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Samenvatting

Ter hoogte van de Tolsteegbrug stuitten medewerkers van 

de firma Van den Heuvel op 15 mei 2014 op muurwerk, 

waarna Erfgoed werd gewaarschuwd. Al snel werd duide-

lijk dat het om resten van de voormalige Tolsteegpoort 

ging. Op 16 mei 2014 is een archeologische waar-

neming gedaan en zijn de resten van de door Willem 

van Noort ontworpen zestiende-eeuwse Tolsteegpoort 

gedocumenteerd.

De Tolsteegpoort was één van de vier middeleeuwse 

toegangen tot de stad, samen met de Catharijnepoort, 

Weerdpoort en Wittevrouwenpoort. Oorspronkelijk was 

het een dubbele poort met twee bruggen en maakte hij 

onderdeel uit van de middeleeuwse stadsverdediging. 

In de zestiende eeuw werd de stadsverdediging op last 

van keizer Karel V gemoderniseerd. Stadsbouwmeester 

Willem van Noort maakte daarvoor een ontwerp waarbij 

de middeleeuwse Tolsteegpoort en bijbehorende brug-

gen werden gesloopt en vervangen door een muur met 

daarachter een wal. In het midden van de muur werd 

een nieuwe poort geplaatst met een natuurstenen gevel. 

Daarnaast was er een waterpoort die bestond uit een 

lange tunnel waarover de wal doorliep.

De zestiende-eeuwse Tolsteegpoort vormde samen met 

de zuidelijke stadsmuur en de drie bastions (Zonnenburg 

aan de oostzijde, Manenburg in het midden en 

Sterrenburg aan de westzijde) een defensieve eenheid. De 

Tolsteegpoort bevond zich precies halverwege de bastions 

Sterrenburg en Manenburg. Deze bastions waren zo gesi-

tueerd dat ze de Tolsteegpoort, een van de belangrijkste 

poorten van Utrecht, optimaal konden verdedigen.

De stadsmuren en poorten werden gesloopt in de eerste 

helft van de negentiende eeuw, zo ook de Tolsteegpoort. 

De resten van de Tolsteegpoort zijn al een paar keer bij 

graafwerk tevoorschijn gekomen. In 1925 werd vooraf-

gaand aan de aanleg van de nieuwe Tolsteegbrug resten 

van zowel de zestiende-eeuwse als de middeleeuwse 

Tolsteegpoort opgegraven. In 1985 en 1998 zijn waar-

nemingen gedaan van de middeleeuwse poort. In 1958 

en 2003 werden delen van de zestiende-eeuwse muur 

gedocumenteerd. Bij de archeologische waarneming in 

mei 2014 zijn resten van de zestiende-eeuwse poort 

aangetroffen en een restant van een muur, die bij eerdere 

werkzaamheden ook al was vastgelegd. Deze muur wordt 

voorlopig als keermuur van de zestiende-eeuwse wal 

geïnterpreteerd, hoewel niet valt uit te sluiten dat het om 

een deel van de fundering van de zestiende-eeuwse poort 

gaat.

Het totaal aan informatie dat in de loop der jaren met de 

archeologische waarnemingen en de historische documen-

tatie is verzameld, levert een goed beeld op van de uitleg 

en de min of meer exacte locatie van de middeleeuwse en 

postmiddeleeuwse Tolsteegpoorten en de daar gelegen 

stadsmuren en wal.



6 

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

In het voorjaar van 2014 werd de gasleiding in de 

Bijlhouwerstraat vernieuwd. Op 15 mei stuitten mede-

werkers van de firma Van den Heuvel ter hoogte van de 

Tolsteegbrug op muurwerk, waarna Erfgoed werd gewaar-

schuwd. Al snel werd duidelijk dat het ging om resten van 

de voormalige zestiende-eeuwse Tolsteegpoort, die door 

Willem van Noort was ontworpen.

Op 16 mei is een archeologische waarneming gedaan en 

zijn de aangetroffen resten gedocumenteerd (afb. 1.1).

De onderzoekslocatie bevindt zich in het uiterste zuiden 

van de middeleeuwse stad, tussen de Stadsbuitengracht 

en de Oudegracht, midden op de stroomrug van de Oude 

Rijn, net ten noorden van de splitsing van Rijn en Vecht 

(afb. 1.2-1.4).

De Tolsteegpoort was één van de vier toegangen tot 

de stad, samen met de Catharijnepoort, Weerdpoort en 

Wittevrouwenpoort. Oorspronkelijk was het een dub-

bele poort met twee bruggen en maakte onderdeel uit 

van de middeleeuwse stadsverdediging (Van Hoven van 

Genderen 2000, 128, 129). In de zestiende eeuw werd 

de stadsverdediging naar een ontwerp van Willem van 

Noort gemoderniseerd. De middeleeuwse Tolsteegpoort 

en bijbehorende bruggen werden gesloopt en vervangen 

door een muur met daarachter een aarden wal (afb. 1.5-

1.7). In het midden van de muur werd een nieuwe poort 

geplaatst met een natuurstenen gevel. Daarnaast was er 

een waterpoort die bestond uit een lange tunnel waarover 

de wal doorliep. Zowel de landpoort als de waterpoort 

waren aan de veldzijde versierd met beeldhouwwerk 

(Klück 2004, 84-86; Vlerk 1983, 55 -66).

Onder burgemeester Asch van Wijck werd gestart met een 

ingrijpende stadsvernieuwing (De Bruin 2000, 356-357). 

De stadsmuren en bolwerken die aan het begin van 

de negentiende eeuw nog overeind stonden, hadden 

hun functie met de inrichting van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie in 1824 grotendeels verloren. Bovendien werd 

er steeds meer buiten de stadsmuren gebouwd. Besloten 

werd de muren af te breken. Hiervoor in de plaats zouden 

plantsoenen en wandelpaden worden aangelegd. In 1829 

had J.D. Zocher zijn plan klaar, waarna werd begonnen 

met de werkzaamheden die een flink aantal jaren in 

beslag namen (Bals 1988, 11-15, Wilmer 1999, 27-33; 

Wilmer 2005, 50, 91-99, 356-357).  De Tolsteegpoort, de 

Catharijnepoort en de Weerdpoort zijn, ook om verkeers-

technische redenen, tussen 1842 en 1846 verdwenen 

(De Bruin 2000, 369). De Wittevrouwenpoort is in 1858 

gesloopt.1

In het verleden waren al resten van de opeenvolgende 

Tolsteegpoorten ontdekt. In 1925 zijn voorafgaand aan 

de aanleg van de nieuwe Tolsteegbrug delen van zowel de 

zestiende-eeuwse als de middeleeuwse poorten opgegra-

ven (afb. 1.8-1.10).

Een deel van de stadsmuur tussen het bolwerk 

Sterrenburg en de voormalige Tolsteegpoort is in 1958 

onderzocht. Het restant van de muur bleek aan de voet 3 

m breed en op 5 m hoogte nog ruim 1,5 m dik. Loodrecht 

hierop werd een reeks zware pijlers aangetroffen, met 

daartussen halfsteens-gewelven (Temminck Groll 1972, 

44-47).

Bij rioolwerkzaamheden in 1985 werd midden onder de 

Tolsteegbarrière een van de ronde torens van de ooste-

lijke Tolsteegpoort doorsneden. Deze dateert uit het einde 

van de veertiende eeuw (De Groot 1986, 226-227).

In 1998 zijn overblijfselen van de dertiende-eeuwse stads-

muur, een tufstenen toren, de westelijke Tolsteegpoort 

en de zestiende-eeuwse Tolsteegbrug aangetroffen bij de 

vervanging van een deel van de stadsverwarming (Wynia & 

Hundertmark 2000).

In 2003 werden op de binnenplaats van het voormalige 

politiebureau resten van de zestiende-eeuwse stadsmuur 

aangetroffen bij graafwerkzaamheden (Bakker 2004).

In 1996/97 werd de Bijlhouwersbrug bouwhistorisch 

gedocumenteerd (Van der Kamp, 2017).

De coördinatie vanuit de gemeente was in handen van 

H.L. Wynia, gemeentelijk archeoloog gemeente Utrecht. 

Het veldteam bestond uit C.M.W. den Hartog en E. van 

Wieren. Bouwhistorici B. Klück en B. Olde Meierink (BBA, 

Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis) 

waren betrokken bij het onderzoek naar de resten van de 

Tolsteegpoort. De uitwerking en verslaglegging van het 

archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door C.M.W. 

den Hartog. De uitwerking en verslaglegging van het 

bouwhistorisch onderzoek was in handen van B. Olde 

Meierink. Het digitaliseerwerk is uitgevoerd door E. van 

Wieren. Tenzij anders vermeld, zijn allen werkzaam bij 

Erfgoed van de gemeente Utrecht.
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Afb. 1.2 De onderzoekslocatie op de bodemkaart (rode stip).
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Afb. 1.3 Ligging van de onderzoekslocatie op de kaart van Wansleeben (1982) en ligging van de laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse en 
laatmiddeleeuwse restgeulen. Door: M. van Dinter.
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Afb. 1.4 Ligging van de onderzoekslocatie op de kadastrale kaart van 1832 en ligging van de laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse en 
laatmiddeleeuwse restgeulen. Door: M. van Dinter.

Afb. 1.5 De middeleeuwse dubbele Tolsteegpoort. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 804941.
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Afb. 1.6 De zestiende-eeuwse Tolsteegpoort. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 35009.
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Afb. 1.7 De Tolsteegpoort, stadsmuur en wal door Braun en 
Hogenberg (1572).
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Afb. 1.8 Tekening gemeentelijke werken. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 216166.
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Afb. 1.9 De ontgraving in 1925. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 42014.

Afb. 1.10 De ontgraving in 1925. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 42013.



15 

2 Onderzoeksdoel, methode en 
resultaten

Doel van de waarneming was de aangetroffen resten 

muurwerk te documenteren (afb. 2.1). Deze waren 

ontdekt in twee sleufjes die waren aangelegd ten behoeve 

van het vernieuwen c.q. verplaatsen van de gasleiding. In 

totaal was circa 55 m2 ontgraven, waarbij vier delen van 

muren waren vrij gelegd. Deze bevonden zich circa 50 tot 

100 cm onder maaiveld (maaiveldhoogte: 4,77 m +NAP). 

De omstandigheden voor de archeologische waarneming 

waren niet ideaal in verband met de aanwezigheid van 

veel kabels en leidingen.

Spoor 1 bevond zich in de zuidelijkste sleuf, en is geïnter-

preteerd als een hoek van de zestiende-eeuwse stads-

poort. Het spoor bestaat uit een blok zandsteen van 95 cm 

breed, en minstens 1,15 lang. Dit rust bovenop muurwerk 

waarvan minstens tien lagen2 over zijn, opgetrokken uit 

zestiende-eeuwse baksteen (afb. 2.2-2.4).3  

Het muurwerk stond op metselwerk (spoor 2) dat in 

noordelijke richting doorliep, en waarvan de begrenzing 

niet kon worden vastgesteld (afb. 2.5). Ging het om de 

fundering van de poort? Of toch de aansluitende stads-

muur? Gezien de oriëntatie in noordoostelijke richting 

Afb. 2.1 De alle-sporenkaart, met de eerdere waarnemingen van de stadsmuur, poorten en bruggen nabij de Tolsteegbrug.
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Afb. 2.2 Spoor 1 vanuit het zuiden.

gaat het vermoedelijke om de fundering van de zestiende-

eeuwse poort.

Spoor 3 is een fragment van een muur van 60 cm breed 

en 1,15 m lang. Het had op de noord-, west- en zuidzij-

den mortelresten. Mogelijk behoort het eveneens tot de 

zestiende-eeuwse poort.

Spoor 4 tenslotte werd in de noordelijke sleuf aangetrof-

fen (afb. 2.6). Het gaat om een fragment metselwerk dat 

2,25 m breed en minstens 3 m lang is, bestaande uit 

voornamelijk brokken baksteen. Voor zover wel formaten 

waren vast te stellen, gaat het om veertiende-eeuwse bak-

steen.4 De vraag is om wat voor metselwerk het gaat: een 

deel van een muur, zoals de zestiende-eeuwse keermuur 

of toch een stuk middeleeuwse stadsmuur? Of een stuk 

fundering van de zestiende-eeuwse poort?

In 1925 werd vermoedelijk het verlengde van het metsel-

werk ten oosten van het nu aangetroffen fragment vast-

gelegd op tekening. Van het geheel werd een doorsnede 

getekend, waaruit blijkt dat de stadszijde van de muur 

schuin afloopt, de veldzijde had versnijdingen. In 1998 

werd een van de torens aangesneden, die vermoedelijk 

daar ten oosten van stond. Daarvan werd vastgesteld dat 

het eveneens om veertiende-eeuws muurwerk moet gaan.
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Afb. 2.3 Opmetingen spoor 1 met zij-, boven- en vooraanzicht. Tekening B. Klück.
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Afb. 2.4 Spoor 1 en 2 vanuit het noordwesten.

Afb. 2.5 Spoor 3 vanuit het noorden.
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Afb. 2.6 Spoor 4 vanuit het oosten.
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3 Bouwhistorisch onderzoek en 
analyse

 B. Olde Meierink

Afb. 3.1 Tekening van de situatie rond de opgraving aan de Tolsteegpoort te Utrecht. Met de middeleeuwse stadsmuur en de zestiende-
eeuwse stadswal. In blauw de in mei 2014 aangetroffen muurfragmenten. Bron: Erfgoed gemeente Utrecht.

3.1 Historische context 

Zowel de Tolsteegbrug over de zuidelijke stadsbuiten-

gracht als de aansluitende openbare ruimte kreeg het 

huidig aanzien bij de nieuwbouw in 1925. De aan de 

westzijde aansluitende Bijlhouwersbrug, de overkluisde 

verbinding tussen de Oudegracht en de stadsbuiten-

gracht, is aanmerkelijk ouder. 

De omgeving van de huidige brug onderging in het 

midden van de zestiende eeuw een ingrijpende veran-

dering. De middeleeuwse toegang aan de zuidzijde van 

de stad (Tolsteegpoorten) bestond, getuige een in 1532 

door Laurens Keldermans gemaakte opmeting van de 

bestaande toestand5, uit een complex van twee dub-

bele stadspoorten met daartussen de nog bestaande 

overkluisde waterverbinding tussen Oudegracht en de 

stadsbuitengracht. De westelijke poort, de zogenoemde 

West-Roodentorenpoort, die de belangrijkste van de twee 

was, bestond uit een naar voren springend poortgebouw 

met twee torens in het verlengde van de huidige straat 

Oudegracht (Westzijde). De tweede poort was de klei-

nere Oost-Roodentorenpoort, die een overeenkomstige 

verschijningsvorm had en in het verlengde van de huidige 

Twijnstraat lag. Beide poorten maakten deel van een 

middeleeuwse stadsmuur die vanaf 1512 aan de zuidzijde 

aan de binnenzijde was voorzien van een aarden wal, om 

voldoende weerstand te kunnen bieden tegen de steeds 

zwaardere kanonskogels. Aan het eind van de eigenlijke 

Oudegracht bevond zich een overkluisde verbinding 

met de stadsbuitengracht. Aan de stadzijde lag voor de 

poorten een pleinachtige ruimte. In 1535 werden ‘diver-

sche patroonen (tekeningen), diendende tot een nywe 

poort te maken aen Tollsteech’ gemaakt. Waarschijnlijk 

was het bovengenoemde plan een van de ontwerpen. De 

plannen kwamen niet tot uitvoering want in 1557 wordt 

het volgende vermeld: ‘… ‘t maecken van verscheiden pa-

tronen ende concepten, getogen op papier, waernae dese 

stadt tot haer versekertheydt ende sterckte soude moghen 

doen maken die nye poorte, geordineert omme te leggen 

op ‘t bequaemste tusschen beyde die Tholsteghepoorten, 
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Afb. 3.2 Detail van afb. 3.1 met de in 2014 aangetroffen 
muurfragmenten A, B en C van de zestiende-eeuwse stadswal 
(blauw).

Afb. 3.3 Detail opmetingstekening gracht- en stadszijde van de Tolsteegpoort, kort voor de afbraak in 1842. Bron: Het Utrechts Archief 
TA ongenummerd, ongedateerd, Collectie Erfgoed gemeente Utrecht.

mitsgaders van de nywe brugge over het water’.6 In 

1557-’59 werd dus voor de bestaande muur en de beide 

middeleeuwse poorten een brede stadswal aangelegd, 

waar behalve de huidige Bijlhouwersbrug ook een nieuwe 

Tolsteegpoort werd gesitueerd. Deze nieuwe poort was 

een relatief lange, overwelfde, tunnelachtige doorgang 

door de stadswal met aan beide zijden een monumentale 

renaissance poortomlijsting. Aan de grachtzijde was 

de poort aan weerszijden omlijst met dubbele Dorische 

pilasters met een hoofdgestel. In 1562 vergunde koning 

Philips II 2000 pond aan lijfrenten te verkopen om 

de Tolsteegpoort en werk voor de stadsfortificatie te 

voltooien.7

In tegenstelling tot de Bijlhouwersbrug werd de zestiende-

eeuwse Tolsteegpoort met de brug en de aangrenzende 

walmuren in 1842 gesloopt. Kort voor de sloop is de 

poort in 1840 opgemeten (afb. 3.3). Het aangrenzende 

deel van de walmuur werd door J.D. Zocher opgenomen 

in zijn ‘wandelingen’. De in 1843 gebouwde nieuwe 
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Afb. 3.4 Anonieme schetstekening omstreeks 1840 van de 
Bijlhouwersbrug, gezien vanaf de zijde van de stadsbuitengracht. 
Rechts de zestiende-eeuwse basementen van de beide pilasters 
aan de westkant van de Tolsteegpoort. Bron: Het Utrechts Archief, 
catalogusnummer 39841.

Tolsteegbrug werd in 1925 vervangen door een nieuwe 

brug naar ontwerp van de Dienst Openbare Werken - een 

betonnen brug met aansluitende bakstenen in de stijl van 

de Amsterdamse School. Bij de aanleg in 1924-1925 heeft 

een beperkte vorm van archeologisch onderzoek plaatsge-

vonden. De resultaten zijn opgemeten en gefotografeerd 

door de Dienst Openbare Werken (afb. 3.5 en 3.6). Een 

schriftelijke neerslag in de vorm van een beschrijving en 

analyse is niet aangetroffen en is waarschijnlijk ook nooit 

uitgevoerd. 

3.2 Beschrijving en analyse 

De uitgevoerde graafwerkzaamheden in mei 2014 waren 

beperkt van karakter en hadden te maken met het omleg-

gen van leidingen, die door worteldruk in het gedrang 

kwamen. De ‘putten’ hadden een functionele diepte en 

omvang waardoor de archeologische en bouwhistorische 

waarnemingen beperkt waren en zeker niet optimaal (afb. 

3.1 en 3.2). Bij toekomstige werkzaamheden zal nader 

onderzoek nodig zijn. 

Afb. 3.5 De in 1925 aangetroffen fragmenten van de stadsmuur (AB, CD, EF) en de stadswal (GH en KL). Bron: Het Utrechts Archief, 
catalogusnummer 216166.
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Afb. 3.5a De situatie op afbeelding 3.5 (1925) geprojecteerd op die van afbeelding 3.1 (2014).

Van zuid naar noord werden in twee ‘putten’ (blauw 

omlijnd op de plattegrond afb. 3.1 en 3.2) drie fragmen-

ten muurwerk aangetroffen van verschillende lengte en 

breedte. 

Het noordelijke fragment (afb. 3.8, A op afb. 3.2) bestaat 

uit felrode baksteen met een baksteenformaat van 30 x 

14/16 x 6,7 cm en maakt deel uit van de noordelijke of 

binnenste muur. Het betreft metselwerk in een onregel-

matig verband, wat voor het inwendige van een walmuur 

niet opmerkelijk is. Het steenformaat is kenmerkend voor 

de veertiende eeuw en is ter plaatse secundair gebruikt in 

het midden van de zestiende eeuw. Voor zover was vast 

te stellen is aan de noordzijde de bakstenen fundering 

van de binnenmuur vrij recht en afgestreken met een 

kalkspecie. 

Een tiental meter zuidelijker zijn twee fragmenten 

blootgelegd van een tweede muur met - onder het nodige 

voorbehoud - een dikte van 3,7 meter en metselwerk 

zonder duidelijk vast te stellen structuur. Het middelste 

fragment (afb. 3.9, B op afb. 3.2) was vrij ruw gemetseld 

met gebruikmaking van relatief veel slecht gebakken 

baksteen en veel kalkspecie. Aan de zuidzijde wordt 

deze muur afgesloten door een licht hellende bakstenen 

keermuur met in hardsteen uitgevoerde, constructieve 

onderdelen (afb. 10, C op afb. 3.2). Deze constructieve 

onderdelen bestaan uit een hardstenen lijst opgebouwd 

van boven naar beneden: een 8 cm brede lijst - waarvan 

het bovenste deel recht en vervolgens een hol-bolprofiel 

- en daaronder een 40 cm hoge bolle lijst die is afgewerkt 

met een frijnslag. 

Van de poort zijn twee dekplaten vrij gelegd: aan de bui-

tenzijde een blok met een maat (bovenzijde) van 50 x 102 

cm en aansluitend aan de noordzijde een blok van 47,5 x 

102 cm. Beide blokken natuursteen van de lijst sluiten op 

elkaar aan met een brede kalkvoeg (1 cm). 

Onder de bolle hardstenen lijst sluit een muur aan van 

bakstenen met een formaat van 23,5 x 10,5 x 4 cm, 

met een 10-lagenmaat van 49 cm. De muur ‘onder’ de 

poort heeft aan de grachtzijde een lichte afschuining. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de gehele zuidelijke 

zestiende-eeuwse bakstenen bekleding van de buitenzijde 

van de stadswal - gezien de tekening van Jan de Beijer 

van de Tolsteegpoort uit 17448 - een overeenkomstige 

afschuining bezat. Het aangetroffen natuursteenwerk 

betreft het zuidoostelijke deel van de hardstenen lijst 

waarop de basementen van de beide oostelijke pilasters 

aan de veldzijde van zestiende-eeuwse Tolsteegpoort 

rusten. De detaillering is conform het aanzicht van de 

buitenzijde poort die zijn afgebeeld op twee opmetingen 

van kort voor de sloop (afb. 3.3 en 3.4).9 Bij de sloop 

van de Tolsteegbrug in 1925 werd beneden het maaiveld 

een vierkante ruimte met haakse wanden aangetroffen 

(afb. 3.6). Deze onderaardse ruimte, die door de Dienst 

Openbare Werken werd opgemeten (afb. 3.5), moet 
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Afb. 3.6 (links) Het bij de bouw van de verbreding van de 
Tolsteegbrug in 1925 gevonden muurwerk van de zestiende-
eeuwse Tolsteegpoort. Het betreft waarschijnlijk een brugkelder. 
Links de gehandhaafde Bijlhouwersbrug. Bron: Het Utrechts 
Archief, catalogusnummer 42017.

Afb. 3.7 Zicht vanuit het zuidoosten op de 16de-eeuwse Bijlhouwersbrug met rechts de trap naar de aanlegplaats, een onderdeel van de 
westelijke muur van de uit 1925 daterende Tolsteegbrug. Foto BBA, 2014.

mogelijk als een brugkelder of kazemat worden geïnter-

preteerd. In voormelde negentiende-eeuwse tekeningen is 

deze niet opgenomen. 

Tijdens de werkzaamheden in mei 2014 is hiervan niets 

meer aangetroffen. Tussen de noordelijke en zuidelijke 

muur bevindt zich een strook geroerde aarde van ruim 

11 meter breed. We hebben hier waarschijnlijk te maken 

met de aarden kern die tussen beide bakstenen muren lag 

ingesloten. 

3.3 Datering

Bij de ontgraving werd een afwisseling van hardstenen 

en bakstenen onderdelen aangetroffen. De aangetroffen 

grotere baksteen aan de noordzijde is gezien het bak-

steenformaat van 30 x 14/16 x 6,7 cm te dateren in de 

veertiende eeuw, maar is secundair gebruikt. De kleinere 

rode baksteen aan de zuidzijde heeft een formaat van 

20 x 10 x 3,5 cm, met een 10-lagenmaat van 24 cm. Dit 

baksteenformaat, gecombineerd met de natuurstenen 

bouwonderdelen, wijst op een datering in het midden van 

de zestiende eeuw. Deze datering komt overeen met de 
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Afb. 3.8 Fragment A. Zicht vanuit het zuiden op een deel van het teruggevonden muurwerk met een groot formaat rode, secundair 
gebruikte baksteen. Deze muur van secundair metselwerk heeft aan deze zijde speciebaarden en is niet gevoegd. Het betreft dus de schil 
aan de zijde van de aarden wal. Foto BBA, 2014.

Afb. 3.9 Fragment B. Bovenaanzicht van de zuidelijke muur van felrode baksteen met baksteenformaat van 20 x 10 x 3,5 cm, gemetseld 
in kalkspecie. De waarneming was beperkt door de geringe omvang van de put. Foto BBA, 2014.
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Afb. 3.10 Fragment C. Buitenaanzicht van de onderzijde van 
de Tolsteegpoort met een hardstenen lijst met hol-bolprofiel, 
daaronder een hoge bolle lijst met frijnslag en daaronder de licht 
schuin geplaatste bakstenen buitenbekleding van de wal. Foto 
BBA, 2014.

schriftelijke bronnen waaruit blijkt dat in 1557-’59 de 

zuidelijke muur met de Tolsteegpoort is gebouwd. Deze 

poort verving de beide middeleeuwse poorten aan het 

einde van de Oudegracht (westzijde) en de Twijnstraat. Bij 

de bouw heeft men, zoals ook bij Vredenburg is gebeurd, 

in de kern oudere baksteen toegepast. Of deze baksteen 

van de gesloopte middeleeuwse stadsmuur en stadspoor-

ten afkomstig is, valt niet uit te sluiten. 

3.4 Reconstructie walmuur en poort 

Met de nodige voorzichtigheid is de opbouw van de 

walmuur te reconstrueren aan de hand van het aangetrof-

fen muurwerk en de topografische tekeningen. 

De walmuur bestaat uit twee bakstenen muren met 

daartussen een aarden deel. 

Van de noordelijke bakstenen muur of schil kan de dikte 

met enige moeite en onder voorbehoud op 2,25 meter 

worden vastgesteld. Het aangetroffen fragment (A) vormt 

de oostelijke begrenzing van de binnenpoort. Van de 

zuidelijke bakstenen muur of schil kan de dikte onder 

voorbehoud op 3,7 meter worden vastgesteld. 

Onder voorbehoud valt te concluderen dat de zuidelijke 

zestiende-eeuwse stadsmuur aan de grachtzijde bestond 

uit een buitenschil van 3,7 meter dik en een binnenschil 

van 2,25 meter. Deze schillen fungeerden als keermuren 

voor een 11,2 meter breed aardlichaam. De walmuur had 

ter plaatse dus een dikte van ruim 17 meter. De fragmen-

ten geven een beeld van de walmuur direct ten oosten 

van de overkluisde poort. De natuurstenen elementen 

vormen de resten van de dubbele pilasters aan de aan de 

veldzijde uitspringende Tolsteegpoort. 

De zestiende-eeuwse Tolsteegpoort vormde samen met 

de zuidelijke stadsmuur en de drie bastions (Zonnenburg 

aan de oostzijde, Manenburg in het midden en 

Sterrenburg aan de westzijde) een historische en functi-

onele eenheid en ze vervangen de middeleeuwse stads-

muur. De Tolsteegpoort bevond zich precies halverwege 

de bastions Sterrenburg en Manenburg. De beide bastions 

waren zo gesitueerd dat ze de Tolsteegpoort, een van 

de belangrijkste poorten van Utrecht, optimaal konden 

verdedigen.
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4 Conclusies en aanbevelingen

Bij de archeologische waarneming in mei 2014 zijn 

resten gevonden van de poort die in de jaren ’30 van de 

zestiende eeuw werd ontworpen door Willem van Noort. 

Tevens is een restant van een muur aangetroffen, die bij 

eerdere werkzaamheden ook al was gedocumenteerd. 

Deze muur kan voorlopig als keermuur van de zestiende-

eeuwse wal geïnterpreteerd worden, hoewel niet valt uit 

te sluiten dat het om een deel van de fundering van de 

zestiende-eeuwse poort gaat.

Het totaal aan informatie dat is verzameld in de loop 

der jaren, zoals de archeologische waarnemingen en de 

historische documentatie, levert een idee op van de uitleg 

en de min of meer exacte locatie van de middeleeuwse en 

postmiddeleeuwse Tolsteegpoorten, stadsmuren en wal.

Meer onderzoek kan informatie opleveren over fasering, 

en meer nauwkeurige datering van met name de middel-

eeuwse stadsverdediging.
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Noten

1 Het Utrechts Archief: Archieftoegang 4006 

Bouwvergunningen Dienst Stadsontwikkeling 

gemeente Utrecht 1853-1910.

2 Tienlagenmaat: 49 cm.

3 Baksteenformaten 22 x 10 x 4,5 cm.

4 Baksteenformaten 30 x 14,5 x 7 cm.

5 Het Utrechts Archief, 37 Financiële instellingen, inv. 

nr. 46 begroting en TA 2088-c afb. Meischke 1988, 

p. 102 afb. 31.

6 Van Klaveren 1926, p. 29. 

7 Het Utrechts Archief, 701, inv. nr. 304. 

8 Wilmer 2005, afb. 114.

9 Klück 2004, p. 84. BBA Documentatie muurwerk 

Tolsteegpoort, Utrecht.
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