
Utrecht.nl

Keistraat 24 Polman’s huis

KEI02: Archeologische begeleiding

Basisrapportage Archeologie 161
Keistraat 24 (Utrecht)





1 

KEI02: Archeologische begeleiding Keistraat 24 (Utrecht)

Basisrapportage Archeologie 161

Keistraat 24 Polman’s huis

Marc Duurland

Erfgoed gemeente Utrecht

Stadhuisbrug 1

3511 JK Utrecht

Januari 2021

Met een bijdrage van:

 

Marieke Arkema



2 

Administratieve gegevens van het project

Projectnaam en- code:

Keistraat 24; KEI02

Locatie:

Keistraat 24 Utrecht

Onderzoeksmeldingsnummer: 

4660573100

Landelijke centrumcoördinaat:

136886, 456044

Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht

Coördinator vanuit de gemeente (bevoegd gezag): 

L. du Piêd

Uitvoerder:  

Erfgoed gemeente Utrecht

Stadhuisbrug 1

3511 JK Utrecht

Dagelijkse leiding archeologische begeleiding:

M. Duurland

Uitvoering veldwerk:

14 januari t/m 1 februari 2019

Beheer en plaats van documentatie:

Erfgoed gemeente Utrecht

Stadhuisbrug 1

3511 JK Utrecht 

ISBN:

978-94-92694-55-3

Goedkeuring senior KNA-archeoloog:

A.M. Bakker 

27 januari 2021

Goedkeuring bevoegd gezag:

L. du Piêd

27 januari 2021



3 

Inhoudsopgave

Samenvatting 5

1 Inleiding 7

2 Landschappelijke, archeologische en 
historische achtergronden 11

3 Werkwijze van de civiele aannemer   
en de begeleiding 15

4 Archeologische begeleiding: sporen   
en structuren 17

4.1 Vlak 1  17

4.2 Vlak 2  17

4.3 Vlak 3  19

4.4 Profielen onder west- en noordmuur 21

4.5 Vondsten 22

5 Diepere bodemopbouw (M. Arkema) 23

6 Aardewerk (M. Duurland) 25

7 Synthese 27

Noten 28

Literatuur 29

Colofon 30



4 



5 

Samenvatting

Het pand gelegen aan de Keistraat 24 (Polman’s huis) 

werd gerenoveerd en verbouwd tot hotel. Binnen het pand 

werd een ruimte van net geen 50 m2 ontgraven tot een 

diepte van 2,0 m+NAP. Twee muren rondom deze ruimte 

werden onderstroomd omdat de fundamenten ervan niet 

diep genoeg reikten.

Tot circa 2,6 m+NAP bestond de bodem uit puingrond die 

waarschijnlijk te relateren is aan grootschalige verbou-

wingen in de jaren 60 van de negentiende eeuw. Onder 

de puingrond bevond zich een middeleeuws ophogings-

pakket dat voor een groot deel later weggegraven moet 

zijn. Onder de muren reikten de ophogingslagen nog tot 

2,8 m+NAP. Hier werden in de bovenkant van wat nog 

bewaard was van het ophogingspakket veertiende-eeuwse 

steengoedscherven aangetroffen. Met een grondboring 

kon worden vastgesteld dat het ophogingspakket zeker 

tot 0,95 m+NAP doorliep. Nog diepere lagen (tot 0,35 

m+NAP) zouden eventueel ook als ophogingslagen geïn-

terpreteerd kunnen worden maar dat is niet met zeker-

heid te zeggen. Gezien de diepte waarop de lagen in de 

boring onder vlak 3 zijn aangetroffen is het waarschijnlijk 

beter om te spreken van opvullings- of aanplempingsla-

gen. Hiermee zal de laagte die ontstond na de afdamming 

van de hier gelegen middeleeuwse Rijntak zijn opgevuld. 

Het beddingzand van deze Rijntak is in de boring aange-

troffen op 0,85 m-NAP.

De sporen en structuren die zijn aangetroffen bestonden 

uit een negentiende-eeuws muurtje, een beerput die op 

z’n vroegst uit de zeventiende eeuw dateert en drie of vier 

kuilen. De kuilen dateren vermoedelijk uit de zestiende 

of zeventiende eeuw. Er zijn geen aanwijzingen dat ter 

plaatste van de ontgraving of de zeer onmiddellijke omge-

ving ervan bebouwing stond in de late middeleeuwen.
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Afb. 1.1 De locatie van het onderzoeksgebied Keistraat 24 (KEI02) aangegeven met de rode ster op landelijk en stedelijk niveau.
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1 Inleiding

Aanleiding

Het pand gelegen aan de Keistraat 24 (Polman’s huis) 

werd gerenoveerd en verbouwd tot hotel (afb. 1.1 en 1.2). 

Het pand is een rijksmonument (nr. 514232). Op één deel 

na was het pand geheel onderkelderd. Het plan was om 

dit niet onderkelderde gedeelte alsnog uit te graven om 

hier een ondergrondse bedrijfsruimte te kunnen realiseren 

(afb. 1.3 en 1.4). De ruimte zou daartoe tot 2,05 m+NAP 

ontgraven worden. Omdat de onderkanten van de muren 

aan de west en noordkant minder diep reikten moesten 

deze onderstroomd worden. De oppervlakte van de te ont-

graven ruimte bedroeg 45,78 m2 (8,4 x 5,45 m). Voor het 

onderstromen van de muren moesten nog eens graafwerk-

zaamheden uitgevoerd worden over een oppervlakte van 

3,13 m2 (10,45 x 0,3 m). De totale oppervlakte waarover 

graafwerkzaamheden uitgevoerd werden bedroeg 48,92 

m2 (45,78 + 3,13 m2).

Motivering

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. Op de gemeente-

lijke archeologische waardenkaart bevindt het plangebied 

zich in een gebied van “hoge archeologische waarde” (afb. 

1.5). In gebieden van hoge archeologische waarde geldt 

een vergunningplicht wanneer over een oppervlakte van 

meer dan 50 m2 en dieper dan 0,5 meter onder maaiveld 

gegraven wordt. Als maaiveld geldt daarbij het niveau van 

de aangrenzende straat. Omdat in dit specifieke geval de 

te ontgraven oppervlakte met 48,9 m2 binnen de vrijstel-

lingsgrens van 50 m2 viel, was er geen vergunningplicht.

Binnen de gemeente Utrecht worden regelmatig niet-

archeologische graafwerkzaamheden uitgevoerd waarbij 

archeologische resten worden aangetroffen. Vaak 

betreffen dit graafwerkzaamheden die binnen de vrijstel-

lingsgrenzen voor archeologisch onderzoek blijven of 

waar op basis van de archeologische waardenkaart geen 

onderzoeksverplichting (meer) voor geldt. Hoewel er geen 

sprake is van een onderzoeksplicht voor de initiatiefne-

mer/ontwikkelaar geldt volgens de erfgoedwet wel een 

meldingsplicht als archeologische vondsten worden ge-

daan. Deze vondsten moeten voor onderzoek beschikbaar 
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Afb. 1.2 De locatie van het onderzoeksgebied (de ontgraving) op lokaal niveau, aangegeven in rood.
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worden gesteld. In deze gevallen is het noodzakelijk om 

direct of op zeer korte termijn een archeologische waar-

neming of noodopgraving te kunnen uitvoeren. Omdat in 

de te ontgraven ruimte archeologisch relevante sporen 

en vondsten verwacht werden heeft het bevoegd gezag 

besloten een archeologische begeleiding te laten uitvoe-

ren. De opdrachtgever voor de archeologische begeleiding 

was in dit geval de gemeente Utrecht.

Uitvoering en personeel

De archeologische begeleiding is door M. Duurland uitge-

voerd van 14 januari tot en met 1 februari 2019 volgens 

het Programma van Eisen.1 De technische uitwerking 

van de archeologische velddocumentatie is eveneens 

uitgevoerd door M. Duurland. Vanaf het laatste vlak heeft 

M. Arkema (senior KNA prospector) een grondboring 

gezet om de diepere ondergrond te onderzoeken. Zij 

was ook verantwoordelijk voor de boorbeschrijving en 

interpretatie van de boorresultaten. De kaarten en afbeel-

dingen in dit rapport zijn gemaakt en/of bewerkt door G. 

Beeuwkes, M. Duurland en E. van Wieren, tenzij anders 

vermeld bij de afbeelding. Het specialistisch onderzoek 

aan het aardewerk en de rapportage hierover is uitgevoerd 

door M. Duurland. De redactie van dit rapport deed L. du 

Piêd. Alle hier genoemde personen zijn werkzaam bij de 

afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht.

Afb. 1.3 Situatie van het plangebied (perceel Keistraat 24) op kelderniveau voorafgaand aan de verbouwingen. Met een rode omtrek is 
de te ontgraven ruimte aangegeven.

Afb. 1.4 Dwarsdoorsnede van het plangebied (perceel Keistraat 24) voorafgaand aan de verbouwingen. Met een rode omtrek is de 
ontgraving aangegeven. Op de plantekening reiken de funderingen van de muren dieper dan in werkelijkheid het geval is.
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Afb. 1.5 Het onderzoeksgebied (blauw) geprojecteerd op de Archeologische Waardenkaart van de gemeente Utrecht. De gebieden van 
hoge archeologische waarde zijn rood gekleurd.
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Afb. 2.1 De rivierlopen in en rond de stad Utrecht. De Romeinse Rijn en Vecht zijn lichtgroen en de vroegmiddeleeuwse rivieren 
zijn donkergroen. In donkerblauw zijn de laatmiddeleeuwse rivierlopen weergegeven. De grijze vlakken laten zien waar gedurende 
de middeleeuwen erosie plaatsvond. Met een rode ster is de locatie van het onderzoeksgebied aangegeven. Bron: M. van Dinter, 
ongepubliceerd.
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2 Landschappelijke, archeologische 
en historische achtergronden

De aanwezigheid van rivieren is van grote invloed geweest 

op de ontwikkeling van Utrecht. De rivieren wierpen 

oeverwallen op waar men zich graag op vestigde. Het 

onderzoeksgebied bevindt zich op een dergelijke oeverwal 

ten zuiden van een middeleeuwse tak van de Rijn (afb. 

2.1). Deze Rijntak liep in de late middeleeuwen (tot in de 

dertiende eeuw) over de huidige Kromme Nieuwegracht, 

de Jansdam, de Minrebroederstraat en de Ganzenmarkt 

naar de Oudegracht. De Rijn stroomde in de Romeinse tijd 

vlak langs het Romeinse fort onder het huidige Domplein. 

Vanaf de Romeinse tijd migreerde de rivier in noordelijke 

richting tot aan z’n laatmiddeleeuwse loop.2 Daarbij werd 

de rivier steeds minder watervoerend. Na de afdamming 

van de Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 was de rivier 

nog maar een schim van de Rijn die in de Romeinse tijd de 

rijksgrens van het Romeinse Rijk vormde.

De invloed van deze Rijntak gedurende de middeleeuwen 

in de Utrechtse binnenstad blijkt uit opgravingen bij het 

Stadhuis op de Minrebroederstraat/Ganzenmarkt. Hier 

werden een dijklichaam uit de tiende eeuw en beschoei-

ingen uit de elfde tot dertiende eeuw gevonden.3 Kort na 

1122 werd direct ten noorden van het perceel Keistraat 

24, in wat nog resteerde van de rivier een dam aangelegd, 

de Jansdam.4 De huidige straatnaam Jansdam herinnert 

nog aan deze dam. Tussen 1390 en 1393 werd ten oosten 

van de dam, in het restant van de voormalige Rijnloop, de 

Kromme Nieuwegracht aangelegd en via de Drift verbon-

den met de noordelijke stadsbuitengracht.

In de middeleeuwen was de huidige binnenstad van 

Utrecht grotendeels bezit van de kapittels. Deze kapit-

tels waren kloosterordes bestaande uit kanunniken. Dit 

waren geestelijken die, in tegenstelling tot monniken, 

niet aan strenge regels gebonden waren. Kanunniken 

waren wel gebonden aan de algemene verplichtingen 

van een geestelijke en dienden een gemeenschappelijke 

levenswijze te volgen, maar mochten gaan en staan waar 

ze wilden en eigen bezit hebben.5 De terreinen die in het 

bezit waren van deze kloosterordes werden vaak door 

muren of grachten afgebakend van de rest van de stad 

en genoten bestuurlijke en juridische zelfstandigheid. Dit 

waren de zogenaamde immuniteiten. Rondom het plan-

gebied bevonden zich de immuniteiten van Oudmunster, 

Sint-Jan, Sint-Pieter en de Dom. De locatie van Keistraat 

24 bevond zich binnen de Domimmuniteit. Gezien de 

ligging grenzend aan de immuniteit van Sint-Pieter werd 

lang gedacht dat het terrein daartoe behoorde. Sinds 

1994 is echter bekend dat dit deel van de stad onder de 

Domimmuniteit viel. Als reden voor deze excentrische 

ligging worden het ruimtegebrek van het Domkapittel en 

de dertiende-eeuwse invulling van de voormalige Rijnloop 

genoemd.6 Omstreeks 1050 werd zowel het Domkapittel 

als het kapittel van Oudmunster opgericht. Beide kapittels 

hadden hun eigen goederenbezit en kapittelterrein. Het 

oude Romeinse fort, onder het huidige Domplein, werd 

verdeeld over deze twee kapittels en het Domkapittel 

verkreeg het noordelijke deel.

Binnen het blok (van noord kloksgewijs naar west) van de 

Jansdam, de Keistraat, Achter St. Pieter en de Domstraat 

bevonden zich in de middeleeuwen twee claustrale 

huizen. Claustrale huizen bevonden zich op een claus-

traal perceel (claustrum) en waren in bezit van de eerder 

genoemde kanunniken. Van het bestaan van de claustrale 

huizen binnen dit blok werd voor het eerst melding 

gemaakt in 1334.7 Beide percelen waren vermoedelijk in 

bezit van één en dezelfde persoon gedurende het eind van 

de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw. Vanaf 

1436 was het terrein weer in handen van twee personen.

Op het oostelijke claustrale perceel, waar zich nu de 

Keistraat bevindt, lag het claustrale huis aan de zuidkant 

van het perceel, ter plaatse van Achter Sint-Pieter 4 en 6 

(afb. 2.2). Het perceel werd in 1503 in tweeën gesplitst 

en verkocht, waardoor er nu drie langgerekte claustrale 

percelen lagen binnen dit blok.8 Of zich op het claustrale 

perceel slechts één gebouw bevond, is niet zeker. Op 

claustrale percelen stonden vaak bijgebouwen zoals 

paardenstallen, koetshuizen, privaten, bakhuizen en 

brouwhuizen. Ook is het mogelijk dat bedienden hun 

eigen woongebouw op het terrein hadden.

Op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1569 is 

ter plaatse van het plangebied bebouwing weergegeven 

(afb. 2.3). De bebouwing in deze omgeving is echter zeer 

schematisch weergegeven, waardoor aan deze weergave 

niet veel belang gehecht moet worden. Op de kaart van 

Braun en Hogenberg uit 1590 is hier echter geen bebou-

wing weergegeven en staat er enkel een (tuin-)muur aan 

de rand van het plangebied (afb. 2.4). 

Na de Reformatie in 1580 veranderde de binnenstad 

van Utrecht door de opheffing en de afbraak van een 

aantal kloosters en het verdwijnen van de immuniteiten. 

Kloosterterreinen werden opengelegd voor de bouw 

van nieuwe straten en kregen zodoende een publieke 

functie.9 In dit licht past de ontwikkeling van het gebied 

waar in 1663 de Keistraat werd aangelegd. De Keistraat 

diende als verbinding tussen Achter St. Pieter en de 

Kromme Nieuwegracht. In deze periode heette deze straat 



12 

Afb. 2.2 Het gebied van de Utrechtse burcht in 1400. Aan de noordoostkant ligt het excentrisch gelegen deel van de Domimmuniteit 
met daarin drie claustrale percelen weergegeven. Dit is eigenlijk de zestiende-eeuwse situatie (daarvoor lagen hier slechts twee 
percelen). Rood omlijnd is het claustrale perceel aangegeven waarover in 1663 de Keistraat aangelegd zou worden. Het noorden ligt 
links. Bron: De Bruijn 1994, afb. 8.
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Afb. 2.3 Kaart van Jacob van Deventer uit circa 1570 met in rood het plangebied aangegeven (bij benadering). Het noorden is boven.
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echter nog niet de Keistraat, maar was hij bekend als de 

Buerestraat. Deze naam verkreeg de straat omdat hij was 

aangelegd over het perceel van Jonkheer van Buyren.10

Blijkens het bouwhistorische onderzoek in het pand aan 

de Keistraat 24 stamt de oudste bouwfase uit de zeven-

tiende eeuw.11 Dit was het huis van de eerdergenoemde 

Van Buyren en het is gebouwd na aanleg van de Keistraat 

(1663) en de verbreding van de straat Jansdam (1667). In 

1795 kocht de Herensociëteit De Vriendschap het pand 

aan, waarna het pand in 1865 grondig verbouwd werd en 

het in de daaropvolgende periode dienst deed als een ont-

moetingsplek voor de leden van de sociëteit. Vermoedelijk 

hoort het dichtstorten van de ruimte die nu ontgraven is 

tot deze bouwfase. Het pand kreeg een meer publieke 

functie vanaf 1889 toen café-restaurant De Vriendschap 

hier zijn deuren opende. Niet lang hierna werd het pand 

overgenomen door de predikant J.H. Gunning die hier 

Afb. 2.4 Kaart van Braun en Hogenberg uit 1590 met in rood het plangebied aangegeven (bij benadering). Het noorden is links.

zijn evangelisatievereniging ‘Irene’ vestigde. Het gebouw 

behield zijn religieuze functie in verschillende vormen tot 

1983. In 1985 verwerd het gebouw tot restaurant, café en 

muziekzaal en verkreeg het de naam Polman’s huis.12
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3 Werkwijze van de civiele aannemer 
en de begeleiding

Met toestemming van het bevoegd gezag kon de puin-

grond die zich boven het huidige straatniveau bevond 

zonder archeologische begeleiding worden ontgraven. 

De onderkant van deze ontgraving is gedocumenteerd 

als vlak 1 en bevond zich tussen 3,60 en 3,68 m+NAP. In 

de deels ontgraven ruimte was een staalconstructie van 

H-profielbalken aangebracht die de muren rondom de 

ruimte moesten steunen. Het waren twee lengtebalken, 

één tegen de westmuur en één tegen de oostmuur, met 

daartussen drie dwarsbalken. Alle balken rustten op 

schroefpalen die in de ondergrond gedraaid waren. De 

onderkanten van de balken bevonden zich op het niveau 

van vlak 1 (3,68 m+NAP). Voor aanvang van het graafwerk 

is de staalconstructie opgemeten en getekend (schaal 

1:50). Op diepere niveaus kon dan met een schietlood 

steeds een meetsysteem uitgezet worden aan de hand 

van markeringen op de staalconstructie. Ook vlakhoogten 

konden ten opzichte van de onderkant van de staalcon-

structie (3,68 m+NAP ) worden gemeten.

Voor het ontgraven werd een kleine graafmachine met 

smalle bak gebruikt en de grond werd via een loopband 

afgevoerd. Dit loopbandje stond tegen de oostmuur, 

ongeveer in het midden, en bracht de grond omhoog naar 

de begane grond. De grond kwam van het loopbandje in 

een klein kiepwagentje die het naar containers reed buiten 

in Keistraat. De dwarsbalken van de staalconstructie 

op het niveau van vlak 1 zorgden ervoor dat de ruimte 

aanvankelijk in delen ontgraven moest worden omdat 

de dwarsbalken verhinderden dat de graafmachine zich 

vrijelijk door de ruimte kon bewegen. De graafmachine 

kon zo op een berg grond blijven staan op het niveau van 

de staalconstructie. Op een dieper niveau (vlak 2) kon de 

graafmachine onder de middelste dwarsbalk doorrijden 

via een dieper uitgegraven sleuf. Deze sleuf zou voor een 

flinke verstoring in vlak 3 zorgen. 

De manier van ontgraven, met een kleine graafmachine 

die steeds weer over een pas aangelegd stuk vlak moest 

rijden of daar tijdelijk weer stortgrond op kwijt moest, 

maakte dat de vlakken alleen in kleine stukken gedocu-

menteerd konden worden. Ongeveer een derde deel van 

vlak 3 (in de NW-hoek) kon helemaal niet gedocumenteerd 

worden omdat hier iets te diep was gegraven en dat deel 

weer aangevuld werd met stortgrond, voordat dit kon 

worden gedocumenteerd. 

De westmuur en de westelijke helft van de noordmuur 

moesten worden onderstroomd omdat de funderingen van 

deze muren niet diep genoeg reikten. Daartoe werd vanaf 

vlak 2 steeds over een beperkte lengte een sleuf van circa 

een meter breed gegraven langs de muren tot een diepte 

van ongeveer 2,10 m+NAP. Deze diepte lag iets boven 

het eindniveau van de uiteindelijke totale ontgraving (vlak 

3). Vervolgens werd onder de muur grond verwijderd. De 

muur werd dan gestempeld en daarna werd beton onder 

de muur gestort achter een bekisting die tegen de muur 

geplaatst was. Voorafgaand aan het plaatsen van de be-

kisting was er tijd om onder de muren de bodemopbouw 

te documenteren middels profieltekeningen. Uiteraard 

moesten deze profielen door de werkwijze in blokken ook 

in delen opgetekend worden.

De ruimte werd uiteindelijk tot rond 2,00 m+NAP ontgra-

ven. Vanaf dit niveau (vlak 3) is een handmatige boring 

gezet om een beeld te krijgen van de diepere bodemop-

bouw (hoofdstuk 5).13
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4.1 Vlak 1

Vlak 1 lag op het niveau waar de ontgraving van puin-

grond boven het straatniveau geëindigd was (3,60 tot 

3,68 m+NAP) (afb. 4.1, 4.2). De constructie van stalen 

balken was al op ditzelfde niveau geplaatst. De grond in 

vlak 1 bestond nog steeds uit puinmateriaal, vuil zand 

met veel baksteenfragmenten en veel mortel (S1). In het 

vlak was een halfsteens muurtje zichtbaar (S2). Volgens 

de uitvoerder reikte dit muurtje bij het ontgraven nog drie 

steenlagen boven het niveau van vlak 1.

Bij het ontgraven van de ruimte vanaf vlak 1 werd er door 

de aannemer naar gestreefd eerst tot een niveau te graven 

dat ongeveer een meter dieper lag. De muur S2 kwam bij 

het verder ontgraven beter in beeld (afb. 4.3). Op circa 20 

centimeter onder vlak 1 (op 3,46 m+NAP) werd de muur 

breder (1,5 steens) maar reikte niet diep. De onderkant 

van de muur bevond zich op 3,00 m+NAP en stond op een 

vlijlaag van niet gemetselde bakstenen (2 lagen dik). De 

tienlagenmaat van het muurtje was 51 tot 53 centimeter. 

De bakstenen waren handgevormd maar opmerkelijk 

strak, het formaat was 23x11x4 centimeter. Er was 

4 Archeologische begeleiding: sporen 
en structuren

gebruik gemaakt van goedhechtende witte kalkmortel. De 

muur dateert uit de achttiende of negentiende eeuw en 

sloot niet aan op de nog bestaande noord- en zuidmuur.

De uitgegraven puingrond (S1) stamt vermoedelijk uit 

de tijd dat het huidige gebouw vorm kreeg (jaren 60 van 

de negentiende eeuw). De baksteenfragmenten in de 

puingrond waren post-middeleeuws (zeventiende tot ne-

gentiende eeuw). Opvallend was het geheel ontbreken van 

aardewerk en bot. Bij het ontgraven van de zuidelijke helft 

van de ruimte werd door de graafmachine de koepel van 

een beerput geraakt die meteen instortte. Deze beerput 

(S3) is  gedocumenteerd op het niveau van vlak 2.

4.2 Vlak 2

Vlak 2 bevond zich op een hoogte rond 2,60 m+NAP. 

Langs de oostmuur lag een wat hoger stukje op 2,80 

m+NAP. De bodem van vlak 2 bestond nog steeds uit de 

puinlaag S1. In de noordelijke helft van vlak 2 leken hier 

en daar wel al de onderliggende ophogingslagen door te 

schijnen (afb. 4.4).

Afb. 4.2 Vlak 1 met op de voorgrond muur S2. De staalconstructie van H-profielen is al aangebracht om de omringende muren te 
ondersteunen. De onderkanten van de balken liggen ongeveer op hetzelfde niveau als vlak 1, namelijk 3,68 m+NAP.
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Afb. 4.3 Doorsnede van muur S2 tijdens het verdiepen naar vlak 2. De bakstenen braken niet af op de voegen, wat illustreert dat de 
mortel zeer goed hechtte.

Afb. 4.4 Vlak 2 tijdens de aanleg. Op de voorgrond ligt de beerput S3 al grotendeels vrij. De graafmachine bleef bij het uitgraven op een 
hoog eiland van grond staan.
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Afb. 4.5 De beerput S3 in vlak 2. Op de stenen zit mortel omdat dit de aanzet tot de gemetselde koepel was.

In de zuidhelft van vlak 2 lag de gemetselde aanzet van 

de beerputkoepel (S3) (afb. 4.5). Het hoogste bewaarde 

punt van S3 bevond zich op 2,56 m+NAP. Aan de 

noordkant van de beerput was iets dieper gegraven 

en daar waren de eerste niet gemetselde bakstenen 

van de schacht te zien op 2,23 m+NAP. De bakstenen 

waren allemaal gebroken en hadden als formaat ?x11x4 

centimeter. De stenen waren slordig gevormd en van een 

slecht gemengd baksel. Voor het metselen van de koepel 

was grove kalkmortel met schelpfragmenten gebruikt. 

De binnen diameter van de beerput was 0,64 meter. De 

binnenvulling S4 bestond uit mortelbrokjes met enkele 

baksteenfragmenten.

Alvorens te kunnen verdiepen tot de beoogde einddiepte 

moesten eerst vanaf het niveau van vlak 2 de westmuur 

en een deel van de noordmuur onderstroomd worden. 

Dit gebeurde door in delen een sleuf van circa 1,0 meter 

breed en 0,5 meter diep te graven langs de muren. De 

muurfundamenten werden vervolgens ondergraven 

waarna onder het fundament beton werd gestort achter 

een tegen de muur geplaatste bekisting. Voorafgaand aan 

het plaatsen van de bekistingen konden onder de muren 

profielen gedocumenteerd worden. Deze profielen worden 

besproken in paragraaf 4.4.

4.3 Vlak 3

Vlak 3 lag op een hoogte rond 2,0 m+NAP. In het vlak 

bevond zich weer de beerput S3. De binnenvulling S4 

bestond uit geel zand met zeer veel mortelbrokjes en 

mortelgruis. Deze beerput is duidelijk na gebruik opge-

vuld. Dit is mogelijk gebeurd toen ook de gehele ruimte 

met puingrond (S1) volgestort werd. In het vlak waren ook 

nieuwe lagen en sporen te zien (afb. 4.6, 4.7).

S12 ophogingslaag: donkergrijze sterk zandige klei (Kz3) 

met iets houtskool. Uit deze laag komen enkele aarde-

werkscherven die de laag op zijn vroegst in de dertiende 

eeuw dateren (o.a. protosteengoed). 

S13 ophogingslaag: donkergrijze sterk zandige klei (Kz3) 

met iets houtskool. S12 en S13 zijn eigenlijk dezelfde 

laag. Deze laag (S12/S13) in het vlak komt weer overeen 

met de onderste ophogingslaag S10 die eerder in de 

profielen onder de muren gedocumenteerd is (paragraaf 

4.4).

S14 kuil: donkergrijze zandige klei (Kz2) met kluiten klei, 

matig veel baksteen en veel mortel.

S15 kuil: donkergrijze sterk zandige klei (Kz3) met matig 

veel baksteen en houtskool. Uit deze kuil komen schre-

ven van roodbakkende grapen die op z’n vroegst uit de 
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Afb. 4.6 De noordoosthoek van vlak 3 met het kuilencluster S15, S16, S17. Het fotobordje staat op S15. Rechts van de kuilen de relatief 
schone ophogingslaag S13.

Afb. 4.7 De zuidoosthoek van vlak 3. Het fotobordje staat op S14. Rechts daarvan de relatief schone laag S12.
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Afb. 4.8 De profielen langs de westmuur en de noordmuur.

S11

Negentiende-eeuws muurwerk

Zeventiende-eeuws muurwerk

Legenda: 0 5 m

S7

S10
S9

S8

Zuid Noord West Oost

90o

S7: dbrgr Kz3, bst1, mort2, hk1, ff2
S8: dgr Kz3, bst1, mort1
S9: gr Kz3 met veel beige kleilenzen
S10: brgr Kz3, hk1
S11: dgr Kz3, bst1, mort1

los gestapelde fundering

getrapte fundering

opgaande muur
H-profielbalk H-profielbalk

schroefpaal schroefpaal
schroefpaal

2,0+

4,0+

3,0+

zestiende maar vermoedelijk uit de zeventiende eeuw 

dateren (hoofdstuk 6).

S16 kuil: grijsbruine sterk zandige klei (Kz3) met iets 

baksteen en matig veel mortel.

S17 kuil: donkergrijze/groengrijze sterk zandige klei 

(Kz3) met kluiten klei, iets mortel en iets houtskool. Dit is 

mogelijk een vulling van de kuil S15.

S18 insteek zuidmuur: donkergrijze sterk zandige klei 

(Kz3) met iets baksteen en matig veel mortel.

Een groot deel van de noordwesthoek kon niet gedocu-

menteerd worden omdat met de graafmachine hier wat 

dieper was gegraven dan de bedoeling was. Dit te diep 

gelegen deel is meteen weer op het door de aannemer 

gewenste niveau gebracht door er stortgrond uit te sprei-

den. Tijdens het machinaal verdiepen was echter al vast 

te stellen dat hier geen ingegraven sporen zaten, alleen 

een laag van grijze zandige klei. Vlak 3 zal hier bestaan 

hebben uit de laag S10/S12/S13. 

4.4 Profielen onder west- en 
noordmuur

Fundamenten

Onder de negentiende-eeuwse westmuur bevond zich een 

vlijlaag van losse bakstenen in zand (afb. 4.8, 4.9). De 

dikte van de vlijlaag varieerde sterk. Aan de noordkant 

bestond deze uit twee lagen maar naar het zuiden nam 

het aantal baksteenlagen toe. Aan de uiterste zuidkant 

was eigenlijk geen sprake meer van een vlijlaag. Hier 

waren bakstenen minimaal 0,8 meter hoog onder de muur 

gestapeld (dieper dan 2,05 m+NAP). Het is onduidelijk 

of dit een latere toevoeging was om de muur extra te 

steunen. Als deze bakstenen na de bouw van de muur 

zijn toegevoegd zal dit gebeurt zijn vanaf de westkant, 

buiten de werkput, omdat in de vlakken 2 en 3 hier geen 

verstoring te zien was. Voor de extra ondersteuning van 

de muur zijn hergebruikte kloostermoppen gebruikt waar-

van de kleinste exemplaren een formaat van 25x11x5,5/6 

centimeter hadden. 

In het noordprofiel sloot de 19de-eeuwse muur aan op 

een oudere muur, mogelijk uit de zeventiende eeuw. Daar 

waar de negentiende-eeuwse muur aansloot tegen de ou-

dere muur was het fundament van de negentiende-eeuwse 

muur aanzienlijk dieper (dieper dan 1,95 m +NAP). Net 

als in de zuidwesthoek was dit fundament opgebouwd 

uit hergebruikte kloostermoppen. Alleen waren ze hier 

niet los gestapeld maar stevig gemetseld en zelfs rondom 

aangesmeerd met mortel.

Ophogingslagen

Tussen de diepere fundamentdelen konden bodemlagen 

gedocumenteerd worden tot een diepte van 2,00 m+NAP. 

Van boven naar beneden zijn het de volgende lagen:

S7: donker-bruingrijze sterk zandige klei (Kz3) met iets 

baksteen, iets mortel, iets houtskool en veel fosfaat. Uit 

deze laag komt een scherf veertiende-eeuws steengoed.

S8: donkergrijze sterk zandige klei (Kz3) met iets bak-

steen en iets mortel.

S9: grijze sterk zandige klei (Kz3) met veel beige kleilen-

zen (kluiten).

S10: bruingrijze sterk zandige klei (Kz3) met iets houts-

kool. Deze laag komt waarschijnlijk overeen met S12 en 

S13 in vlak 3.

S11: donkergrijze sterk zandige klei (Kz3) met iets 

baksteen en iets mortel. Uit deze laag komt een scherf 

veertiende-eeuws steengoed.

Dit pakket van lagen is te interpreteren als een opho-

gingspakket waarvan in ieder geval het bovenste deel op 

zijn vroegst uit de veertiende eeuw dateert. 
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vondstnr. vlak/profiel spoor spooraard inhoud

1 P_99 (westprofiel) 7 laag 1 aw
2 P_99 (westprofiel) 11 laag 1 aw
3 stort stort 1 aw
4 stort stort 3 aw
5 VL 3 15 kuil 3 aw
6 12 laag 4 aw, 1 dakpan
7 boring 1,40+ laag 2 aw
8 boring 1,25+ laag 1 aw
9 boring 1,15+ laag 1 aw

Tabel 4.1 Vondstenlijst.

Afb. 4.9 Bodemlagen (S7-S10) onder de zuidmuur, in de hoek met de noordmuur.

4.5 Vondsten

In totaal zijn 17 aardewerkfragmenten gevonden tijdens 

het onderzoek (tabel 6.1). Hiervan zijn 4 fragmenten 

gevonden in losse grond die door de graafmachine werd 

verplaatst (stortgrond). De overige vondsten komen uit 

vlak 3, het profiel onder de westmuur en uit de handma-

tige boring onder 1,95 m+NAP. Deze aardewerkvondsten 

worden besproken in hoofdstuk 6.

In spoor 12 in vlak 3 is een stuk Romeinse dakpan 

aangetroffen met daarin twee teenafdrukken van een 

hond. Gezien de geologische situatie ter plaatse kan dit 

stuk dakpan daar onmogelijk in de Romeinse tijd terecht 

gekomen zijn (zie paragraaf 2.1) Het moet meegekomen 

zijn met grond van elders of de eens (bijna) complete 

dakpan zal hier in de middeleeuwen naar toegebracht 

zijn. Dit laatste mogelijk voor hergebruik of als curiositeit 

vanwege de hondenpootafdruk.
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5 Diepere bodemopbouw

 Marieke Arkema

Het pand Keistraat 24 ligt in een zone waar oever- op 

beddingafzettingen van een middeleeuwse tak van de 

Rijn worden verwacht. In de Romeinse tijd lag de Rijn ter 

hoogte van de straten Oudkerkhof en Achter St. Pieter, 

circa 50 m ten zuiden van het plangebied. Vanaf de 

Romeinse tijd is de rivier richting het noorden gemigreerd 

en de middeleeuwse restgeul ligt ter hoogte van Kromme 

Nieuwegracht en de Jansdam. Bij het opschuiven in 

noordelijke richting van de rivier zijn eerdere afzettingen 

geërodeerd (hoofdstuk 2). 

In de noordelijke helft van de werkput is vanaf vlak 3 een 

handmatige boring geplaatst om een beeld te krijgen van 

de diepere bodemopbouw.14 Hiervoor is gebruik gemaakt 

van een Edelman handboor (diameter 7 cm) en een guts. 

In onderstaande beschrijving is het maaiveld de vlak-

hoogte (vlak 3) die hier op 1,95 m+ NAP lag. 

Boorbeschrijving

In de boring was in de eerste meter (1,95 tot 0,95 m+NAP) 

sprake van iets humeuze matig zandige klei die donker 

bruingrijs van kleur was (afb. 5.1). In deze laag zat 

aardewerk, namelijk Paffrath-aardewerk op 0,55 meter 

en op 0,70 meter onder maaiveld (respectievelijk op 1,40 

en 1,25 m+NAP). Tevens is een botfragmentje waargeno-

men en bevonden zich onderin de laag enkele humeuze 

brokken. Onder deze laag was, van 0,95 tot 0,40 m+NAP, 

een 0,55 meter dikke grijze matig zandige klei aanwezig 

die niet humeus was. In deze laag was op 1,10 tot 1,20 m 

onder maaiveld (0,85 tot 0,75 m+NAP) fosfaat aanwezig 

en van 1,40 tot 1,50 m onder maaiveld (0,55 tot 0,45 

m+NAP) waren enkele plantenresten aanwezig. Onder de 

matig zandige kleilaag was een dun laagje donkergrijs tot 

zwart, sterk humeus zand aanwezig dat matig siltig was 

(0,40 tot 0,35 m+NAP). Hieronder waren uiterst siltige tot 

iets zandige, kalkrijke kleilagen aanwezig, variërend van 

weinig tot niet humeus. De onderste laag van dit pakket 

bevatte plantenresten van 1,75 tot 2,00 m onder maaiveld 

(0,20 m+NAP tot 0,05 m–NAP). Hieronder ligt op 2,0 m 

onder maaiveld een 0,1 meter dikke laag uiterst siltige 

tot iets zandige klei die sterk humeus is (0,05 tot 0,15 

m-NAP).

Hieronder lag een laag uiterste siltige klei. Deze laag werd 

naar beneden toe zandiger (matig zandige klei) en minder 

humeus, maar bevatte wel plantenresten en schelpenres-

ten. Vanaf 2,25 m onder maaiveld (0,30 m-NAP) waren 

ook rietresten aanwezig. Op 2,8 m onder maaiveld (0,85 

m–NAP) ging de kleilaag abrupt over in een vrij grove 

en sterk siltige zandlaag met matig veel grind. Dit zand 

voelde vrij lemig aan.

Interpretatie

Het zand onderin de boring is te interpreteren als 

beddingzand van de middeleeuwse Rijntak. De hierop 

gelegen sterk tot zwak humeuze kleilagen met riet- en 

plantenresten zijn restgeulafzettingen. Waarschijnlijk 

is dit een restgeul van de Rijn die vervolgens nog iets 

noordwaarts is gemigreerd naar de huidige Jansdam en 

Kromme Nieuwegracht. De dunne sterk humeuze zand-

laag (0,40 tot 0,35 m+NAP) en de daarop gelegen niet 

humeuze kleilaag (0,95 tot 0,40 m+NAP) zijn lastig te 

interpreteren. Mogelijk waren ook dit restgeulafzettingen, 

maar het kunnen ook ophogingslagen zijn gezien de 

variatie in humeusiteit en textuur. Duidelijke aanwijzingen 

van een opgebracht pakket, zoals puinspikkels en/of 

aardewerk ontbraken echter. Het waargenomen fosfaat 

(0,85 tot 0,75 m+NAP) wijst op een concentratie van mest 

en dus aanwezigheid van dieren, maar fosfaat kan ook in 

natuurlijke lagen voorkomen. De bovenste laag (1,95 tot 

0,95 m+NAP) met aardewerk en botfragmentjes betrof een 

ophogingslaag.

Afb. 5.1 Boorkolom.

2,0 m+NAP

1,0 m+NAP

 0 NAP

1,0 m-NAP

ophogingslagen in profielen (S7 t.m 11)

iets humeuze, matig zandige klei

matig zandige klei, niet humeus
tussen 0,85 en 0,75 m+NAP fosfaat
tussen 0,55 en 0,45 m+NAP plantenresten

sterk humeus, matig siltig zand (donkergrijs/zwart)

uiterst siltige tot iets zandige kleilagen, weinig tot
niet humeus, onderin plantenresten

uiterst siltige tot iets zandige klei, sterk humeus

uiterst siltige klei, naar beneden toe zandiger 
en minder humeus, met schelpen en plantenresten

beddingzand
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Afb. 6.1 De snelle met drie appliques rondom met bijbelse voorstellingen.

0 10 cm1:4
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vnr. spoor MEA aantal fragmenten gewicht (gr) bakselcode vormcode typecode datering opmerking

1 7 1 1 wand 33,1 s1 kan 1300-1400 Siegburg

2 11 1 1 wand 6,8 s1 kan 1300-1400 Siegburg

3 stort 1 1 wand 7,0 s1 kan 1300-1400 Siegburg

4 stort 1 1 bodem 202,6 s1 kan 1300-1380 Siegburg

4 stort 1 1 bodem 166,4 s1 kan 1300-1380 Siegburg

4 stort 1 1 bodem 621,9 s2 sne 1 1550-1600 Siegburg, rond 1570?

5 15 1 1 bodem, 1 wand 121,9 r gra 1500-1700 dik loodglazuur binnenin

5 15 1 1 wand 23,7 r gra 1500-1700 dik loodglazuur binnen en 
buiten; omlopende ribbels 
op schouder

6 12 1 1 rand 9,7 s5 kan 1 1200-1275 sterk geprofileerde rand

6 12 1 1 rand 6,9 pi kog 1 1000-1200

6 12 1 1 wand 2,2 pi ? 1050-1200

6 12 1 1 wand 2,1 bg kog 1000-1250 Paffrath

7 boring 1,40+ 1 2 wand 8,4 bg kog 1000-1250 Paffrath

8 boring 1,25+ 1 1 wand 9,3 bg kog 1000-1250 Paffrath

9 boring 1,15+ 1 1 wand 5,8 pi ? 1050-1200

6 Aardewerk

 Marc Duurland

Tabel 6.1 Overzicht van de aardewerkvondsten. Bakselcode: s1 = steengoed zonder glazuur; s2 steengoed met glazuur; r = roodbakkend 
aardewerk; bg = blauwgrijs aardewerk; pi = is Pingsdorf aardewerk. Vormcode: kan = kan; sne = snelle; gra = grape; kog = kogelpot.

Er zijn zestien aardewerkfragmenten aangetroffen. Met 

uitzondering van een groot deel van een zogenaamde 

“snelle” heeft het aardewerk een fragmentair karakter. 

Hierdoor zijn afgezien van de snelle slechts 2 andere 

fragmenten aan een bepaald type toe te kennen. De 

hoeveelheid vondsten is met name voor de ophogingsla-

gen opvallend gering. De manier van ontgraven waarbij 

het verzamelen van vondsten zeer moeilijk was heeft hier 

zeker aan bijgedragen. In tabel 6.1 zijn de aangetroffen 

aardewerkfragmenten weergegeven.

De volgende bakselgroepen zijn aangetroffen:

Blauwgrijs aardewerk (afkortingscode = bg); Pingsdorf-

aardewerk (afkortingscode = pi); protosteengoed (afkor-

tingscode = s5); steengoed zonder glazuur (afkortings-

code = s1); steengoed met glazuur (afkortingscode = s2); 

roodbakkend aardewerk (afkortingscode = r).

Blauwgrijsaardewerk is een verzamelnaam voor baksels-

soorten waar ook Paffrathaardewerk deel van uitmaakt. 

Van Pafrathaardewerk zijn vier wandfragmentjes van 

kogelpotten aangetroffen. Dit aardewerk is niet scherper 

te dateren dan ruwweg 900-1250. In Utrecht komen ze 

met name in de twaalfde eeuw veel voor.15 In de dertiende 

eeuw wordt dit aardewerk in Utrecht snel vervangen door 

lokale grijsbakkende kogelpotten.

Van Pingsdorfaardewerk zijn drie fragmentjes aangetrof-

fen. Twee wandfragmentjes zijn niet toe te kennen aan 

een vorm of type. Het randfragment uit vondstnummer 6 

is afkomstig van een kogelpot en dateert uit de twaalfde 

eeuw. Pingsdorfaardewerk dateert globaal uit de periode 

900-1200. Rond 1200 gaat Pingsdorfaardewerk over in 

protosteengoed.

Van protosteengoed is slechts een scherf aangetroffen. 

Het is een randfragment van een kan (s5-kan-1) met een 

kenmerkende sterk geprofileerde randvorm (Beckmann 

randtype 1A-C).16 Protosteengoed kannen komen voor 

in de dertiende eeuw en dit type met sterk geprofileerde 

rand dan vooral in de eerste helft van die eeuw. 

Ongeglazuurd steengoed is aangetroffen als losse 

vondsten in de losse stortgrond (3 fragmenten) maar ook 

in de ophogingslagen van het westprofiel (2 fragmenten). 

Alle fragmenten zijn afkomstig van kannen die globaal in 

de veertiende eeuw te dateren zijn.

Uit de kuil S15 komen 3 fragmenten van roodbakkende 

grapen. Gezien de dikke, dekkende laag loodglazuur 

binnen en buiten zal het om grapen gaan die uit de 

zestiende of nog waarschijnlijker, de zeventiende eeuw 

dateren.

Als bijzondere vondst (vondstnummer 1) kan de zo-

genaamde snelle van steengoed met zoutglazuur (s2) 

worden genoemd. Snelles zijn hoge conische bekers die 

zijn voorzien van appliques. Ze kunnen enigszins als sta-

tusobjecten gezien worden. De grote fraai gedecoreerde 

snelles sloten goed aan bij de smaak van de hogere 
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maatschappelijke klasse.17 Het exemplaar van de Keistraat 

is van het typisch witte steengoed baksel uit Siegburg en 

het buitenoppervlak is voor een groot deel bedekt met 

zoutglazuur. Er zijn zowel binnen als buiten draairingen 

te herkennen, wat er op wijst dat dit exemplaar snel 

gedraaid is. Het oor en de rand ontbreken. Dit is de 

staat waarin deze bekers vaak worden gevonden. Snelles 

waren namelijk voorzien van rijk versierde deksels van 

tin of zilver. Bij het afdanken van de snelle werden deze 

kostbare deksels afgebroken (afgeslagen) waarbij dan ook 

het oor meekwam. Snelles dateren globaal uit de tweede 

helft van de zestiende eeuw. Bij de vroegere exemplaren 

(rond 1550) lopen rondom de voet vaak twee hoepels. Bij 

de wat latere exemplaren zijn dat in de regel drie hoepels. 

Het exemplaar van de Keistraat heeft drie hoepels rond 

de voet zoals kenmerkend voor de iets latere exemplaren. 

Een ander kenmerk dat deze snelle wat later dateert zijn 

de drie grote appliques met bijbelse voorstellingen. Dit 

lijkt kenmerkend voor het derde kwart van de zestiende 

eeuw.18 Bij het exemplaar van de Keistraat staat in elke 

applique aangegeven op welk bijbelvers de voorstelling 

gebaseerd is (afb. 6.1).

Applique a: met de tekst MAT*8 (Matteüs 8); Jezus met de 

overspelige vrouw.

Applique b: met de tekst MAT*15 (Matteüs 15); Jezus die 

de zieke heelt.

Applique c: met de tekst IOHA*iiii (Johannes 4); Jezus met 

een Samaritaanse vrouw bij de waterput.

Een waarschijnlijk identiek exemplaar wordt in een 

catalogus uit 1934 van een Keulse antiekhandelaar be-

schreven.19 De letterlijke tekst is als volgt: [*489 Schnelle 

mit driedarstellungen in vertikalen Zonen: Jesus und 

die Ehebrecherin (Beischrift MAT 8); Jesus heilt Kranke 

(Beischrift: MAT 15); Jesus und das samaritanische Weib 

(Beischrift: IOHA. IIII). Stark repariert. Um 1570. H. 23 

cm.]. De datering rond 1570 die de handelaar voor deze 

snelle geeft valt in ieder geval ook in het derde kwart van 

de zestiende eeuw.
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7 Synthese

Bij het uitgraven van de werkput bestond de bodem tot 

vlak 2 (rond 2,60 m+NAP) uit puingrond die waarschijnlijk 

verband houdt met grote verbouwingen van het pand 

in de jaren 60 van de negentiende eeuw. Vlak 2 lag op 

de overgang naar een middeleeuws ophogingspakket. 

Hoeveel van dit ophogingspakket in de negentiende eeuw 

was afgegraven voordat de puingrond werd gestort is 

niet duidelijk. Onder de west- en de noordmuur was het 

ophogingspakket in ieder geval nog iets hoger bewaard 

tot 2,80 m+NAP. Uit de bovenste lagen van dit ophogings-

pakket kwamen veertiende-eeuwse aardewerkscherven. 

In vlak 3 (rond 2,00 m+NAP) bevond zich de ophogings-

laag waarvan de top zich in profielen onder de muren 

op 2,30 m+NAP bevond. De kleine hoeveelheid aarde-

werkscherven uit deze laag is in de volle middeleeuwen 

te dateren waarbij de jongste scherf uit de dertiende 

eeuw dateert. Omdat zich in deze laag een stuk van een 

Romeinse dakpan bevond, is het goed mogelijk dat ook 

het aardewerk met grond van elders is aangevoerd. Een 

datering in de veertiende eeuw is daarom ook voor de 

ophogingslaag op dit niveau niet uit te sluiten.

Bij het boren in de ondergrond vanaf vlak 3 kon het 

ophogingspakket nog minstens een meter (tot 0,95 

m+NAP) gevolgd worden. Ook bij het boren werden aar-

dewerkscherven uit de volle middeleeuwen aangetroffen 

(elfde tot en met dertiende eeuw). De lagen hieronder (tot 

0,35 m+NAP) kunnen eventueel ook als ophogingslagen 

geïnterpreteerd worden maar dat is niet met zekerheid te 

zeggen. Gezien de diepte waarop de lagen in de boring 

onder vlak 3 zijn aangetroffen is het waarschijnlijk beter 

om te spreken van opvullings- of aanplempingslagen. 

Bij opgravingen op locaties ten westen van de Keistraat, 

langs dezelfde Rijntak, is namelijk vastgesteld dat de top 

van de natuurlijke oeverwal rond 2,1 - 2,4 m+NAP lag.20 

We hebben dus ter plaatse van de werkput te maken met 

een laagte. Vermoedelijk de laagte die ontstond na het 

(deels) droogvallen van de Rijntak bij de bouw van de 

Jansdam. Op het niveau van vlak 3 bestond de mogelijk-

heid om de resten van beschoeiingen langs de Rijn aan te 

treffen.21 Die zijn echter niet aangetroffen. Mogelijk zitten 

deze op een wat dieper niveau of bevonden deze zich hier 

helemaal niet.

De wel aangetroffen sporen en structuren bestonden uit 

een negentiende-eeuws muurtje, een beerput die op z’n 

vroegst uit de zeventiende eeuw dateert en drie of vier 

kuilen. De kuilen dateren vermoedelijk uit de zestiende 

of zeventiende eeuw. Er zijn geen aanwijzingen dat ter 

plaatste van de ontgraving of de zeer onmiddellijke om-

geving ervan bebouwing stond in de late middeleeuwen. 

Losse kloostermoppen of daktegels zijn bijvoorbeeld niet 

aangetroffen. Vermoedelijk is de achterzijde van het oor-

spronkelijk claustrale perceel vrij gebleven van bebouwing 

tot in de jaren 60 of 70 van de zeventiende eeuw, toen na 

de aanleg van de Keistraat en de verbreding van de straat 

Jansdam het huis van Jonkheer van Buyren gebouwd werd. 
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Noten

1 Beeuwkes 2019.

2 Van Dinter 2017, appendix D afb. D6 en D7.

3 Van der Mark 2015, 17; Van der Mark en 

Hundertmark 2000, 125-142.

4 Van Vliet 2000, 80.

5 Van Vliet 2000, 60.

6 De Bruijn 1994, 134.

7 De Bruijn 1994, 133.

8 De Bruijn 1994, 135.

9 Dolfin, Kylstra en Penders 1989, 56.

10 Wevers, Veenstra enVermeulen 2016, 37.

11 Idem.

12 Wevers, Veenstra en Vermeulen 2016, 39.

13 Deze boring is uitgevoerd door M. Arkema, senior 

KNA prospector, afdeling Erfgoed, gemeente 

Utrecht.

14 Deze boring is uitgevoerd door M. Arkema, senior 

KNA prospector, afdeling Erfgoed, gemeente 

Utrecht. De coördinaten van de boring zijn: 

136886,0/456046,3.

15 Verhoeven 2011, 134.

16 Beckmann 1975, tafel 1.

17 Bartels 1999, 69.

18 Idem.

19 Lempertz 1934, 30 catalogusnummer 489.

20 Ter plaatse van het huidige stadhuis was dat op 

2,13 m+NAP (opgraving 1998-199) en ter plaatse 

van ganzenmarkt 24-26 lag dit rond 2,4 m+NAP. 

Bron: Van der Mark 2015, 192; Van der Mark en 

Hundertmark 2000.

21 Bij de opgraving onder het huidige stadhuis zijn 

deze aangetroffen op 2,23 m+NAP. Bron: Van der 

Mark en Hundertmark 2000.
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