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Samenvatting

In het voorjaar van 2016 zijn in opdracht van de ge-

meente Utrecht, REO gebiedsontwikkeling, de Twijnstraat 

en de Nicolaasstraat heringericht. De herinrichting ging 

gepaard met graafwerk waarbij eventueel in de bodem 

aanwezige archeologische resten werden bedreigd. Dit 

graafwerk omvatte onder andere het graven van gaten 

voor nieuwe straatkolken en het graven van sleuven om 

afwateringsleidingen in te plaatsen tussen de nieuwe 

straatkolken en het riool. In totaal zijn 32 nieuwe straat-

kolken geplaatst. De graafwerkzaamheden van 13 van 

deze kolken zijn archeologisch begeleid door de afdeling 

Erfgoed van de gemeente Utrecht.

In 1985 is bij het graven van een nieuw wegcunet en een 

sleuf voor een nieuw riool onder de Twijnstraat een dik 

ophogingspakket uit de dertiende eeuw aangetroffen. In 

dit pakket bevonden zich de resten van wegdek gemaakt 

van houten dwarsliggers. Langs dit wegdek werden de 

resten aangetroffen van houten aanbouwsels die tegen 

de voorgevels van de eigenlijke middeleeuwse huizen 

gestaan moeten hebben. 

Bij de archeologische begeleiding is op verschillende 

locaties in zowel de Twijnstraat als de Nicolaasstraat dit 

dertiende-eeuwse ophogingspakket aangetroffen. In twee 

gaten langs de westkant  van de Twijnstraat bevonden 

zich in het pakket ook houtresten. In het ene geval gaat 

het om een liggende houten balk en in het ander geval 

om een rij van houten paaltjes. Omdat de gegraven gaten 

relatief klein waren was het niet mogelijk om duidelijk-

heid te krijgen over de aard van de structuren waar de 

houtresten deel van uitmaakten. De houtresten konden in 

situ bewaard blijven.

Uit het ophogingspakket is aardewerk uit de twaalfde 

en de dertiende eeuw verzameld. Het aardewerk uit de 

twaalfde eeuw moet als opspit gezien worden. Opvallend 

was het voorkomen van enkele smeedslakken en haard-

smeedslakken in de dertiende-eeuwse ophogingen. 

Gezien het twaalfde-eeuwse aardewerk dat in de opho-

gingslagen gevonden is bestaat er een goede kans dat het 

materiaal voor de ophogingen ergens anders in de stad is 

weggegraven.
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Afb. 1.1 De onderzoekslocatie op gemeentelijk en landelijk niveau.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot onderzoek

In opdracht van de gemeente Utrecht, REO gebiedsontwik-

keling vond in de Twijnstraat en de Nicolaasstraat een 

herinrichting plaats over een oppervlakte van 3810 m2 (zie 

afb. 4.2). Deze herinrichting ging gepaard met verschil-

lende graafwerkzaamheden:

- Opnieuw bestraten: hiervoor moest het bestaande 

wegdek eerst worden afgegraven.

- Vervangen van kabels voor de openbare verlichting: de 

ontgravingsdiepte hiervoor bedroeg circa 60 centimeter 

maar de nieuwe kabels kwamen te liggen op de plaats van 

de oude kabels. Er zou dus gegraven worden binnen de 

oude kabelsleuven waardoor geen archeologische resten 

bedreigd werden.

- Plaatsen van 32 straatkolken. Hiervoor werden langs de 

trottoirs gaten gegraven met een diepte van minimaal 1,1 

meter onder het bestaande straatniveau. Op locaties waar 

vervuilde grond aan-wezig was moest nog eens 20-30 cen-

timeter dieper gesaneerd worden. De kolken werden door 

middel van afvoerleidingen verbonden met het hoofdriool. 

Hiervoor werden sleuven gegraven met een breedte van 

ongeveer 0,5 meter en een diepte van meer dan 0,5 meter 

onder het oude straatniveau.

Voorafgaand aan de herinrichting is in opdracht van 

de afdeling Stadswerken van de gemeente Utrecht een 

gecombineerd bureau- en booronderzoek (verkennende 

en karterende fase) uitgevoerd door Transect uit Utrecht.1 

Uit dit onderzoek bleek dat in het plangebied een zeer 

hoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten 

bestond vanaf 50 centimeter onder maaiveld. Een archeo-

logisch vervolgonderzoek werd geadviseerd.

De Twijnstraat en de Nicolaasstraat bevinden zich in de 

historische binnenstad van Utrecht. Deze historische bin-

nenstad 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. In deze gebieden geldt een vergunningplicht 

bij bodemingrepen dieper dan 50 centimeter onder 

maaiveld over een oppervlakte van meer dan 50 m2. Als 

maaiveld geldt daarbij het straatniveau.

Omdat de herinrichting van de Twijnstraat en de 

Nicolaasstraat gepaard ging met bodemverstorin-gen 

die deze ondergrenzen overschreden, waren deze 

werkzaamheden volgens de Utrechtse Verordening op de 

Archeologische Monumentenzorg ‘archeologievergunning-

plichtig’. Dit betekent dat archeologisch onderzoek nood-

zakelijk was voorafgaand aan, of tijdens de werkzaamhe-

den. Door de locatie van het graafwerk op de openbare 

weg en de aanwezigheid van vervuilde grond die werken 

onder saneringscondities noodzakelijk maakte was het 

vooraf uitvoeren van archeologisch onderzoek, logistiek 

en technisch zeer lastig uitvoerbaar. Daarom is door het 

bevoegd gezag in de persoon van Annette Bakker gekozen 

voor het uitvoeren van een archeologische begeleiding 

van de graafwerkzaamheden.

1.2 Personeel en uitvoering

De archeologische begeleiding is uitgevoerd tussen 9 

maart en 21 april 2016 door Marc Duurland van de afde-

ling Erfgoed, gemeente Utrecht. De aansturing vanuit deze 

afdeling lag in handen van Annette Bakker. De technische 

uitwerking van de archeologische velddocumentatie en 

het vondstmateriaal is uitgevoerd door Marc Duurland. 

Vanwege de zeer geringe hoeveelheden bot en natuur-

steen zijn deze vondstcategorieën niet aan specialisten 

voorgelegd. De metaalslakken zijn gedetermineerd door 

Nils Kerkhoven. Het aardewerk is door Marc Duurland 

onderzocht. Annette Bakker was verantwoordelijk voor de 

redactie, Rianne Pruis deed de eindredactie. De kaarten en 

afbeeldingen van dit rapport zijn gemaakt en/of bewerkt 

door Marc Duurland en Eric van Wieren.
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Afb. 2.1 In geel zijn de oudere onderzoeksgebieden weergegeven. Het jaartal bij elk onderzoeksgebied komt overeen met het jaar waarin 
het onderzoek is uitgevoerd.



9 

2 Landschappelijke, historische en 
archeologische achtergronden

Het zuidelijke deel van de Utrechtse binnenstad ligt op 

een stroomrug van de Rijn die uit de late prehistorie 

dateert. Op deze stroomrug in de zuidelijke binnenstad 

vond in de Romeinse tijd bewoning plaats die gezien de 

vondst van een glazen armband waarschijnlijk is terug te 

voeren tot in de late ijzertijd.2 Tegen het midden van de 

eerste eeuw na Chr. liep de Rijn al weer verder noordelijk, 

direct ten noorden van het huidige Domplein, waar in 

de jaren 40 van de eerste eeuw na Chr. een castellum 

werd aangelegd.3 Vanaf circa 500 na Chr. vormde de 

Rijn vervolgens een geheel nieuwe rivierbedding. Daarbij 

ontstond bij Utrecht een complex rivierenpatroon met 

een aantal splitspunten van Rijn en Vecht. Het beginpunt 

van dit patroon bevond zich direct ten zuiden van het 

plangebied, waarschijnlijk ter hoogte van het Ledig Erf aan 

de zuidelijke stadsgracht.4

Vermoedelijk stroomde een tak van de Rijn in de zesde 

eeuw ongeveer onder de huidige Twijnstraat.5 In de loop 

van de vroege middeleeuwen verplaatste deze Rijnbocht 

zich iets in westelijke richting om nog voor de elfde eeuw 

te eindigen op de plaats waar nu de Oudegracht ligt. 

De bocht in de huidige Oudegracht ter hoogte van de 

Twijnstraat volgt dan waarschijnlijk de loop van Rijnbocht. 

Het zuidelijke deel van de Oudegracht is kort na 1122 ge-

graven toen de Rijn werd afgedamd bij Wijk bij Duurstede. 

Ook met het graven van de zogenaamde Vaartse Rijn, 

een kanaal dat de stad Utrecht met de Hollandse IJssel ver-

bond, is in dezelfde tijd begonnen. Na het afdammen van 

de Rijn bleven door de aanvoer van overtollig regen- en 

kwelwater uit de Utrechtse heuvelrug (een aantal) restgeu-

len van de Rijn en Vecht echter nog watervoerend.

Afgezien van het afdammen van de Rijn vond in het jaar 

1122 een voor Utrecht veel belangrijker gebeurtenis 

plaats. In dat jaar verkreeg Utrecht namelijk stadsrechten. 

Mogelijk nog in datzelfde jaar of kort erna werd begon-

nen met de aanleg van een aarden stadsomwalling die 

in de loop van de dertiende eeuw door een stenen muur 

vervangen zou worden. Deze stadsomwalling liep op korte 

afstand ten zuiden van het plangebied. In het verlengde 

van de Twijnstraat, op 25 meter ten zuiden van het 

plangebied, bevond zich de middeleeuwse Tolsteegpoort 

met een brug over de Stadsbuitengracht. In de jaren kort 

na 1122 moet de directe omgeving van het plangebied 

het toneel zijn geweest van grote bedrijvigheid waarbij 

veel mensen betrokken waren. Niet alleen de stadsomwal-

ling werd aangelegd maar ook de Oudegracht, de 

Stadsbuitengracht en de Vaartse Rijn werden rond die tijd 

gegraven. Nog een bouwproject rond deze tijd in de zeer 

nabije omgeving van het plangebied was de bouw van de 

Nicolaïkerk. De kap van het middenschip van deze kerk 

is rond 1150 te dateren maar bij archeologisch onder-

zoek is de ronde koorsluiting van een oudere bouwfase 

aangetroffen.6 In de dertiende eeuw zouden al weer grote 

verbouwingen aan de kerk plaatsvinden.

Zowel binnen het plangebied als in de onmiddellijke om-

geving ervan zijn in het verleden verschillende archeologi-

sche onderzoeken uitgevoerd die enig inzicht verschaffen 

in de bodemopbouw en de vroege ontwikkeling van het 

gebied. In afb. 2.1 zijn de locaties van deze onderzoeken 

weergegeven met de vermelding van het jaartal waarin 

het onderzoek plaats vond. Hier volgt in chronologische 

volgorde een korte beschrijving van uitgevoerde onder-

zoeken en de relevante bevindingen.

1970

Binnen de van oorsprong romaanse Nicolaikerk is 

archeologisch onderzoek uitgevoerd voorafgaand aan 

een restauratie.7 Hier bleek de natuurlijke ondergrond te 

bestaan uit zware klei die waarschijnlijk in een komgebied 

is afgezet. De oudste fase van de kerk bleek te bestaan 

uit een ronde koorafsluiting die voor het midden van de 

twaalfde eeuw te dateren is. Vanwege de zware klei in de 

on-dergrond was onder de muren van de romaanse kerk 

een soort grondverbetering toegepast van vele in de klei 

geslagen houten paaltjes. Het vloerniveau in het schip van 

de romaanse kerk (twaalfde eeuw) kon gereconstrueerd 

worden op 2,07 m +NAP. Voor de gotische kerk uit het 

midden van de vijftiende eeuw was het vloerniveau te 

reconstrueren op 2,70 m +NAP. 

1972

Bij een archeologisch onderzoek in de hoek van de Nauwe 

Watersteeg met de Twijnstraat aan de Werf zijn de natuur-

lijke afzettingen van de middeleeuwse Rijn aangetroffen.8 

Aan de oostkant van het onderzoeksterrein bestond de 

natuurlijke ondergrond uit afzettingen van zand en klei 

die een duidelijk fluviatiele oorsprong hadden. Hierin be-

vond zich laat twaalfde-eeuws aardewerk wat erop duidt 

dat het water in de Oudegracht toen nog sterk fluctueerde 

in stroomsnelheid en waterhoogte. Aan de westkant van 

het terrein, vlak bij de Oudegracht, was sprake van een 

modderige ondergrond met daarin laat dertiende-eeuws 

aardewerk. In de late dertiende eeuw lijkt het water in 

de Oudegracht dus tot rust te zijn gekomen. Aan de 

westkant (langs de werf) zijn verder nog muurresten en 
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een latrine uit de veertiende eeuw aangetroffen evenals de 

resten van een leerlooierij uit de zestiende eeuw.

1985

Tijdens rioleringswerkzaamheden zijn op circa 75 centi-

meter onder het toenmalige wegdek van de Twijnstraat 

de restanten aangetroffen van een middeleeuwse houten 

weg en een aantal houten gebouwtjes.9 Deze gebouwtjes 

stonden langs de houten weg en waren ongeveer 7 meter 

breed en 2 meter diep. Ze worden geïnterpreteerd als 

zogenaamde kraamsteden, houten verkoopkramen tegen 

de voorgevels van de daadwerkelijke huizen. Het houten 

wegdek en de houten bouwsels bevonden zich in een op-

hogingslaag die op grond van het aardewerk uit de vroege 

dertiende eeuw dateert. Het ophogingspakket reikte 

tot 3,75 m +NAP. Op een dieper niveau (2,70 m +NAP) 

werden natuurlijke rivierafzettingen van afwisselende 

zand- en kleilaagjes aangesneden. Een erosieniveau op 

2,65 m +NAP met daarop wat twaalfde-eeuws aardewerk 

zou op een grote overstroming kunnen wijzen.

1988

Onder de zuidelijke rooilijn van de Wijde Waterstraat, 

werden waarnemingen gedaan aan een west-oost profiel 

tussen de Twijnstraat aan de Werf (langs de Oudegracht) 

en de Twijnstraat.10 Het bovenste deel van het profiel 

bestond uit verstoorde dan wel opgebrachte grond. 

Daaronder bevond zich een natuurlijk zand/zavelpakket 

dat bij de Twijnstraat tot 2,75 m +NAP reikte. Naar het 

westen daalde dit pakket en halverwege de Twijnstraat en 

de Twijnstraat aan de Werf reikte het pakket tot 1,98 m 

+NAP. Nog verder naar het westen, op ongeveer 4,0 meter 

van de rooilijn van de Twijnstraat aan de Werf verdwenen 

deze natuurlijke lagen in de ondergrond op 1,10 m +NAP. 

Deze van de Twijnstraat naar de Oudegracht aflopende 

zand/zavellagen waren zeer schoon en er zijn dan ook 

geen vondsten in dit pakket aangetroffen.

1992

Er vond een uitgebreide opgraving plaats ter hoogte 

van de panden Twijnstraat 8-14, inclusief de achterter-

reinen en een perceel aan de Nicolaasstraat.11 Tijdens dit 

onderzoek kon worden aangetoond dat de Twijnstraat op 

de oeverwal van een middeleeuwse Rijnloop lag en dat er 

sprake was van pre-stedelijke bewoning. Rond 1,70 m + 

NAP bevond zich een oud vegetatieniveau op natuur-lijke 

afzettingen van zand en klei, waarbij in het westen (langs 

de Twijnstraat) de afzettingen zandiger waren dan in het 

oosten (langs de Nicolaasstraat). Over de datering van 

het vegetatieniveau bestond tijdens de opgraving geen 

duidelijkheid maar deze moest in ieder geval ouder zijn 

dan de elfde eeuw. Later zou duidelijk worden dat dit ni-

veau zich gedurende de late ijzertijd en de Romeinse tijd 

ontwikkeld heeft.12 Op het vegetatieniveau was, eveneens 

nog voor de elfde eeuw, zavel afgezet tot een hoogte van 

2,50 m +NAP langs de Twijnstraat en 2,30 m +NAP langs 

de Nicolaasstraat. Vanaf de top van dit zavelpakket zijn in 

de elfde eeuw greppels ingegraven met een oriëntatie die 

ongeveer overeenkomt met die van de huidige percele-

ring, haaks op de Twijnstraat. De sporen van bebouwing 

uit de elfde en de twaalfde eeuw waren als gevolg van 

latere verstoringen slechts beperkt bewaard gebleven. 

Aangetroffen zijn onder andere geïsoleerde paalsporen 

en vloerniveaus van huizen uit deze periode. Tijdens het 

onderzoek kon het proces van verstening van de huizen in 

de dertiende en de veertiende eeuw gedeeltelijk in beeld 

worden gebracht. De bebouwing die vanaf 1500 langs 

de Nicolaasstraat ontstond was haaks op de oorspron-

kelijke percelering georiënteerd wat er op wijst dat de 

Nicolaasstraat voor de zestiende eeuw ontstaan moet zijn.

2009

Binnen het pand Twijnstraat 65, gelegen in de hoek van 

de Twijnstraat met de Wijde Watersteeg, is archeologisch 

onderzoek over 25 m2 uitgevoerd in een kelder.13 In 

de deze kelder kon op korte afstand van het in 1988 

waargenomen profiel, de laagopbouw nauwkeurig gedo-

cumenteerd worden. Deze lagen bestonden niet alleen 

uit de natuurlijke afzettingen van de Rijn maar ook uit 

een opeenvolging van lemen vloeren met haarden uit de 

twaalfde en de dertiende eeuw.

De natuurlijke afzettingen bestonden uit een afwisseling 

van lagen zware klei en lichte klei/zavel. Met behulp van 

Afb. 2.2 Restant van een houten weg. De constructie bestaat uit 
liggers die op aangepunte, in de grond geslagen, paaltjes rusten. 
Haaks op deze liggers zijn de aaneengesloten stammen te zien die 
het eigenlijke wegdek vormden. (bron: De Groot 1986)

Afb. 2.3 Een kraamstede waarvan de lemen vloer bewaard was 
gebleven, gezien naar het zuidoosten. Linksachter moet zich de 
weg bevonden hebben. (bron: De Groot 1986)
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een boor werden onder het laatste opgravingsvlak deze 

lagen tot een diepte van 1,00 m +NAP gedocumenteerd. 

Tussen 1,20 m en 1,60 m +NAP zijn uit venige laagjes 

C14-monsters genomen die gedateerd zijn als 1130 +/- 

63.14 De top van de natuurlijke afzettingen bevond zich 

op 2,50 m +NAP en direct daarop was een 30 centimeter 

dikke ophogingslaag aangelegd met daarin aardewerk uit 

de tweede helft van de elfde of de vroege twaalfde eeuw. 

Vanaf dit niveau zijn tot ver in de dertiende eeuw steeds 

weer nieuwe lemen vloeren aangelegd waardoor een pak-

ket van negen opeenvolgende leemvloeren ontstond dat 

minstens tot 3,75 m +NAP reikte. Het is niet uit te sluiten 

dat er oorspronkelijk nog meer vloeren zijn geweest die 

later weer opgeruimd zijn. Van de bewaard gebleven 

leemvloeren waren de onderste twee nog in de twaalfde 

eeuw te dateren, de overige zeven vloeren dateerden uit 

de dertiende eeuw. Tussen de leemvloeren waren soms 

nog de sporen van haardplaatsen bewaard (rode gegloeide 

leem).

Uit de dertiende eeuw dateerden ook nog twee greppels 

die samenvielen met de huidige funderingen, wijzend op 

een continuïteit in perceelsgrenzen vanaf de dertiende 

eeuw. Onder de huidige funderingen bevonden zich 

veertiende-eeuwse funderingen die de vroegste aanwijzin-

gen vormen voor steenbouw op het perceel.

2013

In het pand Twijnstraat aan de werf 1c (langs de 

Oudegracht) is een archeologische begeleiding uitge-

voerd. Er zijn tijdens het onderzoek twee grondboringen 

uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bodemopbouw 

onder het laatste opgraafvlak dat tussen 1,09 en 1,18 

m +NAP lag. Uit de boringen bleek dat de natuurlijke 

bodemopbouw bestond uit oeverafzettingen (zavel en 

klei) op beddingafzettingen (zand). De bovenkant van 

het beddingzand bevond zich rond 0,55 m +NAP. De 

bovenkant van de oeverafzettingen bevond zich aan de 

westkant van het opgravingsvlak op 0,79 m +NAP en aan 

de oostkant op 1,15 m +NAP. Tussen deze oeverafzettin-

gen en het opgravingsvlak lag een laag uit de negentiende 

eeuw. Het is uit de boringen niet duidelijk geworden in 

hoeverre de natuurlijke oeverafzettingen zijn afgegraven. 

Een hiaat tussen de negentiende-eeuwse laag en de oever-

afzettingen is daarom goed mogelijk. 

Tijdens het onderzoek kwamen de bovenzijden van de 

funderingen van de zuidelijke en noordelijke muur in het 

zicht. De noordelijke fundering bleek vervaardigd van 

zestiende-eeuwse bakstenen, de zuidelijke van veertiende-

eeuwse kloostermoppen. Mogelijk dateert de zuidelijke 

fundering uit de veertiende eeuw en behoorde hij bij 

het buurpand. Het is ook mogelijk dat deze fundering 

eveneens uit de zestiende eeuw dateert, maar werd 

vervaardigd van oudere, hergebruikte kloostermoppen. 

Beide muren lijken ooit naar buiten toe te zijn opgescho-

ven om zo het pand te verbreden.15

2015

Vooruitlopend op de archeologische begeleiding waar dit 

rapport betrekking op heeft, is als onderdeel van de AMZ-

cyclus in het plangebied een booronderzoek uitgevoerd 

(verkennende en karterende fase). Hieruit bleek dat het 

plangebied in de late middeleeuwen een overgangszone 

vormde van de (zandige) oever naar een restgeul. De zan-

dige bedding- en oeverafzettingen bevinden zich tussen 

2,51 m +NAP en 1,05 m -NAP. Op enkele plaatsen is op 

de beddingafzettingen een laag klei afgezet. Op deze klei 

en op de zandige bedding- en oeverafzettingen ligt een 

middeleeuws ophogingspakket. Dit ophogingspakket met 

daarin bot, aardewerk en hout is bij het booronderzoek 

aangetroffen.16

Op grond van de onderzoeksresultaten ontstaat een beeld 

van de landschappelijke situatie tijdens de beginfase van 

de bewoning langs de Twijnstraat in de elfde en twaalfde 

eeuw. De Twijnstraat zelf lijkt daarbij op de oeverwal 

van een tak van de Rijn te liggen die ter plaatse van de 

bocht in de huidige Oudegracht liep. In de elfde eeuw 

bevond zich op het hogere deel van de oeverwal langs de 

oostkant van de Twijnstraat al bewoning. Aan de westkant 

van de Twijnstraat daalde de bodem richting het water in 

de restgeul waardoor dit deel langs de Twijnstraat minder 

aantrekkelijk was voor bewoning. Na het afdammen van 

de Rijn in 1122 verlandde de restgeul en in de twaalfde 

eeuw of mogelijk al de late elfde eeuw werden de eerste 

ophogingslagen aan de westkant van de Twijnstraat 

aangelegd waarop dan snel bewoning plaats vond, zoals 

blijkt uit de opgraving van Twijnstraat 65 in 2009. Het 

onderzoek uit 1972 en 1985 suggereert echter dat tot ver 

in de twaalfde eeuw nog overstromingen plaats vonden 

langs de westkant van de Twijnstraat. Vanaf de twaalfde 

eeuw werd gestaag verder gegaan met het aanbrengen 

van ophogingspakketten. In de vroege dertiende eeuw is 

onder de huidige Twijnstraat een weg van houten dwars-

liggers aangelegd. Direct aan deze weg, tegen de voor-

gevels van de huizen aan werden houten kraamsteden 

gebouwd. Opmerkelijk was dat uit het onderzoek in 1985 

bleek dat zowel de weg als de resten van de kraamsteden 

al in de dertiende eeuw weer werden afgedekt met nieuwe 

ophogingslagen. De kraamsteden waren kennelijke een 

kort leven beschoren. Of na elke ophoging ook weer een 

nieuwe weg werd aangelegd is niet duidelijk. Er zijn in 

ieder geval niet meerdere wegen boven elkaar aange-

troffen. In Twijnstraat 65 werden tegelijkertijd binnen 

het dertiende-eeuwse huis steeds nieuwe vloeren aan-

gebracht. Vermoedelijk wilde men hier binnenshuis gelijke 

tred houden met het als gevolg van ophogen steeds 

stijgende loopniveau buiten op straat.
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In de middeleeuwen werd de Twijnstraat waarschijnlijk al 

aan beide zijden volgebouwd. Uit de huidige perceling aan 

de westkant is af te leiden dat de middeleeuwse percelen 

ongeveer 7 m breed waren (2 roeden).17 Deze breedte 

komt ook overeen met die van de in 1985 aangetroffen 

kraam-steden die voor de huizen gestaan moeten hebben. 

In latere tijd werden veel van deze percelen in de lengte-

richting gesplitst. Rond 1500 is een perceel aan de oost-

kant van de Twijnstraat gebruikt om er de Nicolaasstraat 

aan te leggen.
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3 Archeologische verwachting, doel- 
en vraagstelling

De resultaten van de in het verleden uitgevoerde onder-

zoeken staan toe een idee te vormen van de mogelijk 

aan te treffen archeologische resten. Afgaand op deze 

verwachting waren enkele specifieke vragen te stellen die 

met het nog uit te voeren onderzoek misschien beant-

woord konden worden.

Omdat de te graven gaten voor de kolken niet dieper 

zouden reiken dan 1,3 meter onder het oude straatni-

veau was duidelijk dat de natuurlijke ondergrond zeer 

waarschijnlijk niet in beeld zou komen. Wel zouden de bij 

eerdere opgravingen al aangetroffen ophogingslagen uit 

de dertiende eeuw en mogelijk nog de late twaalfde eeuw 

daaronder worden aangesneden. Uit het onderzoek van 

1985 was al duidelijk dat in de dertiende-eeuwse opho-

gingslagen de resten van een houten weg en de houten 

bouwsels voor de middeleeuwse huizen te verwachten 

waren. Binnen deze houten bouwsels konden nog lemen 

vloeren aangetroffen worden. De ophogingslagen zelf 

zouden ook nog veel vondstmateriaal kunnen opleveren 

zoals aardewerk en bot.

Omdat de Nicolaasstraat pas rond 1500 ontstaan is, 

op wat vermoedelijk een ouder perceel haaks op de 

Twijnstraat was, konden hier nog de resten van middel-

eeuwse gebouwen aangetroffen worden. Ook andere aan 

bewoning te relateren resten zoals beerputten, waterput-

ten en afvalkuilen waren op dit voormalige middeleeuwse 

perceel te verwachten.

De doelstellingen van het archeologische onderzoek 

bestaan uit het onderzoeken en documenteren van even-

tueel aanwezige archeologische sporen en het veiligstellen 

van vondstmateriaal voorafgaand aan vernietiging door 

het geplande graafwerk. Dit alles met het doel informatie 

te behouden die van belang is voor de kennisvorming van 

het verleden.

De vraagstelling van het onderzoek houdt in het vaststel-

len van de aanwezigheid, aard, ouderdom, kwaliteit en 

omvang van de archeologische resten en het aanvullen 

en uitbreiden van de kennis van de bewoningsgeschiede-

nis op deze locatie. In het Programma van Eisen (PvE) 

zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd.18 Deze 

onderzoeksvragen worden in hoofdstuk 7 elk afzonderlijk 

beantwoord.
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4 Werkwijze en archeologische 
begeleiding

De archeologisch relevante graafwerkzaamheden be-

stonden uit het graven van gaten die bedoeld waren om 

straatkolken in te plaatsen en het graven van sleuven 

voor afwateringsbuizen tussen de straatkolken en het 

bestaande riool. De afwateringsbuizen dienen om het 

regenwater van de straatkolken naar het riool te leiden. 

De straatkolken zelf zijn van beton en hebben een hoogte 

van 1,10 meter.

4.1 Werkwijze

De werkzaamheden vonden plaats in vier opeenvolgende 

fasen. Het plangebied was daarvoor op-gedeeld in vier 

delen (zie afb. 4.2).

Fase 1: De Twijnstraat tussen de Vollersbrug en de 

Nicolaasstraat

Fase 2: De Twijnstraat tussen de Nicolaasstraat en de 

Nauwe Watersteeg

Fase 3: De Twijnstraat tussen de Nauwe Watersteeg en 

Tolsteegbarriëre

Fase 4: De Nicolaasstraat

In eerste instantie werd het bestaande wegdek verwijderd 

waarna een zandige egaliseringslaag tevoorschijn kwam. 

Daarna kon het graafwerk in de bodem plaatsvinden. 

Omdat de ondergrond vanaf 1,0 meter onder maaiveld 

verontreinigd was moesten ook maatregelen genomen 

worden om deze grond te kunnen saneren. Daar waar 

gaten en sleuven gegraven werden moest de onmiddel-

lijke omgeving eerst worden afgezet met hekken om 

het publiek weg te houden bij de vervuilde grond. Deze 

hekken werden steeds verplaatst naar een volgende 

graaflocatie. Binnen de hekken kon het graafwerk dan 

onder saneringscondities plaatsvinden.

Om straatkolken te kunnen plaatsen werden gaten 

gegraven die diep genoeg waren om de straat-kolken 

in hun gehele lengte te kunnen opnemen. Deze gaten 

hadden gewoonlijk een oppervlakte tussen 1,0 en 2,0 

m2. Door dit relatief kleine oppervlak ten opzichte van de 

diepte werd het verzamelen van vondstmateriaal sterk 

bemoeilijkt. Daarbij kwam nog dat de vervuilde bodem bij 

het uit-graven meteen in zogenaamde big bags geplaatst 

moest worden om vervolgens af te voeren. Ook hierdoor 

werd het verzamelen van vondstmateriaal bemoeilijkt. 

Na het graven van een gat werd een meestal 0,5 meter 

brede sleuf voor de afvoerbuis gegraven. Deze sleuf werd 

gegraven naar het hoofdriool of naar een al bestaande af-

voerbuis in de directe omgeving die op het hoofdriool was 

aangesloten. Deze sleuven werden in de regel minder diep 

gegraven dan de gaten voor de straat-kolken en slechts 

in een paar gevallen werden in de sleuven archeologisch 

relevante sporen aangesneden.

Na het graven van de gaten en de sleuven konden een 

of meer profielen gedocumenteerd worden. Als op de 

bodem van een gat of een sleuf archeologische sporen 

zichtbaar waren zijn ook deze als vlak gedocumenteerd. 

Het documenteren bestond uit fotograferen en tekenen 

van profielen en vlakken en het beschrijven van de daarin 

zichtbare sporen. De profielen zijn schaal 1:20 getekend. 

De vlakken zijn schaal 1:20 of schaal 1:50 getekend, af-

hankelijk van de aard van de sporen die zichtbaar waren.

4.2 Archeologische begeleiding

De begeleiding vond plaats op de vooraf bepaalde locaties 

van de te plaatsen kolken. Met de civiele hoofdaannemer19 

en de medewerkers van de aannemer20 die het eigenlijke 

graafwerk uitvoerden werd tijdens het werk afgestemd Afb. 4.1 Het graven van een verbindingssleuf voor een 
afwateringsbuis tussen de kolk en het riool. Links op de kant ligt 
de kolk al klaar om geplaatst te worden.
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wanneer welke gaten gegraven zouden worden. In totaal 

zijn 32 gaten voor straatkolken gegraven met de bijbe-

horende verbindingssleuven naar het riool. Door ver-

schillende oorzaken zijn een aantal te graven gaten niet 

archeologisch begeleid (afb. 4.2). In negen gevallen is het 

graafwerk niet begeleid omdat op voorhand al duidelijk 

was dat de gaten zich geheel bevonden binnen het in 

1985 verstoorde tracé van het riool. Dit was het geval 

voor vijf kolken die geplaatst werden langs de oostkant 

van de Twijnstraat tegenover de percelen 28, 32, 38, 50 

en 54. Ook het plaatsen van vier kolken langs de noord-

kant van de Nicolaasstraat, tegenover de percelen 8,16 en 

22, zijn om dezelfde reden niet begeleid.

Miscommunicatie was ook de oorzaak van het niet bege-

leiden van graafwerk. Het plaatsen van de twee kolken aan 

de uiterste zuidkant van de Twijnstraat kon niet worden 

begeleid omdat de hoofdaannemer het werk liet uitvoe-

ren zonder de uitvoerende archeologen op de hoogte 

te brengen. In het deel van de Twijnstraat ten noorden 

van de Nicolaasstraat (Fase 1) is het graafwerk voor acht 

kolken niet begeleid omdat de archeologische begeleiding 

pas is opgestart nadat deze kolken al geplaatst waren. 

Van deze acht kolken zouden drie kolken achteraf gezien 

sowieso niet begeleid worden vanwege hun ligging boven 

het hoofdriool.
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5 Resultaten

De graafwerkzaamheden voor dertien kolken zijn archeo-

logisch begeleid (afb. 4.2). Elk gegraven gat voor een 

kolk met bijhorende sleuf voor de afvoerleiding kreeg een 

eigen werkputnummer. Deze werkputten zijn niet op voor-

hand genummerd. De nummering vond plaats op volgorde 

van graven. Na het graven van werkput 2 in het verstoorde 

tracé van het hoofdriool was duidelijk dat de kolken die 

boven het riool geplaatst werden geen archeologische 

informatie zouden opleveren. Daaropvolgend is besloten 

om alleen werkputnummers uit te delen als archeologisch 

relevante zaken gedocumenteerd zouden worden.

Werkput 1

Locatie: tegenover Twijnstraat 25bis

Diepste punt: 3,43 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 1,1 meter 

lang en 0,8 meter breed. Na het graven van dit gat is een 

verbindingssleuf voor een afvoerbuis gegraven naar het 

hoofdriool tegenover Twijnstraat 24. De verbindingssleuf 

was 0,5 meter breed en minder diep dan het gat voor de 

straatkolk. De bodem van de verbindingssleuf bevond zich 

op 3,90 m +NAP. Het dieper uitgegraven gat en de ver-

bindingssleuf naar het riool zijn samen gedocumenteerd 

als werkput 1. Gedocumenteerd zijn: het westprofiel, het 

noordprofiel en het vlak in het diep uitgegraven gat op 

3,43 m +NAP (vlak 1).

De bovenste 0,8 tot 1,0 meter onder het oude straatni-

veau was verstoord en bestond uit recent aangebracht 

zand. Hieronder bevond zich een middeleeuwse 

ophogingslaag (S1) die nog maximaal 0,4 meter dieper tot 

op de bodem van de werkput te documenteren was. Deze 

laag bestond uit sterk zandige klei (Kz3) die zeer humeus 

was. De humeuze component was venig van karakter en 

bestond deels uit kleine houten twijgjes. Deze laag is zeer 

waarschijnlijk als een ophogingslaag te interpreteren. 

Op grond van het aardewerk is deze laag in de dertiende 

eeuw te dateren.

In deze laag lag op de bodem van het gegraven gat, tegen 

het westprofiel, een groot stuk van een balk (S2) die in het 

noordprofiel verdween. Met de graafmachine kon deze 

er niet uitgetild worden, wat betekende dat hij nog veel 

verder het noordprofiel in liep. Het was niet duidelijk of 

het een deel van een houtconstructie was of gewoon een 

los stuk hout in de ophogingslaag.

Omdat een gasleiding het plaatsen van een diepe kolkput 

in de weg zat werd besloten om hier een minder diepe 

kolk te plaatsen. Het kolkgat was achteraf gezien dus 

dieper uitgegraven dan nodig en de houten balk werd 

verder niet bedreigd. Omdat de houten balk verder het 

noordprofiel inging en eigenlijk niet meer bedreigd werd 

is besloten om hem op zijn plek te laten liggen en weer af 

te dekken met grond.

De minder diep uitgegraven verbindingssleuf naar het 

hoofdriool lag geheel binnen de verstoorde bovengrond. 

De humeuze ophogingslaag (S1) die in het voor de 

kolkput dieper uitgegraven deel is aangetroffen was ook 

hier mogelijk nog wel aanwezig.

0 1 m

werkput 1

sleuf voor afvoer

hout S2
werkput 2
niet gedocumenteerd

noordprofiel

westprofiel
zand, verstoordS1

136915

136920

45
50

05

136915

136920

455005

Afb. 5.1 Werkput 1 (rood omlijnd). Met groene onderbroken streeplijnen zijn de locaties van de profielen weergegeven. Schaal 1:50.
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Werkput 2

Locatie: tegenover Twijnstraat 24

Diepste punt: niet vastgelegd

Boven het hoofdriool is een kolkput geplaatst. Het 

hiervoor gegraven gat boven het riool is werkput 2. Deze 

werkput lag geheel binnen de verstoring die veroorzaakt 

is tijdens de aanleg van het hoofdriool in 1985. Deze 

geheel verstoorde werkput is verder niet gedocumenteerd.

Werkput 3

Locatie: tegenover Twijnstraat 53

Diepste punt: 3,32 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 0,6 bij 0,4 

meter. Na het graven van dit gat is een ver-bindingssleuf 

voor een afvoerbuis gegraven naar het hoofdriool tegen-

over Twijnstraat 36bs. De verbindingssleuf was 0,5 meter 

breed en minder diep dan het gat voor de straatkolk. De 

bodem van de verbindingssleuf bevond zich tussen 3,95 

en 4,00 m +NAP. Het dieper uitgegraven gat en de ver-

bindingssleuf naar het riool zijn samen gedocumenteerd 

als werkput 3. Gedocumenteerd zijn: het westprofiel, het 

noordprofiel en het vlak in het diep uitgegraven gat op 

3,32 m +NAP (vlak 1).

Bij het graven van het gat op de plaats waar de kolk 

oorspronkelijk gepland was werden al snel lei-dingen 

aangetroffen, een gasleiding en twee verlichtingskabels. 

Omdat hier onmogelijk een kolk geplaats kon worden 

werd het graven gestaakt en een meter verder naar het 

noorden een nieuw gat gegraven in de hoop hier minder 

last te hebben van de leidingen. Ook in dit gat werd de-

zelfde gasleiding aangetroffen maar er bleek net genoeg 

ruimte tussen de leiding en de trotoirband te zijn om een 

kleine kolk te plaatsen. Hier werd met de hand een gat 

verdiept van 65 bij 40 centimeter. De bodem van dit gat 

zou uiteindelijk 134 centimeter onder de bovenkant van 

de trottoirband komen te liggen op 3,32 m +NAP.

De onderste 40 centimeter van werkput 3 bleek te bestaan 

uit middeleeuwse lagen (S1 t/m S3). Het betrof humeuze 

lagen sterk zandige klei (Kz3). De onderste laag was 

het meest humeus en zelfs enigszins venig van aard. 

Vermoedelijk betrof het ophogingslagen, maar omdat 

de oppervlakte van het diepere deel van werkput 3 nogal 

klein was ontbrak een goed overzicht. Er bestaat dus altijd 

de mogelijkheid dat het eigenlijk opvullingslagen binnen 

een grote kuil of greppel waren.

Bij het uitgraven van de werkput werd aardewerk, bot en 

natuursteen aangetroffen in de onderste lagen (S1 t/m 

S3). Dit vondstmateriaal kon echter niet aan de afzonder-

lijke lagen toegekend worden omdat deze pas te onder-

scheiden waren nadat de profielen waren opgeschoond. 

Na het uitgraven van de werkput bleken in het vlak, tegen 

het westprofiel aan, twee houten paaltjes te zitten (S4 en 

S5). In de uiterste zuidwesthoek van het vlak bevonden 

zich wat kleine restjes hout (S6). Vermoedelijk waren ook 

dit de resten van een paaltje. De sporen 4 t/m 6 vormden 

een rijtje met een regelmatige tussenafstand van 24 cen-

timeter. Hier kan vermoedelijk gesproken worden van een 

rij paaltjes die samen onderdeel waren van een onbekende 

structuur. Door de zeer beperkte ruimte binnen werkput 3 

hout

westprofiel

Z N

S2

gasleiding

opgebracht zand

opgebracht zand

S1

opgebracht zand

S1

gasleiding
gasleiding

OW
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werkput 1
5,00 m +NAP
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4,00 m +NAP

3,00 m +NAP
0 1 m

Afb. 5.2 Werkput 1, profielen, schaal 1:40.

Afb. 5.3 Overzicht van werkput 1, foto genomen naar het 
noordwesten.
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en de relatief grote diepte was werken in het diepere deel 

van de werkput zeer moeilijk. Omdat de twee in het vlak 

aanwezige paaltjes niet verder bedreigd werden is beslo-

ten deze niet met een coupe te onderzoeken en ze weer 

toe te dekken met grond en ze zo in situ te behouden.

Het aardewerk dat bij het uitgraven van werkput 3 

verzameld is dateert uit de twaalfde en de der-tiende 

eeuw. Daarbij blijft onduidelijk of al het twaalfde-eeuwse 

aardewerk uit de onderste laag (S1) afkomstig is en het 

dertiende-eeuwse aardewerk uit de hoger gelegen lagen. 

Gezien de relatief hoge ligging van de onderste laag is het 

onwaarschijnlijk dat deze uit de twaalfde eeuw dateert.

De sleuf voor de afvoerleiding naar het hoofdriool 

bevond zich net als bij werkput 1 geheel in de verstoorde 

bovengrond. De bodem van deze sleuf lag tussen 3,95 en 

4,00 m +NAP.
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Afb. 5.4 Werkput 3, met groene onderbroken streeplijnen zijn de locaties van de profielen weergegeven. Schaal 1:50.
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Afb. 5.5 Werkput 3, profielen, schaal 1:40.

Afb. 5.6 Overzicht van werkput 3, foto genomen naar het westen.
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Werkput 4

Locatie: tegenover Twijnstraat 61

Diepste punt: 2,68 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 0,9 bij 0,7 

meter. Naar beneden versmalde dit gat tot 0,6 bij 0,6 m. 

Na het graven van dit gat is een verbindingssleuf voor een 

afvoerbuis gegraven in noordelijke richting naar een al 

bestaande afvoerbuis ter hoogte van Twijnstraat 59. De 

verbindingssleuf was 0,6 meter breed en minder diep dan 

het gat voor de straatkolk. De bodem van de verbindings-

sleuf schommelde tussen 3,4 en 3,60 m +NAP. Van 

het dieper uitgegraven gat zijn gedocumen-teerd: het 

westprofiel, het zuidprofiel en het vlak op 2,84 en 2,68 m 

+NAP (vlak 1).

Het beeld kwam weer overeen met dat van de werkputten 

1 en 3. Onder een recente zandlaag zaten middeleeuwse 

ophogingslagen. De bovenkant van dit middeleeuwse 

ophogingspakket lag hier rond 3,40 +NAP. In het 

west- en het zuidprofiel waren zes verschillende lagen 

te onderscheiden. Het betrof een afwisseling van lagen 

amorf veen, zandige klei en schoon zand (S1 t/m S6). In 

tegenstelling tot de werkputten 1 en 3 is dit keer geen 

hout aangetroffen, afgezien van wat twijgjes in de venige 

lagen. Omdat de bodem van werkput 4 uit schoon zand 
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Afb. 5.7 Werkput 4, met groene onderbroken streeplijnen zijn de 
locaties van de profielen weergegeven. Schaal 1:50.
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Afb. 5.8 Werkput 4, profielen, schaal 1:40.

Afb. 5.9 Overzicht van werkput 4, foto genomen naar het zuiden.
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(S5) bestond leek het er even op hier met beddingzand 

van de Rijn van doen te hebben. Omdat dit met 3,03 m 

+NAP veel te hoog zou zijn voor beddingzand is tegen het 

zuidprofiel een schopbreedte verdiept tot 2,68 m +NAP. 

Hieruit bleek dat dit schone zand toch door mensen 

opgebracht moest zijn omdat eronder weer venig sterk 

zandige klei lag (S6).

De vondsten die verzameld zijn bij het uitgraven van 

werkput 4 zijn min of meer aan de verschillende lagen toe 

te schrijven (zie tabel 6.1). Uit het schone zand (S5) kwa-

men geen vondsten. Het diepere kijkgaatje was te klein 

om vondsten in de onderste laag (S6) te kunnen doen. De 

bovenste lagen (S1 t/m S4) dateren op grond van het aar-

dewerk dat hierin is aangetroffen uit de dertiende eeuw. 

De onderste laag (S6) kwam wat hoogteligging betreft al 

aardig in de buurt van de natuurlijke oeverwalafzettingen. 

Een datering in de twaalfde eeuw is stratigrafisch gezien 

mogelijk voor deze laag.

In de bodem van de verbindingssleuf naar het hoofdriool 

werd hier en daar op de dieper uitgegraven delen (op 3,40 

m +NAP) de bovenkant van het middeleeuwse lagenpakket 

geschampt. Dit betekent dat ook meer naar het midden 

van de Twijnstraat nog ongestoorde ophogingslagen uit 

de dertiende eeuw aanwezig zullen zijn.

Werkput 5

Locatie: tegenover Twijnstraat 65

Diepste punt: 3,04 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 0,8 bij 0,4 

meter. Naar beneden versmalde dit gat tot 0,5 bij 0,4 m. 

Na het graven van dit gat is een verbindingssleuf voor 

een afvoerbuis gegraven in noordelijke richting naar een 

daar al gelegen afvoerbuis. Deze verbindingssleuf was 0,8 

m breed en minder diep dan het gat voor de straatkolk. 

De bodem van de verbindingssleuf schommelde tussen 

3,30 en 3,50 m +NAP. Het dieper uitgegraven gat en de 

verbindingssleuf voor de afvoerbuis zijn samen gedocu-

menteerd als werkput 5. Van het dieper uitgegraven gat is 

het westprofiel gedocumenteerd. Van de verbindingssleuf 

is de bodem gedocumenteerd. 

Tot een diepte van 110 centimeter onder de stoep (3,30 m 

+NAP) bevonden zich recente lagen van zand. Daaronder 

zat weer tot de onderkant van de werkput (3,04 m +NAP) 

een zeer humeuze (venige) laag sterk zandige klei (S1).

Vermoedelijk betreft het hier weer een ophogingspakket. 

Het in spoor 1 aangetroffen aardewerk dateert de laag op 

zijn vroegst in de eerste helft van de dertiende eeuw.

De verbindingssleuf voor de afvoerbuis bevond zich gro-

tendeels in de recente zandlaag. Alleen langs de westrand 

van de sleuf werd weer de middeleeuwse ophogingslaag 

(S1) geschampt.

Werkput 6

Locatie: tegenover Twijnstraat 71bis/73

Diepste punt: 2,91 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 0,8 bij 0,6 

meter. Naar beneden versmalde dit gat tot 0,5 bij 0,6 

meter. Na het graven van dit gat is een verbindingssleuf 

voor een afvoerbuis gegraven in zuidoostelijke richting 

naar een daar al gelegen afvoerbuis. De verbindingssleuf 

was 0,6 meter breed en minder diep dan het gat voor de 

straatkolk. De bodem van de verbindingssleuf bevond zich 
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Afb. 5.10 Werkput 5, met de groene onderbroken streeplijn is de 
locatie van het profiel weergegeven. Schaal 1:50.
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Afb. 5.12 Werkput 6, met groene onderbroken streeplijnen zijn de locaties van de profielen weergegeven. Schaal 1:50.
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tussen 3,30 en 3,50 m +NAP. Van het dieper uitgegraven 

gat zijn gedocumenteerd: het westprofiel, het noordpro-

fiel en het oostprofiel.

In het gat waar de straatkolk moest komen lag aan de 

westkant een waterleiding die voor een diepe verstoring 

zorgde. In de minder diep verstoorde oostkant van de 

werkput kwamen onder het recente zand middeleeuwse 

lagen op 3,40 m +NAP tevoorschijn. In de profielen waren 

drie middeleeuwse lagen te onderscheiden (S1 t/m S3). 

Het betrof humeuze lagen sterk zandige klei (Kz3) met 

een opvallend schuine stand. Door deze schuine stand 

is het goed mogelijk dat het hier vullingen van een grote 

kuil betreft en niet zozeer ophogingslagen. Bij het graven 

van het gat is aardewerk uit de middeleeuwse lagen (S1 

t/m S3) verzameld. Het aardewerk is echter niet aan 

afzonderlijke lagen toe te schrijven omdat deze pas na het 

opschonen van de profielen te onderscheiden waren. Het 

betreft twee scherven die niet nauwkeuriger te dateren 

zijn dan elfde tot en met eerste helft dertiende eeuw. 

Gezien de relatief hoge ligging van deze lagen is een 

datering vroeger dan de twaalfde eeuw niet waarschijnlijk. 

De verbindingssleuf voor de afvoerleiding lag grotendeels 

in recent zand. Plaatselijk, waar de sleuf wat dieper werd 

uitgegraven (tot 3,30 m +NAP), werden middeleeuwse 

lagen geschampt.

Werkput 7

Locatie: tegenover Twijnstraat 79A-E

Diepste punt: 3,04 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 1,4 bij 0,6 

meter. Na het graven van dit gat is een verbindingssleuf 

voor een afvoerbuis gegraven in oostelijke richting naar 

het hoofdriool ter hoogte van Twijnstraat 54. De verbin-

dingssleuf was 0,50 meter breed en minder diep dan het 

gat voor de straatkolk. De bodem van de verbindingssleuf 

bevond zich rond 3,40 m +NAP. Van het dieper uitgegra-

ven gat zijn het west- en het zuidprofiel gedocumenteerd.

In het gat waar de straatkolk moest komen zat aan de 

oostkant een waterleiding die voor een diepe verstoring 

zorgde en maakte dat het kolkgat niet op volle diepte 

kon worden uitgegraven. Hier werd daarom gekozen voor 

een kleinere straatkolk dan oorspronkelijk gepland. Het 

westprofiel van werkput 7 was in ieder geval niet door 

de waterleidingsleuf verstoord. Toch zat ook hier een 

“verstoring” die zeker na de middeleeuwen te dateren zal 

zijn (S1). Een betere datering dan post-middeleeuws is 

echter niet te geven omdat in spoor 1 geen dateerbaar 

vondstmateriaal is aangetroffen. Onder spoor 1 begon 

op 3,45 m +NAP een laag humeuze sterk zandige klei 

(Kz3) die vermengd leek te zijn met jongere grond (bruine 

zandige klei met baksteen). Deze laag (S2) bestond 

waarschijnlijk uit een middeleeuwse ophoging die later 

vergraven is. Wanneer dit vergraven heeft plaatsgevonden 

is niet duidelijk omdat vondsten ontbreken. In de verbin-

dingssleuf naar de rioolput is alleen recent opgebracht 

zand waargenomen.

0 1 m

werkput 7

noordprofiel

westprofiel

sleuf voor 
afvoer

verstoord
zand

136945

136945136940

136940

45
49

00

454900

Afb. 5.14 Werkput 7, met groene onderbroken streeplijnen zijn de locaties van de profielen weergegeven. Schaal 1:50.
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Werkput 8

Locatie: In de Nicolaasstraat, tegenover Twijnstraat 22

Diepste punt: 3,02 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 1,3 bij 0,9 

meter. Omdat deze kolk direct naast het hoofdriool 

kwam te staan was het graven van een sleuf voor een 

afvoerleiding niet nodig. Van werkput 8 zijn het vlak 

(op 3,02 m +NAP), het noordprofiel en het oostprofiel 

gedocumenteerd.

Werkput 8 lag voor een groot deel in de met schoon zand 

opgevulde sleuf van het hoofdriool. De noordkant van 

de werkput viel buiten deze rioolsleuf en hier waren nog 

archeologisch relevante lagen bewaard. Tot een diepte 

van 3,87 m +NAP bestond de bodemopbouw uit zand 

met daarin veel keien van natuursteen (S1). Mogelijk 

zijn deze keien afkomstig van een ouder wegdek dat 

daar gelegen heeft. Onder deze laag bevonden zich tot 

een diepte van 3,37 m +NAP weer drie zandige lagen. 

De bovenste van deze (S2) bestond uit bruingrijs sterk 

zandige klei met veel bak-steenfragmenten. Op grond van 

het aangetroffen aardewerk is deze laag in ieder geval als 

post-middeleeuws te dateren. De losse structuur van de 

twee zandlagen daaronder (S5 en S6) doet toch vermoe-

den dat het jonge verstoringen betreft. Van 3,37 m +NAP 

tot de bodem van de werkput op 3,02 m +NAP was weer 

sprake van middeleeuwse ophogingslagen (S3 en S4). 

Aardewerk uit spoor 3 dateert deze weinig humeuze laag 

matig zandige klei (Kz2) in de dertiende eeuw. De laag 

sterk siltige klei helemaal onderin de werkput (S4) had 

weer het bekende zeer humeuze karakter en dateert op 

grond van het erin aangetroffen aardewerk eveneens uit 

de dertiende eeuw. Uit zowel S3 als S4 kwam aardewerk 

dat afkomstig was van hetzelfde stuk vaatwerk. Dit lijkt 

een aanwij-zing te zijn voor het in een keer deponeren van 

beide lagen als onderdeel van een ophogingspakket. 

Werkput 9

Locatie: tegenover Nicolaasstraat 1

Diepste punt: 3,14 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 1,5 bij 1,1 

meter. Na het graven van dit gat is een ver-bindingssleuf 

voor een afvoerbuis gegraven in noordelijke richting 

naar werkput 8 boven het hoofd-riool (zie afb. 5.17). De 

verbindingssleuf was 0,4 meter breed en iets minder diep 

dan het gat voor de straatkolk. De bodem van de verbin-

dingssleuf bevond zich rond 3,30 m +NAP. Van het dieper 
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Afb. 5.15 Werkput 7, profielen, schaal 1:40.

Afb. 5.16 Overzicht van werkput 7, foto genomen naar het 
westen.
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Afb. 5.17 Werkputten 8 en 9, met groene onderbroken 
streeplijnen zijn de locaties van de profielen weergegeven. Schaal 
1:50.
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uitgegraven gat voor de straatkolk zijn het oost- en het 

zuidprofiel gedocumenteerd.

In werkput 9 en de aansluitende verbindingssleuf voor de 

afvoerleiding bestond de bodem geheel uit recent aange-

vuld zand. Dit moet samenhangen met de leidingen die 

daar in de lengterichting van de Nicolaasstraat liepen. Op 

een diepte tussen 3,60 en 3,30 m +NAP lag een hoofdwa-

terleiding. Opmerkelijk was dat in het recente zand toch 

nog een stukje middeleeuws fundament bewaard was. 

Vermoedelijk was het bij de aanleg van de leidingen teveel 

werk om al het metselwerk weg te hakken. Aan de noord-

kant is het fundament wel weggehakt om ruimte te maken 

voor de diep liggende waterleiding. Aan de westkant leek 

het fundament ook gesloopt te zijn. Het stukje fundament 

was bewaard over een breedte van minstens 52 centime-

ter (de oostelijke begrenzing lag buiten de werkput). De 

lengte was minimaal over 70 centimeter bewaard, verder 

naar het zuiden verdween de muur onder de bestrating. 

De onderkant van het fundament is niet bereikt maar deze 

moet zeker dieper dan 3,10 m +NAP gelegen hebben. 

Omdat het stuk fundament het plaatsen van de straatkolk 

niet in de weg zat kon dit in situ bewaard blijven. Een 

baksteen die bij het machinaal graven van het gat was 

losgetrokken kon worden meegenomen. Het baksteenfor-

maat was 29x14x6 centimeter en de 5-lagenmaat van het 
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Afb. 5.18 Werkput 8, profielen schaal 1:40.
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gemetselde fundament was 42 centimeter. Een omgere-

kende 10-lagenmaat van 84 centimeter in combinatie met 

het baksteenformaat wijst op een datering van het funda-

ment in de tweede helft van de veertiende of de vijftiende 

eeuw. Dit stukje fundament was waarschijnlijk onderdeel 

van bebouwing die hier stond voordat de Nicolaasstraat 

rond 1500 werd aangelegd.

Werkput 10

Locatie: tegenover Nicolaasstraat 5

Diepste punt: 2,90 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 1,10 m bij 

1,05 m. Na het graven van dit gat is een ver-bindingssleuf 

voor een afvoerbuis gegraven in noordelijke richting naar 

het midden van de straat. De verbindingssleuf was 0,40 

m breed. Omdat de afvoerleiding onder een diep liggende 

waterleiding door moest is de verbindingssleuf vrij diep 

uitgegraven (tot 2,90 m +NAP). Van de verbindingssleuf is 

de kopse kant (noordprofiel) gedocumenteerd. De zijkant 

van de verbindingssleuf en een zijde van het gat voor de 

straatkolk zijn samen als het oostprofiel gedocumenteerd.

Afb. 5.19 Werkput 9, profielen, schaal 1:40.

Afb. 5.20 Overzicht van werkput 9 met muurfundament, foto 
genomen naar het oosten.
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In het voor de straatkolk uitgegraven gat bevond zich 

alleen recent zand dat met de onder de straat aanwezige 

leidingen verband hield. Een groot deel van de verbin-

dingssleuf naar het hoofriool bestond uit hetzelfde 

zand. Alleen aan de noordkant van de verbindingssleuf 

waren voorbij de verstoring van de diepe waterleiding 

onderin nog twee oudere lagen bewaard. De bovenste 

laag (S2) bestond uit donkerbruin zand met wat baksteen-

fragmenten. Deze laag kwam in de kopse kant van de 

verbindingssleuf (noordprofiel) op 3,40 m +NAP onder de 

verstoring van de waterleiding tevoor-schijn. Op grond 

van de in de laag aangetroffen aardewerkscherf is deze 

laag als post-middeleeuws te dateren. De laag daaronder 

(S3) bestond uit donkergrijze sterk zandige klei met wat 

baksteen-fragmenten en bevond zich in het noordprofiel 

tussen 3,20 en 2,90 m +NAP. De baksteenfragmen-ten 

dateren deze laag op zijn vroegst in de dertiende eeuw. 

Een jongere datering is echter meer aannemelijk omdat in 

de duidelijk dertiende-eeuwse ophogingslagen binnen het 

plangebied geen baksteen is aangetroffen.

Werkput 11

Locatie: tegenover Nicolaasstraat 6

Diepste punt: 2,80 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 1,6 bij 1,3 

meter tot een diepte van 2,80 m +NAP. Na het graven van 

dit gat is een sleuf van 0,4 meter breed gegraven naar de 

afvoerleiding die al in werkput 10 gelegd was. De bodem 

van de sleuf lag rond 3,30 m +NAP en is daarmee minder 

diep dan het gat dat voor de straatkolk gegraven was en 

ook minder diep dan de verbindingssleuf van werkput 10 

(op 2,90 m +NAP). Van werkput 11 zijn het noord- en het 

oostprofiel gedocumenteerd.

Hoewel werkput 11 grotendeels in de verstoring van de 

recente rioolsleuf lag was in het noordprofiel, net buiten 

de verstoring, een vermoedelijk middeleeuwse laag (S3) 

bewaard onder 3,30 m +NAP. Deze laag bestond uit zeer 

humeuze, donkergrijsbruine matig zandige klei (Kz2). 

Het humeuze materiaal was amorf venig met kleine 

houtresten (twijgjes). Uit de laag komen geen vondsten 
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Afb. 5.21 Werkput 10, met groene onderbroken streeplijnen zijn 
de locaties van de profielen weergegeven. Schaal 1:50.
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Afb. 5.22 Werkput 10, profielen, schaal 1:40.

Afb. 5.23 Overzicht van werkput 10 met aan de kopse kant van de 
sleuf het noordprofiel, foto genomen naar het noorden.
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waardoor een goede datering niet mogelijk is. Gezien de 

relatief hoge ligging is een datering in de dertiende of de 

veerteinde eeuw het meest waarschijnlijk. Bovenop spoor 

3 lag tot een hoogte van 3,60 m +NAP een laag grijsbruin 

zand met veel baksteenfragmenten (S2). Omdat dateer-

baar materiaal uit deze laag ontbreekt, is de datering niet 

duidelijk. Een vrij recente datering lijkt gezien de samen-

stelling van de laag, zand met veel baksteenfragmenten, 

wel aannemelijk.

Werkput 12

Locatie: tegenover Nicolaasstraat 9

Diepste punt: 2,45 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 1,3 bij 1,15 

meter tot een diepte van 2,45 m +NAP. Na het graven 

van dit gat is een verbindingssleuf voor een afvoerbuis 

gegraven in noordelijke richting naar het hoofdriool. 

De verbindingssleuf was 0,6 meter breed en de bodem 

bevond zich op 2,75 m +NAP. Een zijkant van de verbin-

dingssleuf en een zijde van het gat voor de straatkolk zijn 

samen als het westprofiel gedocumenteerd.

Het gat voor de straatkolk lag grotendeels in de versto-

ring van de waterleiding. Onder deze verstoring en op 

een hoger niveau in de verbindingssleuf (3,10 m +NAP) 

bevond zich een zandlaag met baksteenfragmenten (S1). 

De roodbakkende aardewerkscherven uit deze laag zijn in 

ieder geval ruim na de middeleeuwen te dateren. De lagen 

daarboven (S2 t/m S4) bestonden eveneens uit zand met 

baksteenfragmenten.
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Afb. 5.24 Werkput 11,met groene onderbroken streeplijnen zijn 
de locaties van de profielen weergegeven. Schaal 1:50.
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Afb. 5.25 Werkput 11, profielen, schaal 1:40.
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Afb. 5.26 Werkput 12, met de groene onderbroken streeplijn is de 
locatie van het profiel weergegeven. Schaal 1:50.
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Afb. 5.27 Werkput 12, profiel, schaal 1:40.

Werkput 13

Locatie: tegenover Nicolaasstraat 13

Diepste punt: 2,05 m +NAP

Voor de straatkolk is een gat gegraven van 1,4 bij 0,95 

meter tot een diepte van 2,05 m +NAP. Na het graven van 

dit gat is een verbindingssleuf voor een afvoerbuis ge-

graven in noordelijke richting tot het midden van de weg. 

Deze verbindingssleuf was 0,5 meter breed en de bodem 

bevond zich op dezelfde diepte als de bodem van het gat 

voor de straatkolk (2,05 tot 2,10 m +NAP). Een zijkant 

van de verbindingssleuf en een zijde van het gat voor de 

straatkolk zijn samen als het westprofiel gedocumenteerd.

Een groot deel van werkput 13 lag in een diepe kuil die 

machinaal gegraven en dichtgestort was. Deze puinkuil uit 

de twintigste eeuw werd weer doorsneden door de versto-

ring van de waterleiding. Alleen de uiterste westrand van 

werkput 13 was niet verstoord door de puinkuil. Hier kon 

onder 2,45 m +NAP in het westprofiel een middeleeuwse 

laag gedocumenteerd worden. Deze laag (S1) bestond 

uit klei met houtkool maar was niet humeus (venig) zoals 

vaak het geval was bij de lagen uit de dertiende eeuw 

onder de Twijnstraat. Als enige vondst uit deze laag komt 

een kogelpotscherfje dat waarschijnlijk nog voor het mid-

den van de dertiende eeuw te dateren is.
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Afb. 5.28 Werkput 13, met de groene onderbroken streeplijn is de 
locatie van het profiel weergegeven. Schaal 1:50.
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Afb. 5.29 Werkput 13, profiel, schaal 1:40.
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Afb. 5.30 Overzicht van werkput 13, foto genomen naar het westen.
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6 Vondsten

Bij het archeologisch onderzoek zijn 87 vondsten gebor-

gen. Het betreft 161 fragmenten aardewerk, 10 ijzerslak-

ken, 4 stukken natuursteen en 11 dierlijke botten waarvan 

1 dusdanig bewerkt is dat het als een artefact aangemerkt 

kan worden. Verder is nog 1 baksteen met aanklevende 

mortel uit het muurfundament van werkput 9 meegeno-

men om als monster bewaard te worden. Vanwege de zeer 

geringe hoeveelheid bot en natuursteen zijn deze beide 

vondstcategorieën niet aan specialisten voorgelegd.

6.1 Aardewerk

De 61 fragmenten aardewerk hebben samen een ge-

wicht van 1534,7 gram. De bulk van het aar-dewerk (52 

scherven) is in de elfde tot en met de dertiende eeuw te 

dateren. Het gaat daarbij dan om Pingsdorf-aardewerk, 

Maaslands-aardewerk, blauwgrijs-aardewerk, kogelpot-aar-

dewerk, proto-steengoed en bijna-steengoed. Aardewerk 

dat typisch is voor veertiende en de vijftiende eeuw ont-

breekt. Een klein aantal scherven is post-middeleeuws en 

lijkt uit grote verstoringen te komen. Dit handjevol post-

middeleeuwse scherven wordt hier verder niet besproken.

Pingsdorf-aardewerk

Van de 6 gevonden fragmenten zijn 3 aan een bepaalde 

vorm toe te schrijven.

- (vnr. 01) rand met een aanzet voor een lint-oor afkom-

stig van een type tuitpot (pi-pot-2)21

- (vnr. 02) rand van een hoge beker (pi-bek-2)22

- (vnr. 02) bodem van waarschijnlijk een bolle beker 

(pi-bek-1)

Deze vormen zijn in de twaalfde eeuw te dateren waarbij 

de hoge beker eerder na het midden van die eeuw te 

plaatsen is.

Maaslands-aardewerk

Er is slechts 1 fragment gevonden

- (vnr. 04) bodemfragment met een uitgeknepen standvin

Waarschijnlijk van een kleine kan. Dit fragment zal in 

de late twaalfde of dertiende eeuw gedateerd moeten 

worden.

Blauwgrijs aardewerk

Onder het blauwgrijs aardewerk zijn producten uit 

Paffrath en uit de regio rond Elmpt te herkennen. In totaal 

betreft het 12 fragmenten. Daarvan kunnen 3 als afkom-

stig uit Elmpt herkend worden. Het aardewerk uit Elmpt 

komt in Utrecht in de tweede helft van de twaalfde eeuw 

en de dertiende eeuw voor maar dan in relatief kleine 

hoeveelheden.

- (vnr. 05) 2 dikke wandfragmenten van een grote 

handgevormde pot, mogelijk een grote kogelpot of een 

voorraadpot

vnr. put spoor soort spoor aardewerk bot metaalslak natuursteen baksteen

1 1 1 ophogingslaag 15 1 5

2 3 3 ophogingslaag 12 3 1

3 4 1 en 2 ophogingslagen 3 4

4 4 3 en 4 ophogingslagen 8 1 1

5 5 1 ophogingslaag 5 3 2

6 6 1, 2 en 3 (ophogings)lagen 2 1

7 8 2 laag 4 3

8 8 3 ophogingslaag 2

9 8 4 ophogingslaag 3

10 9 2 fundament 1

11 10 2 laag 1

12 12 2 (ophogings)laag 6

13 13 2 ophogingslaag

61 11 10 4 1

1,534 0,528 0,950 0,653 4,190

aantallen per categorie

gewicht per categorie (kg)

Tabel 6.1 Overzicht van de aantallen vondsten per vondstcategorie.
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- (vnr. 02) randfragment van een kom. Een weinig voorko-

mende vorm waarvan nagenoeg identieke randen uit Wijk 

bij Duurstede bekend zijn.23

De overige 9 fragmenten zijn tot het Paffrath-type 

aardewerk te rekenen. Het betreft randen en wanden 

van kleine kogelpotten. Dit aardewerk komt in Midden-

Nederland voor vanaf de elfde eeuw tot in de dertiende 

eeuw. In Utrecht is het vooral in de twaalfde eeuw een veel 

voorkomend soort aardewerk.

- (vnr. 01) rand Verhoeven type 524

- (vnr. 06) rand Verhoeven type 6

Kogelpot-aardewerk

Van deze moeilijk nauwkeurig te dateren groep aardewerk 

zijn 9 fragmenten gevonden waarvan 3 randen.

- (vnr. 01) rand (kp-kog-14)

- (vnr. 02) rand (kp-kog-06)

- (vnr. 04) rand (kp-kog-06), vingergroeven op schouder, 

randvorm als Verhoeven type 6

Deze vormen zijn in de twaalfde en de dertiende eeuw te 

plaatsen. De kogelpot met vingergroeven (vnr. 04) ver-

schijnt daarbij pas na het midden van de twaalfde eeuw.

Proto-steengoed

Deze aardewerkgroep is kenmerkend voor de dertiende 

eeuw. Er zijn 21 fragmenten gevonden (2 randen, 5 bo-

dems, 14 wanden). Het overgrote deel van de fragmenten 

zal afkomstig zijn van drinkkannen. Slechts 1 rand is met 

zekerheid aan een kleine beker toe te schrijven.

- (vnr. 04) rand van kleine beker (s5-bek-1/3/6/7), 

Beckmann randvorm 3Q/R25

- (vnr. 05) dikke geprofileerde rand van een kan (s5-

kan-1), Beckmann randvorm 1B

De rand van de kan (vnr. 05) is in de eerste helft van de 

dertiende eeuw te dateren. Het baksel is echter zeer hard 

en lijkt op bijna-steengoed.

Bijna-steengoed

Deze aardewerkgroep is een hardgebakken voortzetting 

van het proto-steengoed. Het komt voor in het laatste 

kwart van de dertiende en het begin van de veertiende 

eeuw. Tot deze aardewerkgroep horen 3 fragmenten 

van kannen. Het betreft 2 wanden en 1 bodem uit de 

vondstnummers 1, 2 en 3. Het onderscheid tussen bijna-

steengoed en proto-steengoed blijft enigszins subjectief 

en kan tot verrassingen leiden (zie vnr. 05 onder 

proto-steengoed).

Tussen het aardewerk zitten geen fragmenten die per se 

ouder moeten zijn dan de twaalfde eeuw. Mogelijk is dit 

wel het geval, maar zijn ze niet als zodanig te herkennen. 

In dat geval is het waarschijnlijk wel opspit. Omdat het 

als twaalfde-eeuwse te dateren aardewerk vaak samen 

met proto-steengoed is gevonden moeten we ook hierbij 

vooral aan opspit denken.

6.2 Overig vondstmateriaal, metaal-
slak, natuursteen, dierlijk bot

Metaalslakken

Er zijn 10 metaalslakken gevonden (totaal 949,6 gram) die 

samenhangen met het smeden van ijzer26

- (vnr. 01) 5 smeedslakken (samen 576,8 gram) waaronder 

een grote en relatief zware slak (427,6 gram)

- (vnr. 04) een grote smeedhaardslak (202,3 gram) met 

daaraan vastgekoekt de verbrande klei van de haard/oven

- (vnr. 06) een relatief zware smeedhaardslak (102,1 gram)

- (vnr. 07) 3 fragmenten smeedhaardslak, zeer licht en 

poreus (samen 68,4 gram), uit post-middeleeuws spoor

Interessant zijn vooral de slakken uit de middeleeuwse 

ophogingslagen (vnrs. 01, 04 en 06). Mogelijk hebben 

langs de Twijnstraat een of meer smederijen gestaan in de 

Afb. 6.1 Smeedhaardslak (vnr. 04). Aan de onderkant zit de aangekoekte (gebakken) klei.
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dertiende eeuw. Het is echter ook mogelijk dat de slakken 

met grond van elders uit de stad zijn meegekomen.

De smeedhaardslak met aangekoekte klei (vnr.04) is een 

opvallende vondst. Dit verschijnsel komt vaker voor bij 

smeedhaardslakken. De zogenaamde haard waarin de 

slakken verhit werden om de laatste onzuiverheden eruit 

te kunnen hameren was in feite niets meer dan een plaat 

van klei met opstaande wandjes.27 De aan de smeedhaard-

slak gekoekte klei zal waarschijnlijk van een dergeijke 

haard afkomstig zijn.

Natuursteen

Er zijn 4 stuks natuursteen gevonden (861,8 gram)

- (vnr. 02) een stuk tufsteen (308,0 gram)

- (vnr. 04) een stuk gneiss met veel witte mica (208,8 

gram)

- (vnr. 05) een stuk wit gangkwarts (295,4 gram)

- (vnr. 05) een stukje tufsteen (49,6 gram)

Dierlijk bot

In totaal zijn 11 dierlijke botten van middel grote en 

grote zoogdieren gevonden (totaal 527,5 gram). Op veel 

van de botten komen haksporen voor die bij het slachten 

zijn ontstaan. Een bot van 27,8 gram uit vnr. 05 is echter 

dusdanig bewerkt dat het als een artefact aangemerkt kan 

worden. Het is een vlak gesneden stuk bot met een gaatje 

erdoor. De functie is niet duidelijk maar het zou een heft 

voor gereedschap of een mes geweest kunnen zijn.

Afb. 6.2 Bewerkt bot met gaatje aan de onderkant (vnr. 05).
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7 Onderzoeksvragen en synthese

7.1 Onderzoeksvragen

In het Programma van Eisen zijn een aantal onderzoekvra-

gen geformuleerd.28 Deze vragen zullen hier afzonderlijk 

beantwoord worden.

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

archeologische resten?

De vroegste archeologische vondsten (aardewerk) dateren 

uit de twaalfde eeuw. Ze zijn samen met aardewerk uit de 

dertiende eeuw aangetroffen in ophogingslagen. Het be-

treft dus zeer waarschijnlijk opspit. De oudste sporen zijn 

de al genoemde ophogingslagen uit de dertiende eeuw 

met daarin een houten balk en een rij houten paalstaken 

die ook uit de dertiende eeuw moeten dateren gezien hun 

stratigrafische ligging.

- Waar bevinden zich nog resten van middeleeuwse 

wegen?

Uit het onderzoek in 1985 is gebleken dat langs de 

oostkant van de Twijnstraat een middeleeuwse weg liep. 

De graafwerkzaamheden die tijdens de begeleiding aan 

deze kant uitgevoerd werden vonden plaats binnen het 

al verstoorde tracé van het riool. Hier waren dus geen 

resten van wegen meer aan te treffen. In de ongestoorde 

dertiende-eeuwse ophogingslagen langs de westkant van 

de Twijnstraat is wel hout aangetroffen maar het is niet 

duidelijk of dit verband houdt met een eventuele weg.

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

stratigrafie van het wegdek?

Er is geen eenduidig wegdek aangetroffen.

- Is het wegdek nauwkeurig te dateren aan de hand van 

vondstmateriaal of door dendrochronologische datering 

van houtresten?

Er is geen eenduidig wegdek aangetroffen.

-Zijn er ook aanwijzingen voor een onverharde weg tijdens 

de pre-stedelijke fase (elfde eeuw)?

Het graafwerk ging niet diep genoeg om het elfde-eeuwse 

niveau te bereiken.

- Kunnen de ophogingslagen onder de weg nauwkeurig 

gedateerd worden aan de hand van vondstmateriaal?

De middeleeuwse weg is niet aangetroffen. De ophoging-

slagen kunnen met de beperkte hoeveelheid vondstmate-

riaal niet nauwkeuriger gedateerd worden dan dertiende 

eeuw.

- Kan de laag direct boven het wegdek gedateerd worden 

en is hieruit af te leiden wanneer het houten wegdek uit 

gebruik is geraakt?

De middeleeuwse weg is niet aangetroffen. De ophoging-

slagen kunnen met de beperkte hoeveelheid vondstmate-

riaal niet nauwkeuriger gedateerd worden dan dertiende 

eeuw.

- Waar bevinden zich resten van houtbouw (kraamsteden) 

langs de weg?

Hout is aangetroffen in de werkputten 1 en 3. Omdat de 

werkputten zeer klein zijn is het echter niet duidelijk of 

dit onderdeel is van kraamsteden of van een ander soort 

structuren.

- Zijn lemen vloeren te herkennen die mogelijk bij hout-

bouw horen?

Nee, er zijn geen leemvloeren aangetroffen.

- Zijn de kraamsteden nauwkeurig te dateren aan de 

hand van vondstmateriaal of door dendrochro-nologische 

datering van houtresten?

Van het hout dat is aangetroffen in de werkputten 1 en 3 

is niet duidelijk of het wel van kraamsteden was. De hou-

ten balk in werkput 1 is in situ bewaard gebleven omdat 

deze niet verder bedreigd werd. Ook de houten staken 

in werkput 3 werden niet verder bedreigd waardoor ze in 

situ zijn ach-tergebleven. Omdat de grond waarin het hout 

zich bevond chemisch verontreinigd was kon het zonder 

zwaarwegende reden bergen en meenemen van het hout 

op weerstand van de verantwoordelijke bodemsaneerders 

rekenen. Door het in situ achterblijven van het hout zijn 

dendrochronologische dateringen niet mogelijk. Op grond 

van het vondstmateriaal is het hout niet nauwkeuriger te 

dateren dan dertiende eeuw.
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- Is er een fasering binnen de houtbouw te herkennen?

Nee, het betreft een geïsoleerd aangetroffen balk en een 

rij paaltjes die tot een enkel fase lijkt te horen. 

- Zijn er nog andere sporen van gebouwen of resten 

die verband houden met bewoning (bijv. fundamenten, 

beerputten, hekwerk)?

In werkput 8 is een klein stuk van een muurfundament 

aangetroffen. Dit fundament kan gehoord hebben bij een 

gebouw dat daar in de late veertiende of de vijftiende 

eeuw stond voordat de Nicolaasstraat rond 1500 is 

aangelegd.

7.2 Synthese

In hoofdstuk 2 is afgaand op oud onderzoek een beeld 

geschetst van de landschappelijke situatie tijdens de 

beginfase van de bewoning langs de Twijnstraat, in de 

elfde en de twaalfde eeuw. Toch blijkt dit beeld wat 

minder eenduidig dan het lijkt. Zo schetst de opgraver van 

de grote opgraving uit 1992 ten oosten van de Twijnstraat 

aanvankelijk een vergelijkbaar beeld.29 In een latere publi-

catie kan hij zich echter niet meer vinden in een Rijnloop 

ten westen van de Twijnstraat en een evenwijdig hieraan 

gelegen oeverwal onder de Twijnstraat.30 Een belangrijke 

reden voor deze gedachteverandering lijkt te liggen in 

het niet aantoonbare bestaan van een voortzetting van de 

Rijn ten noorden van de bocht in de Oudegracht. Dit niet 

kunnen aantonen van een restgeul tussen de bocht van 

de Oudegracht en de bocht van de Kromme Nieuwegracht 

is inderdaad problematisch. Toch lijkt ook recenter 

onderzoek van met name Twijnstraat 65 uit 2009 te 

wijzen op een middeleeuwse restgeul in de bocht van de 

Oudegracht.31 Verder archeologisch en fysisch geografisch 

onderzoek om deze tegenstrijdigheid op te lossen is 

noodzakelijk.

In latere publicaties geeft dezelfde auteur ook voor de 

strook langs de oostkant van de Twijnstraat en wat verder 

naar het noorden langs de Oudegracht een herinterpre-

tatie voor het vroegste landgebruik.32 Kleine, naar het 

oosten afwaterende greppels worden op grond van hun 

stratigrafische ligging en aan de hand van enkele vond-

sten in de vroege middeleeuwen gedateerd, waarschijnlijk 

in de achtste eeuw. De zeer geringe hoeveelheid vondst-

materiaal maakt bewoning in deze periode ter plaatse 

echter weinig waarschijnlijk. Het lijkt dus om greppels 

te gaan die samenhangen met agrarische activiteiten in 

deze strook. Uit de bodemopbouw maakt de auteur ook 

op dat het gebied in deze periode nog een regelmatige 

wateroverlast kende.

Uit afbeelding 7.1 blijkt dat er aan het begin van de 

twaalfde eeuw al een hoogteverschil op de top van de 

natuurlijke afzettingen was tussen de Twijnstraat en het 

gebied oostelijk daarvan. De in de afbeelding weergege-

ven hoogte bij de Nicolaïkerk is het niveau van de vloer 

binnen de kerk. Vermoedelijk lag de vloer zelfs wat hoger 

dan het maaiveld buiten. De kerk is dus gebouwd op een 

ongunstig gelegen laagte, gezien ten opzichte van de 

Twijnstraat. Dit hoogteverschil suggereert ook weer dat 

de Twijnstraat op een oeverwal lag. Door ophogingsac-

tiviteiten vanaf de twaalfde eeuw nam dit hoogteverschil 
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Afb. 7.1 Reconstructie van de maaiveldhoogten in verschillende periodes onder de Nicolaasstraat. De hoogtes zijn waargenomen bij 
archeologische onderzoeken (zie hoofdstuk 2).
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tussen de Twijnstraat en het gebied rond de kerk alleen 

maar toe. 

De vroegste aantoonbare bewoning langs het plangebied 

dateert nog steeds uit de elfde eeuw.33 De archeologi-

sche begeleiding heeft geen vondsten uit de elfde eeuw 

opgeleverd. Daarvoor reikte het graafwerk niet diep 

genoeg. Het diepste graafwerk reikte tot in de ophoging-

slagen uit de dertiende of mogelijk nog late twaalfde 

eeuw. In twee werkputten is daarbij hout aangetroffen in 

de ophogingslagen. In werkput 1 betrof het een balk. In 

werkput 3 betrof het een rij paalstaken van onbekende 

lengte die evenwijdig liep aan de Twijnstraat. Dit voor 

zover het mogelijk was binnen de kleine werkput een 

oriëntatie te bepalen over een afstand van 60 cm. De 

begeleiding heeft in ieder geval aangetoond dat plaatselijk 

onder de Twijnstraat nog de resten van houten structuren 

aanwezig zijn. Daarbij kan het dan zowel om resten van 
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de zogenaamde kraamsteden gaan als om resten van 

middeleeuwse wegen.

In afbeelding 7.2 zijn de in 1985 aangetroffen resten van 

de kraamsteden en het houten wegdek weergegeven. 

Deze resten zijn destijds aangetroffen in een paar kleine 

gebieden onder de Twijnstraat. Zeer waarschijnlijk zijn op 

veel meer plaatsen onder de Twijnstraat nog vergelijkbare 

resten aanwezig. In een intern verslag van de gemeente 

Utrecht wordt vermeld dat de kraamsteden ten westen van 

het houten wegdek zijn gevonden bij het graven van een 

nieuw wegcunet naast de rioolsleuf.34 Tijdens de werk-

zaamheden is door de afdeling Wegen en Bestratingen 

van de gemeente Utrecht besloten dat het wegcunet ook 

minder diep uitgegraven kon worden waardoor de overige 

houtresten onder de Twijnstraat niet meer bedreigd 

werden. Dit besluit zal van invloed zijn geweest op het 

verspreidingsbeeld van de aangetroffen houtresten. 

Het vondstmateriaal was grotendeels wat te verwachten 

was in het middeleeuwse ophogingspakket. Opvallend was 

het voorkomen van smeedslakken in de dertiende-eeuwse 

ophogingslagen. Het is echter de vraag of dit wijst op 

ijzerbewerking in de dertiende eeuw langs de Twijnstraat. 

De mogelijkheid bestaat dat het ophogingsmateriaal 

onder de Twijnstraat van elders uit de stad is aangevoerd.

Afb. 7.2 De in 1985 aangetroffen resten van de kraamsteden en 
het houten wegdek (bruin) weergegeven ten opzichte van de nabij 
gelegen werkputten.
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