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Woerden: eeuwenlang een vestingstad
Het begin van de geschiedenis van Woerden als vestingstad ligt rond het jaar 40 n.Chr., als de
Romeinen hier hun eerste fort bouwen ter verdediging van de Rijn, de noordgrens van het
Romeinse Rijk. Archeologische opgravingen in het afgelopen decennium hebben aangetoond, dat
het Castellum Laurium een versterking van de omvang als die in Leidse Rijn, Zwammerdam en
Valkenburg (ZH) moet zijn geweest.
Nadat de Romeinen zich rond 260 n. Chr. hadden teruggetrokken is er zeker bewoning geweest op
de hoog-gelegen plek waar het riviertje de Linschoten in de Oude Rijn stroomde. Op die plaats
stichtte rond 1160 de Utrechtse bisschop Godfried van Rhenen zijn verdedigbare "kasteel" tegen
aanvallen van de vijand. Omdat Woerden vanaf de vroege middeleeuwen tot het Sticht Utrecht
behoorde bevond die vijand zich in die tijd aan de westzijde van de nederzetting, in de persoon
van de graaf van Holland. Rond 1280 kwam het land van Woerden in het bezit van de graven van
Holland, een bezit dat na de deelname van heer Herman IV van Woerden aan de moord op graaf
Floris Vin 1296, definitief werd.

In de onderlinge machtsverhoudingen tussen de graaf en de bisschop was Woerden van groot
belang. Rond 1370 gaf Willem van Naaldwijk, als baljuw de vertegenwoordiger van de graaf van
Holland, de aanzet om Woerden te versterken tegen de vijand, die nu vanuit het oosten kwam.
Een kleine gracht en een aarden wal, voorzien van palissades, werden om de bestaande bebouwing
aangelegd. De vorm van deze omwalling, die uitkwam op vijf hoeken, werd dus niet door vestingbouwkundige principes bepaald. De kosten van deze versterkingen werden door de inwoners van
het Land van Woerden gedragen; naast Woerden droegen ook de mensen uit Bodegraven en
Waarder in de kosten bij. Ruim 40 jaar later, tussen 1410 en 1415, werd het huidige Kasteel, aan
de oostkant van de stad gebouwd.

Het kasteel te Woerden, drca 1860
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Rond 1470 kreeg de stad een stenen walmuur met daarin vier poorten en enkele muurtorens. Een
goed beeld van het tot vestingstad ontwikkelde Woerden geeft de stadsplattegrond van Jacob van
Deventer van circa 1560. Behalve het Kasteel, de kerk en de tot 1961 door de Woerdense binnenstad stromende Oude Rijn, staan hierop ook de poorten aangegeven: de Leidse- of
Rietvelderpoort, de Utrechtse- of Hofpoort en de Goudse- of Kromwijkerpoort. De vierde
poort, de Geestdorperpoort, was al voor 1560 gesloopt.

Plattegrond van Woerden door Jacob van Deventer, circa 1560

Het beleg van Woerden door de Spanjaarden in 1575-1576 toonde de noodzaak van verdere versterking van de stad aan. Rond 1600 werd voor het kasteel een ravelijn en rondom de stad nagenoeg op de vier hoekpunten een extra versterking in de vorm van een bastion aangelegd.
Na de bezetting van de stad door de Fransen in het rampjaar 1672 en de daarmee gepaard gaande gedeeltelijke verwoesting van de Petruskerk en een groot aantal huizen, werden rondom de stad
een contrescarp met bedekte weg (op een stadsplattegrond van Th. Verweij uit 1678 vermoedelijk
abusievelijk "retranchement" genoemd) en drie halve manen met toegangsbrug voor de poorten tot
stand gebracht, terwijl het ravelijn voor het Kasteel tot kroonwerk werd omgebouwd. Toch maakte
de vestingstad geen sterke indruk op de Engelsman John Talman, die in 1698 de stad bezocht,
schreef: "Woerden is versterkt met bastions en courtines van aarde, in slechte staat van onderhoud.
Er was vroeger een bakstenen muur, maar die is nu bijna een bouwval geworden. De stad is omgeven door een gracht en heeft drie bakstenen poorten, die allemaal op instorten staan".
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De Franse gruwelen in Woerden, 1672

Tussen 1702 en 1705 werden in opdracht van de Staten van Holland omvangrijke verbeteringen
aangebracht aan de vesting Woerden. Het ontwerp was vermoedelijk afkomstig van de (eigen) fortificatiedienst van de Staten van Holland en West-Friesland, waarvan W Paen Gzn. als
Contrarolleur-generaal de leiding had. Mogelijk is het plan ook besproken met Menno van
Coehoorn. De verbeteringen betroffen de aanleg van een tweede gracht - de huidige Singel - aan
de buitenzijde van de contrescarp met bedekte weg. Hierdoor ontstond een enveloppe. De
Kromwijkerpoort verdween en de twee andere poorten werden gedekt door een ravelijn. Dit werk
moest worden gepasseerd om de stadspoort te bereiken. Het aan de zuidzijde in de (nu
binnen)gracht liggende ravelijn bleef gehandhaafd.
Na de uitbreiding van de vestingwerken in het begin van de 18e eeuw en de aanleg van de forten
Oranje en Kruipin werden in en nabij de stad ook militaire gebouwen opgericht. In 1709 kwam
er een kruittoren, die in 1725 verplaatst werd naar het bolwerk aan de zuidwestkant van de stad.
en rond 1900 werd afgebroken. In 1762 werd het nog bestaande Arsenaal gebouwd op de plaats,
waar voorheen enkele loodsen hadden gestaan. Dat Arsenaal bleek in 1785 al te klein, zodat er in
dat jaar aan de westkant van de stad, buiten de Singel, nog een aantal wagenloodsen en kruitmagazijnen werd opgericht. Deze werden tussen 1970 en 1980 afgebroken.
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Het Arsenaal in de mobi!isatietijd, 1915

In 1791 werd de Kazerne gebouwd, nadat huisvesting van militairen bij de bewoners niet mogelijk bleek. De aanwezigheid van militairen in de stad zorgde, naast overlast, ook voor extra inkomsten voor de plaatselijke winkeliers en herbergiers.
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fragment bouwtekening kazerne in Woerden

Na het einde van de Franse overheersing in 1813, waarbij Woerden door terugtrekkende Franse
troepen werd geplunderd en een groot aantal inwoners werd vermoord of verwond, volgde al snel
de opheffing van de Oude Hollandse Waterlinie (1816). Woerden verloor zijn functie als vestingstad, waarbij in 1825 en 1826 de vestingwerken en poorten door het Rijk aan de stad werden overgedragen. Daaraan was wel de verplichting gekoppeld, dat de wallen moesten worden geslecht en
de binnengrachten gedempt. Dat gebeurde vanaf 1830 in een traag tempo; de laatste binnengracht
werd in 1920 gedempt. De twee toegangswegen naar de poorten werden in 1842 vergraven en
rechtgetrokken (de huidige Oostdam en Westdam); de poorten zelf werden in 1874 gesloopt.
Nadat de stad op deze manier was opengelegd ontwikkelde zich op de voormalige binnen- en buitenwallen tussen 1890 en 1920 de eerste stadsuitbreidingen

In 1873 werd in het Kasteel te Woerden een van de drie Centrale Magazijnen voor Militaire
Goederen gevestigd (de andere in Delft en Amsterdam). Dit magazijn breidde zich vanaf 1916 uit
op het achter het Kasteel gelegen terrein en is tot aan het eind van de vorige eeuw in Woerden bij
het ministerie van Defensie gebleven. Dit 'defensie-eiland' is in 2005 door de gemeente Woerden
aangekocht; er wordt nagedacht over de verdere ontwikkeling van dit terrein.
Het tegenwoordige Woerden herinnert op een aantal plekken nog altijd nadrukkelijk aan haar militaire verleden. Op de excursies is er ruimschoots de gelegenheid daarvan nader kennis te nemen.
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De Oude Hollandse Waterlinie (OHW)
In de eerste decennia van de zeventiende eeuw voerden Holland en Utrecht regelmatig overleg
over de vraag waar bij een vijandelijke inval het westelijke (k:ern)gebied van de Republiek zou worden verdedigd. Utrecht wenste de gehele provincie te verdedigen en gaf de voorkeur aan de
Gelderse Vallei, terwijl Holland niet verder oostelijk wilde gaan dan de lijn Vaartse Rijn - Utrecht
- Vecht. Dit probleem was bij de Franse opmars in 1672 nog steeds niet opgelost, waardoor noch
in de Gelderse Vallei, noch in de genoemde lijn ten noorden en zuiden van Utrecht een behoorlijke verdediging was voorbereid. Toen ook de stad Utrecht weinig medewerking toonde, trokken
de Staatse troepen in westelijk richting terug op Holland. Langs de oostgrens van deze provincie
werd toen in allerijl water ingelaten en kwamen polders onder water te staan. Er ontstond een
waterlinie die het mogelijk maakte met het geringe aantal troepen, dat nog ter beschikking was,
Holland te verdedigen. De verdedigers hadden het geluk dat de Franse opmars stagneerde nadat
de provincie Utrecht was bezet. In de beginfase zou de linie vermoedelijk niet sterk genoeg zijn
geweest om bij een grote Franse aanval een doorbreking te voorkomen. Het gebrek aan doortastendheid aan Franse zijde voorkwam ook, dat bij het dichtvriezen van de linie in december 1672
dit alsnog gebeurde.
De inundatievelden van de linie, die liep van Muiden naar Gorinchem, waren in het noordelijke
en zuidelijke deel zeer uitgebreid, maar in het centrale deel zeer smal. Tussen de Oude Rijn en de
Hollandse IJssel was slechts een smalle strook grond van nauwelijks een kilometer breedte - voornamelijk Utrechts gebied - onder water gezet. Het is de vraag welke krachten hier een rol hebben
gespeeld, waardoor geen bredere terreinstrook werd geïnundeerd. In deze tijd namen eerst de
schansen bij Nieuwerbrug en daarna de in 1673 gebouwde Wierickerschans een centrale positie
in. Deze schans was bestemd om het belangrijke acces langs de Oude Rijn te verdedigen. Op andere accessen lagen onder meer de vestingen Gorinchem, Schoonhoven, Weesp en Muiden. Op de
zuidelijke Lekdijk kwam een nieuwe vesting: Nieuwpoort, terwijl elders in de linie schansen, batterijen en redoutes werden hersteld of aangelegd. Woerden en Oudewater lagen toen nog aan de
oostzijde vóór de linie.
Voor zover dit niet reeds eerder was gebeurd, werd na het vertrek van de Fransen eind 1673 het
water snel afgelaten of uitgemalen. Na die jaren bestond de linie voornamelijk op papier. Alleen
aan het einde van de achttiende eeuw zouden nog delen onder water komen te staan. In de inundatieplannen schoof de linie echter wel op in oostelijke richting.
Met dit opschuiven werd Woerden in dit deel van Holland de belangrijke vesting en kreeg de
Wierickerschans een reservefunctie. Deze positie werd nog onderstreept met de aanleg van werken op de belangrijke accessen ten oosten en ten zuiden van de stad in het midden en het einde
van de achttiende eeuw.
Lag Woerden in 1672 nog buiten de waterlinie, met de opschuiving in de eerste helft van de achttiende eeuw kwam de stad evenals Oudewater in de waterlinie te liggen. Blijkens de memorie van
Kraijenhoff uit 1796 lag Woerden inmiddels aan de achterzijde van de geplande inundatie. In deze
fase waren de inundatievelden in het noordelijke en zuidelijke deel van de linie al gepland ten
oosten van respectievelijk de Vecht en de Diefdijk.
Deze situatie bleef gehandhaafd tot 1816 als genoemde Kraijenhoff de koning weet te overtuigen
van het noodzaak in het centrale deel ook Utrecht binnen de linie te brengen. De Utrechtse linie
die toen ontstond en later de naam Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) kreeg, maakte het centrale deel van de in 1672 ontstane linie overbodig en geleidelijk ontstond de aanduiding Oude
Hollandse Waterlinie (OHW). De genoemde noordelijke en zuidelijke delen gingen echter deel uitmaken van de NHW

7
7

De vestingen in het centrale deel van de OHW werden ontmanteld, maar voor een deel zijn de
verdedigingswerken nog te herkennen. De schansen, redoutes en andere werken zijn voor het
merendeel verdwenen, terwijl daarentegen de polderkaden, die bij inundatie als keerkaden dienst
zouden moeten doen, nog vrijwel geheel aanwezig zijn.
Anders gezegd: Een van de belangrijkste elementen van de OHW ligt grotendeels verscholen
onder het gras, maar is nog steeds te traceren.

·•-Hertogenbosch

Van OHW naar NHW
Overz_icht van de Oude - naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(Uit: Chris Wil/, Sterk Water)

Teksten
Beeldmateriaal
Samenstelling

WR.C. Alkemade
T. de Kruijf
Streekarchief Rijnstreek Woerden
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