STADSWANDELING WOERDEN
Ontdek de historische highlights in Woerden, een
vestingstad met een rijke Romeinse historie. Woerden
is van oorsprong een stad die langs de Romeinse
Limes lag en is om die reden één van de zes Limes
knooppunten. De Limes is een Romeinse grens die
dwars door Nederland liep. Deze wandeling brengt je
langs de belangrijkste bezienswaardigheden en
monumenten in de binnenstad van Woerden.
Verken de rijke historie van Woerden met een Google
Maps stadswandeling door deze historische stad.

OVERZICHT
Afstand wandelroute: 3 km
Duur: 1 uur
Startpunt: Emmakade, Woerden
Eindpunt: Kazerneplein, Woerden
Bewegwijzering: https://cityroutes.nl
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KAASPAKHUIS
> Het startpunt van deze wandeling is het Kaaspakhuis
in Woerden.

> Vanuit het Kaaspakhuis aan de Emmakade gaat u
rechtsaf naar de Haven en steekt u de weg over. Loop
via de Havenstraat naar het Stadsmuseum.
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STADSMUSEUM WOERDEN
Het Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het
voormalige stadhuis van Woerden dat dateert uit de
zestiende en zeventiende eeuw. De
benedenverdieping stamt uit 1501 en is gebouwd in
laat-gotische stijl. In 1614 werd het pand uitgebreid
met een tweede verdieping. Hier bevindt zich onder
meer de fraaie Vroedschapszaal, waar eeuwen
geleden het stadsbestuur bijeenkwam. In 1887 is dit
gebouw aan het Rijk verkocht voor één gulden. Na de
restauratie in 1890 kreeg het de functie van kantongerecht. Daarmee kreeg het pand een deel van zijn
oorspronkelijke functie terug, want ook in de zestiende
eeuw werd hier recht gesproken.
Er staat sinds 1567 een schandpaal tegen de gevel die
uniek is voor Nederland. Na de opheffing van het
kantongerecht in 1933 kreeg het gebouw de functie
van museum. Tentoonstellingen over de rijke historie
van Woerden en omstreken worden afgewisseld met
exposities met hedendaagse of klassiek moderne
kunst. De archeologische afdeling op de tweede
verdieping besteedt aandacht aan het Romeinse en
middeleeuwse verleden van Woerden en toont
bijzondere bodemvondsten. Het Stadsmuseum ligt aan
het Kerkplein.
Onder dit plein ligt het Romeinse castellum waarvan
de contouren met een stenen strip zijn gemarkeerd. In
de parkeergarage Castellum vindt u op beide
verdiepingen de Romeinse geschiedenis van Woerden
op de wanden geïllustreerd. Tegenover het
Stadsmuseum staat Concordia, een voormalig
logement uit 1878.
> Naast het Stadsmuseum staat de Petruskerk.
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PETRUSKERK
De geschiedenis van de Petruskerk gaat terug tot 800
na Chr. De zendelingen Willibrord en Bonifacius
probeerden in Woerden en omstreken het evangelie te
verspreiden. Rond 720 na Chr. preekt Bonifacius in
Woerden en overal waar hij komt, richt hij kerken op
die hij vernoemt naar de heilige apostel Petrus. Op de
plek van de Petruskerk stond eerder een houten kerk
die in 1202 door brand werd verwoest. Aan het eind
van de veertiende eeuw begon men aan de herbouw
van deze kerk.Tijdens de Franse bezetting in 1672
ontstond er echter weer brand. Met het herstel na de
bezetting in 1675 heeft de Petruskerk in grote lijnen
zijn huidige vorm gekregen. In de kerk bevindt zich een
orgel gebouwd door J.H.H. Bätz (1767) en een
grafmonument van kapitein ter zee Hugo Schaap
(1717).
De Petrustoren in Worden kunt u ook beklimmen onder
leiding van een gids voor een prachtig uitzicht over het
Groene Hart van Holland.
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STELLINGMOLEN DE WINDHOND
> Vanaf het Kerkplein slaat u meteen rechtsaf de
Havenstraat in. U ziet op nr. 6 het Stedelijk Weeshuis
uit 1604 en verder op nr. 30 het oude waterschapskantoor met prachtige tegelplateaus aan de gevel. Nr.
39 is vermoedelijk het oudste huis van deze straat dat
in de oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven. Aan
het eind van de Havenstraat slaat u rechtsaf de
Wilhelminaweg in.
Hier ziet u een stellingmolen genaamd De Windhond.
Deze molen werd in 1755 gebouwd op de oude
stadswal.
> Keer nu om en loop verder de Wilhelminaweg in.
Aan de linkerkant ziet u op nr. 77 het Klooster.
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KLOOSTER
Dit klooster van de Franciscaner Minderbroeders werd
aan het eind van de 19e eeuw in gebruik genomen. Nu
is het een muziekschool en theater. De route gaat
verder tot het eind van de Wilhelminaweg en dan met
de weg mee naar links, de Prins Hendrikkade op. Hier
ziet u rechts het Defensie-eiland dat tot begin deze
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Het gloednieuwe Kaaspakhuis, proef en smaak
centrum is dé plek waar alles op het gebied
van kaas samenkomt. Leren kijken, proeven en
meer! Je kunt hier een kijkje nemen in de keuken van
het moderne kaasmaken, jong talent wordt opgeleid in
de kaas academie, je ontdekt de finesse van het

kaasmaken en ziet hoe handelaren hun kazen
opslaan. Kom jij het grote geheim te weten tijdens een
bezoek?
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eeuw in gebruik was als onderkomen voor de
Intendance van het Ministerie van Defensie. In 2006 is
het door de gemeente aangekocht, die het terrein nu
een nieuwe bestemming wil geven.
> Daarnaast het Kasteel van Woerden.
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KASTEEL
Het kasteel werd in 1415 gebouwd door hertog Jan
van Beieren ter versterking van de stad. Tot 1795
diende het tevens als zetel van de baljuw van het Land
van Woerden en van de dijkgraaf van het GrootWaterschap. Tussen 1795 en 1873 werd het
voormalige verdedigingswerk gebruikt als
staatsgevangenis, militair hospitaal, militaire
gevangenis, opslag voor oorlogsmaterieel en als
mannen en vrouwengevangenis. Een stichting kocht
het kasteel in 1983 aan en liet het restaureren.
Momenteel is er een restaurant gevestigd en worden
er huwelijken gesloten. U kunt de gewelven
bezichtigen. Als u het kasteel inloopt vindt u
rechtsachter op het binnenplein de
ingang naar de gewelven.
> Wanneer u het kasteel aan de rechterhand heeft,
slaat u linksaf de Rijnstraat in.
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BONAVENTURAKERK
Hier staat links de Bonaventurakerk. Nicolaas
Molenaar, een leerling van de grote architect Cuypers,
ontwierp deze rooms-katholieke kerk in 1890 ter
vervanging van een ander, oud kerkpand. Aan de
voorgevel boven de ingang bevindt zich het beeld van
de patroonheilige, die een volgeling van Sint
Franciscus was. De ranke kerk is neo-gotisch en rust
op 1067 heipalen. De toren is 78,4 meter hoog.
> Wanneer u het kasteel aan de rechterhand heeft,
slaat u linksaf de Rijnstraat in.

> U loopt nu rechtsaf door de St. Jansteeg en slaat
dan linksaf de Voorstraat in. Hier gaat u meteen rechts
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LUTHERSE KERK
Op de hoek staat de Lutherse kerk die in 1646 is
gebouwd als schuilkerk. Op het dak staat een windijzer
in de vorm van de Lutherse zwaan. De achtergevel is
oorspronkelijk tegen de stadswal aangebouwd, maar
de omwalling is aan het eind van de 19e eeuw
afgegraven.
> Na de Lutherse kerk slaat u meteen linksaf richting
de watertoren.
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WATERTOREN
De watertoren werd in 1905 ontworpen door J. Schotel
en was tot 1975 in gebruik. Hij is 28 m. hoog en heeft
een doorsnede van 5,70 m. aan de voet en 7,10 m.
aan de bovenzijde. In de toren bevond zich een
reservoir waarin het water werd gepompt en de druk
op het leidingnet werd geregeld.
> Voor de toren slaat u rechtsaf de Oostsingel op,
waarna u linksaf bij de volière het park inloopt. U gaat
verder met het water aan de rechterhand.
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JOODSE BEGRAAFPLAATS
Helemaal in de hoek van het park bevindt zich de
joodse begraafplaats. In Woerden vestigde zich aan
het eind van de 18e eeuw voor het eerst een aantal
joden. In de eerste helft van de 19e eeuw groeide de
kleine gemeenschap zodanig dat er in 1856 een
synagoge werd geopend. In hetzelfde jaar legde men
bij het park Westdam een joodse begraafplaats aan.
Vanaf de zeventiger jaren in de negentiende eeuw
zette de teruggang in. De synagoge is in 1920
afgebroken.
> Bij de uitgang van het park steekt u de Westdam
over en slaat u meteen linksaf. U loopt op de haven af
waar twee informatiepanelen staan over de Limes, de
grens van het Romeinse Rijk. In de haven ligt de ‘Per
Mare ad Laurium’, een reconstructie van een Romeins
vrachtschip. In de zomer vaart dit ‘Romeinse schip’
over de singels.

12
VOORMALIGE STADHUIS
Aan de linkerkant van de Westdam ligt het voormalige
stadhuis dat in 1888 is ontworpen door architect
Molenaar.
> U loopt verder over de Westdam en slaat dan
rechtsaf de Meulmansweg in.
Tegenover de bibliotheek en ook in de
Eendrachtsstraat, ziet u nog een aantal oude
kaaspakhuizen. Kenmerkend voor de Woerdense
kaaspakhuizen zijn diefijzers of tralies voor de ramen.
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ARSENAAL
Links naast de bibliotheek ligt het Arsenaal gebouwd in
1762. Het diende onder de naam ‘koningstuighuys’ als
magazijn voor legermaterieel. Dit rijksmonument is
volledig verbouwd en gerenoveerd tot een Stadshotel,
bar-restaurant en proeflokaal. Een bijzondere plek,
neem hier zeker even binnen een kijkje.
> U slaat nu linksaf de Hogewoerd in – hier passeert u
de kaasbel, waar ook nu nog de beroemde Woerdense
kazen worden verhandeld. Nu komt u uit op het
Kerkplein.
EINDPUNT
KAZERNEPLEIN
Aan de rechterkant ziet u de Kazerne uit 1790 met het
sfeervolle Kazerneplein waar u bij verschillende cafés
en restaurants iets lekkers kunt eten of drinken.
> Dit is het einde van de wandeling.
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GEBOORTEHUIS HERMAN DE MAN
Het geboortehuis van de schrijver van streekromans
Herman de Man, staat op nummer 24.

de Jan de Bakkerstraat in (u steekt de Voorstraat dus
schuin over).
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