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Samenvatting

Langs de werven aan Oudegracht zijn in 2014 en 2015 

de walmuren gerenoveerd in de rakken 12 west, 13 west 

en 14 west (afb. 1.1). Deze renovatie hield in dat de in 

slechte staat verkerende walmuren zijn verwijderd en 

vervangen door nieuwe. Om deze werkzaamheden uit te 

kunnen voeren moest achter de bestaande walmuren de 

bodem over een breedte van 1 tot 2 meter ontgraven wor-

den. De te ontgraven diepte bedroeg ongeveer 1,2 meter. 

Deze ontgravingen zijn archeologisch begeleid omdat de 

kans bestond archeologische resten te verstoren. Tijdens 

de begeleiding bleek dat ter plaatse van de ontgravingen 

de bodem al verstoord was. Deze verstoringen zijn 

waarschijnlijk ontstaan bij de bouw van de bestaande 

walmuren. Omdat de graafwerkzaamheden ten behoeve 

van de walmuurrestauratie dicht tegen de walmuur plaats-

vonden bleef het graafwerk beperkt tot de al verstoorde 

delen van de werven en zijn geen archeologische resten 

aangesneden.
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Afb. 1.1 De ligging van de rakken 1 t/m 15 langs de Oudegracht. In rood zijn de werven van de rakken 12 west, 13 west en 14 west 
aangegeven.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot onderzoek

Tot en met 2021 worden grote delen van de lage wal-

muren langs de werven aan de Oudegracht vervangen in 

opdracht van de gemeente Utrecht. De lage walmuren 

verkeren namelijk in matige tot slechte staat. De oorzaak 

hiervan is terug te voeren tot de jaren 80 toen langs 

deze walmuren, in het water van de gracht, een nieuwe 

riolering werd aangelegd. Tijdens deze werkzaamheden 

kwamen de grenen funderingspalen van de wal- en 

kademuren tijdelijk droog te staan (afb. 1.3 t/m 1.5). 

Grenenhout is relatief gevoelig voor aantasting door 

bacteriën die door de lage waterstand ruimschoots 

werden voorzien van zuurstof uit de lucht. Het deels 

wegrotten van de grenen funderingspalen had tot gevolg 

dat door verzakkingen horizontale en verticale scheuren 

in de walmuren zijn ontstaan. Het is daarom noodzakelijk 

om zowel de beschadigde walmuren als de funderingen 

te vervangen. De huidige walmuren zijn overigens niet 

echt oud. Aan het begin van de twintigste eeuw waren de 

werven nog grotendeels beschoeid met hout. In de loop 

van de tijd werden deze houten beschoeiingen steeds 

meer vervangen door met bakstenen gemetselde walmu-

ren. In de jaren 50 en 60 is een laatste grote renovatie 

uitgevoerd, waarbij de walmuren hun huidige verschij-

ningsvorm kregen.

Langs de Oudegracht bevinden zich over een lengte 

van 2981 meter walmuren die hersteld worden. De 

Oudegracht is onderverdeeld (van noord naar zuid) in rak 

1 tot en met 15. Een rak is een deel van de gracht gelegen 

tussen twee bruggen (afb. 1 1). Binnen een rak is er weer 

sprake van een deel dat ten westen en een deel dat ten 

oosten van het water ligt. De herstelwerkzaamheden 

waarop dit rapport betrekking heeft vonden plaats aan 

de westzijde van de rakken 12 t/m 14. Hier is over een 

lengte van 360 meter de walmuur vervangen. Alvorens de 

oude walmuur te verwijderden moest achter de walmuur 

een strook van 1,0 tot 2,0 meter breed ontgraven worden 

tot een diepte van 1,2 m onder het werfoppervlak.

De Oudegracht bevindt zich in de historische binnen-

stad van Utrecht. Deze historische binnenstad is op 

de Archeologische Monumentenkaart van de provincie 

Utrecht als één groot AMK-terrein met een ‘zeer hoge 

archeologische waarde’ aangeduid (AMK-terrein 12.314). 

Voor dit AMK-terrein geldt een zeer grote kans op het 

aantreffen van archeologische resten uit de periode van 

de Romeinse tijd tot en met de nieuwe tijd.

Voor de gemeente Utrecht geldt sinds 2009 de 

Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. 

Door deze verordening en de daarbij behorende ar-

cheologische waardenkaart is de bescherming van de 

archeologische waarden en verwachtingen in de bodem 

van de gemeente Utrecht gewaarborgd en zijn bodemver-

storingen vanaf een op de archeologische waardenkaart 

aangegeven oppervlakte en diepte vergunningplichtig. Op 

de gemeentelijke archeologische waardenkaart bevindt 

het plangebied zich in een gebied van hoge archeologi-

sche waarde (afb. 1.2). In deze gebieden geldt een vergun-

ningplicht bij bodemingrepen dieper dan 50 cm onder 

maaiveld over een oppervlakte van meer dan 50 m2. Als 

maaiveld geldt daarbij het straatniveau.

Omdat de renovatie van de lage walmuren langs de 

Oudegracht gepaard gaat met bodemverstoringen 

die deze ondergrenzen overschrijden, zijn deze werk-

zaamheden volgens de Utrechtse Verordening op de 

Archeologische Monumentenzorg ‘archeologievergunning-

plichtig’. Dit betekent dat archeologisch onderzoek nood-

zakelijk is voorafgaand aan, of tijdens de werkzaamheden. 

Door de aanwezigheid van onder meer walmuren, water, 

bomen, diverse ondergrondse infrastructuur, straatver-

harding en bodemvervuiling is het vooraf uitvoeren van 

archeologisch onderzoek logistiek en technisch zeer lastig 

rak 12

rak 13

rak 14

Afb. 1.2 Locaties van de te renoveren walmuren (blauw) op een 
uitsnede van de gemeentelijke archeologische waardenkaart. Het 
rode gebied is het gebied met hoge archeologische waarde.
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Afb. 1.3 Aanleg van het riool in de gracht ergens in de jaren ‘80. De man in de groene overall staat op de walmuur. Links van de walmuur 
wordt het riool (plastic buizen) in de leeggepompte ruimte tussen de walmuur en een stalen damwand gelegd.

Afb. 1.4 Aanleg van riool in de jaren ‘80. Het nieuwe riool is in de droog gepompte ruimte tussen de walmuur (links) en de stalen 
damwand (rechts) gelegd. Onder de walmuur zijn de grenen funderingspalen te zien die blootgesteld zijn aan zuurstof in de lucht.
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uitvoerbaar. Daarom is door het bevoegd gezag in de per-

soon van A.M. Bakker gekozen voor het uitvoeren van een 

archeologische begeleiding van de bouwwerkzaamheden.

1.2 Personeel en uitvoering

De renovatie van de lage walmuren (inclusief de archeolo-

gische begeleiding) is uitgevoerd in opdracht van A. van 

Riezen van IBU Stadsingenieurs, Stadswerken gemeente 

Utrecht. Als opzichter fungeerde P. van Oostrum, even-

eens van IBU Stadsingenieurs.

De archeologische begeleiding van de werkzaamheden 

vond plaats tussen 21-4-2014 en 26-6-2015. De begelei-

ding is afwisselend uitgevoerd door C. den Hartog, E. van 

Wieren en L. Bruning van de afdeling Erfgoed, gemeente 

Utrecht. De aansturing van het onderzoek vanuit de afde-

ling Erfgoed lag in handen van A.M. Bakker.

Deze rapportage is geschreven door M. Duurland, die 

tevens de technische uitwerking voor zijn rekening nam. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat paragraaf 2.1 (alge-

mene geschiedenis van de werven en werfkelders) voor 

een deel gebaseerd is op een publicatie van René de Kam 

Afb. 1.5 Aanleg van het riool in de jaren ‘80. De huisaansluitingen 
zijn aan het nieuwe riool bevestigd en het geheel wordt afgedekt 
met zand en beton. Onder de walmuur (rechts) zijn de grenen 
funderingspalen onder de walmuur te zien.

en Kees Rampart (2007), beiden van de afdeling Erfgoed 

van de gemeente Utrecht. Verantwoordelijk voor de 

redactie is A.M. Bakker en de eindredactie deed R. Pruis. 

De kaarten en afbeeldingen in dit rapport zijn gemaakt 

door M. Duurland, E. van Wieren en D. Claessen.
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Afb. 2.1a De oever op (1000-1175). De ontwikkeling van de 
werven en werfkelders is in verschillende fases te verdelen. In de 
eerste daarvan was er weliswaar al een behoorlijk hoogteverschil 
tussen de laaggelegen kades en de straat met de panden eraan, 
maar van werfkelders was nog geen sprake. Alle handelswaar 
moest eerst de oever worden opgesleept om vervolgens via 
de keldertrap weer naar beneden te worden gebracht naar de 
huiskelder van het grachtenpand (reconstructies: D. Claessen; 
bron: De Kam en Rampart 2007).

Afb. 2.1b Via een tunnel van kade naar huiskelder (1175-1200). 
Ergens aan het eind van de twaalfde eeuw werd een eerste tunnel 
gemaakt onder de straat door, zodat de handelswaar vanaf de 
werf of kade direct en gelijkvloers naar de huiskelder van het 
boven aan de straat gelegen grachtenpand kon worden versleept 
(reconstructies: D. Claessen; bron: De Kam en Rampart 2007).

Afb. 2.1c Tunnels en werfkelders (1200-1300). De bouw van het 
tunneltje zal weliswaar snel navolging hebben gekregen, maar 
het duurde niet lang of er werden perceelbrede werfkelders met 
tongewelf gebouwd, soms zonder dat daar een tunneltje aan 
voorafging. Zo konden de werfkelders zelf ook voor opslagruimte 
worden gebruikt. Op den duur werden vrijwel alle tunneltjes door 
werfkelders vervangen (reconstructies: D. Claessen; bron: De Kam 
en Rampart 2007).

Afb. 2.1d Aan beide zijden vol met werfkelders (1300-1500). Na 
1300 kwam de bouw van de werfkelders aan de Oudegracht goed 
opgang. Nieuwe tunneltjes werden er niet meer gemaakt en de 
werfkelders vormden steeds meer een aaneengesloten rij. De 
werfkelders werden ook steeds vaker afgesloten met een hek of 
met een bakstenen front (reconstructies: D. Claessen; bron: De 
Kam en Rampart 2007).

Afb. 2.1e Uitbreidingen omhoog en naar voren (1500-1700). Aan 
het begin van de zestiende eeuw was de Oudegracht min of meer 
volgebouwd met werfkelders. Maar de behoefte aan opslagruimte 
groeide nog steeds. Aangezien er geen nieuwe werfkelders meer 
bij konden, werden in de eeuwen daarop de werfkelders zoveel 
mogelijk uitgebreid. Gewelven werden verhoogd en de kelders 
verlengd, dit laatste veelal ten koste van de werf. Door al die 
verschillende lengtes van de werfkelders boden de werven in de 
zeventiende eeuw een totaal ander aanzicht dan vandaag de dag 
(reconstructies: D. Claessen; bron: De Kam en Rampart 2007).

Afb. 2.1f Een aaneengesloten front (1700-1900). In de laatste 
periode ontstond langzamerhand het huidige beeld van de werven 
langs de Oudegracht. De werfkelders waren nu ongeveer even 
lang en werden vrijwel allemaal afgesloten met een bakstenen 
muur met een deur en enkele vensteropeningen. Nog steeds 
waren de werven particulier bezit, dus van een openbare 
straat was geen sprake. Veel stenen borstweringen bovenaan 
de straat werden vervangen door ijzeren balies (hekwerkjes) 
(reconstructies: D. Claessen; bron: De Kam en Rampart 2007).
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2.1 Algemene geschiedenis van de 
werven en werfkelders

De werven en werfkelders langs de Oudegracht hebben 

zich in de loop van de middeleeuwen ontwikkeld tot een 

groot havencomplex van bijna twee kilometer lang en met 

kades aan beide zijden (dus bijna vier kilometer). Daarbij 

was geen sprake van een grootschalige planning maar een 

geleidelijke ontwikkeling als gevolg van particuliere initia-

tieven (afb. 2.1). De eerste initiatiefnemers zullen ergens 

aan het eind van de twaalfde eeuw besloten hebben om 

door middel van tunnels hun huizen met de werven langs 

de Oudegracht te verbinden.

Bij het graven van de gracht die tegenwoordig de 

Oudegracht heet was daarentegen wel sprake van twee 

grootschalig geplande ondernemingen. Het noordelijk 

deel van de Oudegracht (rakken 1 t/m 4) is waarschijnlijk 

aan het eind van de tiende of in de vroege elfde eeuw 

gegraven om de Vecht te verbinden met de Rijn die toen 

nog ter plaatse van de huidige rakken 5 en 6 stroomde. 

Het zuidelijke deel van de Oudegracht (rakken 7 t/m 15) 

is kort na 1122 gegraven. In dat jaar is de Kromme Rijn 

afgedamd ter hoogte van Wijk bij Duurstede met grote ge-

volgen voor de waterhuishouding en het scheepsverkeer. 

Met de afgesneden Kromme Rijn verloor Utrecht namelijk 

een belangrijke vaarweg en daarmee kwam de handel in 

gevaar. De toenmalige handelaren begrepen dat maar al 

te goed en zo werd er een groots plan in werking gezet. 

Met het graven van een acht kilometer lang kanaal naar de 

Hollandsche IJssel in het zuiden zou Utrecht een nieuwe 

scheepvaartroute krijgen. 

Als tegemoetkoming voor de aanleg van de dam bij Wijk 

bij Duurstede, kreeg Utrecht in 1122 stadsrecht. Het 

oppervlak van de nieuwe stad was vrij groot en nog in 

hetzelfde jaar werd begonnen met de aanleg van een 

omringende verdedigingswal met een brede stadsbuiten-

gracht. Dwars door die nieuwe stad moest van noord naar 

zuid een waterweg komen die de basis van de stadseco-

nomie moest worden. Het noordelijk deel ervan werd 

gevormd door het kanaal dat al omstreeks het jaar 1000 

gegraven was en het zuidelijke stuk zou een gedeelte zijn 

van het nieuw te graven kanaal naar de Hollandsche IJssel. 

En daartussenin, daar waar de oudste handelskern van 

Utrecht lag, werd een deel van de oude rivierloop van de 

Rijn gebruikt als verbindingsstukje. Die vaarroute dwars 

door de stad - van Weerdpoort naar de Tolsteegpoort - 

zou uiteindelijk de Oudegracht gaan heten, al zou dat nog 

duren tot het eind van de veertiende eeuw toen er nóg een 

belangrijke gracht bijkwam: de Nieuwegracht.

Bij het graven van de Oudegracht werd de vrijgekomen 

grond aan weerszijden van de watervoerende gracht 

opgeworpen als een soort dijken. Achter de dijken werd 

het maaiveld niet veel later opgehoogd met grond die van 

buiten de stad aangevoerd werd. Op deze ophogingslagen 

ontstond er aan beide zijden van de gracht een lintbe-

bouwing van huizen met opslagruimtes. Het particuliere 

eigendom van de percelen gold voor de huizen zelf maar 

ook voor de ervóór gelegen kade of werf en ging zelfs 

door tot het midden van het grachtwater. Dat betekende 

dat de desbetreffende eigenaar niet alleen verantwoorde-

lijk was voor het onderhoud van zijn huis, maar ook voor 

de werf en zelfs voor het gedeelte van het grachtwater dat 

nog tot zijn perceel gerekend werd. Alleen de straat vóór 

de huizen langs was van de stad. 

Omdat de huizen aanzienlijk hoger lagen dan de werven 

direct langs de gracht moesten de handelaren steeds 

hun handelswaar omhoog brengen naar het huis om het 

vervolgens weer in de lager gelegen kelders op te slaan. 

Door vanaf de werf naar de huiskelder een tunnel te 

graven konden de goederen makkelijker naar de kelders 

gebracht worden zonder de hoogteverschillen te hoeven 

overbruggen. Deze door particulieren gegraven tunnels 

zouden later van een gemetseld gewelf worden voorzien 

en zo tot werfkelders verworden. Al zullen er ook direct 

werfkelders zijn gebouwd zonder dat er een tunneltje aan 

voorafging.

Na het jaar 1300 kwam de bouw van de werfkelders goed 

op gang en tweehonderd jaar later was het karwei langs 

de Oudegracht vrijwel geheel geklaard. Vanaf die tijd 

vormden de werven en werfkelders één lange rij aan beide 

zijden van de gracht. Slechts hier en daar zal nog een oud 

tunneltje de reeks hebben doorbroken.

Maar daarmee was het werk niet af. Door de toenemende 

vraag aan opslagruimte werden tussen 1500 en 1700 veel 

werfkelders verhoogd. Dat kon omdat het straatniveau 

sinds de bouw van de eerste tunnels en werfkelders 

alweer ruim een halve meter hoger was komen te liggen. 

Ook werden veel tunneltjes door werfkelders vervangen 

om zo aan de stijgende vraag naar opslagcapaciteit te 

voldoen. Na 1700 werd de uitbreiding vooral gezocht in 

de lengtes van de kelders, die tot dan toe erg verschillend 

waren geweest. Door de kelders min of meer op dezelfde 

2 Historische achtergrond
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lengte te brengen ontstond langzamerhand het beeld dat 

we vandaag de dag kennen, al vormen de kelders ook nu 

nog steeds niet een aaneengesloten front. Ook werden 

vanaf die tijd alle kelders afgesloten met een muur met 

een deur en soms enkele vensters erin. Tot 1700 waren 

veel kelders aan de voorzijde open geweest of afgesloten 

met een eenvoudig houten hek. Wie goed kijkt, kan nog 

veel van die oorspronkelijk open kelders herkennen aan 

de grote bakstenen boog in het huidige metselwerk. 

Door de vele eigenaren en de verschillende tijdstippen 

waarop de kelders gebouwd of verbouwd zijn, is vrijwel 

geen van de werfkelders hetzelfde. Bovendien waren de 

werven tot ver in de twintigste eeuw privé-terrein en dus 

niet toegankelijk voor het publiek. En dat was te zien 

aan de vele goederen die er lagen opgestapeld. Aan de 

honderden schuttingen, hekjes en muren. Aan de verschil-

lende bestratingen of juist het ontbreken daarvan. En aan 

de particuliere hijskraantjes die her en der op de werf 

te vinden waren. In latere tijd werden er soms zelfs hele 

tuintjes op de werven aangelegd. Alleen een strook langs 

het water moest vrij blijven voor het jagen - het voorttrek-

ken van een schip met een touw.

Toen aan het eind van de negentiende eeuw het land-

verkeer steeds belangrijker werd, verloren de Utrechtse 

werfkelders hun functie. Ze werden minder goed on-

derhouden en raakten in verval, wat soms gevaarlijke 

situaties opleverde. Al voor de Tweede Wereldoorlog 

werd er vanuit de Utrechtse bevolking op aangedrongen 

de werven te restaureren, maar dat bleek niet eenvoudig. 

De honderden verschillende eigenaren maakten een 

grootscheepse aanpak vrijwel onuitvoerbaar. Vanaf 1948 

deed de gemeente dan ook alle moeite om de werven in 

eigendom te krijgen. En dat lukte: ze werden grotendeels 

vrijwillig door de particuliere eigenaren overgedragen en 

deels door onteigening verkregen. Daarmee was de weg 

vrij voor een grote opknapbeurt. Nadat de meeste bouw-

sels en hekken op de werven waren gesloopt, ging de 

gemeente over tot het vervangen van de vele nog houten 

beschoeiingen door stenen kademuren. Ook werden de 

werven zelf, die voor een deel nog onverhard waren, van 

een bestrating voorzien. Het beeld van de werven maakte 

daardoor een dramatische verandering door. Voor het 

eerst in al die eeuwen ontstond er een ‘openbare straat’ 

beneden bij het water die tussen de verschillende bruggen 

en deels zelfs onder de bruggen door voor het publiek 

toegankelijk werd. 

Maar daarmee was het gevaar nog niet geweken. Ook de 

werfmuren - de voorzijdes van de werfkelders - moesten 

nodig worden gerestaureerd. Om die werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren, deed de gemeente vanaf begin jaren 

vijftig alle moeite om ook deze in eigendom te krijgen, 

wat wonderwel lukte. Uiteindelijk werden alle ruim 730 

muren overgedragen, met uitzondering van een handjevol 

dat nog steeds in particulier bezit is. De restauratie bleek 

door het grote aantal slechte muren een enorme opgave 

en de stad had er eenvoudigweg niet genoeg geld voor. 

Voor zover dat geld er was, werden er restauratieplan-

nen gemaakt en uitgevoerd maar daarmee konden bij 

lange na niet genoeg muren gerestaureerd worden om 

het voortschrijdende verval terug te dringen of zelfs 

maar bij te houden. Halverwege de jaren zeventig greep 

de gemeente haar kans om het restauratieproces een 

voortvarende eindsprint te geven door gebruik te maken 

van een landelijke subsidieregeling voor grootschalige 

reconstructie- en saneringsplannen. Tussen 1975 en 1985 

werden 140 muren gerestaureerd en 35 trappen hersteld 

en vervangen.

De Utrechtse grachten vormen van oudsher in velerlei 

opzicht een levensader voor de stad. Zo was de gracht een 

aan- en afvoerroute voor handelswaar en bouwmateriaal. 

Ook werd het water gebruikt voor allerlei productieproces-

sen, zoals bier brouwen en leerlooien. Daarnaast was het 

grachtwater ook bluswater. Vrijwel elke steeg of straat 

langs de Oudegracht eindigt daarom bij een trap die naar 

beneden tot de werf leidt. Zo kon er bij brand een keten 

van mensen worden gevormd om het grachtwater bij de 

brandhaard te brengen. In een opeengepakte stad als het 

middeleeuwse Utrecht met vaak nog houten huizen of 

gevels, was het blussen van een beginnende brand van 

het grootste belang.

Het grachtwater werd ook gebruikt om van alles af te 

voeren. Zo waren de grachten dus ook lange tijd een open 

riool. Dat dit in de middeleeuwen het geval was, is niet 

verbazingwekkend maar dat dit in Utrecht tot ver in de 

twintigste eeuw nog zo was, mag op zijn minst opmerke-

lijk heten. Uiteraard had dit niet te maken met gebrekkige 

kennis over de techniek van rioolaanleg, want overal waar 

de stad vanaf het eind van de negentiende eeuw groeide, 

werd een riool aangelegd. Het ontbreken van riolering 

langs de grachten had te maken met de specifieke struc-

tuur van werven en werfkelders. Normaal gesproken wordt 

riolering in de straat voor de aan te sluiten huizen gelegd. 

Maar in het geval van de Utrechtse grachten was dit niet 

mogelijk: direct onder de straat bevinden zich immers de 

gewelven van de werfkelders. Ook aanleg onder de werven 

zelf stuitte op veel problemen: tot de jaren vijftig waren 

ze particulier terrein en bovendien voorzien van dikwijls 

grote en beeldbepalende bomen. 

Met de toenemende aandacht voor de schadelijke effecten 

van milieuvervuiling werd het gebruik van de grachten 

als open riool zó onhoudbaar dat er een oplossing werd 

bedacht. En zo werd tussen 1984 en 1989 langs beide oe-

vers, maar onder water en vlak vóór de lage walmuren een 

riool aangelegd waarop de huizen op straatniveau via de 

werfkelders en werven zijn aangesloten. In 2007 kregen 

de laatste huizen hun aansluiting waarmee de gracht als 

open riool daadwerkelijk ten einde is.
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2.2 De werven en walmuren van de 
rakken 12, 13 en 14

Vanaf de late negentiende eeuw werden de boven water 

gelegen delen van de houten beschoeiingen langs de wer-

ven geleidelijk vervangen door gemetselde walmuren. Dit 

proces voltrok zich niet gelijktijdig langs alle werven. Ook 

langs een werf wisselden houten beschoeiingen en gemet-

selde walmuren elkaar vaak af. Op de werven stonden in 

het verleden vaak constructies zoals hijskranen en kleine 

gebouwtjes. Tot ver in de twintigste eeuw bepaalden de 

gebouwtjes nog het aanzien van de werven.

2.2.1 Rak 12

Op de kadasterkaart van 1832 staat op de westelijke 

werf van Rak 12 welgeteld een opstal (gebouwtje?) 

weergegeven. Verder zijn er wat erven verspreid over 

de werf te zien (afb. 2.2). Op een foto genomen tussen 

1885 en 1888 is te zien dat de werf nog van een houten 

beschoeiing is voorzien (afb. 2.3). In 1904 is een deel 

van de oostelijke werf vlak bij de Weesbrug al voorzien 

van een gemetselde walmuur (afb. 2.4). Aan de westkant 

is vlak bij de weesbrug tussen 1950 en 1955 nog steeds 

sprake van een houten beschoeiing die nu in zeer slechte 

staat verkeerd en iets verder zuidelijk is de situatie rond 

dezelfde tijd niet veel beter (afb. 2.5 en 2.6). Wat later, 

ergens in de jaren 50 of 60, is de walmuur geplaatst die in 

het kader van de huidige renovatie weer vervangen is.

Afb. 2.2 Kadastrale kaart uit 1832 met de rakken 12 t/m 14. Op de werven zijn in rood zogenaamde opstallen weergegeven. De precieze 
aard van deze opstallen is niet duidelijk. In grijs zijn zogenaamde erven weergegeven. Hier zou het kunnen gaan om met hekwerk 
afgesloten delen van de werf of om tuinen (bron: Hisgis.nl).

50 m

RAK 14

RAK 13

RAK 12
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Afb. 2.3 Foto genomen tussen 1885 en 1888 vanaf de Smeebrug naar het noorden. De werven zijn nog aan beide zijden met hout 
beschoeid (Het Utrechts Archief, cat. nr. 221787).

Afb. 2.4 Foto uit 1904 met daarop de Weesbrug, genomen naar het noorden. De werf aan de westkant is hier nog steeds met hout 
beschoeid terwijl aan de oostkant al een van baksteen gemetselde walmuur staat (Het Utrechts Archief, cat. nr. 1808).
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Afb. 2.6 Foto genomen tussen 1945 en 1955 ter hoogte van Oudegracht 247-255. De houten beschoeiing is hier provisorisch versterkt 
(Het Utrechts Archief, cat. nr. 816419).

Afb. 2.5 Foto genomen tussen 1950 en 1955 van de westelijke werf bij de Weesbrug. De houten beschoeiing verkeert in zeer slechte 
staat (Het Utrechts Archief, cat. nr. 816648).
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Afb. 2.7 Schilderij van Antonie Waterloo gemaakt tussen 1650 en 1690. Helemaal links is nog net een hijskraan te zien op de westelijke 
werf in de hoek met de Smeebrug (Het Utrechts Archief, cat. nr. 35874).

Afb. 2.8 Tekening gemaakt door J. Versteegh in 1759 vanaf de Geertebrug naar het noorden. De werven aan beide zijden hebben een 
houten beschoeiing en er staan gebouwtjes op de werven (Het Utrechts Archief, cat. nr. 35885).
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Afb. 2.9 Foto genomen tussen 1880 en 1885. De westelijke werf is bij de Smeebrug voorzien van een gemetselde walmuur (Het Utrechts 
Archief, cat. nr. 67617).

2.2.2 Rak 13

Op een schilderij gemaakt tussen 1650 en 1690 door 

Antonie Waterloo is op de westelijke werf vlak bij de 

Smeebrug een hijskraan op palen afgebeeld (afb. 2.7). 

Hijskranen waren toen waarschijnlijk nog een algemeen 

verschijnsel op de werven langs de Oudegracht. Op 

hetzelfde schilderij is ook te zien dat in de zeventiende 

eeuw de werf hier even breed was als tegenwoordig. De 

werf reikte namelijk destijds ook tot het punt waar de 

boog van de Smeebrug in het water verdwijnt. Verdere 

details van de westelijke werf zijn op het schilderij niet te 

onderscheiden. Rechts op de voorgrond is de oostelijke 

werf te zien. Als deze natuurgetrouw is weergegeven 

lijkt hier sprake te zijn van een slecht onderhouden werf: 

bestrating ontbreekt en er groeien hoge planten.

In 1759 lijkt er volgens een tekening van J. Versteegh 

nogal wat veranderd (afb. 2.8). De hijskraan in de hoek 

met de Smeebrug is verdwenen en er zijn gebouwtjes 

voor in de plaats gekomen. Hoewel moeilijk te zien lijkt 

het toch om stenen gebouwtjes te gaan en er lijkt zelfs 

sprake te zijn van een schoorsteen. Of deze gebouwtjes 

een woonfunctie hadden is niet duidelijk. Mogelijk is het 

gebouwtje in de hoek met de brug de opstal die ook op 

de kadasterkaart van 1832 staat weergegeven (afb. 2.2). 

Werven aan zowel de west- als de oostkant zijn op de 

tekening uit 1759 voorzien van een houten beschoeiing. 

Of er ook sprake is van bestrating op de werven is niet 

goed te zien: op de westelijke werf wordt wel begroeiing 

met gras gesuggereerd.

Op een foto genomen tussen 1880 en 1885 lijkt het 

gebouwtje op de westelijke werf in de hoek met de 

Smeebrug erg veel op het gebouwtje op de tekening uit 

1759 (afb. 2.9). De houten beschoeiing langs de wes-

telijke werf is nu deels vervangen door een gemetselde 

walmuur. Dit is in ieder geval zo aan de noordkant bij de 

Smeebrug. De oostelijke werf is nu al geheel voorzien van 

een gemetselde walmuur. Op een foto die op zijn laatst 

uit 1910 dateert is de gehele westelijke werf al voorzien 

van een gemetselde walmuur (afb. 2.10).

Tussen 1950 en 1955 is de gemetselde walmuur al weer 

in slechte staat (afb. 2.11). Op de plaats waar in 1759 

en 1885 een gebouwtje stond staat nu nog steeds een 

gebouwtje. Of het ook echt hetzelfde gebouwtje betreft 

is niet met zekerheid te zeggen. Er is in ieder geval 

wel grote overeenkomst in uiterlijk. De slechte staat 

van de walmuur heeft uiteindelijk geleid tot vervanging 

(afb. 2.12). Volgens Het Utrechts Archief is de foto van 

afbeelding 2.12 tussen 1975 en 1980 genomen. Zeer 

waarschijnlijk betreft het hier echter de renovatie van 

de walmuur in de jaren 50 en 60: het uiterlijk van de 

geparkeerde auto’s op de foto wijst ook op een oudere 

datering voor de foto. Duidelijk is dat er bij deze renovatie 

aanzienlijk graafwerk is uitgevoerd.
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Afb. 2.11 Foto genomen tussen 1950 en 1955 van de westelijke werf in de hoek met de Smeebrug ter hoogte van de huisnummers 294-
298. De walmuur is in zeer slechte staat, evenals de gebouwtjes die nog steeds op de werf staan (Het Utrechts Archief, cat. nr. 816637).

Afb. 2.10 Foto genomen tussen 1901 en 1910 onder de Geertebrug door naar het noorden. De gehele westelijke werf is nu voorzien van 
een gemetselde walmuur (Het Utrechts Archief, cat. nr. 40361).
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Afb. 2.12 Foto van herstelwerkzaamheden aan de westelijke walmuur van rak 13. Deze foto zou volgens Het Utrechts Archief genomen 
zijn tussen 1975 en 1980. De foto dateert echter waarschijnlijk uit de jaren 50 of 60 (Het Utrechts Archief, cat. nr. 22754).

2.2.3 Rak 14

Op een tekening gemaakt tussen 1850 en 1853 is dui-

delijk te zien dat de werven met hout beschoeid zijn. De 

werven lijken goed onderhouden en maken een ordente-

lijke indruk (afb. 2.13). Op de voorgrond links is nog een 

deel van een gebouwtje te zien. Mogelijk is dit dezelfde 

opstal die op de kadastrale kaart van 1832 is weergege-

ven (afb. 2.2). Op die kadastrale kaart zijn zuidelijker, vlak 

bij de Vollersbrug, nog twee opstallen weergegeven.

Op een foto genomen tussen 1870 en 1890 is het 

gebouwtje dat in het midden van de westelijke werf stond 

niet meer te zien (afb. 2.14). Tussen 1890 en 1900 zijn 

twee foto’s genomen van rak 14 met een onbekende 

tijdspanne ertussen. Op de oudste foto (afb. 2.15) is nog 

steeds sprake van een houten beschoeiing. Op de iets 

jongere foto (afb. 2.16) is deze beschoeiing vervangen 

door een gemetselde walmuur en verder zijn er in de 

tussenliggende periode bomen verwijderd en nieuwe 

geplant. In 1915 staat er in de hoek met de Vollersbrug 

een gebouwtje (afb. 5.17). Het is niet duidelijk of dit 

gebouwtje overeenkomt met een van de opstallen die daar 

op de kadasterkaart van 1832 staan weergegeven.
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Afb. 2.13 Tekening gemaakt tussen 1850 en 1853 met zicht op de Geertebrug vanuit het zuiden (Het Utrechts Archief, cat. nr. 35897).

Afb. 2.14 Foto genomen tussen 1870 en 1890 naar het noorden vanaf de Vollersbrug. Op de achtergrond is de Geertebrug te zien (Het 
Utrechts Archief, cat. nr. 67752).
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Afb. 2.16 Foto genomen tussen 1890 en 1900 naar het noorden vanaf de Vollersbrug. De westelijke werf is nu geheel voorzien van een 
gemetselde walmuur (Het Utrechts Archief, cat. nr. 1846).

Afb. 2.15 Foto genomen tussen 1890 en 1900 naar het noorden vanaf de Vollersbrug. Op de achtergrond is de Geertebrug te zien (Het 
Utrechts Archief, cat. nr. 26761).
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Afb. 2.17 Foto genomen in 1915 naar het zuiden met op de achtergrond de Vollersbrug. Rechts is op de westelijke werf een gebouwtje 
te zien vlak bij de Vollersbrug (Het Utrechts Archief, cat. nr. 1833).
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3 Verwachting, vraagstelling en 
methode

3.1 Archeologische verwachting

In het Programma van Eisen (Huisman 2011) voor de 

archeologische begeleiding van de renovatie van de lage 

walmuren langs de gehele Oudegracht wordt de archeolo-

gische verwachting als volgt omschreven:

‘Voor de gehele historische binnenstad van Utrecht geldt 

een zeer hoge kans op het aantreffen van archeologische 

resten uit de periode Romeinse tijd tot en met de nieuwe 

tijd. Er worden in hoofdzaak oudere kadestructuren 

verwacht, bestaande uit beschoeiingen, palen en/of 

vlonders. Daarnaast kunnen resten worden aangetroffen 

van bebouwing direct langs het water (in hout of steen), 

evenals aanverwante sporen (waterkelders, beerputten, 

waterputten e.d.). Daarnaast dient er rekening te worden 

gehouden met het aantreffen van nederzettingsresten uit 

de pre-stedelijke periode (paalgaten, afvalkuilen, erf-

scheidingen e.d.) en resten van infrastructuur, waaronder 

wegverhardingen en brugresten.’ 

In het PvE staat over het te verwachten vondstmateriaal 

het volgende: ‘Voor wat betreft het vondstmateriaal wor-

den met name de gebruikelijke categorieën verwacht: aar-

dewerkfragmenten, bouwmaterialen, metalen en glazen 

voorwerpen en dierlijk botmateriaal. Aangezien de af te 

graven grond zich ter hoogte van de waterspiegel bevindt, 

is er een grote kans op het aantreffen van kwetsbare 

organische resten. Er dient daarom rekening gehouden te 

worden met de vondst van goed geconserveerd leer, hout 

en textiel. Er worden geen paleo-ecologische resten (plant-

aardige zaden, stengels en bladfragmenten) verwacht die 

relevant zijn voor het onderzoek.’ 

3.2 Doel- en vraagstelling

In het Programma van Eisen wordt de doelstelling van de 

archeologische begeleiding als volgt omschreven: ‘Het 

doel van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste richt het 

onderzoek zich op het bepalen van de aard, omvang en 

kwaliteit van de aan te treffen resten (het waarderen van 

de vindplaats) en daarnaast op het documenteren van 

het bodemarchief door middel van het documenteren 

van eventueel aanwezige archeologische sporen en het 

verzamelen van aanwezig vondstmateriaal. Hoewel de 

werkzaamheden binnen een bekende archeologische 

vindplaats (AMK-terrein) plaatsvinden, is er feitelijk geen 

sprake van het waarderen van een bekende vindplaats. 

Daarvoor is de gehele binnenstad van Utrecht te complex 

en is er in detail te weinig bekend over de te verwachten 

resten. Het onderzoek richt zich op het opsporen en 

documenteren om zo het verwachtingsmodel voor de 

Utrechtse binnenstad aan te scherpen. Daarom zal voor 

de velddocumentatie en de uitwerking het protocol IVO-

Proefsleuven worden gevolgd.’

De vraagstelling wordt in het Programma van Eisen als 

volgt omschreven:

- Wat is de aard, omvang en datering van de aangetroffen 

archeologische resten?

- Is er sprake van een te onderscheiden fasering en/of 

stratigrafie?

- Wat is de relatie van deze resten met de bestaande 

bebouwing?

- Kan de eerste aanleg en/of beschoeiing van één of meer 

delen van de Oudegracht worden gedateerd?

- Zijn er (oever)afzettingen van de Oude Rijn in de bodem 

aanwezig?

- Kunnen de gevonden sporen/vondsten in verband 

gebracht worden met de oudste bewoningskernen binnen 

de stad Utrecht?

- Welke aanvullende vraagstellingen en onderzoeksrichtlij-

nen kunnen, op basis van de behaalde resultaten, worden 

geformuleerd voor toekomstig onderzoek in de directe 

omgeving?

3.3 Methode en uitvoering

De werkzaamheden in verband de renovatie van de lage 

walmuren zijn ingedeeld in vijf fasen (afb. 3.1):

- Fase 1a: Voorafgaand aan het vrijgraven van de be-

staande walmuur wordt er in het water van de Oudegracht 

een waterdichte damwand aangebracht. 

- Fase 1b: Daarna laat men het niveau van het grachtwater 

tussen deze damwand en de walmuur zakken met behulp 

van pompen.

- Fase 2: Achter de walmuur wordt over een breedte van 

1 tot 2 meter de bodem ontgraven tot 1,2 meter onder 

werfniveau (tot ongeveer 0,2 m -NAP). De walmuur komt 

dan vrij te staan. Daarna wordt de al eerder in stukken 

gezaagde walmuur verwijderd.

- Fase 3: Tussen de oude funderingspalen wordt naast het 

al bestaande houten onderloopsheidscherm, een stalen 

damwand naar beneden gedrukt.

- Fase 4: Op de nieuw geplaatste damwand wordt ten 

slotte de nieuwe walmuur bevestigd waarna de werf weer 

in de oorspronkelijke staat werd hersteld.
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Afb. 3.1 Schematische weergave van verschillende fasen in de gehanteerde uitvoeringsmethode.



25 

De archeologische waarnemingen zijn grotendeels 

uitgevoerd tijdens het ontgraven van de grond achter de 

walmuur (fase 2) en na het verwijderen van de walmuur 

(fase 3). Dit waren de momenten in het werkproces 

waarbij de eventueel aanwezige archeologische resten 

bedreigd werden.

Afb. 3.2 Verschillende werkfasen gelijktijdig in de praktijk gebracht op rak 13 west. Rechts is de damwand van stalen platen te zien die 
tijdens fase 1a naar beneden zijn gedrukt. Tussen deze damwand en de walmuur is het waterpeil met pompen verlaagd (fase 1b). Op de 
voorgrond is de bodem over een breedte van iets meer dan een meter afgegraven tot ca. 0,2 m -NAP en de walmuur is al verwijderd (fase 
2). Met de gele machine op de voorgrond worden de stalen panelen van de damwand die de nieuwe walmuur moet gaan dragen naar 
beneden gedrukt (fase 3). Een lasser, in oranje jas, last de verschillende panelen aan elkaar. Op de achtergrond staat de oude walmuur 
nog op zijn plaats en is de grond achter de walmuur nog niet helemaal tot de gewenste diepte ontgraven. De foto is genomen naar het 
noorden op 25 februari 2015.
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27 

De archeologische begeleiding vond plaats op de momen-

ten dat de bodem achter de walmuur ontgraven werd. 

Tijdens veel van de werkzaamheden die verband hielden 

met de restauratie van de walmuur vond geen grondverzet 

plaats en was de aanwezigheid van archeologen niet 

nodig.

4 Archeologische begeleiding

Afb. 4.2 Het graafwerk achter de walmuur van rak 14 west is 
begonnen in het zuiden bij de Vollersbrug. De sleuf is nog niet 
tot het diepste niveau uitgegraven. De foto is genomen naar het 
noorden op 28 april 2014.

Afb. 4.3 Het graafwerk achter de walmuur van rak 14 west, 
ongeveer halverwege het tracé met op de achtergrond de 
Geertebrug. De sleuf is nog niet tot het diepste niveau 
uitgegraven. De foto is genomen naar het noorden op 2 oktober 
2014.

4.1 Rak 14 west

De te begeleiden werkzaamheden vonden plaats in april 

en oktober 2014. In afb. 4.1 is de omtrek van het diep 

ontgraven deel achter de walmuur weergegeven. Bovenin 

was de breedte van de gegraven sleuf tussen 1,6 en 1,9 

meter breed. Omdat de westelijke zijwand van de sleuf 

iets schuin stond was de sleuf op het diepste punt (rond 

0,2 m -NAP) tussen 1,5 en 1,7 meter breed. Tijdens en 

na de graafwerkzaamheden achter de walmuur zijn geen 

archeologische resten aangetroffen. De graafwerkzaamhe-

den vonden namelijk in al eerder verstoorde grond plaats. 

Deze verstoringen zijn waarschijnlijk ontstaan bij de bouw 

van de walmuur die nu verwijderd is.
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Afb. 4.4 De walmuur in het zuidelijke deel bij de Vollersbrug is 
verwijderd en de sleuf is tot het diepste niveau uitgegraven. Losse 
grond van de westelijke sleufwand is weer naar beneden gevallen. 
De houten funderingspalen en het onderloopsheidscherm van 
verticale houten planken zijn aan de bovenkant vrijgegraven. De 
foto is genomen naar het noorden op 21 oktober 2014.

Afb. 4.5 Detailopname van de verstoorde bodem op het diepst 
ontgraven niveau (0,2 m –NAP). De bodem bestaat uit klei 
vermengd met scherp zand en bakstenen. Een deel van de 
bakstenen is afkomstig van de pas verwijderde walmuur. De foto 
is genomen naar het noorden op 21 oktober 2014.
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Afb. 4.7 Rak 13 west. Op de voorgrond is de walmuur vlak bij 
de Geertebrug al verwijderd. Iets verder naar het noorden staat 
de walmuur nog en is de bodem er direct achter nog niet tot 
het diepste niveau ontgraven. Helemaal op de achtergrond, is 
de kleine groene graafmachine bezig met ontgraven achter de 
walmuur. De foto is genomen naar het noorden op 25 februari 
2015.

Afb. 4.8 Op het diepst uitgegraven niveau bestaat de verstoorde 
bodem uit klei gemengd met veel zand. Het gaat daarbij om de 
bodem links van de stalen damwand in het midden van de foto. De 
foto is genomen naar het noorden op 25 februari 2015.

4.2 Rak 13 west

De te begeleiden werkzaamheden vonden plaats in 

februari en maart 2015. In afb. 4.6 is het diep ontgraven 

deel achter de walmuur weergegeven. Bovenin was de 

breedte van de gegraven sleuf tussen 1,6 en 1,9 meter 

breed. Omdat de westelijke zijwand van de sleuf iets 

schuin stond was de sleuf op het diepste punt (rond 0,2 

m -NAP) tussen 1,2 en 1,6 meter breed. Net als bij rak 

14 zijn hier tijdens en na de graafwerkzaamheden geen 

archeologische resten aangetroffen. Ook hier werd in al 

eerder verstoorde grond gegraven.
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Afb. 4.9 Rak 12 west met de omtrek van de ontgraven bodem 
achter de walmuur in rood aangegeven.

Afb. 4.10 Met de kleine groene graafmachine wordt de grond 
achter de walmuur ontgraven in het midden van rak 12 west. Op 
de achtergrond is de Smeebrug te zien. De foto is genomen naar 
het zuiden op 1 juni 2015.

4.3 Rak 12 west

De te begeleiden werkzaamheden vonden plaats in mei 

en juni 2015. In afb. 4.9 is het diep ontgraven deel achter 

de walmuur weergegeven. Bovenin was de breedte van de 

gegraven sleuf tussen 1,5 en 1,8 meter breed. Omdat de 

westelijke zijwand van de sleuf iets schuin stond was de 

sleuf op het diepste punt (rond 0,2 m -NAP) tussen 1,0 en 

1,5 meter breed. Net als bij rak 13 en 14 was de grond 

waarin gegraven werd al verstoord en zijn geen archeolo-

gische resten aangetroffen.
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5 Beantwoording onderzoeksvragen 
en conclusie

In het PvE zijn een aantal onderzoekvragen geformuleerd 

(Huisman 2011, 9). Hoewel er geen archeologische resten 

zijn aangetroffen tijdens de begeleiding zullen hier voor 

de volledigheid de vragen toch afzonderlijk beantwoord 

worden.

Vraag 1: Wat is de aard, omvang en datering van de 

aangetroffen archeologische resten?

Antwoord: Er zijn geen archeologische resten aangetrof-

fen. De bodem was op de plaatsen waar gegraven werd 

(vlak langs de bestaande walmuur) al verstoord in de jaren 

50 en/of 60.

Vraag 2: Is er sprake van een te onderscheiden fasering 

en/of stratigrafie?

Antwoord: Nee, er zijn geen archeologische lagen of 

sporen aangetroffen.

Vraag 3: Wat is de relatie van deze resten met de be-

staande bebouwing?

Antwoord: Er zijn geen resten aangetroffen die eventueel 

een relatie met de bestaande bebouwing zouden kunnen 

hebben.

Vraag 4: Kan de eerste aanleg en/of beschoeiing van één 

of meer delen van de Oudegracht worden gedateerd?

Antwoord: Er zijn geen oude beschoeiingen aangetroffen. 

De houten funderingspalen en het uit houten planken 

opgebouwde onderloopsheidsscherm horen bij de aanleg 

van nu verwijderde walmuur en dateren uit de jaren 50 

en/of 60.

Vraag 5: Zijn er (oever)afzettingen van de Oude Rijn in de 

bodem aanwezig?

Antwoord: Omdat de bodem verstoord was kan deze 

vraag niet beantwoord worden. 

Vraag 6: Kunnen de gevonden sporen/vondsten in 

verband gebracht worden met de hierboven beschreven 

oudste bewoningskernen binnen de stad Utrecht?

Antwoord: Er zijn geen sporen of vondsten aangetroffen.

Vraag 7: Welke aanvullende vraagstellingen en onder-

zoeksrichtlijnen kunnen, op basis van de behaalde resulta-

ten, worden geformuleerd voor toekomstig onderzoek in 

de directe omgeving?

Antwoord: Omdat de bodem ter plaatse van de graafwerk-

zaamheden al verstoord was en omdat er geen archeolo-

gische resten of vondsten zijn aangetroffen kunnen geen 

aanvullende vraagstellingen en onderzoeksrichtlijnen 

geformuleerd worden op basis van deze begeleiding.

Uit de begeleiding van de rakken 12 west, 13 west en 14 

west kan geconcludeerd worden dat de bodem hier dicht 

bij de walmuren verstoord is tot een diepte van minimaal 

1,2 meter onder het werfoppervlak (tot 0,2 m –NAP). 

Deze bodemverstoringen houden zeer waarschijnlijk 

verband met de bouw van de walmuren in de jaren 50 en/

of 60. Voor de breedte van de verstoringen die samen-

hangen met de bouw van de overige walmuren langs de 

Oudegracht zijn geen goede voorspellingen te geven. Bij 

nog ongepubliceerde archeologische begeleidingen van 

de walmuurrestauraties in rak 3 west en rak 1 oost zijn 

op 0,9 meter vanaf de bovenkant van de walmuren wel 

archeologische resten aangetroffen. Kennelijk waren de 

graafwerkzaamheden bij de bouw van de walmuren niet 

overal even ingrijpend. 
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