
Rondleidingen Kasteel Woerden 

                                                Praktische zaken 

 

 

 

Beste collega, 

 

 

Binnenkort komt u met uw groep naar het kasteel van Woerden. 

Afhankelijk van het weer bezoeken we de Ridderzaal, de 

catacomben en wellicht enkele andere binnen- en buitenruimten. 

E.e.a. afhankelijk van het gebruik van de ruimten op het moment 

van uw bezoek. 

 

 

Parkeren 

• Fietsen: kunnen het beste geplaatst worden t.o. het kasteel (fietsenrekken) of tegen de hekken van de 

Bonaventurakerk. 

• Auto’s: (heel beperkt) achter het kasteel of anders parkeerplaats Wagenstraat of rond het Exercitieveld. 

• Er is druk verkeer rond het kasteel dus spreek van tevoren een duidelijke verzamelplaats af. 

 

U betreedt het kasteel via de voorzijde, (brug). Daar aangekomen zal een KUVO-medewerker  een korte rondleiding 

verzorgen van ongeveer één uur, zie het rooster voor aanvangstijden. Mocht de medewerker nog bezig zijn met een 

groep wacht dan s.v.p. voor het kasteel. 

Houd er s.v.p. rekening mee dat u tijdig aanwezig bent. Er komen meer groepen en de “wisseltijd” is maar enige 

minuten. 

 

Indien u speciale onderwerpen uit de Woerdense geschiedenis extra belicht wilt zien, vernemen wij dit graag en zo 

mogelijk zullen wij hier rekening mee houden. 

 

Voorbereiding 

• Behalve uitleg aan uw leerlingen over het wat, waar en waarom van het kasteelbezoek is voorbereiding niet 

echt noodzakelijk. 

• Als bijlage treft u achtergrond informatie aan over de geschiedenis van het kasteel. Deze kan handig zijn bij 

verdieping en verwerking van deze activiteit. 

• Na de rondleiding krijgt u een “kijkwijzer” met enige vragen die leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen 

beantwoorden. 

 

  



 

Romeinse “stad”  

Woerden was in het begin van de jaartelling al een nederzetting 

(Laurium) met een Romeins Castellum.  

 

Middeleeuwse stad 

Een eerder kasteel stond rond 1160 waarschijnlijk op de 

omgeving van Hoge Woerd en was gebouwd in opdracht 

van de bisschoppen van Utrecht (het Sticht) die toen in 

Woerden de baas waren.  

Men denkt dat bij de bouw van dit kasteel wellicht resten 

van het oude Castellum gebruikt zijn. Dat Woerden 

(stadsrechten 1372) opnieuw een stad werd kwam, naast 

zijn centrale ligging t.o. van (water)wegen, vooral omdat 

de Hollandse graven, tot wier grondgebied Woerden sinds 

het begin van de 14e eeuw behoorde, het plaatsje met 

zijn kasteel als een van de centra van de verdediging van 

hun oostgrens tegen de bisschop van Utrecht zagen. De bewoners van het gebied rondom Woerden mochten zich in 

geval van oorlog in de stad en het kasteel verschuilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kasteel,  

Korte geschiedenis in jaartallen en feiten 

• Rond 1300 moest het Sticht Woerden e.o. (bijna) definitief afstaan aan de graven van Holland. 

• Huidige kasteel is gebouwd omstreeks 1410 in opdracht van Jan van Beieren, (heer van Woerden in die tijd). 

• Het kasteel is in de loop van de tijd meermalen verbouwd maar in elk geval zijn de gewelven en het 

poortgebouw nog het zelfde als 625 jaar geleden. 

• De torens en een deel van de borstwering zijn al meer dan 300 jaar terug afgeknot  

• Oorspronkelijk liep de slotgracht helemaal rondom het kasteel. 

• Het kasteel is nooit belegerd wel werd het in 1488 “veroverd” door Jan van Montfoort en zijn “leger” die er 

meer dan meer dan een jaar bleven wonen, (Hoekse en Kabeljauwse twisten, Woerden hoorde bij de 

“kabeljauwen”).  

• Na 1500 was het kasteel de woning van de Baljuw of dijkgraaf van Woerden 

• Omstreeks deze tijd zat De Woerdense priester Jan de Bakker (1499-1525) gevangen in het kasteel omdat hij 

afwijkende denkbeelden over de kerkmacht had en die wat later (1525) in den Haag hierom verbrandt werd 

(ketter). 

• 1555, Waren de Spanjaarden hier de baas: in 1572 koos Woerden de kant van Willem van Oranje in de 

opstand tegen de Spaanse koning (en de Hertog van Alva) en werden in het kasteel meer dan 100 extra 

soldaten gelegerd ter verdediging van Woerden. In 1575 werd Woerden een jaar lang belegerd door de 

Spanjaarden maar niet veroverd. 



 

 

(het beleg van 

Woerden in 1576 

vooraan Kamerik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In de 17
e
 eeuw (omstreeks 1640) werd de houten ommuring rond de stad vervangen door een stenen muur 

(mallen) de stenen moesten de “Woerdenaren zelf betalen” ook de stadsgracht rond de wallen is door hen 

zelf gegraven. 

• 1670 (de Franse tijd) was het een strafgevangenis (in 1672 rampjaar was er een veldslag tussen Fransen en 

Hollandse troepen bij het Kruip-in en de Franssen bezetten Woerden ruim een jaar en verbleven ook in het 

kasteel). 

• 1705 worden de verdedigingswerken rondom het kasteel en vesting Woerden “gemoderniseerd” en worden 

o.a. ravelijnen (versterkingen) bij de stadspoorten en een buitengracht (de Singel) aangelegd. De torens 

worden deels “geslecht” (verlaagd), een kruittoren wordt gebouwd op een van de achterste torens van het  

kasteel, de andere achtertoren wordt een vierkante gevangenis met cellen). 

• 1740 omstreeks deze tijd wordt Woerden een onderdeel van de oude waterlinie en worden de forten 

(versterkingen) Kruip-in en Oranje gebouwd. 

• 1750: Achter het kasteel worden kruithuizen en wagenloodsen 

gebouwd en in de stad zelf komen een rond 1785 een kazerne en 

een wapenarsenaal, een garnizoen “invalides” (oude/ gebrekkige) 

soldaten vormen de bezetting van het kasteel. 

• 1800 rond deze tijd werd de Nieuwe Hollandse waterlinie ingericht 

en verloor Woerden en het kasteel zijn “verdedigingsfunctie” en 

vanaf die tijd werden langzaamaan alle verdedigingswerken 

gesloopt; de wallen, bolwerken, poorten, ravelijnen werden 

gesloopt en grachten gedempt (gedempte binnengracht pas in 

1920). 

• Kasteel wordt ook gebruikt als Hospitaal voor Russische, Franse en 

Engelse soldaten 

• 1813: “Woerden in Slagtmaand 1813” ofwel “de ramp van 

Woerden” vertelt het verhaal van de gruwelijkheden die 

plaatsvonden in de stad in november 1813 als Franse soldaten 

Woerden opnieuw binnenvallen. Overal in de stad werd er 

gemoord, verwond, verkracht, geroofd en gesloopt. 

• 1830 Het kasteel is in deze periode ook in gebruik als (militaire) gevangenis.  



• 1861 tot 1872 als vrouwengevangenis, hiervoor werd op de plek van de gedempte gracht aan kerkzijde  

een 2 verdiepingen hoge aanbouw neergezet, deze is in 1985 weer verwijderd. De gevangenen waren 

onderworpen aan het zwijgsysteem, ofschoon dat 'algemeen 

afgekeurd en afgeschaft' was. 

• 1873 werd het kasteel en de bijbehorende terreinen het “Centraal 

Magazijn” voor het Nederlandse leger compleet met smederij, 

wasserij, timmerwerkplaatsen en tentenmakerij. 

• 1920 De grachten rondom het kasteel worden gedempt. 

• 1940- 1945 (2
e
 wereldoorlog) Duitse leger gebruikt het kasteel en 

het eiland als kazerne, hospitaal en opslagplaats, ook werd het 

kasteel geplunderd en ijzeren deuren en ketenen verdwenen uit de gewelven. De gangen werden volgestort 

met puin. 

• 1985 is het kasteel verkocht door het leger en een tijdje als kantoor gebruikt. (er is ook nog gediscussieerd 

over de mogelijkheid het Stadhuis te vestigen in het kasteel). In 1985 begint dan ook de restauratie (tot 

1990) en wordt de vrouwengevangenis afgebroken en krijgt het kasteel aan 3 zijden weer een gracht. 

  

• in 2005 verkocht defensie ook het defensie-eiland weer terug aan Woerden.  

• 1989 Stad Woerden, compleet met kasteel, wordt na 700 jaar weer overgedragen aan de Provincie Utrecht. 

• 2007 Het kasteel is nu in gebruik als horecavoorziening, voor woningen en expositieruimte.  

 

 

 

 

Het aanzien van het kasteel  

De vier hoektorens staan met elkaar in verbinding door in baksteen overwelfde gangen. De gangen waren blijkbaar 

aardedonker, want zij werden ‘duysteren ommeganck’ genoemd. In een nis brandde een enkele kaars. Grotere 

nissen dienden als schietgaten. Trapopgangen aan de oost- en westzijde leidden vanuit de gang van en naar de 

binnenplaats. Op de binnenplaats stond een waterput. Het kasteel was lange tijd geheel door water omgeven.  

 



Torens  

De vier hoektorens hadden elk hun eigen naam: de kerkertoren 

in het noordwesten, de gouden toren in het noordoosten, de 

grote toren, later 'Zwych Utrecht' geheten, in het zuidoosten en 

de 'molckentoren' of 'toirn by dat bachuys' in het zuidwesten. 

Tegen de muur tussen de kerkertoren en de gouden toren 

werden gebouwen geplaatst, die voor bewoning bestemd waren. 

Eén brug lag over de gracht, een andere over de Rijn. Bij de 

voorpoort stond een houten portiershuis met rieten dak; de 

voorpoort zelf was met zoden gedekt. De bewaking was in 1500 

in handen van een portier en twee wakers. Een ‘racyser’ of 

valhek belemmerde ongewenste bezoekers de toegang terwijl 

rondom het kasteel doornstruiken groeiden. Een palissade vormde een volgende barriere. Binnen de ommuring 

stonden verschillende kleine dienstgebouwen als bakhuis, bottelarij, brouwhuis, eest, keuken, loods, penterije 

(broodkamer), stallen, een toren bij de bottelarij en een oude zaal. 

 

 

Internetsites met veel historische informatie: 

 

• Verhaal van Woerden 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/kastelen-in-woerden-en-harmelen  

• Regionaal Historisch Centrum 

http://www.rhcrijnstreek.nl/index.php?option=com_search&Itemid=35  

• Kasteel Woerden 

http://www.kasteelwoerden.nl/kasteel-woerden/geschiedenis-van-kasteel-woerden/  

• Vrouwengevangenis 

http://www.rhcrijnstreek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=492&Itemid=26  

 

 

Rondleidingen 

Educatieve Rondleidingen in het kasteel en andere historische 

gebouwen worden verzorgd door de KUVO:  

Voor volwassennen is er de mogelijkheid om een rondleiding (of 

stadswandeling) te krijgen van onze samenwerkingspartner “het 

Gilde”.  Bij grote projecten worden de krachten gebundeld. 

Meer info http://www.gildewoerden.nl  


