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Samenvatting

In het kader van een verbouwing van de Utrechtse 

vestiging van de Bijenkorf La Vie op de kruising van de 

Lange Viestraat en de St. Jacobsstraat heeft in mei 2013 

een archeologische noodwaarneming plaatsgevonden en 

werd in november 2013 en maart 2014 een archeologi-

sche begeleiding uitgevoerd door medewerkers van de 

afdeling Erfgoed gemeente Utrecht. De noodwaarneming 

in mei 2013 had betrekking op het verleggen van een 

riolering, terwijl in november 2013 en maart 2014 het 

uitgraven van twee liftputten archeologisch werd begeleid. 

Deze twee liftputten hadden een totale oppervlakte van 

83 m2 en een diepte van 2 m tot plaatselijk ruim 4 m 

onder maaiveld. Het onderhavige plangebied bevindt zich 

in de historische binnenstad van Utrecht en ligt op de 

gemeentelijke archeologische waardenkaart in een gebied 

van hoge archeologische waarde. Binnen de twee uit te 

graven liftputten konden resten van bewoning vanaf de 

vroege middeleeuwen tot en met de vroeg twintigste eeuw 

worden verwacht. 

Door technische en organisatorische omstandigheden 

bleek het zeer moeilijk om archeologische waarnemingen 

te doen. Rondom put 1 was een damwand aangebracht 

waarbinnen heipalen waren geplaatst. Hierdoor konden 

er geen profielen worden gedocumenteerd en was het 

onmogelijk om vlaksgewijs te verdiepen. In een profielko-

lom in het midden van put 1 werd geconstateerd dat de 

bodem bestond uit een pakket natuurlijk beddingzand, 

afgedekt door een laag kleiige geulafzettingen. Daarboven 

bevonden zich drie middeleeuwse ophogingslagen, 

waarvan de oudste vermoedelijk uit de twaalfde eeuw 

dateert. De tweede liftput werd tegen de afspraak in gro-

tendeels uitgegraven zonder archeologische begeleiding, 

waardoor er nagenoeg geen sporen meer konden worden 

gedocumenteerd. 

 

Tijdens de noodwaarneming zijn restanten van een 

zeventiende-eeuwse waterkelder met betegelde wanden 

aangetroffen. Tijdens de archeologische begeleiding 

daarna werden in put 1 drie sporen aangetroffen, 

bestaande uit een tamelijk recent gemetseld riool met put, 

een deel van een middeleeuwse fundering en een min of 

meer noord-zuid georiënteerde greppel, die vermoedelijk 

uit de twaalfde eeuw dateert. Deze greppel zou wel eens 

kunnen zijn gegraven bij de eerste ingebruikname van dit 

perceel. In put 2 konden slechts in de noordelijke wand 

restanten van een keldermuur en drie fasen keldervloer 

worden gedocumenteerd. In totaal zijn tijdens deze ar-

cheologische begeleiding 145 vondsten geborgen, waaruit 

blijkt dat het perceel vermoedelijk in de twaalfde eeuw 

voor het eerst in gebruik werd genomen. 

Rond 1940 werd de van oorsprong middeleeuwse 

Korte Viestraat ingrijpend gewijzigd en ontstond de St. 

Jacobsstraat met een afwijkende oriëntatie. Dit verklaart 

waarom de aangetroffen fundering- en kelderresten 

schuin op de huidige straat georiënteerd waren. Uit een 

vergelijking van de aangetroffen resten met de kadas-

trale atlas uit 1832 blijkt dat put 2 zich bijna geheel 

binnen het bouwblok ten oosten van de oorspronkelijke 

St. Jacobsstraat bevond. Uit de atlas is ook af te leiden 

tot welk huis de fundering en kelder hebben behoord. 

Aangezien deze put echter grotendeels zonder archeolo-

gische begeleiding is uitgegraven, is hier waarschijnlijk 

een groot aantal gebouwsporen ongedocumenteerd 

vernietigd. Ook maakt deze vergelijking duidelijk dat put 

1 nagenoeg volledig binnen het voormalige tracé van de 

St. Jacobsstraat was gelegen, wat het nagenoeg ontbreken 

van archeologische sporen verklaart. De waterkelder van 

de noodwaarneming bleek te behoren tot het pand op 

de hoek van de Korte Viestraat en de Varkenmarkt. De 

noodwaarneming en de archeologische begeleiding in de 

St. Jacobsstraat hebben aangetoond dat er ondanks de 

grootschalige herinrichting van dit gebied in de twintigste 

eeuw goed geconserveerde sporen, (post)middeleeuwse 

ophogingslagen en overblijfselen van de bebouwing aan 

weerszijden van de voormalige Korte Viestraat aanwezig 

zijn. Bij eventueel toekomstige werkzaamheden kan ook 

archeologisch onderzoek van beperkte omvang al nieuw 

licht werpen op de historische ontwikkeling in dit deel van 

de stad.
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Afb. 1.1 Ligging van het onderzoeksterrein van JS002.
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1 Inleiding

1.1 Inleiding

De uit 1986 daterende Utrechtse vestiging van de 

Bijenkorf La Vie op de kruising van de Lange Viestraat en 

de St. Jacobsstraat is grootschalig verbouwd en vergroot 

door Rijnboutt bv in opdracht van Mn-Services. Het 

gebouw had een verspringende rooilijn, overstekken en 

een uitgesproken materialisatie, waardoor het voor de 

bestaande winkelfunctie een aantal beperkingen had. De 

verbouwing bestond onder meer uit het vernieuwen van 

de gevels en het realiseren van een uitbreiding aan de 

westzijde, dat wil zeggen aan kant van de St. Jacobsstraat. 

In het voorjaar van 2013 werd er begonnen met de 

voorbereidende werkzaamheden voor deze westelijke 

uitbreiding, de verbouwing zelf begon in het najaar van 

2013. Het plangebied had een totale oppervlakte van ca. 

450 m2 en bestond tot op dat moment uit trottoir. In het 

gehele plangebied diende de bodem tot ca. 1 m onder 

maaiveld afgegraven te worden. Op twee plekken binnen 

het plangebied moest aanzienlijk dieper gegraven worden 

vanwege de bouw van twee liftputten (totale oppervlakte 

83 m2). 

Het onderhavige plangebied bevindt zich in de his-

torische binnenstad van Utrecht. Deze historische 

binnenstad (inclusief de middeleeuwse voorsteden 

Tolsteeg en Bemuurde Weerd) 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). In de gemeente Utrecht 

is sinds 2009 de Verordening op de Archeologische 

Monumentenzorg van kracht. Door deze verordening en 

de daarbij behorende archeologische waardenkaart is de 

bescherming van de archeologische waarden en verwach-

tingen in de bodem van de gemeente Utrecht gewaar-

borgd en zijn verstoringen van de bodem vanaf een op de 

archeologische waardenkaart aangegeven oppervlakte en 

diepte vergunningplichtig. 

Op de gemeentelijke archeologische waardenkaart bevindt 

het plangebied aan de St. Jacobsstraat zich in een gebied 

van hoge archeologische waarde. In deze gebieden geldt 

een vergunningplicht wanneer er meer dan 50 m2 ver-

stoord gaat worden tot meer dan 0,5 m onder maaiveld. 

Vanwege de verwachte diepte van de recente verstoringen 

in het plangebied werd echter besloten de geplande 

ontgraving met een diepte van 1 m onder maaiveld niet 

archeologisch te begeleiden. In de twee zones van de 

toekomstige liftputten was archeologisch onderzoek 

daarentegen wel noodzakelijk. Dit onderzoek bestond uit 

een archeologische begeleiding van het uitgraven van de 

liftputten. 

1.2 Personeel en betrokken 
specialisten

De noodwaarneming en de daaropvolgende archeologi-

sche begeleiding van het uitgraven van de beide liftputten 

(opgravingscode JS002) is uitgevoerd door medewerkers 

van de afdeling Erfgoed gemeente Utrecht. De aansturing 

vanuit deze afdeling lag in handen van A.M. Bakker, die 

tevens de noodwaarneming uitvoerde. Tijdens het eerste 

deel van de begeleiding op 20 en 21 november 2013 be-

stond het veldteam uit J.S. van der Kamp en L. Dielemans. 

Het tweede deel op 13 maart 2014 is uitgevoerd door J.S. 

van der Kamp en E. van Wieren. Het grondverzet werd 

uitgevoerd door de firma Van Lint uit Vleuten. De techni-

sche uitwerking van de archeologische velddocumentatie 

en het vondstmateriaal is uitgevoerd door J.S. van der 

Kamp, die tevens het aardewerk determineerde en deze 

rapportage heeft geschreven. A.M. Bakker is verantwoor-

delijk voor de redactie, R. de Kam deed de eindredactie. 

De kaarten en afbeeldingen van dit rapport zijn gemaakt 

en/of bewerkt door E. van Wieren.
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Afb. 2.1 De ligging van het plangebied op de bodem- en geomorfologische kaart (bron: Van de Meene et al, 1988).
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2 Fysische geografie en historische 
achtergrond 

2.1 Bodemkundige ondergrond 

Het plangebied bevindt zich op een stroomgordel van 

de Vecht, die vanaf ca. 800 voor Chr. ontstond als een 

aftakking van de Oude Rijn.1 Zowel de Oude Rijn, Kromme 

Rijn als de Vecht waren actieve Rijntakken tot in de late 

middeleeuwen, waaraan met de afdamming van de Rijn 

stroomopwaarts bij Wijk bij Duurstede in 1122 na Chr. 

een einde kwam.2 De Vecht vormde de belangrijkste ver-

binding voor Utrecht naar het noorden. Al in de Romeinse 

tijd was de Vecht een belangrijke vaarroute.

De Oude Rijn en Vecht maken deel uit van het Utrechtse 

stroomstelsel.3 Dit stelsel loopt via Wijk bij Duurstede en 

Utrecht naar Woerden en mondt uiteindelijk bij Katwijk in 

zee uit. Het Utrechtse stroomstelsel vormde gedurende 

duizenden jaren één van de belangrijkste rivierarmen in 

Nederland. Het stelsel is rond de overgang van het vroeg 

naar het midden neolithicum actief geworden, rond 4300 

voor Chr.  Waarschijnlijk echter was pas vanaf het einde 

van het midden neolithicum (ca. 3000 voor Chr.) sprake 

van grootschalige rivieractiviteit.5 Ter hoogte van Utrecht 

takte de Vecht af van de Oude Rijn richting het noorden. 

De Vecht is rond 800 voor Chr. ontstaan, d.w.z. rond de 

overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd.6 

De laatste jaren is er meer duidelijkheid gekomen over 

de ontwikkeling van de Rijn- en Vechtlopen binnen de 

grenzen van de stad Utrecht vanaf het begin van de 

jaartelling.7 In de Romeinse tijd lag het castellum op 

het Domplein aan de (Oude) Rijn en waarschijnlijk takte 

de Vecht dichtbij of zelfs recht tegenover het fort af in 

noordelijke richting.8 De Oude Rijn bleef tot in de vijfde 

eeuw na Chr. actief alvorens te verlanden.9 Rond dat jaar 

vormde de Oude Rijn vervolgens een geheel nieuwe, zwak 

meanderende rivierbedding in het centrale deel van de 

stroomgordel. Daarbij ontstond vermoedelijk een complex 

rivierpatroon met een aantal splitspunten van Rijn en 

Vecht. Het beginpunt van dit patroon bevond zich ten zui-

den van het plangebied, waarschijnlijk ter hoogte van het 

Ledig Erf aan de zuidelijke stadsgracht. In Leidsche Rijn 

is in de afgelopen jaren bij archeologisch onderzoek vast-

gesteld dat langs de vroegmiddeleeuwse Rijn in de zesde 

eeuw na Chr. diverse nederzettingsterreinen ontstonden.10 

Deze nederzettingen, die vaak op enkele honderden 

meters afstand van elkaar lagen, bestonden meestal uit 

enkele huizen die georiënteerd waren op de rivier. Alle 

vroegmiddeleeuwse nederzettingsterreinen in het gebied 

hielden in of tegen het einde van de achtste eeuw op 

te bestaan. Mogelijk was dit het gevolg van verhoogde 

rivieractiviteit in het gebied. De nieuwe rivierbedding 

begon namelijk vanaf de tweede helft van de achtste eeuw 

of in het eerste kwart van de negende eeuw te migreren, 

vermoedelijk als gevolg een afnemende watertoevoer.11 

Daarbij werden in de loop van de daarop volgende eeuwen 

oudere beddingafzettingen van de Rijn binnen een zone 

van maximaal 300 m geërodeerd.12 Waarschijnlijk kon de 

rivierbedding tijdens piekmomenten de waterafvoer niet 

aan en vonden overstromingen plaats. 

In 1122 na Chr. werd de Kromme Rijn bij Wijk bij 

Duurstede afgedamd en kwam definitief een einde aan de 

activiteit van deze Rijntak. Door de aanvoer van overtollig 

regen- en kwelwater uit de Utrechtse heuvelrug bleven een 

deel van restgeulen van de Kromme Rijn en Vecht echter 

nog watervoerend. Recente 14C-dateringen van de basis 

van de Oude Rijn restgeul tonen aan dat de verlanding in 

de diepste delen van de rivierbedding al in de tiende eeuw 

aanving.13 In de ondiepe delen begon de verlanding pas in 

de elfde eeuw, dat wil zeggen vóórdat de afdamming van 

de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede een feit was.14 Dit 

betekent dat de afdamming slechts de bezegeling was van 

een reeds in gang gezet, natuurlijk proces.15

2.1.1 Het bureau- en booronderzoek van BAAC

In de zomer van 2014 is door het onderzoeks- en ad-

viesbureau BAAC een archeologisch bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen 

(verkennende fase) uitgevoerd in de St. Jacobsstraat.16 

De aanleiding hiervoor was het plan om deze straat te 

reconstrueren in 2015. Het bureauonderzoek toonde 

aan dat binnen het plangebied afzettingen van de Vecht 

kunnen worden verwacht. Uit eerdere archeologische 

onderzoeken van de afdeling Erfgoed gemeente Utrecht 

blijkt namelijk dat ter hoogte van de Waterstraat een oe-

verwal kan worden verwacht met daarop bewoningsresten 

vanaf de tiende eeuw na Chr. De geul lag destijds direct 

ten noorden van de Waterstraat. De geul verlandde en 

migreerde naar het noorden met als uiteindelijke ligging 

de Weerdsingel, waar de geul zich tegen het einde van de 

twaalfde eeuw bevond. Tijdens deze migratie ontstond 

waarschijnlijk een nieuw bewoningslint ter hoogte van de 

Oranjestraat op het moment dat deze de zuidoever van de 

Vecht vormde. 
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Afb. 2.2 Boorpuntenkaart van BAAC uit 2014 (bron: Kalisvaart en Buesink 2014, Bijlage 3). 
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Tijdens het booronderzoek zijn over de lengte van de St. 

Jacobsstraat aan beide zijden van de straat in totaal 23 

boringen gezet (afb. 2.2). Binnen het plangebied zijn, in 

alle boringen die dieper dan de antropogene lagen konden 

worden doorgezet, afzettingen van de Vecht aangetroffen 

(afb. 2.3). Deze natuurlijke afzettingen bevinden zich op 

een diepte van gemiddeld 1,6 m+NAP (tussen 0,8 en 2,4 

m+NAP) en bestaan uit geul- en beddingafzettingen en 

oeverafzettingen. De verwachte oeverwal ter hoogte van 

de Waterstraat en het komgebied ten zuiden ervan zijn 

niet aangetroffen. In één boring (boring 16) is echter wel 

een zandpakket in de bedding aangeboord, dat afgedekt 

wordt door een oeverafzetting. Vanaf de Waterstaat 

naar het noorden toe kreeg de zich verplaatsende geul 

mogelijk last van verzanding. Zowel het zandpakket als de 

oeverwalachtige afzettingen kunnen hieraan gerelateerd 

zijn. 

Afb. 2.3 Noord-zuid georiënteerd bodemprofiel over de St. Jacobsstraat o.b.v. de boringen (bron: Kalisvaart en Buesink 2014, Bijlage 5). 

In vrijwel alle boringen zijn ophogingspakketten aange-

troffen met een dikte van 0,20 tot 1,70 m. De top van de 

pakketten bevond zich vanaf 0,50 m onder maaiveld (3,50 

m+NAP), de onderkant op ca. 2,20 m onder maaiveld 

(1,20 m+NAP). In de ophogingspakketten konden één 

tot drie niveaus worden onderscheiden. Uit de boringen 

is geen dateerbaar materiaal afkomstig. Wel waren in 

verscheidene boringen archeologische indicatoren zoals 

houtskool, fosfaat en fragmenten bouwmateriaal aanwe-

zig. In de geulafzettingen werd hout aangeboord.
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3 Archeologische verwachting, 
vraagstelling en methode

3.1 Archeologische verwachting

Binnen de twee uit te graven liftputten konden resten 

van bewoning vanaf de vroege middeleeuwen tot en met 

de vroeg twintigste eeuw worden verwacht. In de vroege 

en volle middeleeuwen konden deze resten bestaan uit 

grondsporen zoals greppels, (paal)kuilen, waterputten, 

paalrestanten. Voor wat betreft de late middeleeuwen 

en de periode daarna zouden de archeologische resten 

vermoedelijk bestaan uit overblijfselen van vlijlagen, 

funderingen, muren, vloeren, kelders, beerputten, e.d. 

Daarnaast konden ophogingslagen uit de middeleeuwen 

en post-middeleeuwen verwacht worden. In dieper 

gelegen geulafzettingen was het mogelijk dat er scheeps-

resten, resten van kades, beschoeiingen en dergelijke 

aanwezig zouden zijn.

3.2 Doel- en vraagstelling van de 
archeologische begeleiding

De doelstellingen van de archeologische begeleiding 

waren: het onderzoeken en documenteren van eventueel 

aanwezige archeologische sporen en bodemopbouw 

(zowel antropogeen als natuurlijk) voorafgaand aan 

vernietiging door het geplande grondverzet en het 

veiligstellen van vondstmateriaal met het doel informatie 

te behouden die van belang is voor de kennisvorming 

van het verleden. Van de archeologische resten moest 

onder meer de aard, de ouderdom, de kwaliteit en de 

omvang worden bepaald. Daarnaast was deze informatie 

van belang voor het archeologisch onderzoek dat later in 

2015 zou plaatsvinden in het kader van de grootschalige 

herinrichting van de St. Jacobsstraat (opgravingscode 

JS003).

3.2.1 Onderzoeksvragen

Natuurlijke bodemopbouw 

-Algemeen: Wat is de geologische, geomorfologische en 

bodemkundige opbouw in het plangebied en wat is de 

relatie met de archeologische resten? Is de bodemopbouw 

intact? Zo nee, tot hoe diep is de bodem verstoord? Kan er 

een verklaring worden gegeven voor de verstoringen? 

-Zijn er bedding- en/of oeverafzettingen van de Vecht 

aanwezig in het plangebied? Zo ja, waaruit bestaan ze, 

op welke diepte bevinden ze zich en kunnen ze worden 

gedateerd? Komt dit overeen met de reeds bekende 

gegevens over de Vecht?

-Op welke hoogte gaat de natuurlijke bodemopbouw over 

in antropogene ophogingslagen/sporen? 

-Kan op basis van de accretievlakken in de beddingafzet-

tingen een uitspraak worden gedaan over de verplaat-

singsrichting van de rivierbedding? 

Antropogene sporen

- Zijn in het plangebied ophogingslagen en/of andere 

archeologische niveaus aanwezig, en zo ja, wat is hiervan 

de dikte, de diepteligging, de aard en de ouderdom?

- Zijn in het plangebied archeologische structuren en/

of sporen aanwezig, en zo ja, wat is hiervan de (diepte)

ligging, de omvang, de aard, de ouderdom, de fasering, 

de conservering en de gaafheid?

- Welke vondstcategorieën zijn aanwezig? Wat is de 

vondstdichtheid en de vondstspreiding? Wat is de datering 

en de conservering? Wat is de informatiewaarde van het 

vondstmateriaal?

- Wat is de fysieke en de inhoudelijke kwaliteit van de 

aangetroffen archeologische resten?

- Welke uitspraken kunnen op basis van de aangetrof-

fen archeologische resten (sporen en vondsten) worden 

gedaan over de activiteiten die in het plangebied hebben 

plaatsgevonden en de ontwikkelingen daarin?

- Is er sprake van één of meer vindplaatsen? Zo ja, wat 

is hiervan de (diepte)ligging, de omvang, de aard, de 

ouderdom, de fasering, de conservering en de gaafheid? 

Zijn de begrenzingen van de vindplaats(en) voldoende 

vastgesteld?

3.3 Methode en uitvoering

De noodwaarneming

Tijdens het verleggen van de riolering in mei 2013 stuitte 

de aannemer op de resten van een waterkelder, waarvan 

de muren waren betegeld met geglazuurde plavuizen 

(afb. 3.1 en 4.3). De vondst werd gemeld bij de afdeling 

Erfgoed, waarna A.M. Bakker een noodwaarneming uit-

voerde. De twee keldermuren werden aan de binnenzijde 

vrij gelegd, de keldervloer bleek niet meer aanwezig. De 

restanten werden ingemeten aan de hand van bestaande 

gevels en vervolgens gefotografeerd. Er werden twee 

geglazuurde plavuizen meegenomen (vnr. 11). 
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Afb. 3.1 De in mei 2013 aangetroffen kelderresten, gezien in noordoostelijke richting.

Put 1

De zuidelijke liftput bevond zich halverwege het plange-

bied en werd uitgegraven op 20 en 21 november 2013 

(put 1). Deze put had afmetingen van 6 bij 6 m (met 

een afgeschuinde zuidoosthoek), een totaal oppervlak 

van 32 m2 en moest worden uitgegraven tot een diepte 

van ca. 4,25 m onder straatniveau. Vanwege deze grote 

diepte had de aannemer rondom de liftput een damwand 

geplaatst en bronnering aangebracht. Voorafgaand aan 

de graafwerkzaamheden waren er binnen de contouren 

van de liftput reeds zes ronde heipalen geplaatst met een 

diameter van ca. 45 cm. Het graafwerk werd uitgevoerd 

met behulp van een graafmachine met knijpbak. Omdat 

er tussen de palen en damwand gegraven moest worden, 

kon er geen archeologisch vlak aangelegd worden. Het 

oostelijke deel van put 1 bleek te zijn verstoord, omdat 

dit binnen de bouwput uit 1986 heeft gelegen. Hiernaast 

lag op een diepte van ongeveer 2 m onder maaiveld 

een betonnen rioolbuis, enigszins zuidwest-noordoost 

georiënteerd, die ook tot verstoring had geleid.

Er werden drie sporen aangetroffen die op vlakniveau zijn 

vastgelegd. Er konden geen profielen worden gedocu-

menteerd aangezien de vier putwanden bestonden uit een 

damwand. Wel kon in het midden van de put provisorisch 

een profielkolom worden gedocumenteerd (zie afb. 

4.1) en is een klein deel van het zuidprofiel net vóór de 

damwand opgeschaafd en gefotografeerd. Daarnaast 

kon een greppel gedeeltelijk worden gecoupeerd in een 

blok grond dat korte tijd vóór de noordelijke damwand 

bleef staan. Ook werd er een coupe over een fundering 

gedocumenteerd. Er is in put 1 één tekening vervaardigd, 

er zijn zeven vondstnummers uitgedeeld en 42 foto’s 

gemaakt. Als gevolg van de stalen damwanden en de vele 

heipalen (met wapening) was het nagenoeg onmogelijk 

om gebruik te maken van de metaaldetector. Er is tijdens 

deze archeologische begeleiding dan ook slechts één 

metalen voorwerp aangetroffen.

Put 2

Op 13 maart 2014 bleek de tweede liftput (totale op-

pervlakte 51 m2) reeds grotendeels uitgegraven tot 

een diepte van ca. 2 m onder maaiveld zonder dat de 

archeologen van de afdeling Erfgoed gemeente Utrecht 

hiervan op de hoogte waren gesteld (afb. 3.3). Zij konden 

vervolgens niets anders dan in het uitgegraven deel (van 

ca. 10 bij 4,5 m) enkele waarnemingen doen en het uit-

graven van het laatste deel van de liftput (van ca. 6,3 bij 

1,3 m) wél archeologisch begeleiden. Binnen de contouren 

van deze tweede liftput waren reeds dertien betonnen 

heipalen geplaatst. 

Tijdens het documenteren van de restanten van een 

keldermuur en -vloer in het uitgegraven deel van de liftput 

werd het bouwterrein onverwachts geïnspecteerd door 

de Arbeidsinspectie. Onder meer omdat de wanden van 

de 2 m diepe put niet onder een talud of vertrapt waren 

aangelegd of niet waren gestut, mocht er niet meer 

gewerkt worden in put 2 en werd het werk stilgelegd. De 

archeologen hadden inmiddels de kelderrestanten gedeel-

telijk blootgelegd en fotografisch vastgelegd, maar nog 

niet ingemeten en gewaterpast. Later zijn de putwanden 

door de aannemer alsnog onder talud afgegraven zonder 

archeologische begeleiding, waarbij de archeologische 

resten zijn vernietigd. In put 2 zijn dus geen tekeningen 

gemaakt. Wel zijn er drie vondstnummers uitgedeeld en 

tien foto’s genomen.
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Afb. 3.2 Het uitgraven van put 1, gezien in zuidwestelijke richting.

Afb. 3.3 De uitgegraven put 2, gezien in oostelijke richting.
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4 Resultaten

4.1 Antropogene bodemopbouw

In het midden van de put 1 bleef aanvankelijk, tegen twee 

van de heipalen, een blok grond staan (afb. 4.1). Daardoor 

kon tamelijk provisorisch een profielkolom worden gedo-

cumenteerd. De volgende bodemopbouw is vastgesteld 

(van boven naar beneden): 

- een ruim 1 m dik pakket bestaande uit geel zand, dat in 

1986 bij de bouw van het pand van de Bijenkorf is terug-

gestort. De bovenkant hiervan bevond zich direct onder 

straatniveau (dat rond 3,80 m+NAP lag). 

- spoor S4: een 25 cm dikke laag met fijn baksteengruis 

en mortel (ouderdom onbekend, maar vermoedelijk 

laatmiddeleeuws), hoogteligging: van 2,34 m+ tot 2,59 

m+NAP. Deze laag werd ook waargenomen ten noord-

westen van de fundering S2 in de noordwesthoek van de 

put (zie paragraaf 4.2). Op dit punt werd er een worstoor 

van grijsbakkend aardewerk in laag S4 aangetroffen 

(vondstnummer 6). Dit ondersteunt een laatmiddeleeuwse 

datering van deze laag.

- spoor S5: een venige laag van ca. 75 cm dik met 

vondstmateriaal, namelijk bovenin een kleine hoeveelheid 

rood- en grijsbakkend aardewerk en kogelpotaardewerk. 

Dit betreft een antropogene ophogingslaag met een hoog-

teligging van 1,59 m+ tot 2,34 m+NAP. Vondstnummer 2 

is afkomstig uit deze laag en bestaat uit: 

- twee fragmenten dierlijk bot, waaronder een onderkaak 

van een varken

- een fragment van een daktegel

- een klein fragment roodbakkend aardewerk (plat en 

zwartgeblakerd aan de onderzijde: zeer waarschijnlijk van 

een bodem van een bakpan)

- een klein randfragment van een kogelpot van Paffrath-

randje (Deventersysteem: bg-kog-2)

- een wandscherf van proto-steengoed aardewerk 

- drie scherven grijsbakkend aardewerk: één wand-

scherf, een randscherf (die enigszins lijkt op de vorm 

‘g-kan-8’ van het Deventer-systeem) en een randscherf 

met afgeronde kraagrand van het type ‘g-kan-6 van het 

Deventer-systeem.

- spoor S6: een ca. 60 cm dikke humeuze kleilaag met 

meer vondstmateriaal dan in de laag S5 erboven. In het 

midden van de put leek er zelfs een grotendeels complete 

Paffrath-kogelpot in elkaar gedrukt in deze laag te zitten. 

Verder werden in deze laag scherven van onder andere 

kogelpot, Paffrath en een manchetrand (van vermoedelijk 

Pingsdorfaardewerk, zie onder) aangetroffen. Dit is even-

eens een antropogene ophogingslaag, ditmaal met een Afb. 4.1 Het bovenste deel van de provisorische profielkolom in 
het midden van put 1, gezien in westelijke richting.

hoogteligging van 0,99 tot 1,59 m+NAP. Vondstnummer 4 

is afkomstig uit deze laag en bestaat uit: 

- twee stukken natuursteen (één vermoedelijk maalsteen, 

de tweede een stuk leisteen met spijkergat)

- een hoorn (geit/schaap?)

- vier fragmenten dierlijk bot (waarvan één bestaat uit drie 

delen en is doorgezaagd) 

- 22 Paffrathscherven, waarvan vijf randfragmenten. 

Deze 22 scherven behoren grotendeels tot één individu, 

namelijk een kogelpot van het type ‘bg-kog-2’ van 

het Deventer-systeem, maar met een zeer duidelijke 

dekselgeul. 

- één wandscherf van kogelpot-aardewerk 

- een manchetrand, waarvan het baksel sterk lijkt op 

Pingsdorfaardewerk. In dat geval is het een pot van het 

type ‘pi-pot-11’ van het Deventer-systeem. Het zou echter 

ook een secundair verbrande scherf van witbakkend 

Maaslands aardewerk kunnen zijn.

- drie Pingsdorfscherven: een bodem met geknepen stand-

ring, een randfragment (dat nog het meest lijkt op een 

‘pi-pot-9’ van het Deventer-systeem) en een wandscherf.
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- een wandscherf van een lichtgrijs baksel, mogelijk 

witbakkend Maaslands aardewerk.

- een grijze, natuurlijke kleilaag, waarvan de bovenkant 

zich bevond op 0,99 m+NAP; de onderkant kon niet 

worden opgemeten.

- een natuurlijke zandlaag waarvan de exacte hoogtelig-

ging niet bekend is (niet zichtbaar in afb. 4.1).

4.2 De sporen

De waterkelder

Tijdens de noodwaarneming werd de noordoosthoek 

van een waterkelder aangetroffen (zie afb. 3.1 en 4.3).17 

De noordelijke muur werd waargenomen over een 

afstand van zo’n 2,5 m, de oostelijke was ongeveer 1,8 

m lang. Beide muren zijn echter langer geweest en de 

oorspronkelijke afmetingen van de kelder konden niet 

meer worden vastgesteld. De bakstenen hadden een 

dikte van zo’n 4,5 cm en een breedte van ca. 11,5 cm, 

de lengte is niet bekend. De waterkelder was voorzien 

van een tongewelf, waarvan de aanzet nog zichtbaar was. 

De keldermuren waren aan de binnenzijde betegeld met 

om en om lichtbruin en groen geglazuurde plavuizen. De 

lichtbruin geglazuurde exemplaren hadden afmetingen 

van 14,3x14,3x2,2 cm, de groen geglazuurde plavuizen 

waren enigszins kleiner en dunner en hadden een grootte 

van 14,7x14,7x2,0 cm. Van beide plavuizen is één exem-

plaar meegenomen (vnr. 11). De vloer van de waterkelder 

was volledig verdwenen, maar heeft zich vermoedelijk 

bevonden ter hoogte van de onderzijde van de plavuizen 

waarmee de keldermuren waren bekleed. In dat geval had 

de kelder in de hoeken een hoogte van ca. 60 cm, in het 

midden vermoedelijk zo’n 90 cm. In combinatie met de 

waargenomen lengte van de keldermuren betekent dit 

dat de kelder een inhoud van minstens ca. 2,6 m3 heeft 

gehad.

Het pand waartoe de waterkelder behoorde kan met 

behulp van foto’s (zie afb. 5.2 en 5.3) worden gedateerd 

in de zeventiende eeuw of eerder. Op basis van de 

gebruikte bakstenen en plavuizen kan de waterkelder 

worden gedateerd rond het midden van de zeventiende 

eeuw. De kelder zou dus behoord kunnen hebben tot de 

oorspronkelijke bouwfase van het huis, maar het is ook 

mogelijk dat deze later is toegevoegd aan een bestaand 

pand. Dat laatste zou kunnen verklaren waarom de kelder-

muren niet lijken samen te vallen met de funderingen van 

het huis. Op een foto uit 1938 (afb. 5.3) is te zien dat de 

hemelwaterafvoer waarschijnlijk nog steeds uitmondde in 

de waterkelder, gelegen in de uiterste noordoosthoek van 

het huis.

Het afvoerputje

In put 1 werden drie sporen aangetroffen. Spoor S1 

bevond zich in de zuidwesthoek van de put en bestond uit 

een gemetselde afvoerput, vervaardigd van bakstenen van 

22x10-10,5x4,5 cm (afb. 4.4). De bovenkant van het met-

selwerk bevond zich op een hoogte van 2,77 m+NAP, dus 

zo’n 1 m onder straatniveau. De binnenmaten van de put 

Afb. 4.3 De binnenzijde van de oostelijke muur van de waterkelder.
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Afb. 4.4 Het afvoerputje in put 1 (spoor S1), gezien in zuidelijke (boven) en oostelijke richting (onder). 
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bedroegen 30 bij 35 cm. Op een hoogte van 2,19 m+NAP 

(ca 1,6 m onder straatniveau) bevond zich de bodem van 

de afvoerput, vermoedelijk vervaardigd van bakstenen. 

Aan de zuidzijde sloot de put aan op een gemetseld af-

voerkanaal. Aan de noordzijde van het putje bevond zich 

een ondiepe opening, waarin mogelijk ooit een buis heeft 

gezeten. In de vulling van de put, die naar olie stonk, 

werd een rubberen pakking aangetroffen. Hieruit blijkt dat 

de put recentelijk nog heeft gefunctioneerd.

De fundering

Het tweede spoor bevond zich in de noordwesthoek van 

de put. Hier kwam, direct onder het recente zand, over 

een afstand van ongeveer 2,5 m een 65 cm (onderin) tot 

60 cm (bovenin) brede fundering van kloostermoppen 

tevoorschijn (spoor S2; afb. 4.5). In het midden bleek de 

fundering recentelijk te zijn beschadigd en miste een deel 

van de bakstenen. Op het hoogste punt (aan de zuidzijde) 

was de fundering nog acht steenlagen hoog. De boven-

kant ervan bevond zich op 2,89 m+NAP (zo’n 90 cm onder 

straatniveau), de onderkant ervan lag rond 2,24 m+NAP. 

De fundering bleek bijna geheel vervaardigd te zijn van 

gebroken kloostermoppen, afgewisseld met drie complete 

kloostermoppen. In de onderste steenlaag bevond zich 

een baksteen van 28,5x13,5x6 cm. De overige twee 

kloostermoppen hadden afmetingen van 29x14,5x7 cm 

en 29x14x7 cm. Van de gebroken bakstenen konden 

slechts de breedte en de dikte worden genoteerd. Deze 

kloostermoppen hadden afmetingen van 13x6,5 cm, 

13,5x6,5 cm, 14x6,5 cm, 14,5x6,5 cm (2x), 14,5x7 cm, 

15x7 cm en 15x7,5 cm. Op basis van deze afmetingen 

kunnen de kloostermoppen worden gedateerd in de veer-

tiende en de vijftiende eeuw, al zouden er zelfs dertiende-

eeuwse fragmenten tussen kunnen zitten. De stenen 

waren gemetseld met een grove mortel, waarvan een mon-

ster werd genomen (vnr. 3). In de coupe over de fundering 

(afb. 4.6) was te zien dat deze was gefundeerd op een ca. 

30 cm dik pakket van afgebikte mortel. Daaronder bevond 

zich een 70 cm dik pakket van sterk gefragmenteerd bak-

steenpuin. Deze 1 m diepe funderingssleuf was aan beide 

Afb. 4.5 De fundering in de noordwesthoek van put 1 (spoor S2), 
gezien in noordelijke richting.

2,47 m+NAP

S2
mortel

S2
puin en mortel

S2
S4

S6

S5

0 1 m

Afb. 4.6 Coupetekening en foto van de fundering S2 en de 
daaronder gelegen pakketten mortel en gebroken puin, gezien in 
noordelijke richting.
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Afb. 4.7 Greppel spoor S3 aan de noordzijde (boven) en zuidzijde 
(rechts) van put 1.

zijden zo’n 10 cm breder dan de kloostermopfundering 

en was door de lagen S4, S5 en S6 heen gegraven. Zowel 

het mortelpakket als de laag met puin is vermoedelijk te 

interpreteren als materiaal dat overblijft na het schoonbik-

ken van kloostermoppen van een gesloopt gebouw. De 

mortel werd mogelijk als egalisatielaag over de puinlaag 

aangebracht. Uit de puinlaag komen enkele vondsten 

(vnr. 7) waaronder vijftien daktegelfragmenten, een geel 

geglazuurde plavuis van 9x9x3,6 cm (vermoedelijk uit de 

periode ca. 1275-1350 na Chr.), een dierlijk bot en een 

dikwandige Pingsdorfscherf.

De greppel

Aan de noordzijde van de put kwam ten slotte, tegen de 

damwand aan, het restant van een greppel in het zicht 

(spoor S3; afb. 4.7). Deze was meer dan 65 cm diep 

(de onderzijde kon niet worden waargenomen) en meer 

dan 1,20 m breed (de oostzijde was verstoord door de 

bouwput uit 1986). De bovenkant van het spoor bevond 

zich rond 1,09 m+NAP (ca. 2,70 m onder straatniveau) en 

de greppel was ingegraven tot in de natuurlijke kleilaag 

onder de onderste ophogingslaag S6. De bovenste ca. 30 

cm van de vulling bestond uit humeuze klei en deed sterk 

denken aan ophogingslaag S6 (zie paragraaf 4.1). De 

onderste 35 cm van de vulling was sterk venig/humeus en 

zeer gelaagd, en bevatte enkele grijze kleikluiten en een 

dunne kleilaag. Ook in een klein profiel aan de zuidzijde 

van put 1 was onder ophogingslaag S6 een venig gevuld 

spoor zichtbaar (afb. 4.7 rechts). Vermoedelijk gaat 

het om dezelfde greppel, al kon dat niet met zekerheid 

worden vastgesteld. Ook kon niet met zekerheid worden 

bepaald of het spoor werd afgedekt door S6 of er juist 

doorheen gegraven was. Er komen geen vondsten uit de 

vulling van deze greppel, waardoor een datering niet met 

zekerheid kan worden vastgesteld. Gezien de diepe lig-

ging, de overeenkomsten tussen de greppelvulling en laag 

S6 en het aardewerkcomplex van deze archeologische 

begeleiding in het algemeen lijkt een twaalfde-eeuwse 

datering van deze greppel het meest aannemelijk. De 

greppel vormt in dat geval het oudste aangetroffen spoor 

en werd mogelijk gegraven bij de eerste ingebruikname 

van dit perceel.

De sporen in put 2

Zoals in paragraaf 3.3 reeds is vermeld, werd tegen 

de afspraak in het grootste deel van put 2 uitgegraven 

tot een diepte van 2 m onder straatniveau zonder 

archeologische begeleiding. Uit de noordwand van de 

uitgegraven put stak een afgebroken keldermuur, die 

ongeveer noordoost-zuidwest georiënteerd was (zie afb. 

4.2 en 4.8). De muur was waarschijnlijk één-steens breed 
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Afb. 4.8 De keldermuur (nr. 1) met restanten van drie plavuizen 
vloeren boven elkaar (nr. 3, 4 en 5) en de later toegevoegde 
halfsteens muur (nr. 2), gezien in noordelijke richting.

en bestond uit bakstenen van verschillende afmetingen: 

er werden stenen van zowel kloostermopformaat waar-

genomen alsook enigszins kleinere bakstenen. Doordat 

de werkzaamheden plotseling werden stilgelegd (zie 

paragraaf 3.3), kon de ouderdom van de keldermuur 

niet met zekerheid worden bepaald. Een zeventiende-

eeuwse datering is echter het meest aannemelijk. Aan 

de zuidoostzijde was de keldermuur bepleisterd. Aan 

deze zijde bevonden zich aan de voet van de keldermuur 

restanten van drie vloerniveaus boven elkaar. Deze 

vloeren bestonden alle uit rode plavuizen en werden van 

elkaar gescheiden door een ca. 10 cm dik grondpakket. 

Aan de oostzijde werd direct op de onderste keldervloer 

een restant van een halfsteens muurtje aangetroffen. Op 

basis van de gebruikte bakstenen en mortel kan worden 

vermoed dat dit muurtje aanzienlijk jonger was dan de 

kelder zelf. De exacte datering blijft onduidelijk, maar de 

muur zou twintigste-eeuws kunnen zijn. Bij de bouw van 

deze half-steens muur zijn de bovenste twee vloerniveaus 

vergraven. 

Er zijn vondsten verzameld in de keldervulling ten westen 

van deze jongste muur (vnr. 9) en ten oosten hiervan 

(vnr. 10). Hieruit blijkt dat de kelder in de twintigste eeuw 

moet zijn dichtgegooid. Het eerste vondstnummer bestaat 

uit vijf fragmenten van pijpenstelen, een fragment recent 

vlakglas, twee stuks natuursteen (een kei en een klein 

fragment lei), een ijzeren nagel, zeven aardewerkscherven 

en een stuk wit plexiglas. De aardewerkscherven bestaan 

uit vijf scherven roodbakkend aardewerk (waarvan 

vermoedelijk vier van één individu, onbekende potvorm) 

en twee witbakkende scherfjes. Daarnaast bevat dit 

vondstnummer vier fragmenten bouwmateriaal, namelijk 

twee wandtegels (waarvan één beschilderd) en twee 

restanten van een recente cementlaag met verf. Als laatste 

dienen de vijftien botfragmenten vermeld te worden, die 

waarschijnlijk grotendeels in de categorie ‘groot zoogdier’ 

vallen. Hiervan zijn er zeven doorgezaagd. Vondstnummer 

10 bestaat uit zes fragmenten dierlijk bot uit de categorie 

‘groot zoogdier’. Hiervan zijn er twee doorgezaagde 

middenvoetsbeenderen (metapodium) van rund, terwijl 

twee van de overige botten eveneens zijn doorgezaagd. 

Dit vondstnummer bevat daarnaast twee scherven: een 

roodbakkende wandscherf (geheel geglazuurd) en een 

randscherf van een steengoed kan uit Siegburg (waar-

schijnlijk S1-kan-15). Als laatste moet een fragment van 

donker plexiglas met verfresten worden vermeld. Op basis 

van deze vondsten in de vondstnummers 9 en 10 kan 

met zekerheid worden gesteld dat de kelder laat in de 

twintigste eeuw is dichtgegooid. Daarnaast zijn er in put 

2 enkele stortvondsten verzameld (vnr. 8). Er zijn in put 2 

geen overige archeologische resten gedocumenteerd.

4.3 De vondsten

Tijdens het onderzoek in put 1 zijn in totaal 98 vondsten 

verzameld (vnr. 1 t/m 7), terwijl in put 2 47 vondsten zijn 

gedaan (vnr. 8 t/m 10). Tijdens de noodwaarneming zijn 

twee wandtegels meegenomen. Daarmee komt het totaal 

aantal vondsten op 147 (tabel 4.1). De elf vondstnummers 

bestaan gezamenlijk uit 64 aardewerkscherven, een slak, 

41 dierlijke botfragmenten, 28 fragmenten bouwmateri-

aal, een mortelmonster, vier fragmenten natuursteen, een 

ijzeren voorwerp, vijf fragmenten van pijpenstelen en drie 

fragmenten (plexi)glas. Het merendeel van de vondstnum-

mers is in paragraaf 4.2 reeds beschreven. Slechts de 

vondstnummers 1, 5 en 8 zijn nog niet nader besproken.

Vondstnummer 1 betreft stortvondsten uit put 1 en 

bestaat uit:

- drie dierlijke botten

- een daktegelfragment

- een plavuis (5,5x5,5x1,8 cm) met bruin glazuur (ge-

ritste/afgebroken kwart-tegel)

- een slak

- vijf scherven roodbakkend aardewerk

- drie Paffrathscherven, waaronder twee verschillende 

randen: bg-kog-4 (aan de bovenzijde afgeplat)

 en een bg-kog-2

- kleine scherf bijna-steengoed of Pingsdorf

- een scherf steengoed van een kan.
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Tabel 4.1 Overzicht van de vondsten.

Vondstnummer 5 (een mix van vondsten uit de twee 

ophogingslagen S5 en S6 in put 1) bestaat uit: 

- negen dierlijke botfragmenten

- vier Paffrathscherven

- twee fragmenten witbakkend Maaslands aardewerk: 

een wandscherf met glazuur en een lensbodem

- een kogelpotscherf 

- een Pingsdorfscherf.

Vondstnummer 8 (stortvondsten put 2) bestaat uit:

-een fragment van groen geglazuurde plavuis met een 

breedte van 10 cm en een dikte van 3 cm. De plavuis 

is vervormd door een te hoge oventemperatuur en kan 

daarom als misbaksel worden getypeerd.

-een wandscherf van Pingsdorfaardewerk met rode 

engobe-versiering

vnr.

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

totaal

1 10
6

28
8
1
1
1
7
2

64

aardewerk natuursteen

2

2

4

bot
3
2

5
9

1

15
6

41

slak
1

1

(plexi)glas

2
1

3

pijpensteel

5

5

metaal

1

1

bouwmateriaal
2

1 (mortelmonster) 

1
16
1
4

28

1

2
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5 Samenvatting en synthese

In het kader van een verbouwing van de Utrechtse 

vestiging van de Bijenkorf La Vie op de kruising van de 

Lange Viestraat en de St. Jacobsstraat is in mei 2013 een 

archeologisch noodwaarneming uitgevoerd, gevolgd door 

een archeologische begeleiding in november 2013 en 

maart 2014. Beide zijn uitgevoerd door medewerkers van 

de afdeling Erfgoed gemeente Utrecht. Alhoewel in het ge-

hele plangebied (ca. 450 m2) de bodem tot ca. 1 m onder 

maaiveld afgegraven diende te worden, werd vanwege de 

reeds aanwezige relatief grote verstoringsdiepte besloten 

alleen het uitgraven van twee liftputten (totale oppervlakte 

83 m2) archeologisch te begeleiden. Het onderhavige 

plangebied bevindt zich in de historische binnenstad 

van Utrecht, dat één groot AMK-terrein is met een ‘zeer 

hoge archeologische waarde’ (AMK-terrein 12.314). Op de 

gemeentelijke archeologische waardenkaart bevindt het 

plangebied aan de St. Jacobsstraat zich dan ook in een 

gebied van hoge archeologische waarde.

Bodem

Het plangebied bevindt zich op een stroomgordel van 

de Vecht, die vanaf ca. 800 voor Chr. ontstond als een 

aftakking van de Oude Rijn. Uit eerdere archeologische 

onderzoeken is gebleken dat ter hoogte van de 120 m 

noordelijker gelegen Waterstraat mogelijk een oever-

wal met bewoning vanaf de tiende eeuw na Chr. heeft 

bestaan. De Vechtgeul lag destijds direct ten noorden van 

de Waterstraat en migreerde naar het noorden met als 

uiteindelijke ligging de Weerdsingel, waar de geul zich 

tegen het einde van de twaalfde eeuw bevond. Tijdens 

deze migratie ontstond waarschijnlijk een nieuw bewo-

ningslint ter hoogte van de Oranjestraat op het moment 

dat deze de zuidoever van de Vecht vormde. Uit een 

archeologisch booronderzoek langs de St. Jacobsstraat in 

2014 door BAAC bleek dat de bodem ter hoogte van het 

huidige plangebied bestaat uit bouwzand (tot 1,1 m onder 

maaiveld), ophogingslagen (tot 2,30 m onder maaiveld), 

kleiige geulafzettingen (tot 3,90 m onder maaiveld) en 

vervolgens zanderige beddingafzettingen.

Verwachting

Binnen de twee uit te graven liftputten konden resten 

van bewoning vanaf de vroege middeleeuwen tot en met 

de vroeg twintigste eeuw worden aangetroffen. Voor wat 

betreft de vroege en volle middeleeuwen zouden deze 

resten kunnen bestaan uit grondsporen zoals greppels, 

(paal)kuilen, waterputten, paalrestanten en ophoging-

slagen. Voor wat betreft de late en post-middeleeuwen 

konden vlijlagen, funderingen, muren, vloeren, kelders, 

beerputten en ophogingslagen worden verwacht. De 

onderzoeksvragen hadden betrekking op de natuurlijke en 

antropogene bodemopbouw, de aard en datering van de 

aanwezige archeologische sporen en het vondstmateriaal.

Methode

Put 1 had afmetingen van ca. 6 bij 6 m, een totaal op-

pervlak van 32 m2 en werd uitgegraven tot een diepte 

van ca. 4,25 m onder straatniveau. Door de technische 

omstandigheden bleek het zeer moeilijk om archeolo-

gische waarnemingen te doen. Er was rondom de put 

een damwand aangebracht waarbinnen heipalen waren 

geplaatst. Hierdoor konden er geen profielen worden 

gedocumenteerd en kon er niet vlaksgewijs worden 

verdiept. Er is in het midden van de put wel provisorisch 

een profielkolom gedocumenteerd. Het oostelijke deel van 

put 1 bleek te zijn verstoord door de bouwput uit 1986 en 

een riolering. Er werden drie sporen aangetroffen en 98 

vondsten geborgen.

De tweede liftput bleek tegen de afspraak in reeds gro-

tendeels uitgegraven zonder archeologische begeleiding. 

De archeologen konden vervolgens niets anders dan in 

het uitgegraven deel enkele waarnemingen doen en het 

uitgraven van het laatste deel van de put archeologisch 

begeleiden. Tijdens het documenteren van de restanten 

van een keldermuur en -vloeren in het uitgegraven deel 

van put 2 werden de werkzaamheden echter onverwachts 

stilgelegd door de Arbeidsinspectie. De archeologen 

hadden de kelderrestanten wel gedeeltelijk blootgelegd en 

gefotografeerd, maar nog niet getekend en gewaterpast. 

Later zijn de putwanden door de aannemer alsnog onder 

talud afgegraven zonder archeologische begeleiding, 

waarbij de archeologische resten zijn vernietigd. Er zijn in 

put 2 in totaal 47 vondsten geborgen. 

Drie ophogingslagen 

In de profielkolom in put 1 werd geconstateerd dat de 

bodem bestond uit (van onder naar boven):

- beddingzand (exacte hoogte van de bovenzijde 

onbekend)

- kleiige geulafzettingen (bovenkant op 0,99 m+NAP, dus 

ca. 2,80 m onder maaiveld)

- ophogingslaag S6 (ca. 60 cm dik, bovenkant op ca. 

1,60 m+NAP, dus ca. 2,20 m onder maaiveld). Deze 

laag bestond uit humeuze klei met twaalfde-eeuws 

vondstmateriaal.

- ophogingslaag S5 (ca. 75 cm dik, bovenkant op ca. 

2,35 m+NAP, dus ca. 1,45 m onder maaiveld). Deze laag 
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bestond uit een venige laag met twaalfde- tot veertiende-/

vijftiende-eeuws vondstmateriaal. 

- ophogingslaag S4 (ca. 25 cm dik, bovenkant op ca. 2,60 

m+NAP, dus ca. 1,20 m onder maaiveld)

Deze laag bestond uit enigszins humeuze, donkergrijze-

donkerbruine lichte zavel met fijn baksteengruis en 

mortel, vermoedelijk daterend uit de late middeleeuwen. 

- een ruim 1 m dik pakket bestaande uit geel zand, dat in 

1986 bij de bouw van het pand van de Bijenkorf is terug-

gestort. De bovenkant hiervan bevond zich direct onder 

straatniveau (dat rond 3,80 m+NAP lag).

De sporen 

De muren die tijdens de noodwaarneming werden 

aangetroffen bleken te behoren tot een waterkelder met 

tongewelf, vermoedelijk daterend van rond het midden 

van de zeventiende eeuw. De keldermuren waren bekleed 

met lichtbruin en groen geglazuurde plavuizen, bedoeld 

om de waterdichtheid van de kelder te vergroten. De vloer 

was volledig verdwenen, maar bevond zich waarschijnlijk 

ter hoogte van de onderkant van de plavuizen op de beide 

keldermuren. Alhoewel de oorspronkelijke afmetingen van 

de waterkelder niet konden worden vastgesteld, kan wel 

worden bepaald dat deze een inhoud van minstens 2,6 m3 

heeft gehad.

In put 1 werden drie sporen aangetroffen, waaronder een 

gemetselde put (spoor S1), die aan de zuidzijde aansloot 

op een gemetseld afvoerkanaal. Gezien de vondsten in 

de vulling van de put heeft deze recentelijk nog gefunc-

tioneerd. In de noordwesthoek van de put werd over 

een afstand van ongeveer 2,5 m een ca. 65 cm brede 

fundering van kloostermoppen aangetroffen, waarvan nog 

maximaal acht steenlagen aanwezig waren (spoor S2). 

De bovenkant van de 65 cm hoge fundering bevond zich 

zo’n 90 cm onder straatniveau. De fundering bleek bijna 

geheel vervaardigd te zijn van hergebruikte, gebroken 

kloostermoppen, daterend uit de dertiende tot en met 

vijftiende eeuw. Het metselwerk was gefundeerd met 

behulp van een ca. 1 m diepe sleuf, waarvan de onderste 

70 cm was volgestort met sterk gefragmenteerd bak-

steenpuin. Daar bovenop werd een ca. 30 cm dik pakket 

van afgebikte mortel aangebracht, waarschijnlijk om de 

puinlaag te egaliseren. Zowel het mortelpakket als de laag 

met puin is vermoedelijk te interpreteren als materiaal dat 

overblijft na het schoonbikken van kloostermoppen van 

een gesloopt gebouw. Uit de puinlaag komen onder meer 

daktegelfragmenten en een geel geglazuurde plavuis. 

Alhoewel de fundering niet exact kan worden gedateerd, 

is een vijftiende-eeuwse datering het meest aannemelijk. 

Het derde spoor uit put 1 werd waargenomen in een 

klein profiel aan de noordzijde van de put (spoor S3). De 

bovenkant van dit spoor met een sterk humeuze vul-

ling bevond zich ca. 2,70 m onder straatniveau en het 

was ingegraven tot in de natuurlijke kleilaag onder de 

onderste ophogingslaag S6. De totale breedte en diepte 

van het spoor konden helaas niet worden vastgesteld, 

maar moeten meer dan 65 cm en 1,2 m hebben bedragen. 

Ook in een klein profiel aan de zuidzijde van put 1 was 

onder ophogingslaag S6 een venig gevuld spoor zicht-

baar. Mogelijk gaat het om hetzelfde spoor en is er sprake 

van een min of meer noord-zuid georiënteerde greppel. 

Aangezien er geen vondsten in de vulling ervan zijn 

aangetroffen, kan dit spoor niet met zekerheid worden 

gedateerd. Gezien de diepe ligging en de overeenkomsten 

met de ophogingslaag S6 is een twaalfde-eeuwse datering 

het meest aannemelijk. De greppel vormt in dat geval het 

oudste aangetroffen spoor en werd mogelijk gegraven bij 

de eerste ingebruikname van dit perceel. 

Aangezien put 2 grotendeels werd uitgegraven zonder 

archeologische begeleiding en de resterende werkzaam-

heden onverwachts werden stilgelegd, kon slechts in de 

noordelijke putwand een spoor worden gedocumenteerd. 

Uit deze putwand stak een afgebroken, één-steens brede 

keldermuur, die ongeveer noordoost-zuidwest georiën-

teerd was. De keldermuur, die niet nauwkeurig gedateerd 

kon worden maar wel eens uit de zeventiende eeuw zou 

kunnen dateren, was aan de zuidoostzijde bepleisterd. 

Aan deze zijde bevonden zich aan de voet van de muur 

restanten van drie keldervloeren van rode plavuizen boven 

elkaar. In een latere fase werd er in de kelder een half-

steens muurtje geplaatst, die op de onderste keldervloer 

stond. 

De kadastrale atlas van 1832

De huidige ligging van de St. Jacobsstraat wijkt sterk af 

van de vroegere situatie (afb. 5.1). Het zuidelijke deel 

van de St. Jacobsstraat (tot aan de Lange Koestraat) is 

nagenoeg ongewijzigd in vergelijking met die van zijn 

voorganger, de Korte Viestraat. Vanaf het kruispunt van 

deze beide straten boog de Korte Viestraat echter in het 

verleden af in noordoostelijke richting en kwam deze uit 

bij de zuidoosthoek van de Jacobikerk. Dit deel van de 

Korte Viestraat is thans nog herkenbaar in de Rozenstraat. 

Vanaf de jaren ’30 van de twintigste eeuw vond in het 

gebied rondom de Korte Viestraat een grootschalige 

stadsvernieuwing plaats. Huizenblokken werden gesloopt 

en de Korte Viestraat werd rechtdoor getrokken (vanaf 

1940 heette deze nieuwe straat de St. Jacobsstraat), 

waardoor deze thans ten westen van de Jacobikerk langs 

loopt. Deze verandering in oriëntatie verklaart waarom 

de aangetroffen fundering- en kelderresten schuin op de 

huidige St. Jacobsstraat georiënteerd zijn. 

Een vergelijking van de aangetroffen fundering- en 

kelderresten met de kadastrale atlas uit 1832 maakt 

duidelijk aan welke panden deze toebehoorden (afb. 5.1). 

De waterkelder van de noodwaarneming bevond zich 

onder het pand van perceel C744 (later Varkenmarkt 2). 

Dit huis was in 1832 in bezit van Thijsse Theodorus, die 

smid van beroep was. De vermoedelijk vijftiende-eeuwse 

fundering in de noordwesthoek van put 1 blijkt samen 
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Afb. 5.1 De alle-sporenkaart i.c.m. een sectie van de kadastrale atlas van de provincie Utrecht uit 1832 (bron: Hisgis.nl).
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Afb. 5.3 Blik in de Korte Viestraat vanaf de hoek met de Varkenmarkt (rechts) op 2 maart 1938, gezien in zuidelijke richting 
(vervaardiger onbekend) (Het Utrechts Archief, catalogusnummer 43462). De aangetroffen waterkelder bevond zich onder het hoekpand 
en in 1938 lijkt de hemelwaterafvoer er nog steeds op uit te monden. De twee hooggelegen ramen aan de zuidzijde van het pand tonen 
aan dat hier een kelder met opkamer aanwezig was. 

Afb. 5.2 Een blik in de Korte Viestraat in 1934, gezien in noordelijke richting (vervaardiger: A. van de Pol) (Het Utrechts Archief, 
catalogusnummer 60752). Links is het begin van de Lange Koestraat te zien. 
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te vallen met de oostelijke gevel van het pand op 

perceel C795. Dit perceel was in 1832 eigendom 

van Johannes Wagenaar, kopergieter van beroep. Op 

foto’s van het huis uit de jaren ’30 van de twintigste 

eeuw (zie bijvoorbeeld afb. 5.2 en 5.3) is te zien dat 

de voorgevel en de kapconstructie waarschijnlijk uit 

de negentiende eeuw dateren. De grote afmetingen 

van de muurankers doen echter vermoeden dat er een 

ouder pand schuilgaat achter deze voorgevel. De kel-

dermuur die werd aangetroffen in de noordoosthoek 

van put 2 blijkt samen te vallen met de oostgevel van 

een pand aan de oostzijde van de St. Jacobsstraat. 

Dit huis met erf (perceel C736) was in 1832 in bezit 

van de weduwe van Johannes Tusschenbroek. Op 

foto’s uit de jaren ’30 van de twintigste eeuw (zie 

bijvoorbeeld afb. 5.4) blijkt het pand diverse negentiende-

eeuwse kenmerken te vertonen, maar het is goed mogelijk 

dat het huis van oorsprong ouder is.

Een combinatie van de diverse gegevens leidt tot de 

conclusie dat put 1 nagenoeg volledig binnen de con-

touren van de St. Jacobsstraat was gelegen. Dit verklaart 

de aanwezigheid van de gemetselde riool met put en de 

afwezigheid van de overige gebouwsporen. Van put 2 lag 

de zuidoostelijke helft binnen het bouwblok ten oosten 

van de St. Jacobsstraat. Aangezien dit deel van put 2 

zonder archeologische begeleiding is uitgegraven is hier 

waarschijnlijk een groot aantal gebouwsporen ongedocu-

menteerd vernietigd. 

Afb. 5.4 Overzicht van het tracé van de nog aan te leggen St. Jacobsstraat vanaf de toren van de Jacobikerk in maart 1939, gezien in 
zuidelijke richting. Op de voorgrond de splitsing van de Rozenstraat (links) en de Varkenmarkt, op de achtergrond de Korte Viestraat 
en het Vredenburg met rechts het in aanbouw zijnde kledingmagazijn C&A. In het midden van de foto het perceel C744 van het kort 
daarvoor gesloopte pand Varkenmarkt 2 (vervaardiger: G.J. Lauwens) (Het Utrechts Archief, catalogusnummer 43667).
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De drie panden op oude foto’s

Vanwege de aanleg van de St. Jacobsstraat werd tussen 

maart 1938 en maart 1939 het pand op de hoek Korte 

Viestraat/Varkenmarkt (perceel C795) als een van de eer-

ste gesloopt, dat op perceel C795 vermoedelijk in 1939 

of 1940. Het pand op het perceel C736 lag buiten het 

tracé van de nieuwe straat en is vermoedelijk pas in 1974 

gesloopt (wat de vondst van plexiglas in de keldervulling 

verklaart). 

In het Utrechts Archief zijn meerdere foto’s te vinden 

waarop de drie panden staan afgebeeld. In 1934 (afb. 

5.2) was er van de dreigende sloop nog niets te merken 

en lijken alle panden in de Korte Viestraat nog gewoon in 

gebruik. Op 2 maart1938 daarentegen zijn van het pand 

op het perceel C744 op de hoek van de Korte Viestraat/

Varkenmarkt de ramen op de begane grond reeds dicht-

gespijkerd (afb. 5.3). Op een foto uit maart 1939 (afb. 

5.4) is te zien dat dit pand is gesloopt, terwijl van de twee 

panden daarnaast alle ramen zijn dichtgespijkerd. 
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Noten

 1 Deze paragraaf is overgenomen uit Den Hartog 

2014.

2 Diependaal et al 2008, 9-10.

3 Berendsen 1982.

4 Berendsen 1982: GrN 7963, 5595 ± 35 BP.

5 Törnqvist 1993: UtC-1892, 4310 ± 90 BP.

6 Bos et al 2009.

7 Den Hartog 2010; Den Hartog in prep.

8 Van Dinter in prep.

9 Van Dinter 2013, 19.

10 Nokkert, Aarts en Wynia 2010.

11 Nokkert, Aarts en Wynia 2010.

12 Nales en Vis 2003; Nokkert, Aarts en Wynia 2009; 

Hartog 2010; Van Dinter 2013.

13 Van Dinter 2013, 26.

14 Van Dinter 2013, 26.

15 Van Dinter 2009 en 2013.

16 Kalisvaart en Buesink 2014.

17 Deze alinea is geschreven op basis van de 

determinaties en de dateringen verstrekt door 

B. Klück, bouwhistoricus van Erfgoed gemeente 

Utrecht.
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