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Beantwoording van de vragen 
1. Welke inspanningen heeft u gepleegd om in 2022 een Romeins schip te laten varen in Woerden? 
In 2018 is een burgerinitiatief gestart en een werkgroep geformeerd met de naam ‘Historisch varen in Woerden’. Hierin 
hebben zitting: de Stichts Hollandse Historische Vereniging (voorzitterschap), Stadsmuseum, Gilde Woerden, Stichting 
Watererfgoed Groot Woerden, een voormalig schipper en de gemeente. Er heeft gedegen onderzoek plaatsgevonden wat 
er nodig is om een replica van een romeins schip naar Woerden te halen, dan wel te bouwen. Hiervoor hebben diverse 
gesprekken met diverse organisaties plaatsgevonden.  
 
 
2. Welke resultaten heeft u hiermee bereikt? 
Over de langere termijn heeft de werkgroep in oktober 2019 aan ons college gerapporteerd. Een globale raming van de 
kosten zijn 150.000 euro voor de bouw en 50.000 euro voor begeleidingskosten. Opbrengsten zijn: educatie, recreatie en 
toerisme alsmede het betrekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vervolgstap is het maken van een 
exploitatie-businessplan.  
Voor de korte termijn is sinds mei 2019 de Partyboat Sweet Caroline ook als Storyboat te boeken. Via Woerden 
Marketing zijn hierover afspraken gemaakt met het Gilde Woerden. Een mooie overgangsoplossing om al varend de 
geschiedenis van Woerden te horen.  
 
De Romeinse Limes is een verhaal dat gezamenlijk met de diverse gemeenten en organisaties langs de gehele grens van 
het Romeinse Rijk verteld wordt. In Woerden is bijvoorbeeld gewerkt aan een verbeterde tentoonstelling in het 
Stadsmuseum, een promotiefilm en educatie. Momenteel valt de tentoonstelling met puzzeltocht ‘Romeinen shoppen in 
Woerden’ in de binnenstad van Woerden te ontdekken. Dit betreft activiteiten waar Stadsmuseum, SHHV, Stadshart, 
Woerden Marketing, Gilde, Open Monumentendag aan meegewerkt hebben.  
 
 
3. Lukt het om in 2022 in Woerden weer een Romeins schip te laten varen? 
Om diverse redenen is de werkgroep nadien niet meer bij elkaar gekomen. Corona, maar ook het feit dat de deelnemers 
allen ook nauw betrokken zijn bij diverse activiteiten rond Woerden 650.  
Het idee is niet weg, maar in 2022 zal er nog geen Romeins schip varen in Woerden. Het maken van een goed 
businessplan vergt nu te veel tijd.   
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Vragen reglement van orde: D/21/036993 



 
  
Schriftelijke vragen - Een Romeins schip bij Woerden 650 jaar stad? 

Geacht college, 

In september 2018 hebben wij vragen gesteld over het Romeinse schip de Per Mare ad Laurium dat 
vanuit de Woerdense wateren naar Utrecht was verplaatst. 

In de beantwoording van deze vragen gaf u aan: ‘Nadat duidelijk was dat de Stichting Romeins Schip 
Woerden (RSW) in Woerden stopt en haar activiteiten wil verplaatsen naar Utrecht, hebben de 
gemeente en enkele maatschappelijke partijen elkaar recentelijk gevonden. De insteek is om te 
onderzoeken hoe de Romeinse geschiedenis vanaf het water op een of andere manier kan worden 
verteld en beleefd. Het eerste gesprek is inmiddels gevoerd, zodra meer duidelijk wordt, zal dit met 
de raad worden gedeeld.’ En ’Het college is bereid om nieuwe initiatieven, die bijdragen aan het 
beleefbaar maken van de Romeinse geschiedenis te ondersteunen.’ 

Het doel van uw inspanningen was om in ons jubeljaar 2022 weer een Romeins schip in onze 
historische slotgracht te hebben. Nu het jaar 2022 nabij komt hebben wij hierover de volgende 
vragen:  

1. Welke inspanningen heeft u gepleegd om in 2022 een Romeins schip te laten varen in 
Woerden? 

2. Welke resultaten heeft u hiermee bereikt?  
3. Lukt het om in 2022 in Woerden weer een Romeins schip te laten varen? 

 

Marieke van Noort, Progressief Woerden  
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