigendom:    Gemeente, particulieren, overig.  
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4. Site omschrijving 

4.1. Algemene omschrijving  

Het fort Laurum of Laurium in Woerden is opgericht rond 40 na Chr. in een binnenbocht van de 

toenmalige loop van de Rijn, die in een wijde bocht om het fort en het bijbehorende kampdorp (vicus) 

heenliep. Het fort werd aangelegd daar waar de Grecht in de Oude Rijn uitmondde. De ligging dichtbij 

de rivier heeft invloed gehad op het gebruik van het fort. Een overstroming en verschuiving van de 

rivierbocht zorgde ervoor dat het eerste fort snel verlaten is en iets noordelijke r opnieuw werd 

gebouwd. Na verschillende keren in hout te zijn herbouwd werd Laurium uiteindelijk rond het einde 

van de tweede eeuw uit steen opgetrokken. Het hiervoor benodigde materiaal werd met grote schepen 

(pramen) via de Rijn aangevoerd. In de omgeving van de site zijn Romeinse (voorraad)schepen 

aangetroffen in de opgevulde rivierbedding van de Rijn.  

Het fort heeft vier bouwfasen gehad. Het stenen fort heeft een afmeting van circa 90 m x 140 m 

inclusief verdedigingswerken (1,3 hectare). In de derde eeuw na Chr., rond het jaar 260, lijkt het fort 

te zijn verlaten. Behalve een aantal munten is er geen bewijs voor laat -Romeinse activiteit op de site.  

In de eerste fase is het fort opgebouwd uit aarde (wallen) en hout. Dit fort ligt direct ten zuidoosten 

van de huidige Petruskerk. Over de plattegrond van deze fase is nog veel onbekend. Wel is bekend 

dat de oriëntatie van deze eerste plattegrond afwijkt van de latere steenbouwfasen. Een deel van dit 

houten fort is gelegen onder de latere fasen en dus beschermd als UNESCO-monument. Een groter 

deel van deze fase wordt verwacht in de bufferzone. Vanwege onduidelijkheid over exacte ligging en 

kwaliteit van deze archeologische resten maakt dit geen deel uit van het monument.  

Weergave van de ligging van de forten (earlier fort = fase 1, fortification defensive wall = fase 2 -4).  

Uit LGL_2A_Site Catalogue NL (Fig. 43, p.123).   
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Qua typologie behoort het fort in Woerden tot het zogenaamde delta-type met twee, in plaats van 

drie, stroken met interne gebouwen. Van de inrichting van het binnenterrein van het fort is voor alle 

gebruiksfasen weinig bekend, omdat op het terrein alleen kleinschalige opgravingen hebben 

plaatsgevonden. Bij deze opgravingen zijn houten gebouwen en een deel van de stenen muur van 

het hoofdgebouw (de principia) aangetroffen. In de late tweede eeuw na Chr. worden de aarden 

omwallingen en de houten gebouwen binnen het fort vervangen door steen. De  verdedigingsmuur zal 

zijn uitgerust met drie of vier poorten, hoektoren en intervaltorens. Op basis van kennis van andere 

forten in de delta is aannemelijk dat een poort aan de achterkant ontbreekt.  

Impressie van de mogelijke ligging en inrichting  van de jongste castellumfase in Woerden,  

gebaseerd op de plattegrond van Arnhem-Meinerswijk (Verhelst 2015, p. 37).  
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4.2. Bijdrage aan Outstanding Universal Value (OUV) 

Om voor UNESCO werelderfgoed in aanmerking te komen, dienen sites vanuit een mondiaal  

perspectief over exceptionele universele waarden (OUV) te beschikken. Voor de Neder-Germaanse 

Limes zijn zes kernwaarden benoemd waarin de OUV tot uitdrukking komt. De site bij Woerden sluit 

aan op vier van de zes kernwaarden (I, Nomination file, p. 113):   
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Het fort in Woerden is onderdeel van een verzameling militaire bases in de delta, gebouwd om de 

aanvoerlijn naar de Romeinse troepen in Britannia te beschermen, na de invasie van 43 n. Chr. Het 

behoort duidelijk tot het ‘delta-type’, dat speciaal was toegespitst op de primaire taak van het 

observeren en veiligstellen van rivierverkeer. De binnenruimte van het fort is grotendeels 

onaangeroerd door opgravingen. Dit beperkt onze kennis van de militaire installaties , maar het 

betekent tegelijkertijd dat de resten daarvan veelal intact verscholen liggen onder het centrum van 

het moderne Woerden.  

Het fort in Woerden is een goed bewaard gebleven voorbeeld van het ‘delta -type’; het is praktisch 

onaangeroerd door opgravingen. Waar de jongste, steenbouwfase niet erg goed behouden lijkt te 

zijn, hebben de weinige opgravingen die zijn uitgevoerd aangetoond dat de vroegere houtbouwfases, 

daterend uit het einde van de tweede eeuw, juist zeer goed geconserveerd zijn. Zij leveren een tot 

dusver uniek constructie element op: een verdedigingsgracht bekleed met rechthoekige balken van 

elzenhout – een houtsoort die kenmerkend is voor de natte gebieden van de Rijndelta.  

Aangezien drie andere forten tussen Utrecht-Hoge Woerd en Leiden-Roomburg niet voorgedragen 

konden worden voor benoeming tot Werelderfgoed, is het fort in Woerden ook van belang om het 

lineaire karakter van de militaire installaties in de delta te begrijpen.  
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‘Balkjesgracht’ 

Het met (rivier)water vol laten lopen van grachten is ons 

uit de antieke literatuur overgeleverd. In Caesars 

verslag over de Gallische Oorlogen (58-51 v. Chr.) komt 

de volgende passage voor: 

“… Toen Caesar dit alles te horen kreeg van overlopers 

en krijgsgevangenen, ging hij over tot het bouwen van 

het volgende soort schanswerk. Hij legde een twintig 

voet (!) brede gracht aan met loodrechte wanden, zodat 

de bodem even breed was als de afstand tussen de 

randen aan de bovenkant. Alle andere schansen legde 

hij verder terug aan, op vierhonderd voet vanaf die 

gracht. Dit deed hij omdat hij zoveel terrein had moeten 

omsluiten en niet gemakkelijk het hele werk met een 

cordon van soldaten kon bezettten; op die manier 

voorkwam hij dat er onverwacht ’s nachts een massa 

vijanden op de schansen af kon snellen of dat e overdag 

speren konden gooien naar onze mensen, die zich op 

het werk moesten concentreren. Achter die 

tussenruimte trok hij twee grachten, vijftien voet breed 

en beide even diep. De binnenste ervan, die door  vlak 

en laag terrein liep, vulde hij met water dat uit de rivier 

was geleid. Daarachter bouwde hij een twaalf voet hoge 

wal met palissade …” (Caesar, De Bello Gallico VII. 71-

73). 

Dat een vergelijkbare situatie ook bij Woerden het geval 

was, is daarmee natuurlijk niet bewezen. Maar het duidt 

erop dat het een bewuste keuze kan zijn geweest om 

grachten rond verdedigingswerken vol te laten lopen 

met water.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst en foto’s uit: Romeinen in Woerden. Het archeologische onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van 

Laurium. Vos, Blom & Hazenberg, 2010, p. 66.  
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Toelichting op de kernwaarden: 

Eerste lineaire grens 

De Neder-Germaanse Limes ontstond ten gevolge van het onvermogen van Rome om de Germaanse 

groepen aan de overzijde van de Rijn te beheersen met diplomatieke middelen of door territoriale 

uitbreiding. In de vroege decennia van de eerste eeuw na Chr. werd de militaire infrastructuur op de 

linkeroever van de rivier omgevormd naar een lineaire grens, het eerste voorbeeld van 

gebiedsverdediging.  

Aanpassen (aan) rivierenlandschap 

In de Romeinse periode veranderde de Rijn voortdurend haar loop. De dynamiek van de rivier zat de 

scheepvaart in de weg en bedreigde militaire posten die op de rand van de oevers waren gebouwd. 

Verschillende infrastructurele werken werden ondernomen om de bevaarbaarheid te verbeteren. De 

behoefte om het rivierverkeer veilig te stellen leidde tot het aanpassen van het ontwerp van forten, 

de bouw van wachttorens en verschillende maatregelen om om te gaan met overstroming en erosie 

van de rivieroever. 

Militaire houtbouw 

Dankzij de uitzonderlijke conservering van organische resten en het herhaaldelijk opnieuw bouwen 

van kwetsbare forten, geeft de Neder-Germaanse Limes een perfecte inkijk in Romeinse houtbouw. 

De rijke geconserveerde resten geven ook een helder inzicht in de benutting van natuurlijke bossen. 

Dateringen afkomstig van jaarringpatronen bieden een bijna onvoorstelbaar fijne chronologie voor de 

ontginning van bossen, de geschiedenis van de militaire infrastructuur en ontwikkelingen in Romeinse 

houtbouw.  

Voetafdruk van een grens 

De impact van een tienduizenden manschappen tellend leger op het regionale landschap en de lokale 

gemeenschap moet immens zijn geweest, aangezien het gebied slechts dun bevolkt was. De troepen 

hadden veel meer nodig dan enkel militaire fortificaties:de hele infrastructuur voor hun onderhoud en 

bevoorrading moest van de grond af worden opgebouwd. De betrokkenheid van het leger bij de 

ontwikkeling van een stedelijke infrastructuur laat zien dat de transformatie van het Rijnland in een 

Romeinse provincie een langzaam proces was dat, ondanks evidente culturele uitwisseling tussen 

het leger en de lokale bevolking, substantiële keizerlijke aanmoediging behoefte.  

Variatie / tijdsdiepte 

De Neder-Germaanse Limes is de enige sectie van de grens die de gehele geschiedenis van het 

West Romeinse Rijk in de keizertijd omspant.  

Schatkist van het leven aan de grens 

Dankzij de natte omstandigheden in vele delen van het rivierlandschap, zijn organische resten en 

metale objecten meestal erg goed geconserveerd. Afvaldeposities in riviergeulen bij militaire 

nederzettingen vertegenwoordigen heuse schatkisten van het dagelijks leven aan de grens. Ze zijn 

essentieel voor ons begrip van het functioneren van militaire nederzettingen. 
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5. Stakeholders  

Gemeente Woerden  Bevoegd gezag m.b.t. gemeentelijke regelgeving;  
Verantwoordelijk voor toezicht en handhaving 
Grondeigenaar deel van de site 

  

Provincie Utrecht  Siteholder (samen met provincies Gelderland en Zuid-Holland); 
Bevoegd gezag m.b.t. provinciale regelgeving 

  

Nederlandse Limessamenwerking 
(NLS) 

Samenwerkingsverband provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-
Holland voor invulling en uitvoering siteholderschap UNESCO 
Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes. 

  

Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed 

Bevoegd gezag archeologische rijksmonumenten (onder 
Omgevingswet bindend advies); 
Monitor archeologische rijksmonumenten 

  

KUVO  
(Kunst Educatie Scholen Woerden) 

Brede basisvoorziening voor kunst- en cultuureducatie; realiseert 
het kunst- en cultuurprogramma voor 10.000 kinderen en 
jongeren in Woerden, Harmelen, Kamerik en Linschoten.  

  

Het Gilde Woerden Informeren bezoekers en inwoners van Woerden over de 
interessante cultuur- historische en toeristische aspecten van de 
stad en haar omgeving. 

  

Woerden Marketing Organisatie van ambassadeurs, verbinders, vertellers, vertalers, 
gericht op het laten zien van het doe&zie-aanbod voor bewoners 
en bezoekers. 

  

Stadsmuseum Woerden Museum met als doel het cultuurhistorisch erfgoed van de 
woongemeenschappen in de gemeente te bewaren en alle 
vormen van kunst bij een breder publiek te introduceren. Beschikt 
over een aparte Limestentoonstelling en speurtocht. 

  

Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging (SHHV) 

Vereniging met als doel het bevorderen van het onderzoek naar 
en de belangstelling voor de geschiedenis van het Stichts-
Hollandse grensgebied in ruime zin. 

  

Stichting Open Monumentendag Groep vrijwilligers die actief mee werken aan het samenstellen 
en de praktische uitvoering van het programma van de jaarlijkse 
Open Monumentendag(en). 

  

Stichting Hugo Kotestein Heeft ten doel de bewaring van elementen van monumentale 
waarde in stad en landschap; zet zich in voor behoud en 
versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de stads- 
en dorpsgebieden en het landelijk gebied. 

  

Particuliere eigenaren / 
bewoners / gebruikers  

Grondeigenaar / bewoner / gebruiker deel van de site  
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6. Zichtbaarheid en beleefbaarheid  

De contouren van het fort en de hoofdweg, die min of meer overeenkomt met de huidige Kerkstraat, 

zijn weergegeven in de bestrating. In deze hardstenen band staat informatie opgenomen (tekst en 

afbeeldingen) over het castellum. De locaties van de drie toegangspoorten (respectievelijk bij de tuin 

van de Petruskerk, bij het Stadsmuseum en in het midden van het Kerkplein) zijn gemarkeerd met 

blauw licht.  

In een ondergrondse parkeergarage, de zogeheten Castellum-garage, direct ten zuidwesten van het 

fort, is een ‘drive-in museum’ ingericht. Het betreft geen gewoon museum, maar verspreid over de 

garage kruist de bezoeker een verzameling van vitrines met archeologische vondsten, 

informatieborden en wandgrote illustraties die het leven in de Romeinse tijd in het fort en de vicus 

belichten (waaronder een levensgrote afbeelding van het schip ‘De Woerden 7’ ). In een van de 

vitrines wordt de achtersteven van een voor de Rijngrens typisch vrachtschip tentoongesteld, in een 

andere ligt een traliefibula (Romeinse mantelspeld).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtersteven Romeins vrachtschip in Castellum-garage (foto Beleefwoerden.com). 

In de bufferzone bieden het Stadsmuseum Woerden en de regionale bibliotheek verschillende 

tentoonstellingen en presentaties over de Romeinse geschiedenis van Woerden. In het Stadsmuseum 

zijn archeologische vondsten tentoongesteld op de Romeinse zolder, onder meer bijzondere stukken 

als een Romeinse paradehelm, een zwaard en een altaarsteen. Ook de bekende kikkerfibula 

(mantelspeld in de vorm van een kikker) ligt in het Stadsmuseum. In de bocht van de Meulmansweg 

naar de Wilhelminaweg staat een replica van de altaarsteen uit het museum. Het Stadsmuseum 
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verandert in 2022 de expositie waardoor het Romeinse verleden een plaats krijgt in het gehele 

Verhaal van Woerden. De tentoonstelling in de bibliotheek is gekoppeld aan een wandelroute in de 

vorm van een interactief ‘whodunnit’ spel voor smartphones, genaamd de ‘Legend of Lucius’.  

In het schoolgebouw van het Kalsbeek college vindt sinds een aantal jaar ieder najaar een expositie 

plaats van de werkstukken die de 4-HAVO jaarlaag (3 à 4 klassen) maken over lokale geschiedenis. 

Dit is onderdeel van een educatie-programma van de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO), waarbij 

scholieren kunnen kiezen uit zestien onderwerpen, waaronder de Limes.  

De Limes wordt daarnaast door middel van kunst in de openbare ruimte onder de aandacht gebracht. 

Zo zijn er in Woerden inmiddels vier ‘Romeinse’ kunstwerken te bewonderen: een muurschildering 

op een geluidswand, een metersgrote voetafdruk van een soldatensandaal in een speeltuin, twee 

Romeinse schoenen geplaatst op brugpilaren alsof zij naar de overkant lopen en manshoge houten 

letters die de naam Laur(i)um spellen, verwijzend naar de benaming en vermelding op de 

Peutingerkaart van het fort bij Woerden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D-letters Laur(i)um van Niels Albers (foto LangsdeLimes). 

Woerden Marketing biedt verschillende wandel- en fietsroutes aan over de Limes. Daarnaast is er 

een historische wandelroute van Het Gilde, waarin ook aandacht wordt besteed aan het Romeinse 

verleden van Woerden (de Castellum-garage en het Stadsmuseum worden niet bezocht tijdens de 

Gildewandeling). Ook kun je vanaf het water (Romeins) Woerden beleven, onder leiding van een 

Gilde-gids aan boord van de Storyboat.  

De ANWB Limes fietsroute en het LAW-Limespad voeren langs Woerden-Centrum. 
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7. Managementthema’s 

In het Managementplan Neder-Germaanse Limes zijn zes managementthema’s benoemd.  

 

1A.  Behoud 

1B.  Kennis 

2.   Begrip en waardering 

3.   Samenwerking 

4.   Educatie 

5.   Presentatie 

6.   Samenleving 

 

Middels een jaarlijks rapport (zie bijlage 2), te bespreken en te actualiseren tijdens het jaarlijks 

managementoverleg tussen siteholder (NLS, provincie) en gemeente, stellen we het volgende per 

(sub)thema vast: 

• Managementacties: specifieke op te pakken acties, SMART geformuleerd.  

• Instrumenten/tools: waarmee het subthema wordt beheerd. Dit kunnen juridische instrumenten 

zijn, maar ook participatie. 

• Actie-verantwoordelijke(n)/betrokken: wie staat aan de lat voor de benoemde actie (trekker) 

en wie is daarbij nodig (betrokken). Alle verantwoordelijke partners dienen betrokken te zijn bij 

het opstellen van de jaarlijkse evaluatie van het individuele managementplan. 

• Monitoring: hoe en hoe vaak meten we de voortgang van de managementactie. In principe is de 

frequentie jaarlijks, tijdens het Werelderfgoedgesprek: enkel afwijkende frequentie invullen. 

• Stand van zaken: de huidige status en ontwikkeling van de managementactie. 

In bijlage 2 is per thema een toelichting opgenomen, verwijzend naar het Managementplan Neder-

Germaanse Limes en wat dit betekent voor het individueel managementplan. 
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Bijlage 1: Samenvatting RCE monitor 

 

Centrum Woerden, rijksmonument 531056 

 

Rijksmonumentnummer 531056 

AMK nr 16916 

Kadastrale gegevens Verschillende percelen, zie: 

531056 Hoochwoert te Woerden | Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed 

X-Y coordinaat 120506 - 455394 

Korte beschrijving monumentenregister Romeinse legerplaats (castellum)  

 

 
Fotonr. 45 van de visuele inspectie 

  

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/531056
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/531056
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Nulmeting Monitor 531049 

In het kader van het project Monitor is op dit rijksmonument een visuele inspectie uitgevoerd. Bij 
meerdere rijksmonumenten is in het kader van de Monitor ook een booronderzoek uitgevoerd. Een 
uitgebreide beschrijving van het project is te vinden in de bijgeleverde brochure: Een nulmeting van 
de Archeologische Rijksmonumenten. Een toelichting op de gehanteerde m ethode en het 
interpreteren van de gegevens is te lezen in bijgeleverde Protocol Monitor.  

 

Naast deze documenten zijn voor dit rijksmonument de volgende documenten meegeleverd:  

• Contour monument op topografische kaart;  

• Foto’s visuele inspectie; 

• Pdf uit de database van de visuele inspectie; 

• GIS-bestanden (zie toelichting in het Protocol).  
 

 

Visuele inspectie 

Zie ook bestanden: Contour topo, Foto’s visuele inspectie, GIS, Visuele inspectie database.  

 

De visuele inspectie heeft als doel de zichtbare staat van het monument in kaart te brengen. Foto’s 
van het terrein zijn genomen, er is een aantal vragen over het monument beantwoord en er is een 
advies voor behoud gegeven. De foto’s zijn apart meegeleverd. De waarnemingen, antwoorden op 
de vragen en het advies zijn in een database ingevoerd en zijn hieronder samengevat.  

 

 

Huidig grondgebruik Het rijksmonument beslaat de kern van de 
binnenstad. Het terrein is grotendeels 
bebouwd en bestraat.  

Recente verstoringen Er zijn geen recente verstoringen 
gedocumenteerd. 

Huidige toestand Goed 

Belevingswaarde Slecht 

Bedreigingen en maatregelen Een risico is bouwontwikkelingen binnen de 
contouren van het rijksmonument.   
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Bijlage 2: Jaarlijks rapport over de managementthema’s - 2022 

(6. Woerden-Centrum) 

IA_BEHOUD (Protection and Knowledge) 

De Neder-Germaanse Limes wordt duurzaam beschermd. Onderzoekers en overheden werken samen op het gebied van behoud en 

kennisontwikkeling. 

Het thema behoud gaat zowel over de monitoringsaspecten zoals benoemd in het MP (zie p.33) – te weten ‘behoud van integriteit’ (ofwel de 

fysieke staat van de archeologische resten) en ‘risicofactoren’ ((mogelijke) bedreigingen voor de OUV) – als over de verankering en werking van 

bescherming via wet en/of regelgeving. Zie voor de toelichting op risicofactoren pp.27 -31 MP. NB: deel 4 van de risicofactoren (Bezoek en 

faciliteiten) is opgenomen onder het thema V_Presentatie. Op LGL-niveau worden gezamenlijke standaarden voor monitoring en evaluatie 

opgesteld.  

BEHOUD: Verankering en werking van bescherming  

Subthema Managementacties (SMART) Instrumenten/ Tools Actie- 

verantwoordelijke(n) 

betrokken 

Monitoring 

(frequentie en 

evt. product) 

Stand van zaken 

Verankering 
bescherming Kernzone 

Zorgen dat de bescherming van 
de kernzone verankerd is via 
wet-/regelgeving.  

Erfgoedwet 
(archeologisch 
Rijksmonument) 

Gemeente/RCE  De kernzone wordt 
beschermd door de 
Erfgoedwet; het is een 
archeologisch 
rijksmonument. 

 De ambities voor het behoud van 
de werelderfgoedsite 
verwoorden in de gemeentelijke 
Omgevingsvisie. 

Omgevingsvisie 
gemeente 

Gemeente  Het belang van het 
behoud van het 
Werelderfgoed is 
genoemd in de 
Omgevingsvisie (feb. 2022 
hoofdstuk 4) 
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 Bepalen of en hoe een 
archeologisch rijksmonument op 
te nemen in (interim) 
Omgevingsverordening, 
bestemmings-/omgevingsplan 

 NLS, Gemeente, RCE   

Verankering 
bescherming Bufferzone 

Zorgen dat de bescherming van 
de bufferzone verankerd is via 
wet-/regelgeving. 

Erfgoedwet 
(archeologisch 
Rijksmonument); 
Omgevingswet / Wro; 
(Interim) Omgevings-
verordening, 
bestemmingsplan/ 
omgevingsplan 

Gemeente, Provincie  Bufferzone wordt 
beschermd door 
bestemmingsplan 
Woerden Binnenstad met 
een dubbelbestemming 
Waarde – Archeologie – 2. 
(doorwerking Wro en 
Interim Omgevings-
verordening Provincie 
Utrecht). 

Vergroten van kennis bij 
gemeentelijke 
afdelingen, 
ketenpartners, 
nutsbedrijven 

Opstellen gebiedspaspoort voor 
kern- en bufferzone 

Infosheet met 
gebiedsgegevens en 
regelgeving 

Gemeente   

Werking van 
bescherming 

Bijhouden van ontwikkelingen in 
de kern- en bufferzone en 
bespreken in provinciale 
Limescluster. 

Handelingskader 
planinitiatieven kern- 
en bufferzones 
Neder-Germaanse 
Limes 

Gemeente 

Provincie 
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BEHOUD: Integriteit en risicofactoren 

Subthema Managementacties (SMART) Instrumenten/ Tools Actie- 

verantwoordelijke(n) 

Betrokken 

Monitoring 

(frequentie en 

evt. product) 

Stand van zaken 

Monitoring van de 
fysieke staat van de 
archeologische resten 

Opstellen van een 
monitoringsplan, inclusief 
nulmeting (indicatoren 1a t/m 1c 
tabel 3 op p.33 MP). 

Monitoringsplan nader te bepalen in 
overleg met NLS 

 RCE monitor 2019-2020 
geeft beeld actuele 
toestand (= nulmeting).  

Monitoring van de 
risicofactoren 

Opstellen van een 
monitoringsplan voor de factoren 
1d t/m 4e tabel 3 op p.33 MP, 
(waarbij het gaat om het 
bijhouden/signaleren of er 
concreet sprake is van dergelijke 
bedreigingen) 

Monitoringsplan nader te bepalen in 
overleg met NLS 

  

Voorkomen van schade 
door risicofactoren. 

Opstellen van een strategisch 
beheerplan 

Strategisch 
beheerplan 

nader te bepalen in 
overleg met NLS 

  

Bouw- en 
sloopactiviteiten  

In kaart brengen (mogelijk te 
verwachten) werkzaamheden en 
in hoeverre deze een bedreiging 
vormen voor de site 

   (twee)jaarlijks overleg met 
Realisatie & Beheer over 
aankomende 
werkzaamheden. 

Aanleg en onderhoud 
nutsvoorzieningen 

(onderhouds)werkzaamheden: 
zoveel mogelijk in bestaande 
sleuven/ cunetten 

    

 In kaart brengen (mogelijk te 
verwachten) werkzaamheden en 
in hoeverre deze een bedreiging 
vormen voor de site 

   (twee)jaarlijks overleg met 
Realisatie & Beheer over 
aankomende 
werkzaamheden. 

Grondwaterpeil/ 
fluctuaties ivm ligging in 
buffergebied 

Inventarisatie situatie Overleg met 
waterschap, 
gemeente. 

NLS, provincie 

Gemeente, 
Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden 

 

 RCE monitor 2019-2020 
geeft beeld actuele 
toestand (o.a. oxidatie-
reductiegrens). 
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IB_KENNIS (Protection and Knowledge)) 

De Neder-Germaanse Limes wordt duurzaam beschermd. Onderzoekers en overheden werken samen op het gebied van behoud en 

kennisontwikkeling.  

Het gaat hier over het vergaren, uitwisselen en ontsluiten van wetenschappelijke kennis over de aard en toestand van de archeologische resten 

van de Neder-Germaanse Limes, zoals aanwezig op de Werelderfgoedlocaties en in de omringende bufferzones. Kennisontwikkeling zal 

voornamelijk plaatsvinden door gebruik van bestaande onderzoeksgegevens en het genereren van nieuwe on derzoeksgegevens door middel van 

non-destructieve onderzoeksmethoden. Onderzoeksresultaten worden gedeeld in wetenschappelijke en publieksvriendelijke 

publicaties/presentaties. Op LGL-niveau wordt een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld, voor onderwerp en die de gehele Neder-

Germaanse Limes betreffen. In het IMP kunnen onderzoeken naar en onderzoeksvragen met betrekking tot de locatie worden opgeno men. 

Kennisuitwisseling op LGL-niveau zal op een terugkerend congres plaatsvinden, hier kan vanuit het IMP op worden aangesloten; lokale ambities 

op dit vlak zijn mogelijk. 

KENNIS 

Subthema Managementacties (SMART) Instrumenten/ Tools Actie- 

verantwoordelijke(n) 

Betrokken 

Monitoring 

(frequentie en 

evt. product) 

Stand van zaken 

Kennisontwikkeling  Onderzoeksagenda Limes 
Woerden opstellen die aansluit 
bij LGL-Onderzoeksagenda 

Onderzoeksagenda 
Limes Woerden;  
LGL-
Onderzoeksagenda; 

Gemeente 

NLS, RCE, provincie 

 Er is nog geen LGL-
onderzoeksagenda. 

 Onderzoeksagenda Limes 
Woerden doorvertalen in 
randvoorwaarden en criteria 
waar archeologisch onderzoek 
aan moet voldoen. 

Gemeentelijk 
beleidskader 
Archeologie;  
PvE’s/PvA’s 
archeologisch 
onderzoek 

Gemeente  Er is nog geen LGL-
onderzoeksagenda. 

 Vergroten van kennis van de 
eerste fase van het Romeinse 
fort (gelegen in bufferzone) 

Indien mogelijk: 
archeologisch 
onderzoek + 
rapportage vanuit 

NLS; 

RCE, gemeente 

 Weinig kennis van ligging, 
omvang, indeling 
castellum eerste fase. 
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NLS 
onderzoeksbudget 

 Vergroten van kennis van het 
kampdorp (vicus) (gelegen in 
bufferzone) 

Indien mogelijk: 
archeologisch 
onderzoek + 
rapportage vanuit 
NLS 
onderzoeksbudget 

NLS; 

RCE, gemeente 

 Weinig kennis van ligging, 
omvang, indeling vicus. 

 Vergroten van kennis van de 
Limes in Woerden 

Synthetiserende 
rapportage van de 
resultaten van 
archeologisch 
onderzoek in de 
gehele binnenstad 

Gemeente jaarlijks  

Kennisuitwisseling      

Kennisontsluiting Nieuwe kennis (verworven door 
Kennisontwikkeling) delen met 
publiek  

publicaties en 
presentaties n.a.v. 
onderzoek 
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II_ BEGRIP (Comprehension) 

De Neder-Germaanse Limes is bekend en wordt erkend als transnationale structuur in beide landen en daarbuiten.  

Dit thema gaat over bewustwording van het publiek, interpretatie van de site (begrijpen wat de site is). In het IMP is de vra ag wat er op lokaal 

niveau is, (verder) ontwikkeld of gedaan moet/kan worden om begrip van en waardering voor de Limes te vergroten. Hier horen o ok wandel- en 

fietsroutes bij. Naast een communicatiestrategie voor het Nederlandse en voor het Duitse deel, wordt ook op LG L-niveau een gezamenlijke 

communicatiestrategie met standaarden ontwikkeld. Er is al een gezamenlijk logo. Nederland en Duitsland maken samen een LGL -

interpretatiekader met richtlijnen voor presentatie op locatie. NB: Educatie vormt een apart thema (IV), e venals Presentatie (V). 

 

BEGRIP en waardering 

Subthema Managementacties (SMART) Instrumenten/ Tools Actie- 

verantwoordelijke 

Monitoring 

(frequentie en 

evt. product) 

Stand van zaken 

Interpretatie van de site 
(begrijpen wat de site 
is) 

Stellen van een duidelijk kader 
dat zich richt op lokaal relevante 
thema’s. 

Aanpassing of 
aanvulling van het 
Interpretatiekader 
Limes 

NLS, Gemeente  Er is een brede range aan 
producten en initiatieven; 
versnipperd over 
verschillende partners en 
samenhang missend. 

 Verdieping en versterking van 
één verhaallijn, in onderlinge 
samenwerking tussen 
stakeholders. 

 Gemeente; 

Stakeholders 

  

Communicatie/ 

promotie 

De Neder-Germaanse Limes 
gebruiken als een van de 
verhaallijnen voor promotie en 
marketing van Woerden  

 Woerden Marketing; 

Gemeente, Provincie 

 Op website Woerden 
Marketing is een aparte 
‘wat te zien’-pagina 
gemaakt voor de Limes. 

 Zichtbaarheid, bekendheid en 
beleefbaarheid van de Limes 
verbeteren bij DMO’s (op de 
locaties en in de 
communicatiemiddelen). 

Gesprek en advies 
(Wintuition) 

Provincie adviesrapport; 
implementatie-
plan 

Opdracht Wintuition loopt, 
afronding dec 2022. 
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 Zorgen voor duidelijke en 
gerichte communicatie over 
bestaand aanbod. 

 Gemeente 

Stakeholders 

 Het bestaande, 
versnipperde aanbod 
bereikt bezoekers, 
scholieren en bewoners 
niet of onvoldoende. 

Wandel-, fiets- en 
vaarroutes 

Wandelgame Lucius: 
onderzoeken hoe beheer en 
doorontwikkeling 
(gebruiksvriendelijker maken en 
toevoegen doelgroepen 
gezinnen en scholen) 
georganiseerd kan worden. 

 Gemeente; 

Stakeholders 

 De app wordt niet als 
gebruiksvriendelijk 
ervaren, terwijl het idee 
zelf erg positief is 
ontvangen.  

 Vaarroute: onderzoeken of en 
hoe er weer een Romeins schip 
in Woerden kan varen 
(samenwerking gemeente 
Utrecht of opnieuw bouw eigen 
replica). 

Draagvlak-analyse; 
Analyse investering 
en exploitatie 
(subsidioloog 
gemeente) 

Gemeente; 

Stakeholders 

 Het Romeinse schip van 
Woerden vaart niet meer 
en wordt gemist door de 
bezoeker. 

     De ANWB Limes fietsroute 
en het LAW-Limespad 
voeren langs Woerden. 
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III_SAMENWERKING (Cooperation) 

De Neder-Germaanse Limes is onderdeel van de Frontiers of the Roman Empire. Op FRE-niveau is er afstemming met betrekking tot behoud, 

interpretatie, onderzoek en publieksontsluiting.  

Zoals het thema en doel geformuleerd is in het MP is het iets dat zich uitsluitend op FRE-niveau lijkt af te spelen. Ombuigen naar lokale 

samenwerkingen is een mogelijkheid, maar daar gaat dit thema eigenlijk niet over. Regionale/lokale samenwerkingen die plaats vinden op een 

onderwerp worden genoemd bij het thema waar desbetreffend onderwerp onder valt of komen terug onder VI SAMENLEVING. 
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IV_EDUCATIE (Education) 

De Neder-Germaanse Limes wordt gebruikt als educatie- en leerbron, zowel op scholen als in het volwassenenonderwijs.  

Het gaat hier om educatie van verschillende doelgroepen: primair én voortgezetonderwijs, alsmede volwassenenonderwijs (te denken valt aan 

Universiteit, Hoge School, online cursussen). Op LGL-niveau komt er een overkoepelende educatiestrategie (Nederland en  Duitsland samen), 

waarin het bestaande aanbod wordt gecoördineerd, toegankelijk wordt gemaakt voor de verschillende doelgroepen en wordt verbon den aan een 

geïntegreerd educatieprogramma. Voor het IMP betekent dit enerzijds het inventariseren van bestaand aanbod en anderzijds het (te zijner tijd) 

uitrollen van de de LGL-educatiestrategie.  

EDUCATIE 

Subthema Managementacties (SMART) Instrumenten/ Tools 

Indicator/meetpunt 

Actie- 

verantwoordelijke 

Monitoring 

(frequentie en 

evt. Product) 

Stand van zaken 

Primair onderwijs Inventariseren bestaand aanbod    Landschap Erfgoed 
Utrecht (LEU) heeft een 
educatieprogramma voor 
basisonderwijs. 

Voortgezet onderwijs Scholen meer betrekken bij 
lokale geschiedenis 

KUVO-intiatief voor 4 
HAVO (maken en op 
school presenteren 
van werkstuk over 
lokale geschiedenis); 
Gesprek met 
Minkema college 

Gemeente; 

Minkema college, 
KUVO 

 Het Kalsbeek college doet 
al mee, het Minkema 
college niet. 

Volwassenen onderwijs Inventariseren bestaand aanbod     
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V_PRESENTATIE (Presentation) 

De Neder-Germaanse Limes is bekend als een structuur die langs de Rijn loopt, door beide landen. Deze structuur gaat vergezeld van pre sentaties 

van hoge kwaliteit (musea/landschap) en vervult een recreatieve en toeristische functie.  

Aandachtspunt is het versterken van de verbinding tussen musea en locaties, bijvoorbeeld door bebording of ondersteunende publicaties. Op LGL -

niveau wordt een algemene standaard voor bebording ontwikkeld evenals richtlijnen voor het op locatie presenteren van de Lime s. Nederland en 

Duitsland ontwikkelen ieder voor het eigen deel een bezoekersstrategie, gericht op nieuwe producten voor doelgroepen. Bij de presentaties worden 

de interpretatiekaders toegepast die onder II. BEGRIP bestaan of tot stand zijn gekomen.  

PRESENTATIE, incl. MP monitor 4. Bezoek en faciliteiten  

 Managementacties (SMART) Instrumenten/ Tools Actie- 

verantwoordelijke 

Monitoring 

(frequentie en 

evt. Product) 

Stand van zaken 

Jubileumjaar Toewerken naar het jubileumjaar 
2040, 2000 jaar na de stichting 
van Castellum Laurium 

 Gemeente; 

Stakeholders 

  

Bestaande presentaties 
op/bij de site 

Inventariseren bestaand aanbod.  Gemeente; 

Stakeholders 

  

 Organiseren van eigenaarschap 
en beheer van 
producten/initiatieven 

 Gemeente; 

Stakeholders 

  

 Versterken presentatie op het 
plein 

 Gemeente; 

Stakeholders [welke 
zijn dat in dit 
specifieke geval?] 

 Contouren van het 
castellum en de hoofdweg 
zijn niet herkenbaar voor 
de passant. 

 Herijking presentatie Drive-in 
Museum: versterken verbinding 
met de ‘boven’wereld. 

 Gemeente; 

Stakeholders 

  

 Herijking presentatie 
Stadsmuseum 

 Stadsmuseum 
Woerden 

 Romeinse zolder wordt 
opnieuw ingericht 
(Romeinen onderdeel 
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grotere verhaal: van 100% 
naar ca. 33% => slimme 
keuzes maken). 

Nieuwe presentaties 
op/bij de site 

Tijdelijk in de stad exposeren 
van werkstukken van scholieren 
voortkomend uit KUVO-initiatief 

 Gemeente, scholen 
(o.a. Kalsbeek 
college); 

 De werkstukken worden 
geëxposeerd op school, 
maar zijn niet zichtbaar 
voor grote(r) publiek. 

Bewegwijzering/ 
informatiepanelen 

Plaatsen en regelen van beheer 
van uniforme informatieborden 
plaatsen bij Kerkstraat en 
bibliotheek (vergl. bord bij de 
Haven). 

NLS subsidie Gemeente, Kalsbeek 
college; 

Minkema college, 
stakeholders [nader te 
benoemen?] 

 Duidelijke informatie over 
de site en status als 
Werelderfgoed ontbreekt 
(er staan nu geen 
informatieborden). 

Bezoekersmanagement,
toegankelijkheid 

     

Bezoekersaantallen 
(monitor 4a) 

Afspraken maken met relevante 
partners over registreren 
bezoekersaantallen. 

 Gemeente; 

Stadsmuseum, 
Castellumgarage, 
Marketing Woerden 

jaarlijks  

Staat van panelen/ 
borden 
(monitor 4e) 

Afspraken maken over bijhouden 
staat van de borden als 
onderdeel van beheer. 

visuele inspectie; 

digitaal vastleggen 

Gemeente; 

… 

jaarlijks  
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VI_SAMENLEVING (Communities) 

De Neder-Germaanse Limes is een bron van inspiratie voor de lokale gemeenschap en samenleving. Bewoners zijn trots op de aanwezigheid van 

de historische grens.  

SAMENLEVING 

Subthema Managementacties (SMART) Instrumenten/ Tools 

Indicator/meetpunt 

Actie- 

verantwoordelijke 

Monitoring 

(frequentie en 

evt. product) 

Stand van zaken 

Jubileumjaar Toewerken naar het jubileumjaar 
2040, 2000 jaar na de stichting 
van Castellum Laurium 

 Gemeente; 

Stakeholders 

  

Publieksparticipatie      

Lokaal eigenaarschap      

Samenwerking tussen 
lokale/regionale 
stakeholders  
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