
 

Fort in systeembouw op staal gefundeerd 

 

Utrecht - Een Romeins fort in systeembouw. Aan dat bijzondere project wordt 

gewerkt midden in Leidsche Rijn. Uit betonnen vloeren, stalen kolommen en 

houtskelet wanden wordt een fort opgetrokken voor het grootste Romeinse 

binnenvaartschip dat ooit in Noordwest-Europa is gevonden.  

Tien jaar geleden werd het houten schip De Meern I opgegraven. Het 25 meter lange, ranke 

Romeinse vrachtschip met kajuit was niet alleen groot, maar bevatte ook grote delen van de 

uitrusting. Een vondst die een museum waard was.  

Om de kosten te delen en te zorgen voor meer reuring, heeft de gemeente Utrecht echter niet 

gewoon een museum uit de grond gestampt, maar samen met marktpartijen gezocht naar een 



winstgevende belevingsonderneming. Daaruit is het idee voortgekomen om een fort te 

bouwen op een nabijgelegen plek waar vroeger ook altijd al forten stonden. Boven op de 

resten van de oude forten bij de Utrechtse wijk Leidse Rijn is daarom nu Castellum Hoge 

Woerd in aanbouw.  

Romeinen bouwden hun forten, ook wel castella genoemd, door de eeuwen heen steeds nieuw 

op dezelfde plek. De locatie zit dan ook vol archeologische resten, die door de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed zijn aangewezen als archeologisch rijksmonument. Dat betekent 

dat er geen palen konden worden geslagen, of anderszins in de grond geroerd. 

Architectenbureau Skets bedacht daarom een lichtgewicht gebouw dat op staal kon worden 

gefundeerd.  

“Constructief bestond het ontwerp uit een serie prefab units met een afgewerkte betonvloer 

eroverheen”, vertelt werkvoorbereider Roy Slotman van WBC Aannemingsbedrijf. Om de 

isolatie en de waterkering naar de buitenkant te brengen, is het voorstel, samen met de 

architect en unitbouwer Hodes, omgezet in een soort prefab bouwsysteem met betonvloeren, 

stalen kolommen en hsb-wanden.” De gevels worden afgewerkt met verduurzaamd en 

brandveilig gemaakt ayous (abachi), 43 kilometer in totaal. Dit om het geheel een Romeins 

uiterlijk te geven.  

Een en ander staat op betonnen industrieplaten, die liggen op een door de gemeente 

aangebracht zandpakket. Dit pakket werd ter plaatse van de bebouwing voorbelast met extra 

zand, om vooraf de zetting te genereren. Deze is weer verwijderd waar de bouwelementen 

kwamen.  

Een uitzondering op deze bouwwijze vormt de theaterzaal, die te zwaar is voor fundering op 

staal. Na uitgebreid onderzoek kwam de architect tot de conclusie dat de zaal realiseerbaar 

was mits Monumentenzorg toestemming gaf voor vier clusters funderingspalen. “We hebben 

uitgebreid archeologisch onderzoek moeten doen op de plekken waar die palen zijn gekomen, 

tien in totaal, met poeren erop, en hebben uiteindelijk alle bijzondere dingen die daar in de 

grond zaten opgegraven, zodat ze kunnen worden tentoongesteld”, vertelt architect Laura 

Favata.  

Het theater met 240 zitplaatsen vormt een doos-in-doos-constructie binnen het paviljoen waar 

zich ook het café en het archeologiemuseum bevinden. De palen gaan met rubbers dwars door 

de paviljoenvloer. Door de verschillende funderingswijzen, kunnen zettingsverschillen 

optreden tussen beide gebouwdelen. Om deze op te nemen, zijn alle connecties – bij 

loopbruggen en trappen – scharnierend uitgevoerd. Het schip staat straks in de foyer van dit 

gebouw.  

De ruimte in de wallen van het fort, die 6 meter breed en hoog worden en beloopbaar zijn, 

bevatten dierenverblijven voor de stadsboerderij, een museum over 3000 jaar Leidsche Rijn 

en zalen die worden verhuurd. Het fort krijgt voorts vier 10 meter hoge verdedigingstorens 

met daarin toegangspoorten en torenkamers. Het gaat in september open.  
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