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Samenvatting

Tussen 8 november en 17 december 2004 is door archeo-

logen van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht 

een opgraving uitgevoerd in de noordoosthoek van de 

middeleeuwse stad. Het opgravingsterrein was gelegen 

aan de Wittevrouwenstraat 8-10. Op deze plaats stond tot 

begin 1999 een pand uit de zeventiende eeuw dat werd 

gekenmerkt door een façade van pilasters in ‘kolossale 

stijl’. Deze stijl was rond 1640 korte tijd populair in 

Utrecht. 

Het pand besloeg een oppervlakte van ruim 500 m2. 

Door veiligheidsmarges ten opzichte van de belendende 

bebouwing, maar vooral ook door de aanwezigheid van 

een groot aantal kelders kon hiervan slechts 150 m2 

worden opgegraven, verdeeld over drie werkputten. Het 

maaiveld lag ten tijde van de opgraving rond 3,50 m 

+NAP. De eerste archeologische resten tekenden zich hier 

en daar reeds na een schraapje van de graafmachine af, 

rond 3,35 m +NAP. In totaal zijn acht opgravingsvlakken 

gedocumenteerd met resten uit de periode vanaf circa 

1150 na Chr. tot het begin van de twintigste eeuw. De ar-

cheologische resten zijn met behulp van een Geografisch 

Informatie Systeem (GIS) gedigitaliseerd, waarna de 

verschillende sporen zijn gegroepeerd naar ruimtelijke en 

temporele samenhang. Dit resulteerde in een stratigrafi-

sche matrix van de archeologische resten op het terrein 

(afb. 3.5). De archeologische reconstructies in dit rapport 

(afb. 5.4, 5.5, 5.17 en 5.23) zijn geheel gebaseerd op 

deze matrix en bleken in de regel goed aan te sluiten bij 

de bouwhistorische en historische informatie betreffende 

het plangebied. Er zijn in totaal vier archeologische fasen 

onderscheiden.

De oudste archeologische resten dateren uit de tweede 

helft van de twaalfde eeuw en bestonden uit de resten van 

een leefniveau en een tiental kuilen en paalkuilen (fase 

1). Er zijn wel al aanwijzingen dat de percelering van het 

gebied ook toen al op de Plompetorengracht georiënteerd 

was. Dit blijkt uit een rijtje van vijf paalkuilen dat haaks 

op deze gracht heeft gestaan. Vermoedelijk ging het om 

een erfscheiding in de vorm van een hek of schutting. Er 

zijn aanwijzingen aangetroffen voor agrarische bewerking 

van de bodem. Het lijkt erop dat het plangebied in fase 1 

deel uitmaakte van een akkercomplex of moestuinen. 

In de tweede helft van de dertiende of de vroege 

veertiende eeuw werd het terrein bouwrijp gemaakt 

en verrees er een laatmiddeleeuwse hofstede aan de 

Plompetorengracht (fase 2). Het erf was ruim twintig 

meter breed en bijna 100 meter lang en nam de gehele 

ruimte tussen de straat langs de gracht en de huidige 

Ridderschapstraat in beslag. De oudste resten van de 

hofstede gingen binnen het plangebied terug tot circa 

1300. Het plangebied lag echter op het achtererf van de 

hofstede. Een oudere datering van de oorspronkelijke 

bebouwing aan de Plompetorengracht kan daarom niet 

worden uitgesloten. De bebouwing van de hofstede werd 

diverse malen onderworpen aan verbouwingen. Hiervan 

getuigen meerdere opeenvolgende bouwfasen, die goed 

herkenbaar zijn weergegeven in de stratigrafische matrix 

(afb. 3.5). 

De hofstede raakte in de loop der eeuwen versnipperd in 

kleinere percelen. Dit is al goed zichtbaar op de kaart van 

Braun & Hogenberg uit 1569-1572 (afb. 2.3) en de kaart 

van Adam van Vianen uit 1598 (afb. 2.6). Deze versnip-

pering is waarschijnlijk het gevolg van verkoop en/of 

vererving van delen van de hofstede.

Er zijn diverse funderingen en beer- en waterputten aan-

getroffen uit de tijd van de hofstede. Enkele beerputten 

bevatten een rijke vulling van onder meer keramiek- en 

glasvondsten. De meest complete en/of anderszins inte-

ressante vondsten zijn afgebeeld in de catalogus achter 

het tekstgedeelte van dit rapport.

In de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw werd het 

plangebied ingrijpend verbouwd tot het woonhuis 

Wittevrouwenstraat 10, een dwarshuis met twee bouw-

lagen, een kelder en een plat dak (fase 3). Hierbij werd 

aan de Wittevrouwenstraat een imposante pilastergevel 

van de kolossale orde met ionische kapitelen geplaatst. 

Achter deze gevel bleven nog veel oudere bouwelemen-

ten in gebruik. In de negentiende eeuw zocht men naar 

extra ruimte. Deze werd gevonden in de aanleg van een 

aanbouw achter de hoofdvleugel, vermoedelijk een serre 

of oranjerie. Ook werden nog veel aanvullende maatrege-

len getroffen om zich te verzekeren van voldoende (drink)

water. 

Vanaf 1914 veranderde de functie van Wittevrouwenstraat 

10 van woonhuis naar warenhuis (fase 4). Er volgden 

enkele verbouwingen, waarbij vooral de binnentuin het 

moest ontgelden. De blauwdrukken van deze verbouwin-

gen bevatten nog veel belangwekkende informatie om-

trent de ligging en het gebruik van funderingen, kelders 

en ruimten. Na lange tijd van leegstand brandde het pand 

op Nieuwjaar 1999 geheel uit. Sinds enige jaren is het 

pand herbouwd waarbij de oorspronkelijke structuur van 

de monumentale voorgevel is hersteld. 
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Afb. 1.1 De onderzoekslocatie op gemeentelijk en landelijk niveau.
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Ligging van het onderzoeksgebied

Het opgravingsterrein is gelegen aan het adres 

Wittevrouwenstraat 8-10 te Utrecht (afb. 1.1 en 1.2). 

Op deze plaats stond tot begin 1999 een pand uit de 

zeventiende eeuw dat werd gekenmerkt door een pilas-

tergevel van de kolossale orde met ionische kapitelen. 

Deze stijl was in de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw 

korte tijd populair in Utrecht (uit bouwhistorische notitie 

Wittevrouwenstraat 8-10 door F. Kipp, 19-3-1999). 

Aanleiding voor het onderzoek

Begin 1999 brandde het pand aan de Wittevrouwenstraat 

vrijwel geheel af. In de loop van 2004 kwamen plannen tot 

herbouw in het definitieve stadium. Omdat archeologische 

resten bij het uitgraven van de bouwput verstoord zouden 

worden is door de afdeling Erfgoed van de Gemeente 

Utrecht besloten tot behoud ex situ van de archeologische 

resten, door middel van een opgraving.

Archeologische verwachting

Daar het opgravingsterrein zich binnen de middeleeuwse 

stadsomwalling bevond, lag het in de verwachting dat 

hier vooral middeleeuwse bewoningssporen aangetroffen 

zouden worden. Daarnaast was niet uit te sluiten dat ook 

vroegere sporen aanwezig waren (late prehistorie tot en 

met vroege middeleeuwen).

Uitvoering van het onderzoek

Binnen de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht heeft 

de opgraving de code WVS1 gekregen. Het onderzoek is 

bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) aangemeld 

onder onderzoeksmeldingsnummer 7915. 

De archeologische opgraving vond plaats in de aaneenge-

sloten periode tussen 8 november en 17 december 2004. 

Het bevoegd gezag was namens de gemeente Utrecht in 

handen van A.M. Bakker. De dagelijkse veldleiding was 

gedelegeerd aan G.T.C. van den Berg, tevens hoofdauteur 

van dit rapport. Veldtechnische bijstand werd verleend 

door M.C. Houkes. In totaal werden acht verschillende 

niveaus opgegraven, waarbij de hoogstgelegen archeo-

logische resten slechts zo’n 15 cm onder het maaiveld 

werden aangetroffen. Ten tijde van het onderzoek lag 

dit rond 3,5 m+NAP. Het diepst gelegen niveau lag zo’n 

2,5 m lager. Het machinaal grondverzet is uitgevoerd 

door A. Boone van Agterberg b.v. Een selectie van de 

tijdens de opgraving aangetroffen baksteenconstructies 

is in situ bestudeerd door A.F.E. Kipp (bouwhistoricus 

van de gemeente Utrecht). Tijdens het onderzoek zijn 

drie werkputten aangelegd (afb. 1.3). Een groot obstakel 

bij het onderzoek vormde de aanwezigheid van vele 

kelders op het terrein. Mede hierdoor kon slechts een 

oppervlakte van circa 150 m2 worden onderzocht op een 

1 Inleiding

Afb. 1.2  Ligging van het plangebied (rood omlijnde rechthoek) ten opzichte van de omliggende bebouwing. Ondergrond: TOP10NL, BAG 
(Bron: Kadaster 2013).
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totale oppervlakte van meer dan 500 m2. Ondanks deze 

beperkingen heeft het onderzoek een veelheid aan nieuwe 

gegevens opgeleverd over de ingebruikname en ontwikke-

ling van het terrein. 

De uitwerkfase na de opgraving heeft in hoofdzaak 

plaatsgevonden in de winter van 2013/2014. Daarbij is 

de spoor- en vondstanalyse van de archeologische resten 

uitgevoerd door G.T.C. van den Berg, evenals de analyse 

van het anorganisch vondstmateriaal. De analyse van 

archeozoölogische resten was in handen van A. Médard. 

A.M. Bakker was verantwoordelijk voor de redactie, R. de 

Kam deed de eindredactie. De opmaak van het rapport is 

verzorgd door E. van Wieren. 

Afb. 1.3 Ligging van de werkputten (transparant rode vulling) met nummering binnen het plangebied (rood omlijnde rechthoek). 
Ondergrond: TOP10NL, BAG (Bron: Kadaster 2013).
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2 Historische en fysisch-geografische 
context

Om de onderzoeksresultaten in hun context te plaatsen 

volgt in dit hoofdstuk een beknopt overzicht van de 

bekende historische en fysisch-geografische gegevens. 

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de geschiedenis 

van de directe omgeving van het onderzoeksterrein aan 

de Wittevrouwenstraat. Als laatste worden de fysische 

geografie en bodemkundige ondergrond van het gebied 

behandeld.

2.1 Historische achtergrond van het 
plangebied

Geschreven bronnen 

(bewerkt naar Duurland 2009, 11-15)

De nabije omgeving van het plangebied trad in 1054 

na Chr. voor het historische voetlicht toen de kerk van 

Sint-Jan gewijd werd. Deze kerk hoorde bij het kapittel van 

Sint-Jan waarvan de immuniteit ten zuiden en ten westen 

van het plangebied lag (De Bruijn 1994). Het gebied dat 

tussen de huidige Wittevrouwenstraat en de immuniteit 

van Sint-Jan lag was in eerste instantie waarschijnlijk 

ook eigendom van het kapittel van Sint-Jan en zal al vrij 

snel na de inrichting van de immuniteit, in west-oost 

richting zijn verkaveld. Dit blok zal dus verkaveld zijn 

vanaf de weg die thans bekend staat als Drift. Indirect is 

de straat Drift dus terug te voeren tot de inrichting van 

de immuniteit in het midden van de elfde eeuw. Mogelijk 

is deze weg zelfs ouder en betreft het een route die 

van het vroegmiddeleeuwse burchtgebied (het huidige 

Domplein) in noordelijke richting liep. Pas tussen 1391 en 

1393 werd de gracht de Drift en – verder noordelijk – de 

Plompetorengracht gegraven (De Bruijn 1994, 187).

Afb. 2.1 De laatmiddeleeuwse Wittevrouwenpoort gezien vanuit 
het noorden. Tekening uit het begin van de zeventiende eeuw 
door J.C. Droochsloot.

De Wittevrouwenstraat is vrijwel zeker jonger dan de 

straat waar later de Drift/Plompetorengracht werd 

aangelegd. Over het moment van ontstaan van de 

Wittevrouwenstraat bestaat echter verschil van mening. 

De Kam (2003) gaat er van uit dat de middeleeuwse 

Wittevrouwenpoort, die zich ter plaatse van de huidige 

Wittevrouwenbrug bevond, al bij de eerste aanleg van de 

verdedigingswerken (rond 1122) in de stadsomwalling 

is ingepast. Van der Vlerk (1983) is dezelfde mening 

toegedaan. Dit zou impliceren dat er vanaf dat moment 

of zelfs al wat eerder ook een weg vanaf deze poort 

in de richting van het stadshart gelopen kan hebben, 

de huidige Wittevrouwenstraat. Een ander idee wordt 

geopperd door Prakken (1953) die ervan uitgaat dat de 

Wittevrouwenstraat pas in de eerste helft van de dertiende 

eeuw is ontstaan in relatie met de stichting van het 

Wittevrouwenklooster. De Wittevrouwenpoort is mogelijk 

toen pas aangelegd of zelfs nog later, rond 1290 toen 

de doorgaande route in oostelijke richting, de huidige 

Biltstraat, werd aangelegd.

Vanaf het moment dat de al eerder genoemde stadsverde-

digingswerken (gracht en omwalling) werden aangelegd 

rond 1122, maakte het plangebied deel uit van de 

middeleeuwse stad Utrecht. Het gebied kwam bekend te 

staan als Oudwijk binnen de muren of Sint-Jans Oudwijk 

omdat het tot het dagelijks gerecht van Sint-Jan hoorde 

(De Bruijn 1994, 333-340).

Historisch kaartmateriaal en (bouw)historische gegevens

De kaart van Hogenberg en Braun toont de situatie tussen 

1569 en 1572. Het noorden bevindt zich bij deze kaart 

aan de linkerzijde, waarbij is gekozen voor een vogel-

vluchtperspectief vanaf de westzijde. Deze positie is niet 

voor niets gekozen. Op deze manier kwamen de panden 

aan de grachten het best in beeld. De veelal rijke eige-

naren van de grachtenpanden vormden een belangrijke 

afzetmarkt voor de sierlijke wandkaarten waarop deze 

plattegronden werden afgedrukt en werden aldus op hun 

wenken bediend. Hierdoor kwamen de zijstraten er vaak 

enigszins bekaaid vanaf in de verbeelding. Hier werd – 

omwille van het gewenste perspectief – vaker gesjoemeld 

met het aantal en het uiterlijk van panden en achtererven. 

Ter plaatse van het plangebied zien we een breed 

‘dwarshuis’ op de hoek van de Plompetorengracht en 

de Wittevrouwenstraat. Dit grote erf was waarschijnlijk 

ommuurd en liep naar achteren door tot aan de muur van 

het Wittevrouwenklooster, waar nu de Ridderschapstraat 

ligt (vergelijk afb. 1.2). Dergelijke grote, ommuurde erven 
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Afb. 2.2 Topografie van Sint-Jans Oudwijk rond 1400, bewerkt naar afbeelding in De Kam (2003) met toevoegingen.

worden in Utrecht ook wel aangeduid met ‘hofstede’. 

Een laag poortgebouwtje aan de Plompetorengracht gaf 

van die zijde toegang tot het bijbehorende achtererf. 

Dit poortgebouwtje – links van het dwarshuis – is goed 

herkenbaar in de kaart van Hogenberg en Braun. Het 

werd aan de noordzijde geflankeerd door een iets hogere 

‘poortcamer’ (nu Plompetorengracht 1). In 1660 werd 

op deze plaats een “nieuwe poort ende poortcamer 

achter [ten noorden van; GvdB] ‘t hoekhuis” gebouwd. In 

1699 werd de poortcamer verkocht aan de eigenaar van 

Plompetorengracht 3 (Kipp 1999, 1) ter uitbreiding van 

zijn huis. In 1758 werden het poortje en de bijbehorende 

‘poortweg’ eveneens verkocht aan de eigenaar van 

Plompetorengracht 3 met de bedoeling zijn huis nog een 

extra travee uit te breiden (Kipp 1999, 1). Tegenwoordig 

zijn het poortje en de poortcamer geheel opgenomen in 

de bebouwing van het statige pand Plompetorengracht 

1-3, dat zijn oorsprong vindt in het jaar 1657 en zuid-

waarts werd uitgebreid in of kort na de voornoemde jaren 

1699 en 1758. De oplettende lezer heeft al gezien dat 

de vensters op de verdieping ter plaatse van de latere 

bouwdelen smaller zijn en in vier ruiten verdeeld, waar 

dat er drie zijn ter plekke van de oorspronkelijke bouw-

delen. Ook zijn de traveeën iets smaller ter plekke van de 

vroegere poortcamer, al moet gezegd dat de verantwoor-

delijk bouwmeester de extra beschikbaar gekomen ruimte 

treffend heeft ingepast in de reeds bestaande bebouwing 

van Plompetorengracht 3. Het pand met een gevel in Louis 

XIV-stijl, is beter bekend onder de naam ‘Silverijn’ (bron: 

http://www.silverijn.nl/). Deze opvallende naam vormt 

vermoedelijk een verwijzing naar de opvallende, witte 

gevelpartij.
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Afb. 2.3 Uitsnede uit de kaart van Braun en Hogenberg (1569-1572). In geel is bij benadering het zichtbare deel van het plangebied 
weergegeven.

Afb. 2.4 Gevelaanzicht van het pand op Plompetorengracht 1-3 (bron:GoogleStreetview). Het oorspronkelijke pand is niet voorzien 
van kleuring en werd gebouwd in 1657. In of kort na 1699 konden twee extra traveeën worden toegevoegd door de aankoop van de  
‘poortcamer’ van de oorspronkelijke ‘hofstede’ op de hoek van de Wittevrouwenstraat en de Plompetorengracht (geel). In of kort na 1758 
werd een laatste travee mogelijk door de  aankoop van een deel van de poortweg naar het achtererf van Wittevrouwenstraat 10 (groen). 
Hiermee verloor dit laatste pand haar connectie met de Plompetorengracht. Een connectie die ondanks alle opdelingen en verbouwingen 
zo’n vier-en-een-halve eeuw stand had gehouden.
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Het hoofdgebouw van de middeleeuwse hofstede – het 

dwarshuis op de hoek van de Plompetorengracht en de 

Wittevrouwenstraat – is aan de voorzijde nog immer 

voorzien van twee zogenaamde ‘kluiskelders’ met 

toegang tot het water van de Plompetorengracht. De 

zuidelijke kelder bevindt zich goeddeels onder de brug 

over de Plompetorengracht. De beide kluiskelders stam-

men uit de late middeleeuwen. Naar het zich laat aanzien 

is het dwarshuis rond het einde van de achttiende eeuw 

opgesplitst in de huidige panden Wittevrouwenstraat 2, 4 

en 6. Dit kan worden afgeleid uit de – schuin weglopende 

Afb. 2.5 De bakkerswinkel Wittevrouwenstraat 2, gezien vanaf de 
Plompetorengracht. Het huidige pand stamt bovengronds uit de 
achttiende eeuw. De beide laatmiddeleeuwse kluiskelders onder 
de kade van de Plompetorengracht zijn goed zichtbaar. 

– gedeelde achtergevel van Plompetorengracht 1 en 

Wittevrouwenstraat 6. Bij de diverse opsplitsingen 

wijzigden uiteindelijk ook de voorgevels aan de 

Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat drastisch, 

waardoor de bebouwing van de middeleeuwse hofstede 

uiteindelijk alleen nog maar herkenbaar is aan de 

percelering.

Aan de Wittevrouwenstraat – direct achter het dwars-

huis aan de Plompetorengracht – ligt op de kaart 

van Hogenberg en Braun eveneens een dwarshuis. 

Oorspronkelijk vormde dit een zijvleugel van het 

pand Plompetorengracht 1 (ibid.). Het ligt ter hoogte 

van de huidige adressen Wittevrouwenstraat 8 en 10. 

Wittevrouwenstraat 10 werd in de jaren ‘40 van de 

zeventiende eeuw grondig verbouwd of vernieuwd en 

voorzien van zijn huidige zandstenen pilastergevel van 

de ‘kolossale orde’ en bekroond met een hoog schilddak 

op de voorvleugel. De functie van Wittevrouwenstraat 8 

wordt niet direct duidelijk uit deze kaart. Wellicht hoorde 

het oorspronkelijk bij een aanbouw aan het dwarshuis 

van Plompetorengracht 1, zoals gesuggereerd door Kipp 

(ibid.). 

Op de kaart van Adam van Vianen uit 1598 lijkt 

Wittevrouwenstraat 8 wel te zijn afgebeeld. Het aantal 

huizen aan de Wittevrouwenstraat tot aan de ommuring 

van het Wittevrouwenklooster (nu Ridderschapstraat) 

is in ieder geval groter dan op de kaart van 

Hogenberg en Braun. Daarnaast lijkt het er op dat ook 

Afb. 2.6 Uitsnede uit de kaart van Adam van Vianen (1598). In geel is bij benadering het zichtbare deel van het plangebied weergegeven.
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Wittevrouwenstraat 4 en/of Wittevrouwenstraat 6 in de 

tussentijd zijn afgesplitst van de oorspronkelijke hofstede 

Plompetorengracht 1. Nader historisch onderzoek zou 

wellicht meer zekerheid kunnen bieden aangaande de 

vraag of deze verschillen in lijn zijn met de werkelijke 

situatie in de beide afbeeldingen.

Kaarten uit de tweede helft van de zeventiende en de 

achttiende eeuw vertonen in grote lijnen hetzelfde beeld 

voor de noordzijde van de Wittevrouwenstraat. Om deze 

reden worden deze kaarten hier verder niet behandeld. 

De eerste in topografisch opzicht min of meer betrouw-

bare weergave van het plangebied maakt deel uit van 

Afb. 2.7 Uitsnede uit de kadastrale minuutplan (1811-1832) na 
georectificatie. In transparant rode vulling is de ligging van de 
werkputten met bijbehorende nummering weergegeven. 

Afb. 2.8 Plattegrond van de begane grond in 1914 na 
georectificatie, bewerkt naar een blauwdruk van de 
verbouwingsplannen in dat jaar. In transparant rode vulling is 
de ligging van de werkputten met bijbehorende nummering 
weergegeven. 

de kadastrale minuutplan van 1832. Deze kaart werd 

gebruikt als hulpmiddel bij de bepaling van de belasting 

op onroerende goederen. Hierbij vormden de oppervlakte 

van terreinen en die van de bebouwing enkele criteria 

waarmee de belasting werd berekend. Deze kaart bevat 

om deze reden geen perspectivische vertekening en kan 

met behulp van georeferentie worden gerectificeerd, 

waardoor het kaartbeeld doorgaans (vrijwel) foutloos 

binnen het huidige systeem van RD-coördinaten kan 

worden geplot. We zien op deze kaart een breed pand 

ter plaatse van het huidige adres Wittevrouwenstraat 10 

(toenmalig kadastraal perceel 345), voorzien van een 

diepe zijvleugel aan de westzijde. Dit is het pand dat rond 

1640 verrees op de plaats van de middeleeuwse bebou-

wing die oorspronkelijk behoorde bij de hofstede op de 

hoek van de Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat. 

Alle onbebouwde delen binnen het plangebied hoorden 

in 1832 bij Wittevrouwenstraat 10. In de loop der eeuwen 

vonden zo nu en dan relatief kleine verbouwingen plaats, 

hoofdzakelijk aan het uiterlijk van de voorgevel. In 1914 

werd het woonhuis verbouwd tot winkel voor de NV 

Handelsonderneming v/h Roos en v.d. Kolk (Kipp 1999, 

1). Naar aanleiding van deze verbouwing werden blauw-

drukken vervaardigd met de geplande wijzigingen, waarin 

werd voorzien in het omvormen van de gevelpartij tot eta-

lages met behoud van vier pilasters (ibid.). De plattegrond 

in de blauwdruk toont in grote lijnen nog de indeling van 

het pand zoals het rond 1640 werd opgeleverd.

Ten westen van Wittevrouwenstraat 10 lag in 1832 een 

smal perceel (toenmalig kadastraal perceel 344) dat 

Afb. 2.9 Wittevrouwenstraat 8 in 1988. De coffeeshop werd 
eveneens getroffen door de brand die uitbrak in het buurpand op 
nummer 10 (Het Utrechts Archief, catalogusnummer 74192).
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geheel bebouwd was (nu bekend als Wittevrouwenstraat 

8). Dit pand hoorde wel tot het plangebied, maar was 

geheel onderkelderd. Het vloerniveau in de kelder lag op 

2,6 m onder straatniveau (ca. 1 m+NAP). Archeologische 

resten van betekenis werden hier dan ook niet meer 

verwacht. 

2.2 Fysische geografie en 
bodemkundige ondergrond 
(bewerkt naar Duurland 2009, 15)

Algemeen

De zandige ondergrond van het huidige binnenstadgebied 

bestaat grotendeels uit beddingafzettingen van de Rijn 

en de Vecht. In Utrecht komt plaatselijk al vanaf 1,5 m 

onder het maaiveld Pleistoceen dekzand voor (Dominicus 

en Van den Berg 1971). Dit dekzand is door stromend 

water gemakkelijk te eroderen, waardoor rivierlopen zich 

makkelijk kunnen verleggen (Berendsen 1982, 166). Door 

dit zich verleggen van de rivierlopen kwam het huidige 

stadsgebied van Utrecht ergens tussen 4450 en 4300 

voor Chr. in het stroomgebied van de Rijn te liggen. 

Rond 800 voor Chr. ontstond de afsplitsing van de Vecht 

(Weerts, Cleveringa en Gouw 2002). De activiteit van de 

Rijn en Vecht namen in de loop van de Romeinse tijd en 

de vroege middeleeuwen af als gevolg van toenemende 

afwatering via de Hollandsche IJssel en Lek. Hoewel de 

Rijn en Vecht gedurende de vroege middeleeuwen wel 

bevaarbaar bleven, zijn er duidelijke aanwijzingen voor 

verlanding van beide rivieren in deze periode (de Groot 

1997, van Rooijen 1999).

 

Uit recent archeologisch onderzoek in het uitbreidingsge-

bied Leidsche Rijn, ten westen van de Utrechtse binnen-

stad, is gebleken dat de Oude Rijn in de zesde eeuw na 

Chr. Nog slechts een under fit river was. Dit is een rivier 

waarvan de rivierbedding veel kleiner en ondieper is dan 

de rivierbedding die de bijbehorende meandergordel 

heeft gevormd. De diepste delen van de rivier begonnen 

blijkens koolstof 14 dateringen al in de elfde eeuw na 

Chr. te verlanden (mededelingen door M. van Dinter). Na 

afdamming van de Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 

eindigde de activiteit van Rijn en Vecht helemaal.

 

Waarnemingen bij eerder onderzoek in de omgeving

In 1997 zijn op 150 m ten westen van het opgravingster-

rein, ter hoogte van de Boothstraat, natuurlijke rivierafzet-

tingen waargenomen bij een archeologisch onderzoek 

van de Sectie Cultuurhistorie van de Gemeente Utrecht 

(Van Rooijen en Van der Mark 1998). Hier bevond zich een 

zandpakket dat aan de Voorstraat tot 1,2 m+NAP reikte 

en naar het zuiden toe daalde tot 0,5 m+NAP. Op dit zand 

lag een circa 0,5 m dikke blauwgrijze laag waarin enkele 

Romeinse vondsten gedaan werden. Dit geheel werd door 

de opgravers geïnterpreteerd als een oeverwal van een ten 

zuiden van het terrein stromende rivier (ongetwijfeld de 

Rijn). Over deze Romeinse oeverwal is later weer vanuit 

de zuidelijker gelegen rivier een hoofdzakelijk zavelig en 

zandig pakket afgezet dat over het hele terrein tot 1,9 

m+NAP reikte. In het uiterste zuiden zijn deze afzettingen 

uiteindelijk weer door een rivierbedding weggespoeld en 

tot 2,0 m+NAP vervangen door een zandpakket. Volgens 

de opgravers heeft de Kromme Rijn, zeker nog tot in de 

tiende eeuw een rol gespeeld bij het vormgeven van de 

ondergrond in het zuidelijke deel van het terrein aan de 

Boothstraat.

 

Resumerend

Al met al geeft de ondergrond in de omgeving van het 

opgravingsterrein, een beeld van complexe sedimentatie 

als gevolg van een complexe rivieractiviteit van de Rijn 

en de Vecht, voorafgaand aan de laatmiddeleeuwse 

stadsbewoning. Als we er rekening mee houden dat de 

post-Romeinse rivieractiviteit ter hoogte van de opgraving 

uit 1997 aan de Boothstraat zich beperkte tot het zuidelijk 

deel van dat terrein, is het goed mogelijk dat ter hoogte 

van de Wittevrouwenstraat bewoning in de Romeinse tijd 

en de vroege middeleeuwen mogelijk was en dat even-

tuele sporen uit die perioden niet verspoeld zijn. Door 

de grote mate van rivieractiviteit in de ondergrond van 

Utrecht kan dit op korte afstand sterk verschillen. De mate 

van intactheid van de diverse perioden/lagen kan dan ook 

alleen worden vastgesteld door archeologisch bodemon-

derzoek ter plaatse.
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3.1 Veldwerk

Het te onderzoeken gebied werd sterk begrensd door 

de aanwezigheid van kelders. Hierdoor kon het perceel 

Wittevrouwenstraat 8 zelfs in het geheel niet worden 

onderzocht. Daarnaast dienden – als gebruikelijk in 

archeologisch onderzoek in de bebouwde kom – ruime 

veiligheidsmarges in acht te worden genomen ten 

aanzien van de omliggende bebouwing. De ligging van 

de werkputten werd mede bepaald met behulp van een 

bouwhistorische optekening van de kelders. De wanden 

van de kelders zijn in deze tekening zwart ingevuld. 

Slechts de gearceerde delen kwamen in aanmerking voor 

archeologisch onderzoek. 

Voorafgaand aan de opgraving zijn rondom het opgra-

vingsterrein drie grondslagpunten ingemeten door land-

meters van de kadastrale dienst van de gemeente Utrecht. 

Deze grondslagpunten zijn gebruikt om in de werkputten 

de meetsystemen uit te zetten.

Het opgegraven oppervlak is verdeeld in drie werkputten, 

waarbij er maximaal 8 vlakken zijn gedocumenteerd. De 

totale oppervlakte van deze vlakken bedroeg circa 725 

vierkante meter. De vlakcodering tijdens de veldwerk-

fase week af van de gebruikelijke nummering (vergelijk 

afbeelding 3.1, tabel 3.1 en kaartbijlagen 1 t/m 6). Dit 

gebeurt wel vaker bij gecompliceerde opgravingen in de 

binnenstad. Zo kan men in de ene werkput prima toe met 

de aanleg van drie vlakken en moet men dan tot zijn of 

haar spijt concluderen dat het terreindeel ernaast meer 

verticale differentiatie blijkt te vertonen. Of het naastge-

legen terreindeel blijkt nauwelijks te verschillen van het 

bovenliggende vlak, waardoor men kan besluiten door te 

3 Onderzoeksmethoden, uitwerking, 
fasering en codering

graven naar het eerstvolgende archeologisch belangwek-

kende vlak. In het onderstaande volgt een reconstructie 

van deze gebeurtenissen, waarbij tevens de definitieve 

codering van de archeologische niveaus zal worden 

verantwoord.

Bij aankomst op de eerste veldwerkdag bleek het terrein 

ter plekke van werkput 1 reeds door een wat overijverige 

kraanmachinist te zijn opgeschoond, waarbij ook bestra-

ting en bovengrondse delen van muren waren verwijderd. 

Ter plaatse van werkput 2 werd echter nog wel veel 

bestrating aangetroffen, alsook bovengrondse bouwdelen. 

Indien aanwezig kunnen deze resten van groot belang zijn 

bij de uitwerking na afloop van het veldonderzoek. Deze 

zijn dan ook ingetekend met vlakcode ‘A’, dit om aan te 

geven dat er sprake was van bijzondere omstandigheden 

waar tijdens de uitwerking op gelet zou moeten gaan 

worden. Tijdens de uitwerking is besloten om ‘vlak A’ 

in het vervolg aan te duiden met ‘niveau 1’ (kaartbijlage 

1). Na aanleg en documentatie van vlak 1 bleken er nog 

vragen te zijn omtrent de constructie van een aanvoergoot 

richting een waterput (S16/17). Hier is dan ook een iets 

verdiept vlak (vlak 1A) aangelegd. Tijdens de uitwerking 

Afb. 3.1 De gehavende voorgevel van het pand Wittevrouwenstraat 
10 (wit) na de brand, met daarnaast op de achtergrond het smalle 
pand Wittevrouwenstraat 8. Ook dit pand ging bij de brand 
verloren.

Afb. 3.2 Het interieur van Wittevrouwenstraat 10. De vier stalen 
staanders op de rechterhelft van de foto stonden op bakstenen 
poeren. De verstoringen door deze grote structuren zijn op alle 
archeologische niveaus teruggevonden (fasecode 4A, spoor 13, 
14, 18, 36, 157 en 170; zie kaartbijlagen 1 t/m 6). 

Niveau (uitwerking)

1
2
3
4
5
6

2

1, 2, 3

1, 2, 3

1,2

1,2

1,2

Werkput Vlak (veld) Tekeningnummer
9

1, 10
2, 10

2 ,3
5
6

A

1, 1A

2

3, 4, 4A

5

6

Tabel 3.1
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Afb. 3.3 Bouwhistorische tekening van de kelders binnen het 
plangebied na georectificatie. De ligging van de werkputten is 
weergegeven in transparant rood.

zijn de resultaten van zowel vlak 1 als vlak 1A verwerkt in 

één niveau met codering ‘niveau 2’ (kaartbijlage 2). Vlak 

2 riep in het veld verder geen vragen op voor geen van 

de drie werkputten. Dit vlak werd in de uitwerkingsfase 

gecodeerd als ‘niveau 3’ (kaartbijlage 3). Dit is tevens 

het laatst gedocumenteerde vlak in werkput 3, alwaar 

vrijwel de volledige oppervlakte in beslag bleek te worden 

genomen door een grote beerput. Na aanleg van vlak 3 

in werkput 1 bleek op dezelfde hoogte geen nieuw vlak 

te hoeven worden gedocumenteerd in de naastgelegen 

werkput 2. Wel is in beide werkputten vlak 4 aangelegd. In 

werkput 2 werd na documentatie van vlak 4 een klein deel 

in het zuidwesten van de werkput mechanisch verdiept ter 

verduidelijking van enige archeologische resten (vlak 4A). 

De vlakken 3, 4 en 4A zijn tijdens de uitwerking verwerkt 

als ‘niveau 4’ (kaartbijlage 4). De vlakken 5 en 6 behoef-

den geen verdere verduidelijking. Deze konden zonder 

wijzigingen worden gecodeerd als ‘niveau 5’ en ‘niveau 6’ 

(kaartbijlagen 5 en 6). 

Naast de archeologische vlakken zijn er vier dwarsdoor-

sneden van de bodemopbouw van het terrein (‘profielen’ 

genoemd) gedocumenteerd, alsook de nodige dwarsdoor-

sneden (‘coupes’) van archeologische sporen (kaartbijlage 

7). De ligging van de coupes en profielen is weergegeven 

in de kaartbijlagen 1 t/m 6, voorzien van een uniek num-

mer dat verwijst naar het corresponderende nummer in 

kaartbijlage 7.

Veruit de meeste coupes zijn aangelegd op de onderste 

twee niveaus. Daarboven bestond het merendeel van de 

archeologische resten uit muurwerk, beer- en waterputten 

en de bijbehorende doorgravingen. Deze sporen lenen 

zich doorgaans niet voor de aanleg van coupes, maar zijn 

vaak wel gedocumenteerd in de profielen.

Bij elk vlak zijn de sporen getekend en beschreven. Alle 

vlakken, coupes en profielen zijn schaal 1:20 getekend.

De bulk van het vondstmateriaal is per spoor verzameld. 

Een kleine hoeveelheid vondsten was niet aan een bepaald 

spoor toe te schrijven. Van deze vondsten zijn de vondst-

nummers geplot op de veldtekening, bij benadering op de 

plaats waar ze aangetroffen zijn. Tijdens de opgraving is 

gebruik gemaakt van een metaaldetector. Hiermee werden 

niet alleen de aangelegde vlakken afgezocht maar werd 

ook al bij het aanleggen van de vlakken de bodem na 

iedere haal van de graafmachine afgezocht. 

3.2 Uitwerking

De zes archeologische niveaus zijn gedigitaliseerd in QGIS 

en opgeslagen in het daarvoor gangbare, goed uitwis-

selbare SHAPE-formaat. Vervolgens is de informatie van 

de zes verschillende niveaus samengevoegd. Hierdoor 

ontstaat een eerste blik op de relatieve datering van 

sporen en lagen, alsook op associaties tussen sporen 

onderling. Vervolgens is ook de informatie aangaande de 

relatieve datering van sporen en lagen in de profielen en 

coupes toegevoegd. Deze relatieve datering kan worden 

opgevat als ‘spoor X ligt boven Spoor Y ligt boven spoor 

Z’. Een voorbeeld van een werkversie is weergegeven in 

afbeelding 3.4. 

Vondsten van keramiek en glas zijn gedetermineerd en 

beschreven volgens de criteria van het ‘classificatiesys-

teem voor laat- en postmiddeleeuws keramiek en glas’. Dit 

classificatiesysteem is onder periodespecialisten ook wel 

bekend onder de naam ‘Deventer Systeem’. De systema-

tiek achter dit systeem wordt verondersteld bekend te 

zijn bij de lezer. Het systeem heeft sinds de late jaren ‘80 

van de vorige eeuw aan bekendheid gewonnen en vormt 

inmiddels de standaard voor het laat- en postmiddeleeuws 

keramiek- en glasonderzoek. De overige vondsten waren 

slechts summier aanwezig en behoeven hier geen nadere 

verklaring. Hiervoor wordt verwezen naar de structuur van 

de tabellen in de betreffende bijlagen. In de tekst wordt 

naar catalogusitems verwezen door middel van de vetge-

drukte afkorting ‘cat.’ en een volgnummer. Zo verwijst 

‘cat. 45’, naar een ‘Jacobakannetje’ met een datering in de 

late veertiende tot de eerste helft van de vijftiende eeuw.

3.3 Fasering

Uit de archeologische en historische resten kan de 

volgende fasering worden afgeleid:

-Fase 0 (datering onbekend): grofzandige beddingafzet-

tingen van Oude Rijn of Vecht. Deze fase kan niet goed 

worden gedateerd. Mogelijk was de top van deze afzet-

tingen al vanaf het begin van de Christelijke jaartelling 

bewoonbaar.

-Fase 1 (1150-1250/1300): resten van een leefniveau met 

een tiental sporen van menselijke activiteiten. De aard 

van deze activiteiten is niet geheel helder. De ligging 

van een vijftal paalkuilen lijkt te zijn georiënteerd op de 

Wittevrouwenstraat. Deze fase kan op grond van geassoci-

eerd vondstmateriaal worden gedateerd tussen de tweede 

helft van de twaalfde en de tweede helft van de dertiende 

eeuw na Chr.
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-Fase 2 (1250/1300-1640/1649): egalisering van het 

terrein gevolgd door resten van de laatmiddeleeuwse 

hofstede op de hoek van de Plompetorengracht en de 

Wittevrouwenstraat. Deze fase kan op grond van archeo-

logische en bouwhistorische informatie worden gedateerd 

tussen de tweede helft van de dertiende eeuw en de bouw 

van de postmiddeleeuwse woning Wittevrouwenstraat 10 

in de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw.

-Fase 3 (1640/1649-1914): resten van de postmiddel-

eeuwse woning uit de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw 

tot het einde van de woonfunctie van het pand in 1914. 

In dat jaar werd het huis tot winkel verbouwd voor de NV 

Handelsonderneming v/h Roos en v.d. Kolk.

-Fase 4 (1914-1999): resten uit de periode van de NV 

Handelsonderneming v/h Roos en v.d. Kolk tot aan de 

brand op Nieuwjaar 1999.

Afb. 3.4 Werkversie van een ‘Harris-matrix’ van sporen, lagen en associaties van sporen of lagen van de opgraving.

3.4 Codering van sporen en lagen

De afzettingen, sporen en lagen in afbeelding 3.4 zijn dan 

wel relatief gedateerd. Inzicht in de datering, fasering en 

aard van lagen, sporen en spoorassociaties ontbreekt nog. 

Om deze reden is de informatie uit afbeelding 3.4 nabe-

werkt tot een grafisch aantrekkelijke en overzichtelijke 

stratigrafische matrix (afbeelding 3.5). De fasering van 

sporen en spoorassociaties is opgenomen in een verticale 

verdeling, waaraan nog enkele indicatieve jaartallen zijn 

toegevoegd. In of rond deze jaartallen hebben enkele 

grotere verbouwingen plaatsgehad. De toegevoegde jaar-

tallen zijn tot stand gekomen aan de hand van archeologi-

sche en (bouw)historische informatie. Sporen en spooras-

sociaties zijn voorzien van een fasecode, bestaande uit 

een cijfer en een unieke hoofdletter (beiden vet afgedrukt 
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Afb. 3.5 Definitieve stratigrafische matrix met onderscheid naar aard, fasering en datering van de archeologische resten.
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in deze tekst). Het cijfer komt overeen met de betreffende 

fase, de unieke hoofdletter is willekeurig en dient ter 

onderscheid van de andere sporen en spoorassociaties. In 

de onderstaande tekst wordt gebruik gemaakt van deze 

fasecodes, indien noodzakelijk voor nadere aanduiding 

voorzien van de betreffende spoornummers. De spoor-

nummers bij alle fasecodes zijn eenvoudig te raadplegen 

in afb. 3.5.

Vergelijking van de stratigrafische matrix met de kaart-

bijlagen 1 t/m 7 leert dat de spoordefinities in de matrix 

sterk vereenvoudigd zijn. Alle geassocieerde resten van 

een activiteit zijn samengevoegd onder een hoofddefi-

nitie. Zo krijgt men overzicht in het woud van insteken, 

vlijlagen, muurwerk, vullingen, afbraakresten en postde-

positionele processen. Een uitzondering op deze regel 

vormen een beerputleging (2P) en een egalisering van een 

kuil die vermoedelijk ooit werd gebruikt als waterput (2L). 

Deze activiteiten kunnen op grond van de aangetroffen 

vondsten in verband worden gebracht met de bouw van 

het woonhuis op Wittevrouwenstraat 10 rond 1640. Een 

markant punt in de bodemopbouw van het terrein waarbij 

het terrein tevens enige decimeters werd opgehoogd (3A).

3.5 Resultaten

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van 

de opgraving besproken. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 

5 worden respectievelijk de bodemkundige ondergrond 

en de archeologische sporen en structuren gepresen-

teerd. In hoofdstuk 6 worden de anorganische vondsten 

behandeld. Hoofdstuk 7 gaat dieper in op het dierlijk 

botmateriaal van de opgraving. Tijdens het veldonderzoek 

zijn tevens monsters genomen met het oog op botanisch 

macrorestenonderzoek. Gedurende de uitwerking van de 

sporen en structuren bleek echter geen van de bewaarde 

monsters interessant voor nader onderzoek. Het tekstge-

deelte van dit rapport wordt afgesloten met een synthese 

waarin de aangetroffen resten kort worden behandeld in 

relatie tot vindplaatsen uit de nabije omgeving. Achter 

het tekstgedeelte van dit rapport is een catalogus van 

keramiek- en glasvondsten bijgevoegd.
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4 Bodemkundige ondergrond van het 
opgravingsterrein

De natuurlijke ondergrond van het terrein was op de 

meeste plaatsen sterk aangetast door latere doorgravin-

gen die zijn te relateren aan de bewoning ter plaatse. 

Toch bleken de profielen nog veel informatie prijs te 

geven (zie kaartbijlage 7). Op 26 november 2004 heeft 

fysisch-geografe M. van Dinter het opgravingsterrein 

bezocht en de afzettingen in profiel 1 (zie kaartbijlage 

7a) bestudeerd. Zij bevestigde de indruk dat de locatie 

zich op een oude stroomgordel bevindt. Een datering voor 

de grofzandige rivierafzetting (0A, zie ook afbeelding 

3.5) is nauwelijks mogelijk, daar zich in en rond Utrecht 

meerdere rivieren en stroompjes door het landschap 

hebben gevlochten. Net als de veldarcheologen interpre-

teerde zij de grijze laag met houtskool, spoor 64, als een 

oud leefniveau (fasecode 1A; zie afbeelding 3.5 en 4.1 

alsook kaartbijlage 7a). De natuurlijke afzettingen in de 

overige veldtekeningen zijn vervolgens geïnterpreteerd 

door de veldarcheologen. Tijdens de uitwerking zijn nog 

enkele kleine aanpassingen verricht naar aanleiding van 

voortschrijdend inzicht in de aard van de aangetroffen 

bodemopbouw. 

Beschrijving van de ondergrond 

(bewerkt naar Van Dinter, 2004 en 2009)

De ondergrond bestond uit kalkloos, grof zand (420 – 600 

um) met op diepte zelfs af en toe een grindsnoertje. Dit 

zijn beddingafzettingen en ze behoren bij de afzettingen 

van de Vecht of de Oude Rijn. Het zand is relatief grof in 

vergelijking met dekzand (150 -210 um). Daarnaast geeft 

het grind aan dat stroomopwaarts de sandr, die tegen de 

Utrechtse Heuvelrug aan ligt, is aangesneden. Een sandr 

(of spoelzandwaaier) is een waaiervormige afzettingsvorm 

die voor een ijskap of gletsjerfront gevormd is en bestaat 

uit fluvioglaciale sedimenten, die door smeltwater vanuit 

het ijs zijn aangevoerd (bron: nl.wikipedia.org). Deze 

sandr bestaat namelijk uit soortgelijk materiaal als de 

beddingafzettingen van de opgraving. De kalkloosheid is 

te wijten aan de grofheid van het sediment. Hierdoor kan 

(zuur) regenwater snel percoleren (doorstromen) en heeft 

ontkalking plaats gevonden. Om dezelfde reden zal het 

grondwater in dit gebied snel fluctueren (en voor uitspoe-

ling zorgen).

Afb. 4.1 De noordzijde van profiel 1. In gele lijnen zijn de begrenzingen van de zichtbare sporen gemarkeerd. De fasecodering is 
weergegeven in rood. Gezien richting het oosten.
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In het zand is een scheve gelaagdheid zichtbaar. Deze 

sedimentaire structuren zijn echter relatief klein en 

duiden op de aanwezigheid van zandribbels in de bedding 

van de voormalige rivierbedding. De grofheid van het 

sediment geeft aan dat de stroomsnelheid van het water 

in de bedding behoorlijk hoog was. De hellingsrichting 

van deze ribbels biedt echter geen aanwijzing voor de ver-

plaatsingsrichting van de rivier. De ribbels zijn daarvoor te 

klein. Ze geven alleen een lokale (kortstondige) stroom-

richting aan. Het is zeker niet uitgesloten dat het om een 

zeer lokaal fenomeen gaat, zoals een incidentele door-

stroming bij hoogwater door een reeds bestaande laagte 

in een binnenbocht (chute). Het plangebied bevindt zich 

midden in een zeer complexe stroomgordel: op het splits-

punt van Oude/Kromme Rijn en Vecht. Bovendien heeft 

op dit punt duizenden jaren omwerking van het reeds 

aanwezige beddingzand van de Oude Rijn plaats gevon-

den. In deze ‘zandbak’ kunnen rivier(bocht)verplaatsingen 

zeer snel verlopen. Mogelijk behoren de afzettingen bij de 

meandergordel van de Vecht. Op de kaart van Berendsen 

(1982, blad 3, IJsselstein), is te zien dat het onderzochte 

perceel in de binnenbocht van de Vecht(restgeul) ligt (zie 

afbeelding 4.2). Deze bocht zal zich in de loop van de tijd 

naar buiten hebben verplaatst en is uiteindelijk verland. 

Mogelijk behoren de onderzochte afzettingen bij begin-

faseafzettingen van deze rivierbocht. De Vecht is halver-

wege de eerste eeuw na Chr. buiten gebruik geraakt. Als 

gevolg van kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug bleef de 

Afb. 4.2 Ligging van de belangrijkste vroegmiddeleeuwse restgeulen in de noordelijke binnenstad (bewerkt naar Berendsen 1982, blad 3, 
IJsselstein). Hoewel recent onderzoek het beeld verfijnd heeft, komen de grote lijnen nog steeds overeen.

rivierbedding echter wel watervoerend, maar de erosieve 

kracht was verdwenen. De rivier heeft zich sinds die tijd 

dus niet of nauwelijks meer verplaatst. Als dit gebied 

inderdaad door de verplaatsing van de Vecht is ontstaan, 

is het gebied al meer dan tweeduizend jaar bewoonbaar 

geweest.

De top van de beddingafzettingen bevind zich in alle 

profielen rond 1,75 m+NAP. Het feit dat het beddingzand 

hier relatief dicht onder het oorspronkelijke maaiveld ligt 

vormt een aanwijzing dat de omgeving van het plan-

gebied mogelijk relatief hoog en droog lag. Op termijn 

kunnen dergelijke locaties wellicht worden gekoppeld 

aan bepaalde soorten landgebruik. Er lijkt ter plekke van 

Wittevrouwenstraat 8-10 echter sprake te zijn van “... een 

zeer lokaal fenomeen, zoals een incidentele doorstroming 

bij hoogwater door een reeds bestaande laagte in een bin-

nenbocht” (Dinter 2009, 21). Dit betekent dat toekomstig 

onderzoek mede zal moeten insteken op een groeiend 

begrip van de bodemkundige situatie ter plaatse van het 

Ridderschapkwartier, waar de Wittevrouwenstraat deel van 

uitmaakt.

Het profiel laat een lichte ‘fining upwards’ zien. Dit bete-

kent een verkleining van de korrelgrootte naar boven toe. 

Het grove zand gaat over in iets fijner zand met een ge-

ring siltpercentage. Dit is typerend voor oeverafzettingen 

van een rivier. De licht humeuze en iets ‘vieze’ laag (met 

houtskoolspikkels) vormt de top van het oorspronkelijke 
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profiel (1A). Dit is een duidelijk oud leefniveau met inge-

trapt materiaal, waarin mogelijk be-akkering heeft plaats 

gevonden. Erboven ligt een restant van een egalisering 

met een datering rond de tweede helft van de dertiende 

of het begin van de veertiende eeuw (2A). De top van 

leefniveau 1A lag in profiel 1 t/m 2 rond 1,8 m+NAP. In 

profiel 3 lag de top zelfs rond 2,00 m+NAP. De top van 

dit niveau zal zeker enig reliëf hebben vertoond, maar 

niet zo abrupt als gedocumenteerd in profiel 1. Hier is 

leefniveau 1A – evenals de er boven gelegen egalisering 

2A - duidelijk vergraven bij de aanleg van het bovengele-

gen spoor (2I). De bovenliggende minder verstoorde laag 

(wel gebioturbeerd) is een relatief schone ophogingslaag 

(3A). Het geheel wordt afgedekt door de recent geroerde 

bouwvoor (1A).
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5 Sporen en structuren

5.1 Fase 1: 1150-1250/1300 na Chr.

Sporen uit deze fase zijn relatief schaars. De oorzaak 

hiervoor zal mede liggen in de eroderende werking van 

latere doorgravingen op het terrein. De aangetroffen 

sporen uit fase 1 betreffen de resten van een leefniveau 

(1A) en een tiental kuilen en paalkuilen die zijn ingegra-

ven door het leefniveau. De aangetroffen resten van fase 

1 zijn te schaars en gefragmenteerd om te kunnen komen 

tot een reconstructietekening van het terreingebruik. Toch 

kan nog wel het één en ander worden opgemerkt over de 

resten uit deze fase.

Van de zeven aangetroffen paalkuilen liggen er vijf op 

een lijn (1L t/m 1P, zie ook kaartbijlage 7c: coupes 

8, 9, 12 en 14). Deze lijn ligt vrijwel parallel aan de 

Wittevrouwenstraat en haaks op de Plompetorengracht. 

Het betreft zonder twijfel de resten van de oudste 

laatmiddeleeuwse verkaveling op het terrein. We kun-

nen dan denken aan een deel van een erfscheiding. De 

betreffende paalkuilen vertonen allen een insteek en 

de resten van een paalkern. Een deel van de paalkuilen 

vertoont aanwijzingen dat de palen bij het afbreken van 

de bijbehorende structuur zijn uitgetrokken. Dit is de zien 

aan de schuine stand van de paalkern van 1L (coupe 9) en 

vooral van 1P (coupe 14). De palen stonden op een diepte 

tussen 1,30 – 1,40 m+NAP en werden allen aangetroffen 

in vlak 5 vanaf een niveau van 1,70 m+NAP. In profiel 3 

(kaartbijlage 7b) is echter te zien dat de top van een deel 

van kuil 1N (spoor 117) zelfs op 2,10 m+NAP lag. Dit is 

tevens de hoogstgelegen aanwijzing voor het niveau van 

het toenmalig maaiveld. De palen zijn dus op zijn minst 

een 70 cm ingegraven geweest. Een diepte die ook te-

genwoordig niet misstaat bij een stevige erfscheiding. De 

aanwezigheid van een erfscheiding betekent dat dit deel 

van het terrein reeds in de loop van de twaalfde eeuw was 

verkaveld. Iets dat ook is geconstateerd in de opgraving 

Wittevrouwenstraat 7-9 (Duurland 2009), gelegen aan 

de zuidzijde van de Wittevrouwenstraat tegenover het 

plangebied. Op dat terrein werden aanwijzingen voor de 

verkaveling aangetroffen in de vorm van paalkuilen én 

perceelgreppels (Ibid., 25-29). De overige twee paalkuilen 

(1K en 1Q) vertonen geen directe relatie door ligging of 

uiterlijk. Naar de functie kan voor beide paalkuilen slechts 

worden gegist. De coupe van 1Q vertoonde geen paalkern 

meer. De top van de kuil lag op 1,70 m+NAP. De onder-

kant lag op 1,50 m+NAP. 

In totaal werden maximaal negen kuilen aangetroffen uit 

fase 1 (1B t/m 1J; zie ook coupes 3, 6, 7, 11, 13, 15 en 

Afb. 5.1 In profiel 3 is een deel van de insteek van paalkuil (1N) aangesneden. De paalkuil oversnijdt duidelijk het lichtgrijze 
leefniveau (1A) en wordt oversneden door een donkerder laag (2A) die in verband staat met de egalisering van het terrein in de 
tweede helft van de 13de eeuw. Ter oriëntatie zijn ook de begrenzingen en fasecodes van de omliggende sporen weergegeven. Gezien 
richting het westen.
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18). Het is niet uitgesloten dat apart onderscheiden kuilen 

in werkelijkheid met elkaar in verband stonden. Dit is bij-

voorbeeld goed mogelijk bij 1E/1F en bij 1B/1H. In deze 

gevallen waren de kuilen echter dusdanig vergraven door 

latere activiteiten op het terrein, dat eventuele aanwijzin-

gen voor een mogelijk onderling verband niet beschikbaar 

waren. Eén kuil (1G) werd alleen aangetroffen in profiel 3 

en kon niet worden gekoppeld aan enig spoor in het vlak. 

Kuilen vormen een fenomeen dat veelvuldig wordt aange-

troffen in de laatmiddeleeuwse stadsbodem. De primaire 

functie is dikwijls al onduidelijk genoeg en wordt vaak ook 

nog eens verdoezeld door secundair gebruik als afval-

gat. Een mogelijke verklaring kan worden gevonden in 

zandwinning. Duurland (ibid., 23) merkt op dat het aantal 

kuilen vanaf de dertiende eeuw sterk stijgt ten opzichte 

van voorgaande perioden en legt een verband met de 

voortgaande verstedelijking (zand als ophogingsmateri-

aal) en verstening (zand als bouwmateriaal) van Utrecht. 

Na winning van het zand werd de kuil vaak in tweede 

instantie gebruikt om afval in te dumpen. Het omgekeerde 

is vanzelfsprekend ook mogelijk: men groef een kuil om 

afval in te dumpen en gebruikte het vrijgekomen zand 

bijvoorbeeld om het erf op te hogen of men legde het tij-

delijk ter zijde om het later nog eens te kunnen gebruiken 

te gebruiken als ophogings- of bouwmateriaal. Opvallend 

is dat het gros van de kuilen in fase 1 kon worden 

gedateerd. Een fase waarin verder weinig blijkt van een 

intensieve menselijke aanwezigheid, noch in de vorm van 

grote hoeveelheden archeologische sporen of structuren 

noch in de vorm van grote hoeveelheden vondstmateriaal. 

De vulling van de kuilen bestond in hoofdzaak uit (licht)

grijs en gelig zand en is afkomstig uit het onderliggende 

leefniveau (1A) en de natuurlijke ondergrond (0A), soms 

met wat bijmenging van bruinig zand dat vermoedelijk 

afkomstig is van een contemporaine bouwvoor die in 

later perioden geheel is opgenomen in jongere lagen en 

sporen. We kunnen dan ook concluderen dat de kuilen 

ter plekke inderdaad in eerste instantie waarschijnlijk zijn 

gebruikt voor de winning van zand dat gebruikt werd bij 

de ophoging van het terrein.

5.2 Fase 2: 1250/1300-1640/1649 
na Chr.

Rond de overgang van de dertiende naar de veertiende 

eeuw werd de inrichting van het terrein ingrijpend 

gewijzigd. Hiervoor zijn aanwijzingen in de vorm van een 

egalisering (2A) aangetroffen. De top van de egalisering 

lag in profiel 3 rond 2,30 m+NAP. De egalisering ken-

merkt zich niet door één homogene laag die de onderlig-

gende resten keurig afdekt. Op de ene plek is materiaal 

van elders opgebracht – vermoedelijk ter aanvulling van 

kuilen en laagten – terwijl op een andere plek in het 

terrein juist kleine hoogtes zijn uitgevlakt. Direct na deze 

voorbereidende werkzaamheden werd het terrein herin-

gericht tot laatmiddeleeuwse hofstede op de hoek van de 

Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat. Ofschoon 

sterk aangetast door de tand des tijd bieden de geza-

menlijke resten uit deze periode voldoende aanwijzingen 

voor een reconstructie. Om inzicht te krijgen in de oudste 

indeling van de hofstede zijn de oudste laatmiddeleeuwse 

funderingsresten (ook insteken en uitbraaksporen 

zijn daarbij meegenomen) allemaal als 2M gecodeerd. 

Uitzondering hierop vormen enkele muurfragmenten 

in werkput 3 (2C/2D), die los lag van de eerste twee 

werkputten. Door deze keuze trad een vereenvoudiging 

op in de stratigrafische matrix, waardoor onderstaande 

reconstructie mogelijk werd. De reconstructie van de laat-

middeleeuwse hofstede geeft losse archeologische resten 

zoals muurfragmenten, beer- en waterputten betekenis. 

De niet-onderzochte delen binnen de reconstructie bieden 

daarnaast een werkhypothese voor eventueel toekomstig 

archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. In het 

onderstaande wordt zowel gebruik gemaakt van fasecodes 

als van spoornummers, om een gedetailleerde controle 

van de kaartbijlagen mogelijk te maken. De lezer die 

voornamelijk hevig geïnteresseerd is in de inhoud van de 

beerputten heeft voldoende aan de reconstructiekaart. In 

de reconstructie is gekozen voor ‘gedeelde muren’ tussen 

de bouwdelen van de hofstede, resulterend in maximale 

Afb. 5.2 Coupe door paalkuil 1L, gezien richting het zuidoosten. 
Rechts in de foto zien we de bakstenen wand van beerput 3N.

Afb. 5.3 Coupe door kuil 1I, gezien richting het oosten. Links in de 
foto is kuil 1I verstoord door de insteek van beerput 2Q.
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Afb. 5.4 Sporen uit fase 1.
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Afb. 5.5 Sporen fase 2.
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proporties van de bebouwing. Het is vanzelfsprekend 

ook mogelijk dat de bouwdelen gescheiden werden door 

steegjes of een ‘osendrop’ of ‘druipgoot’. Waar aanwijzin-

gen omtrent de ligging ontbreken, zou de toevoeging van 

dergelijke elementen berusten op pure speculatie.

In de reconstructie zien we een diep en breed pand op de 

hoek van de Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat 

(nu Wittevrouwenstraat 2 t/m 6). Ten noorden daarvan 

een smaller pand dat volgens de historische overlevering 

kan worden geïdentificeerd als de ‘poortcamer’ (nu 

Plompetorengracht 1). De beide panden werden geschei-

den door de ‘poortweg’ die nog herkenbaar is in de gevel 

van het pand op nrs. 1-3 (zie hoofdstuk 2.2). Tot zover 

is de reconstructie volledig gebaseerd op historisch 

en modern kaartmateriaal, gecombineerd met (bouw)

historische informatie. De reconstructie sluit echter goed 

aan bij de aangetroffen archeologische resten ter plaatse 

van Wittevrouwenstraat 10. De bewoning zal vermoedelijk 

in het midden van de dertiende eeuw zijn aangevangen 

aan de Plompetorengracht. Vermoedelijk staat de waarge-

nomen egalisering (2A) in verband met de herinrichting 

voorafgaand aan de stichting van de hofstede. Door 

uitbreiding van de bebouwing richting het achtererf 

bereikte de bebouwing van de hofstede al vrij spoedig het 

plangebied. Dit kan worden afgeleid uit de aangetroffen 

resten van funderingen en wordt bevestigd door de aard 

en datering van een aantal vondstcomplexen. 

De ‘zijvleugel’ achter het hoofdgebouw van de hofstede

Achter (d.i. ten oosten van) het ‘hoofdgebouw’ aan 

de Plompetorengracht verrees in de late veertiende 

eeuw een uitbreiding die in grote lijnen overeen kwam 

met de huidige Wittevrouwenstraat 8 en een deel van 

Wittevrouwenstraat 10. Spaarzame resten van de fun-

dering (2C, 2D en 2M) werden aangetroffen op niveau 

1 t/m 4. De fundering van 2M bestond ter plaatse van 

de noordoosthoek van de uitbreiding uit brokken oranje 

baksteen (spoor 185, formaat: ..x15,5x8 cm). De noorde-

lijke achtergevel van de uitbreiding van het hoofdgebouw 

(2C/2D, spoor 336/337/338) bestond uit kloostermop-

pen (formaat: 32x13,5-14,5x6,5 cm). Als voegmiddel 

gebruikte men leem. Dit wordt wel vaker waargenomen in 

zogenaamd ‘vuil’ metselwerk, het gedeelte van een muur 

dat onder de grond ligt en dientengevolge niet direct 

bloot staat aan de elementen. Bijkomend voordeel is de 

grotere flexibiliteit waardoor de kans op scheuren in het 

metselwerk navenant afneemt.

De insteek en een deel van de fundering van de oostelijke 

zijgevel werd eveneens aangetroffen (2M, spoor 175). 

Het betrof steens metselwerk van oranje bakstenen. 

De onderkant van het metselwerk werd aangetroffen in 

Afb. 5.6 De restanten van de steens fundering van de oostelijke zijgevel 2M (spoor 175) van de uitbreiding aan het hoofdgebouw van de 
hofstede. Het omringende terrein is in een lichtere tint weergegeven. Gezien richting het noorden.
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niveau 4 (zie kaartbijlage 4) en lag rond 2,00 m+NAP. 

Deze zijgevel zou in de loop van fase 2 worden vervangen 

door een nieuwe zijgevel 2B (spoor 342, zie ook profiel 4 

in kaartbijlage 7b). Wellicht hangt deze vervanging van de 

achtergevel samen met een grotere verbouwing rond het 

midden van de vijftiende eeuw, waarbij ook de kluiskel-

ders werden aangelegd. De kluiskelders van het huidige 

adres Wittevrouwenstraat 2 dateren volgens de informatie 

in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) rond 

die tijd.

Binnen de ‘zijvleugel’ werd gelijktijdig een min of meer 

ronde bakstenen beerput (2E aangelegd, met een stortko-

ker aan de noordwestzijde. In de beerput bevond zich nog 

40 cm beer. Daarboven lag een laag met puin afkomstig 

van de grotendeels gesloopte koepel van de beerput. De 

beerputwand was steens opgemetseld in gebroken oranje 

bakstenen. De minimale diameter van het inwendige 

bedroeg bijna 2 m, de maximale inwendige diameter was 

bijna 2,9 m. De onderkant van de beerput lag op 0,23 

m+NAP. De aanzet van de halfsteens koepel lag op 1,20 

m+NAP. Het hoogst bewaard gebleven deel van de koepel 

lag op 1,50 m+NAP. De beerput kon daarmee ruim 5 

kubieke meter inhoud bergen. Wanneer we er van uitgaan 

dat de koepel nog enige decimeters hoger doorging en 

was afgedekt door ongeveer een halve meter grond – dit 

is gebruikelijk bij de meeste beer- en waterputten – dan 

past deze hoogte uitstekend bij de vastgestelde maximale 

hoogte van egalisering 2A, op 2,30 m+NAP. Het feit dat 

de beerput binnen de ‘zijvleugel’ van de laatmiddeleeuwse 

hofstede werd aangetroffen kan worden opgevat als aan-

wijzing dat hier het echte woonverblijf lag. Dit fenomeen 

wordt vaker aangetroffen in historische en archeologische 

context. Het voorhuis van grotere woonhuizen werd vaak 

slechts gebruikt voor belangrijke gebeurtenissen en het 

dagelijkse leven speelde zich af in de woonkeuken. 

Uit de beerput werden de resten van minimaal 83 

voorwerpen van keramiek en glas geborgen, waaronder 

enige tientallen (archeologisch) complete voorwerpen 

uit de periode tussen circa 1375 en 1640. Vondsten uit 

de stortkoker dateerden tussen circa 1550 en de eerste 

helft van de zeventiende eeuw. Zeer waarschijnlijk bieden 

de oudste vondsten uit de beerput een indicatie voor 

de ingebruikname van de ‘zijvleugel’. Deze zou dan op 

grond van de complete(re) vondsten rond het eind van de 

veertiende eeuw kunnen worden gedateerd. Dit strookt 

echter niet met de aangetroffen baksteenformaten. 

Deze passen eerder rond het eind van de dertiende of 

het begin van de veertiende eeuw, met lengtematen tot 

ruim in de 30 centimeter. Overigens kan men natuurlijk 

gebruik hebben gemaakt van oudere restpartijen. Ook 

dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid 

van hergebruik van oudere bouwmaterialen, zeker in het 

geval van ondergrondse muurdelen waar de archeoloog 

het doorgaans van moet hebben. Verder oostwaarts – dus 

verder van de Plompetorengracht gelegen – is overigens 

een beerput (2G, waarover meer in het onderstaande) 

met vroeg veertiende-eeuws materiaal gevonden, hetgeen 

een aanwijzing vormt dat dit deel van het terrein van de 

hofstede reeds toen al vrij intensief werd gebruikt.

In de reconstructie is de ‘zijvleugel’ van de hofstede – 

gemeten vanuit het hart van de wanden – 11,5 m breed 

aan de zijde van de Wittevrouwenstraat. Het pand is 

evenzo diep. Aan de achterzijde bedraagt de breedte 13,5 

m. De tussenmuur in de reconstructie ligt op de scheiding 

tussen de huidige panden Wittevrouwenstraat 8 en 10. De 

tussenmuur vormt een logische verklaring voor de ligging 

van de stortkoker van beerput 2E. Doorgaans bevond het 

toilet zich namelijk – net als nu – eerder in een hoekje 

dan centraal tegen de wand van een grote kamer. Verder 

zijn er geen aanwijzingen voor de inrichting aangetroffen. 

Wellicht kan dit nog verder ingevuld worden met behulp 

van historische gegevens zoals boedelbeschrijvingen. 

Dit viel echter buiten de mogelijkheden van onderhavig 

onderzoek. 

De uitbreiding achter de ‘poortcamer’ van de hofstede

De uitbreiding achter (= ten oosten van) de ‘poortcamer’ 

viel grotendeels buiten de grenzen van de opgraving. 

Slechts enkele sporen in de directe omgeving van de 

oostelijke achtergevel konden nog worden waargenomen. 

Resten van de oostelijke achtergevel (2M, spoor 163) 

werden aangetroffen vanaf niveau 2 tot in niveau 4. De Afb. 5.7 Beerput 2E na verwijdering van de inhoud. De geel/zwarte 
meetlat staat in de inwendig aangebrachte versteviging voor 
de stortkoker. Op deze constructie stond in vroeger tijden het 
‘gemak’. Gezien richting het noorden.
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hoogst aangetroffen delen (spoor 163) bestonden uit 

steens metselwerk in bruine bakstenen (29-30,5x14-

15x6,5 cm) met schelpkalkmortel. Ook de hoek tussen de 

achtergevel en de zuidelijke zijgevel (2M, spoor 183) van 

de uitbreiding werd gevonden. Hier lag een fundering van 

gebroken bakstenen. De onderkant van deze fundering 

lag rond 2,0 m+NAP.

Van de noordelijke zijgevel zijn enkele strekkende 

meters teruggevonden, vrijwel direct onder het huidig 

maaiveld (2M, spoor 362). Hier bestond de fundering 

uit steens metselwerk van rode bakstenen (formaat: 

29,5x13-14x6-7,5 cm) met schelpkalkmortel. De hoogst 

gemeten NAP-waarde van de noordelijke zijgevel was 3,37 

m+NAP (niveau1). Gezien de grote hoogte ten opzichte 

van egalisering 2A (2,30 m+NAP) moet het wel opgaand 

metselwerk zijn geweest. Het metselwerk lag tegen de 

noordwestelijke grens van het plangebied. In verband met 

veiligheidsmarges t.o.v. van de omliggende percelen kon 

dit muurwerk niet op grotere diepte worden blootgelegd. 

De onderkant is dan ook niet waargenomen.

Tussen de ‘poortcamer’ en het hoofdgebouw met de 

‘zijvleugel’ langs de Wittevrouwenstraat bevond zich 

een gang of steeg die kan worden geïdentificeerd als de 

historisch overleverde ‘poortweg’. De uitbreiding aan 

de ‘poortcamer’ en de ‘zijvleugel’ van het hoofdgebouw 

stonden niet los van elkaar, maar stonden in ieder geval 

op het niveau van de funderingen met elkaar in verbinding 

(2M, spoor 184). Wellicht duidt dit op een overkluizing 

van bovengenoemde ‘poortweg’. Ook hier ging het om 

een fundering van gebroken bakstenen, waarvan de 

onderzijde tot 2,00 m+NAP reikte. 

De achtergevel van de eerste uitbreiding van de ‘poort-

camer’ werd in de loop van fase 2 vervangen door een 

nieuwe achtergevel 2K (spoor 347 met toevoegingen, zie 

ook profiel 4 in kaartbijlage 7b). Deze nieuwe achtergevel 

was op nogal ‘amateuristische’ wijze verbonden met de 

oostelijke zijgevel van de ‘zijvleugel’ (2B).

De uitbreiding van de ‘poortcamer’ heeft in de reconstruc-

tie een lengte van 14,5 m tot 15,5 m bij een breedte van 

5,5 m. De aangetroffen delen van de achtergevel en de 

noordelijke zijgevel sluiten perfect aan op de achtergevel 

van de ‘poortcamer’, het huidige pand Plompetorengracht 

1-3. Het inwendige van dit bouwdeel viel geheel buiten 

de grenzen van de opgraving. De inrichting blijft dan ook 

buiten beschouwing.

Afb. 5.8 Steens metselwerk (spoor 163) in niveau 2 vormt het 
hoogst aangetroffen deel van de oostelijke achtergevel van de 
uitbreiding aan de ‘poortcamer’ (2M). Gezien richting het zuiden.

Afb. 5.9 De restanten van de  oostelijke achtergevel van de 
uitbreiding aan de ‘poortcamer’ (2M) tijdens het verdiepen naar 
niveau 3. De fundering van de achtergevel bestond in hoofdzaak 
uit gebroken bakstenen. Op de voorgrond zien we de achtergevel 
van (spoor 163). Let op de uitstulpingen naar rechts. De meest 
veraf gelegen uitstulping (spoor 185) sluit westwaarts aan op de 
achtergevel van de ‘zijvleugel’ van het hoofdgebouw (2C/2D). De 
uitstulping halverwege de foto (spoor 183) ligt op de hoek met 
de zuidelijke zijgevel van de uitbreiding van de ‘poortcamer’. Het 
omringende terrein is in een lichtere tint weergegeven. Gezien 
richting het zuiden.
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Water- of beerkelder onder de ‘poortweg’ naar de 

Plompetorengracht

Het westprofiel van werkput 2 (profiel 4, kaartbijlage 7b) 

bevatte veel informatie over uiteenlopende bouwfasen. De 

oudste structuur in dit profiel bleek de oostelijke wand 

van een gedeeltelijk opengebroken water- of beerkelder te 

zijn (2R, spoor 346/352). De kelder werd aangetroffen tij-

dens het opschonen van het profiel op de laatste dag van 

de opgraving. Gezien de ligging onder dik, meters hoog 

muurwerk kon de kelder niet verder worden onderzocht. 

In de reconstructiekaart van fase 2 is de ligging van de 

oostelijke wand van de water- of beerkelder geprojecteerd 

naar het horizontale vlak. De ligging van de westelijke 

wand is volledig gebaseerd op de fantasie van de auteur 

en dient slechts ter illustratie van het feit dat er een water- 

of beerkelder heeft gelegen.

De ‘bijkeuken’ achter de ‘poortcamer’ van de hofstede

Ten oosten van de eerste uitbreiding werden fragmenten 

gevonden van een smaller bouwdeel (2M, spoor 15/40/56 

en spoor 178). De aanwijzingen voor dit bouwdeel van de 

hofstede werden aangetroffen op niveau 3 en 5 van de 

opgraving. Het aanbouwtje was 3 of 4 m breed en 6,5 m 

diep. Gezien de ligging, de vorm en de oppervlakte diende 

het waarschijnlijk als bijkeuken van de ‘poortcamer’. 

De resten van de wanden bestonden hoofdzakelijk uit 

funderingssleuven en uitbraaksporen, doch in de ooste-

lijke wand werden nog enige resten metselwerk aangetrof-

fen. Grotendeels ging het om gebroken rode bakstenen 

met leemvoegen. Eén baksteen bleek nog gaaf (formaat: 

32x15x6,5 cm). Aan de zuidzijde van de oostelijke wand 

bevond zich de aanzet van een tweesprong waarbij het 

ene deel een hoek maakte richting het westen, welke 

aansloot op een deel van de insteek van dezelfde wand 

meer westelijk (2M, spoor 178). Het andere deel van de 

oostelijke wand liep nog iets verder zuidwaarts, waarna 

het geheel werd opgeslokt door de insteek van een poer 

uit de jaren ‘20 van de twintigste eeuw. Parallel aan 

spoor 178 werd een tweede insteek gevonden (2M, spoor 

51). De bodem van dit spoor was gestabiliseerd met 

donkergrijs tot zwart kleiig zand en kleiplaggen. Van dit 

spoor was maar een dun laagje bewaard gebleven door 

verstoringen uit later tijd. Het kan de bodem van een 

funderingssleuf zijn geweest. Ook kan gedacht worden 

aan de vulling van een osendrop of druipgoot die het 

hemelwater afvoerde dat van het dak naar beneden viel. 

Aldus ontstaat het beeld van een bijgebouwtje, bestaande 

uit één of meer grotere ruimten aan de noordzijde dat 

mogelijk geflankeerd werd door een lange, smalle gang 

langs de zuidzijde. Het vondstmateriaal uit de resten van 

de fundering wijst op een datering tussen het einde van 

de veertiende en de eerste helft van de vijftiende eeuw. 

Uit de insteek van de zuidelijke wand werden bijvoorbeeld 

fragmenten van een ‘Jacobakan’ van steengoed uit het 

Duitse Rijnland geborgen (cat. 45).

In de grote noordelijke ruimte van de bijkeuken werden 

twee beerputten aangetroffen (2Hen 2O). De aanwezig-

heid van beerputten in het gebouwtje vormt indirect een 

aanwijzing dat de interpretatie als ‘bijkeuken’ niet ver 

bezijden de daadwerkelijke functie zal liggen. Toiletten 

maken deel uit van de meer ‘problematische’ ruimtes 

in verband met de bijbehorende geuren, geluiden en 

Afb. 5.10 Fragment van de fundering (spoor 40) van de zuidelijke 
wand van de ‘bijkeuken’ (2M) bij de ‘poortcamer’. Gezien richting 
het noorden.

Afb. 5.11Blik op de constructie van de fundering in coupe 5 (zie 
ook kaartbijlage 7c). Gezien richting het westen.
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ziektekiemen. Zo mogelijk placht men deze functie in 

een apart aanbouwtje onder te brengen. Soms koos men 

er ook voor om het toilet los op het achtererf te zetten. 

Dat betekende overigens wel een tocht door de buiten-

lucht, weer of geen weer. Beide beerputten bleken te zijn 

opengebroken en geleegd. 

Beerput 2H en 2O zijn vroege voorbeelden van beerput-

ten. Wellicht vormt dat de verklaring voor de afwijkende 

constructiewijze. Feitelijk gaat het om grote ronde kuilen, 

waarvan de diameter afnam naarmate de kuil dieper 

werd. De onderzijde van deze kuilen was voorzien van 

een bakstenen bekleding (zie ook profiel 2, bijlage 7a). 

Hogerop was de bekleding verstoord door lagen die in 

verband staan met de demping van de beide putten. 

Mogelijk waren de putwanden conisch aangelegd om de 

druk van de (zware?) constructie van de ‘bijkeuken’ te 

kunnen weerstaan. Een mogelijke aanwijzing daarvoor 

kan worden gevonden in de verticale opbouw van beerput 

2O (profiel 2). Deze wand verbreedde zich richting de 

bovenzijde alvorens te verdwijnen onder materiaal van de 

sloop en demping. 

Beerput 2H lag grotendeels buiten het bereik van de 

opgraving. De wand van de beerput was voorzien van een 

buitenste ‘schil’ van aangesmeerde leem (spoor 222). De 

binnenste ‘schil’ bestond uit halfsteens metselwerk van 

oranje baksteen (formaat: 28,5x13,5x6,5 cm; 10-lagen-

maat: 72 cm) met leemvoegen (spoor 223). De hoogst 

bewaard gebleven delen van de wand lagen op een niveau 

van 2,40 m+NAP. De onderzijde van deze put is niet 

bereikt en reikte op zijn minst tot 1,40 m+NAP. Uit de bui-

tenste lemen ‘schil’ van beerput 2H (spoor 222) werden 

fragmenten van vier voorwerpen van keramiek geborgen. 

Op grond van deze vondsten kan de periode waarin de 

beerput werd aangelegd worden gedateerd vanaf de late 

veertiende of de vijftiende eeuw. Dit sluit goed aan bij de 

datering van de funderingsresten van de ‘bijkeuken’. 

De bakstenen wand van beerput 2O bestond aan de 

onderzijde uit steens metselwerk van rode bakstenen (for-

maat 30x14x6,5 cm) met leemvoegen. De onderzijde van 

de bakstenen wand lag op een niveau van 0,70 m+NAP. 

De hoogst gemeten NAP-waarde van de bakstenen wand 

lag op 1,70 m+NAP. Ook beerput 2O werd na de buitenge-

bruikstelling geleegd. In dit geval echter werd de inhoud 

van de beerput ter plekke begraven in een grote en diepe 

kuil (2P) ten zuiden van de beerput. Deze kuil lag binnen 

het opgravingsterrein en werd in het veld ook als zodanig 

herkend. Hierdoor kon toch nog een grote hoeveelheid 

fragmenten van in totaal minimaal 179 voorwerpen van 

keramiek en glas worden geborgen uit de beerput en de 

beerputleging. De vondsten dateren vanaf de late veer-

tiende eeuw tot de eerste helft van de zeventiende eeuw. 

Gelet op de datering van de geassocieerde voorwerpen 

hebben de beide putten 2H en 2O zeer waarschijnlijk 

gelijktijdig gefunctioneerd. Mogelijk fungeerde de 

‘bijkeuken’ als centraal ‘toiletgebouw’ voor verschillende 

gebruikersgroepen, ieder met een eigen put. Dit zou kun-

nen wijzen op een niveauverschil tussen de sociale klas-

sen waarbinnen beide gebruikersgroepen zich bewogen. 

Het gelijktijdig functioneren van twee beerputten onder 

één dak zou echter ook het gevolg kunnen zijn van een 

strikt gescheiden verantwoordelijkheid voor het onder-

houd en de leging van de eigen put. Dit laatste scenario 

zou kunnen betekenen dat de kavel van de oorspron-

kelijke hofstede reeds in de late veertiende of vijftiende 

eeuw was opgedeeld. Wellicht kan dit nog worden nage-

zocht in de historische archieven. De leging en demping 

van beide beerputten staat zeer waarschijnlijk in verband 

met de nieuwbouw van het pand Wittevrouwenstraat 10 in 

de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw. 

Bijgebouw bij de hofstede, gelegen aan de 

Wittevrouwenstraat

In het zuidoostelijke kwadrant van de opgraving werden 

enkele vlijlagen (2M, spoor 201/208), funderingsresten 

(2M, spoor 47/74/240) en uitbraaksporen (2M, spoor 244) 

gevonden. Deze resten lagen verspreid over de niveaus 3 

tot en met 6. De resten stonden in verband met een ronde 

Afb. 5.12 De oostelijke helft van beerput 2O. Let op de naar 
de onderzijde taps toelopende wand van oranje bakstenen 
(rechtsonder). Erboven bevinden zich de resten van de fundering 
van de zuidelijke wand van de ‘bijkeuken’ (2M; spoor 15/40/56). 
Gezien richting het noorden.
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bakstenen beerput met bijbehorende leging (2G) en een 

rechthoekige beerkelder (2N). 

Door de funderingsresten van 2M met elkaar te verbinden 

ontstaat het beeld van een oost-west georiënteerde ruimte 

met een lengte van 10,0 m. Van de zuidelijke lange 

zijde is geen spoor aangetroffen. De zuidelijke wand in 

de reconstructiekaart is gebaseerd op een verspringing 

in het metselwerk ter plaatse van de noordoosthoek 

van het pand uit de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw. 

Deze knik is opgemerkt tijdens de opmetingen voor de 

blauwdruk van 1914 (zie afbeelding 2.8) en is eveneens 

opgetekend bij de recente opmetingen in het kader van de 

herbouwplannen. Het voert te ver om te zeggen dat hier 

met zekerheid een aanwijzing ligt voor de locatie van de 

zuidelijke zijgevel. We dienen echter wel serieus rekening 

te houden met de mogelijkheid dat de knik daadwerkelijk 

de ligging van de zuidelijke zijgevel verraadt. Dergelijke 

bouwsporen vormen wel vaker belangrijke – zij het indi-

recte – aanwijzingen waarmee ontbrekende puzzelstukjes 

van het archeologisch bodemarchief kunnen worden 

aangevuld. In dit scenario zou het bijgebouw bij de 

hofstede afmetingen hebben gehad van 10,0 m bij 3,5 m. 

Het is mogelijk dat het gaat om een opstal die los op het 

achtererf van de hofstede stond. Vergelijkbare situaties 

zien we her en der terug in historisch kaartmateriaal (zie 

hoofdstuk 2) van het bouwblok tussen Plompetorengracht, 

Wittevrouwenstraat, Ridderschapstraat en Molenstraat. 

Echter niet op de plek van de aangetroffen funderingsres-

ten, al lijkt het dwarshuis aan de Wittevrouwenstraat in de 

kaart van Adam van Vianen wel degelijk iets uit de rooilijn 

te liggen. Het is ook mogelijk dat de langwerpige platte-

grond geen losse opstal was, doch slechts een uitbreiding 

van een pand aan de Wittevrouwenstraat. Aangezien dit 

buiten de fysieke grenzen van het plangebied viel, kon dit 

niet worden uitgesloten. Om deze reden zijn de aangetrof-

fen resten in de reconstructietekening ingetekend als 

uitbreiding van een woonhuis aan de Wittevrouwenstraat. 

In het gebruikte scenario lag beerput 2G onder een circa 

1,2 m brede steeg richting het achtererf. Beerputten 

liggen relatief vaak in of aan steegjes, in verband met de 

bereikbaarheid van de straat in het geval dat de beerput 

moet worden geleegd. Via de ‘poortweg’ was er dan 

tevens een directe verbinding met de Plompetorengracht. 

De reconstructie van de hofstede dient in de toekomst zo 

mogelijk te worden getoetst met behulp van aanvullend 

(bouw)historisch en archeologisch onderzoek. 

Van de buitenwanden is maar een klein restantje van het 

metselwerk aangetroffen, daar waar ooit de noordelijke 

lange wand heeft gestaan (2M, spoor 47). Het ging om 

wat vergraven resten van een steens fundering van rode 

bakstenen (formaat: 30x15x6,5 cm). De bakstenen 

waren los gelegd op een ‘bedje’ van grijsgroene leem. 

De onderkant van de fundering lag op 2,0 m+NAP. Aan 

de korte westelijke zijde van het pand werden resten van 

een noord-zuid georiënteerde tussenwand gevonden (2M, 

spoor 240/244). Het metselwerk van oranje bakstenen 

(formaat: 31,5x16x7) was halfsteens opgemetseld. Er wer-

den geen mortelresten aangetroffen in het metselwerk. 

De onderzijde van de tussenwand lag op een niveau van 

1,70 m+NAP en werd vermoedelijk gelijktijdig aangelegd 

met beerput 2G. Resten van een bakstenen werkvloertje 

onderin de beerput (2G, spoor 271/272) werden op 

hetzelfde NAP-peil aangetroffen. 

Aldus ontstaat het beeld van een langwerpige binnen-

ruimte aan de westzijde van het pand. Onder de zuidelijke 

helft van deze ruimte bevond zich beerput 2G. 

Beerput 2G betrof een ronde, bakstenen beerput van zeer 

zacht gebakken, gebroken oranje bakstenen (formaat: 

...x15x6 cm). De onderzijde van de beerput lag – als 

reeds vermeld – op 1,70 m+NAP. Inwendig had de put een 

diameter van 1,25 m. Deze beerput kan op grond van het 

vondstmateriaal worden gedateerd vanaf 1300 tot circa 

1400 na Chr. Daarmee betreft het het oudste gesloten 

vondstcomplex van de opgraving. De schaarse funde-

ringsresten van het bijgebouw en de beerput passen qua 

baksteenformaat goed bij deze datering. 

Onder de noordoosthoek van het bijgebouw werd een 

rechthoekige, noord-zuid georiënteerde beerkelder (2N) 

aangetroffen. Uitwendig mat de beerkelder 2,7 m bij 1,9 

m. Inwendig waren de afmetingen 2,1 m bij 1,35 m. De 

onderzijde van het metselwerk lag op een hoogte van 

0,10 m+NAP (spoor 78) en bestond uit een tweesteens 

dikke rij bakstenen ter fundatie, gevolgd door het steens 

metselwerk van de beerkelder. Vanaf 0,80 m+NAP begon 

de aanzet van het tongewelf (spoor 73), dat bestond uit 

rode bakstenen (formaat: 30x14,5x6,5 cm). De bovenzijde 

van het tongewelf lag op een niveau van 1,45 m+NAP. 

Hiermee kon de beerkelder een volume van circa 2,3 

kubieke meter beer herbergen voordat de kelder moest 

worden geleegd. Beerkelder 2N kende enkele bouwfasen, 

welke in het onderstaande de revue zullen passeren. 

Een oost-west georiënteerde spaarboog (2M, spoor 74) 

boven het tongewelf van de beerkelder leidde de druk van 

de noordelijke zijgevel van het bijgebouw naar de vaste 

grond. De spaarboog is vermoedelijk een keer hersteld, 

hetgeen kon worden afgeleid uit een bouwnaad die de 

Afb. 5.13 Beerput 2G in vlak 4A, gezien richting het oosten.
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boog in tweeën deelde. Het westelijke deel bestond uit 

rode bakstenen (formaat: 31x14x7 cm). Het oostelijke 

deel was uitgevoerd in rode bakstenen met formaat 

28,5x14x7 cm. 

Ten zuiden van de spaarboog – dus binnen het bijge-

bouw – was het tongewelf halfsteens. Het gewelf werd ter 

plaatse gestut door een balkconstructie onder het gewelf. 

Aan de zuidwestzijde van de beerkelder bevonden zich de 

resten van een inpandige hangkoker in het gewelf (spoor 

77). 

Ten noorden van de spaarboog was het tongewelf steens 

uitgevoerd. Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van een 

verbouwing waarbij tevens de locatie van de stortkoker 

werd vervangen door een glijkoker (spoor 76) aan de 

noordwestzijde van de beerkelder. Deze verbouwing 

hangt samen met de aanleg van een verbinding tussen de 

beerkelder en een nieuwe beerput (3N) in fase 3.

Vondsten uit beerkelder 2N waren schaars in aantal en 

bovendien sterk gefragmenteerd. Uit de vondsten lijkt 

een datering vanaf circa 1450 aannemelijk. Hiermee ligt 

er ogenschijnlijk een gat van ongeveer een halve eeuw 

tussen de einddatering van het vondstmateriaal in beerput 

2G en de begindatering van het vondstmateriaal in beer-

kelder 2N. Het is echter goed mogelijk dat de bewoners/

gebruikers in de betreffende periode minder afval – of 

minder scherp dateerbaar afval – in de beerput wierpen. 

Evenmin kan worden uitgesloten dat de bewoners/gebrui-

kers van het bijgebouw in deze periode gebruik maakten 

van (één van) de twee beerputten (2H en 2O) in de 

‘bijkeuken’ van de ‘poortcamer’. Wellicht kan hierover in 

de toekomst nog uitsluitsel worden verkregen met behulp 

van historische archieven.

Herverkaveling binnen het grondgebied van de hofstede?

Aansluitend op de noordwesthoek van beerkelder 2N 

werd een fragment van een noord-zuid georiënteerde 

fundering (2M, spoor 48) gevonden. De fundering bestond 

uit een sleuf met puinvulling. Vanaf een niveau van 2,20 

m+NAP begon het steens metselwerk van rode bakstenen 

(formaat: 30x15x6,5 cm). Het lijkt te gaan om de resten 

van een (tuin)muur die het achtererf van de hofstede 

verdeelde in een westelijk en een oostelijk deel. Het 

westelijk deel gaf in deze reconstructie via de steeg in de 

Wittevrouwenstraat directe toegang tot de ‘zijvleugel’ van 

de hofstede en de uitbreiding van de ‘poortcamer’. Het 

oostelijk deel heeft – gezien de ligging van beerkelder 2N, 

waarvan de noordelijke helft zich binnen het oostelijke 

achtererf bevond – vermoedelijk behoord tot het achtererf 

van het bijgebouw. Het is dan ook zeer wel mogelijk 

dat de aanleg van de beerkelder in verband staat met 

de versnippering van het oorspronkelijke perceel van de 

hofstede en de daarmee gepaard gaande herinrichting van 

de nieuwe achtererven. 

Beer- en/of waterputten op het oostelijke achtererf

Binnen het oostelijke deel van het achtererf werden twee 

structuren aangetroffen. In het midden van dit terrein 

werd een grote kuil (2I, zie ook profiel 1, kaartbijlage 

7a) aangetroffen. De kuil was geëgaliseerd met een 

prop stevige lemige klei met opvallend rechte zijden 

(2L, spoor 35). Het lijkt er sterk op dat het gaat om de 

insteek en demping van een vierkante waterput. Het 

grootste deel van de constructie ging vermoedelijk schuil 

in de veiligheidszone tussen de opgraving en het pand 

ten oosten ervan. Vondstmateriaal uit de insteek wijst 

op een begindatering rond het begin van de zestiende 

eeuw. De dempingslagen bevatten helaas geen geschikt 

vondstmateriaal om deze activiteit te dateren. Het is 

echter waarschijnlijk dat de demping samenhangt met de 

herinrichting van het terrein voorafgaand aan de bouw van 

het nieuwe pand Wittevrouwenstraat 10 rond 1640. 

In de uiterste noordoosthoek van de opgraving werd een 

ronde bakstenen beer- of waterput (2Q) aangetroffen. De 

beerputwand bestond uit steens gestapelde wanden van 

oranjerode bakstenen (formaat: 29,5-30x14x6-6,5 cm). 

Bouwsporen verraden dat de koepel in het verleden is 

geopend en daarna weer is dichtgezet in een halfsteens 

verband. Na het bereiken van de ongestoorde ondergrond 

in vlak 6 is de put handmatig geopend om te controleren 

of het bergen van de inhoud de moeite waard zou zijn. Na 

opening bleek de put echter gevuld te zijn met dempings-

materiaal, bestaande uit puin en zand. De bodem van de 

Afb. 5.14 Beerkelder 2N in vlak 5, gezien richting het westen. Over 
de beerkelder ligt een spaarboog (spoor 74). Links (= ten zuiden) 
van de spaarboog vinden we de oorspronkelijke stortkoker (spoor 
77) terug. Rechts (= ten noorden) van dezelfde spaarboog is het 
tongewelf opengehakt, waarna er een verbinding is gemaakt met 
beerput 3N (spoor 24/43/87, zichtbaar op de achtergrond).
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beerput was op moment nog niet bereikt. Verder onder-

zoek aan de beerput stond op gespannen voet met de 

veiligheid van de opgravers en die van de omwonenden, 

zoals men zal kunnen afleiden uit de volledig uitgeklapte 

meetlat (lengte: drie meter) ter rechterzijde van de 

beerput (afbeelding 5.15). Om deze reden is besloten om 

de put niet verder uit te graven.

Datering bouwdelen reconstructie fase 2

In het bovenstaande is gepoogd om de schaarse, sterk 

geërodeerde laatmiddeleeuwse resten van de opgraving 

te bewerken tot een reconstructie van de bebouwing 

– en zo mogelijk ook het gebruik – van het terrein tot 

het moment van de bouw van Wittevrouwenstraat 10 

rond 1640. De reconstructie van deze fase wordt hier 

afgesloten met een overzichtelijke (poging tot) datering 

van de bouwdelen van de laatmiddeleeuwse hofstede tot 

en met Wittevrouwenstraat 10. Het grondgebied van de 

oorspronkelijke hofstede reikt verder oostelijk, tot aan 

de Ridderschapstraat. Het voert binnen het kader van 

dit onderzoek echter te ver om ook deze bouwdelen in 

de reconstructie te betrekken. Wellicht dat toekomstig 

archeologisch, bouwhistorisch en historisch archiefon-

derzoek meer detail kan aanbrengen in dit deel van het 

grondgebied van de laatmiddeleeuwse hofstede op de 

hoek van de Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat.

De huidige bebouwing van Wittevrouwenstraat 2 dateert 

uit de achttiende eeuw. De kelders dateren volgens de 

Afb. 5.15 Beerput 2Q in vlak 6. De beerput is handmatig 
opengewerkt ter controle van de inhoud. Toen bleek dat 
het bereikbare deel van de beerput was volgestort met 
dempingsmateriaal, is besloten de put niet verder af te werken.

Afb. 5.16 Datering van de bouwdelen van de hofstede op basis van archeologische resten en reconstructie. De dateringscodes bestaan 
uit een cijfer, gevolgd door een kleine letter of een hoofdletter. De cijfers verwijzen naar de betreffende eeuw, een hoofdletter A 
verwijst naar de eerste helft van de betreffende eeuw, B naar de tweede helft van de betreffende eeuw. De kleine letters a, b, c en d naar 
respectievelijk het eerste, tweede, derde en vierde kwart van de betreffende eeuw. 14A is bijvoorbeeld de eerste helft van de 14de eeuw 
ofwel de periode 1300-1350.
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informatie in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG) echter nog uit het midden van de vijftiende eeuw. 

De oudste archeologische resten in het plangebied 

bestonden uit enkele funderingsresten en een beerput 

(2G). Deze resten lagen aan de zuidzijde van het opge-

graven gebied en kunnen worden gedateerd vanaf circa 

1300 na Chr. Gezien het feit dat het plangebied ergens in 

het midden van het grondgebied van de laatmiddeleeuwse 

hofstede lag, dienen wij serieus rekening te houden met 

de mogelijkheid dat zich meer westelijk – aan de voorzijde 

van het oorspronkelijke perceel van de hofstede – nog 

oudere resten van (bakstenen) bebouwing bevinden of 

hebben bevonden. Ook is het mogelijk dat de datering 

zoals weergegeven in de BAG moet worden heroverwogen. 

Duurland (2009, 23) meldt dat in Utrecht vanaf het mid-

den van de dertiende eeuw in baksteen werd gebouwd. 

In de directe omgeving van het plangebied zijn enige 

voorbeelden van vroege bakstenen kelders aangetroffen 

(Ibid., 71): onder de huidige bebouwing van Drift 27b (da-

tering: midden vijftiende eeuw) bevinden zich nog kelders 

uit de dertiende eeuw. Dit adres bevindt zich circa 50 m 

ten zuiden van het plangebied en ligt in het verlengde 

van de Plompetorengracht. Gezien het voorgaande zijn de 

– niet in het archeologisch onderzoek betrokken – bouw-

delen van het ‘hoofdgebouw’ en de ‘poortcamer’ van de 

hofstede voorzien van een hypothetische datering in de 

tweede helft van de dertiende eeuw.

Het is aan de hand van de opgegraven terreindelen niet 

duidelijk geworden of het bijgebouw op het achtererf van 

de hofstede – dat op grond van geassocieerde sporen en 

vondstmateriaal (o.m. beerput 2G) kan worden gedateerd 

vanaf circa 1300 – een los op het achtererf gelegen pand 

was. De mogelijkheid bestaat dat het een aanbouw was 

van een woonhuis aan de Wittevrouwenstraat. Dit deel 

van het terrein is geheel onderkelderd en is daardoor 

minder geschikt voor archeologisch onderzoek. Wellicht 

kan bouwhistorisch onderzoek naar de ouderdom van de 

kelders – aangevuld met historisch archiefonderzoek – 

nog nieuwe informatie omtrent de aard en ligging van de 

laatmiddeleeuwse bebouwing aan de Wittevrouwenstraat 

opleveren. 

5.3 Fase 3: 1640/1649-1914 na Chr.

Zoals we in hoofdstuk 2.2 hebben kunnen vernemen, 

werd rond 1640 het huidige pand Wittevrouwenstraat 

10 opgetrokken. De voorgevel met stijlelementen van 

de ‘kolossale orde’ vormt – nu het pand is hersteld na 

de verwoestende brand van nieuwjaar 1999 – wederom 

een markant element in het Utrechtse straatbeeld. De 

resten behorend bij dit pand zijn onderverdeeld in twee 

subfasen. De oudste subfase loopt van de jaren 1640 tot 

1700. Daarna volgt de periode vanaf 1700 tot 1914, het 

jaar waarin het pand van bestemming veranderde na de 

aankoop door de NV Handelsonderneming v/h Roos en 

v.d. Kolk. Deze subfasering is uitsluitend aangebracht om 

de vele aangetroffen resten van fase 3 overzichtelijk te 

kunnen presenteren in kaartbeelden (afbeelding 5.17 en 

5.23).

De resten uit fase 3 bestaan merendeels uit typische 

structuren van het achtererf. Daarnaast gaat het om 

resten van de achtergevels en kelders van het L-vormige 

pand. Om zicht te krijgen op de ligging, aard en functie 

van sporen en structuren uit deze periode kunnen we 

gelukkig teruggrijpen op maatvaste plattegronden. Deze 

plattegronden zijn onder meer vervaardigd naar aanlei-

ding van verbouwingsplannen, maar ook naar aanleiding 

van bouwhistorisch onderzoek ten tijde van het archeolo-

gisch onderzoek. Voor de periode 1640-1700 vormt een 

plattegrond van de kelders opgetekend door Frans Kipp 

(bouwhistorisch onderzoeker van de gemeente Utrecht) 

de beste ondergrond (vergelijk afbeelding 3.3). Het 

kelderniveau vertoont nog het meeste overeenkomst met 

de oorspronkelijke plattegrond van het gebouw. Na 1700 

werden er enkele – soms grootschalige verbouwingen 

– uitgevoerd. Als ondergrond voor deze fase is gebruik 

gemaakt van een bewerking van een blauwdruk uit 1914 

(vergelijk afbeelding 2.8). 

Woonhuis Wittevrouwenstraat 10: 1640-1700

De oudste resten die in verband staan met de nieuwbouw 

in de jaren 1640 vinden we terug in de vorm van een 

ophogingspakket (3A) dat zich over het gehele terrein 

voordeed. Het ophogingspakket varieerde in dikte tussen 

enkele decimeters tot meer dan een halve meter (zie 

kaartbijlagen 7a en 7b). Uit het pakket werden fragmenten 

van een dertigtal exemplaren van keramiek geborgen, met 

dateringen tussen het begin van de twaalfde eeuw en het 

eind van de zestiende eeuw. De ophoging van het terrein 

ging gepaard met de sloop en egalisering van oudere 

archeologische structuren, waarvan enkele duidelijk in het 

veld konden worden herkend. Het betreft de leging (2P), 

sloop en egalisering van beerput 2O, alsook de afbraak en 

egalisering (2L) van een vermoedelijke waterput (2I).

De voorgevel van het pand viel – met het oog op 

veiligheidsmarges voor de weggebruikers op de 

Wittevrouwenstraat – buiten het op te graven gebied. 

Grenzend aan het achtererf werden wel de gevels terug-

gevonden. Van de hoofdvleugel aan de Wittevrouwenstraat 

werd de achtergevel (3D) teruggevonden. De onderkant 

van deze gevel is niet teruggevonden, ofschoon het muur-

werk werd onderzocht tot een niveau van 1,30 m+NAP (zie 

kaartbijlage 7a en 7b, profiel 1 en 3). De reden hiervoor 

zal de kelder zijn, welke zich ten zuiden van deze muur 

bevond. Het metselwerk van deze achtergevel bestond uit 

twee delen. Het onderste deel reikte tot een hoogte van 

2,90 m+NAP en bestond uit anderhalfsteens metselwerk 

in oranjerode bakstenen (formaat: 24,5x11,5x5,5 cm; 

10-lagenmaat: 58cm) met schelpkalkmortel. Daarboven 

had men gebruik gemaakt van rossig bruine bakstenen, 

eveneens anderhalfsteens (24x11,5x5 cm; 10-lagenmaat: 

53 cm) met schelpkalkmortel. Dit deel kon worden 

gevolgd tot het niveau van het huidig maaiveld. De kelder 
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Afb. 5.17 Sporen fase 3.
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ten zuiden van achtergevel 3D was toegankelijk via een 

trapconstructie in de achtergevel. Deze trap bleek in een 

later stadium te zijn dichtgezet. De kelder was ten tijde 

van de opgraving niet langer toegankelijk, maar is in de 

periode daarvoor wel bezocht door Frans Kipp. Uit zijn 

opmetingen blijkt dat de kelder was voorzien van een 

tongewelf. Ook moet er een lichtkoker of stortluik zijn 

geweest aan de noordoostzijde van de kelder. 

In de reconstructietekening vinden we ten noorden van 

voornoemde lichtkoker een kleine aanbouw (3E) terug. 

Zeer waarschijnlijk gaat het om de bijkeuken van het 

woonhuis. De wanden van deze bijkeuken bestonden 

uit halfsteens opgaand muurwerk. De onderkant van 

de fundering werd aangetroffen tussen 2,40 en 2,50 

m+NAP. Het opgaand metselwerk vanaf een niveau van 

3,13 m+NAP. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het 

toenmalig maaiveld door de ophoging (3A) enige deci-

meters werd verhoogd, tot niet veel lager dan het huidig 

maaiveld dat rond 3,50 m+NAP ligt. Voor de fundering 

waren diverse soorten oudere bakstenen gebruikt. Het 

opgaand metselwerk bestond uit rode bakstenen (for-

maat: 18,5x9x3,5 cm) met schelpkalkmortel. Ter plaatse 

van de aansluiting van de bijkeuken op de achtergevel 

van de hoofdvleugel bevond zich een reparatie, waardoor 

directe informatie aangaande de fasering verloren is 

gegaan. De gebruikte bakstenen verschillen onderling 

echter behoorlijk, waaruit men met enige voorzichtigheid 

kan concluderen dat de aanbouw secundair is. 

Desondanks kan er niet veel tijd zijn verstreken tussen de 

aanleg van het pand en de aanleg van de bijkeuken. De 

bijkeuken was oorspronkelijk namelijk gerelateerd aan 

Afb. 5.18 De onderkant van de fundering van de ‘bijkeuken’ (3E) 
in de zuidoosthoek van de achtertuin (voorgrond), gezien richting 
het noorden.

Afb. 5.19 Beerput 3N (links) en beerkelder 2N (rechts) op de 
voorgrond, gezien richting het noorden De beide archeologische 
structuren waren door middel van een glijkoker met elkaar 
verbonden. 

enkele onderliggende structuren welke rond 1700 reeds 

buiten gebruik werden gesteld, te weten de beerputten 3N 

en 3O. De reeds aanwezige beerkelder 2N werd hiervoor 

aangepast en door middel van een glijkoker (2N, spoor 

75/76) aangesloten op een nieuw aangelegde, bakstenen 

beerput met min of meer rond grondplan (3N). De wand 

van deze beerput bestond uit halfsteens metselwerk in 

rode bakstenen (formaat: 23,5x11x4,5 cm) met schelp-

kalkmortel. De onderzijde van het metselwerk bevond 

zich op een niveau van 1,53 m+NAP. De hoogst aangetrof-

fen delen lagen op 2,35 m+NAP. Zo werd de toch al niet 

geringe capaciteit van de reeds bestaande beerput 2N 

flink vergroot. Beerput 3N was echter te zeer verstoord 

door latere activiteiten om de nieuwe capaciteit ook maar 

bij benadering te kunnen vermelden. 

Toch was men kennelijk niet lang tevreden met deze 

situatie. Beerput 3N werd geleegd en vervangen door een 

nieuwe beerput (3O). Deze beerput had een halfsteens 

wand van diverse soorten en kleuren bakstenen (forma-

ten: 22x10x4 cm; 23,5x10,5x4,5 cm; 24,5x11,5x4,5 cm) 

zonder mortel. De onderzijde van de beerputwand lag op 

2,09 m+NAP. Beerput 3O werd grotendeels afgebroken 

bij de aanleg van waterkelder 3R. De resterende delen van 

de wand geven echter wel een indruk van het formaat van 

beerput 3N, welke een diameter van ongeveer 3 m moet 

hebben gehad. De beerput moet zijn geleegd bij de aan-

leg van waterkelder 3R rond het eind van de zeventiende 

of het begin van de achttiende eeuw. Van de vulling werd 

niets aangetroffen. 

In de plaats van de grote beerput 3O kwam een grote, 

rechthoekige waterkelder (3R, zie ook afb. 5.21). 

Uitwendig had de waterkelder afmetingen van 2,45 bij 
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1,85 m. De kelder was voorzien van een tongewelf en was 

toegankelijk via een inspectiegat aan de zuidwestzijde. 

De bodem van de waterkelder lag op 1,32 m+NAP en was 

afgewerkt met roodbakkende plavuizen die in harde tras-

mortel waren gelegd. Vanaf 2,42 m+NAP begon de aanzet 

van de koepel, waarvan de bovenzijde op een niveau 

van 3,23 m+NAP lag. Hiermee had de waterkelder een 

inhoud van ruim vijf m3. De wanden van de kelder waren 

uitgevoerd in rode bakstenen (formaat: 22,5x10,5x4 cm) 

in halfsteens verband met harde trasmortel als voeg-

middel. Inwendig was de waterkelder voorzien van een 

‘klamplaag’ van diagonaal gelegde stenen. Aan de beide 

korte zijden van de waterkelder was zelfs sprake van 

een dubbele klamplaag. Hiermee was de kelder volledig 

waterdicht. Op grond van bouwhistorisch onderzoek 

kan de waterkelder nog in de zeventiende eeuw worden 

gedateerd (mondelinge mededeling F. Kipp, na afloop van 

bouwhistorisch onderzoek ter plaatse).

Met de aanleg van kelder 3R en de geassocieerde sloop 

van beerput 3O verdween de toiletfunctie uit de ‘bijkeu-

ken’. Deze zal zijn verplaatst naar een andere locatie bin-

nen het perceel. Een mogelijke kandidaat hiervoor vormt 

beerput 3T. Bij gebrek aan voldoende vondstmateriaal 

kan de verplaatsing van deze functie van beerput 3O naar 

beerput 3T niet direct worden aangetoond. Verplaatsing 

naar een locatie buiten de onderzochte terreindelen 

behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hiervoor 

waren – gezien de grote hoeveelheid kelders onder het 

pand – echter weinig potentiële locaties beschikbaar. 

Beerput 3T (spoor 126) was een ronde, bakstenen 

beerput. De wand bestond uit halfsteens metselwerk in 

gebroken oranje bakstenen (..x10,5-11x4-4,5 cm) zonder 

mortel. De onderkant van de wand lag op 0,74 m+NAP. 

De aanzet van de koepel lag op 2,40 m+NAP. Hiermee 

kon de beerput drie m3 beer herbergen. Vermoedelijk 

beschikte de beerput oorspronkelijk over een hangkoker 

en toilethokje boven het midden van de koepel. De koepel 

van de beerput was in het midden namelijk afgesloten 

met een grote natuurstenen plaat die over het onderlig-

gende gat lag. Bij primair aangelegde koepels op beer- en 

waterputten wordt een dergelijke afsluiting zelden of 

nooit waargenomen.

In de centrale hal van de hoofdvleugel van het pand wer-

den nog wat restanten van plaveisel (3L) gevonden, dat 

uit gele ‘IJsselsteentjes’ (formaat: 17x7x3 cm) bestond. 

Uit de NAP-meting van de bovenzijde van dit vloerres-

tantje kan worden afgeleid dat het leefniveau ter plaatse 

op 3,41 m+NAP lag. 

De achtergevel van de zijvleugel langs de westzijde van 

het pand uit de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw werd 

eveneens teruggevonden. Gedeeltelijk maakte men hier-

voor gebruik van reeds bestaande bouwdelen (2K) uit de 

periode dat het plangebied nog deel uitmaakte van een 

laatmiddeleeuwse hofstede aan de Plompetorengracht. 

Afb. 5.20 Zwart-witopname van beerput 3N (voorgrond) door de 
fotografische dienst van de gemeente Utrecht. Linksboven zien 
we het tongewelf van de glijkoker die de beerput verbond met 
beerkelder 2N.

Afb. 5.21 Rechts van de rood/witte jalon zien we de halfsteens 
wand van beerput 3N. Aan de rechterzijde werd deze beerput 
oversneden door de insteek en halfsteens wand van  beerput 3O. 
Deze beerput werd op zijn beurt ter rechterzijde oversneden door 
de insteek en bakstenen wand van waterkelder 3R. Gezien richting 
het oosten.
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In deze achtergevel werden uitsparingen aangetroffen die 

de ligging van enkele deuren en vensters verraadden. De 

twee meest noordelijk gelegen uitsparingen (2K, spoor 

350 en spoor 354/355; zie ook kaartbijlage 7b, coupe-

nummer 4) gaven daglicht door aan een kelder ten westen 

van werkput 2. De kelder was half verdiept. Dit wil zeggen 

dat het plafond van de kelder boven het maaiveld in de 

tuin lag. Het plafond van de kelder bestond vermoedelijk 

uit een horizontale balklaag in plaats van een bakstenen 

gewelf. De trap die toegang gaf tot het interieur van de 

kelder lag aan de zuidwestzijde. Hiervan zijn enkele delen 

opgegraven. (3G, spoor 320/321/322/323; zie ook kaart-

bijlage 1, coupenummer 4). Het metselwerk bestond ter 

plekke voornamelijk uit secundair gebruikte ‘kloostermop-

pen’. Een herstelling of dichtzetting (3G, spoor 320) van 

de keldertrap was opgemetseld in machinale steen met 

een vermoedelijke datering in de vroege twintigste eeuw). 

In dit deel van het pand werd een restantje aangetroffen 

van een leemhoudende laag, welke in het veld werd geïn-

terpreteerd als een leemvloer (3I). Uit de optekening van 

het kelderniveau door F. Kipp blijkt dat ter plaatse niet 

duidelijk is geworden of er sprake was van een kelder. De 

NAP-meting van de bovenzijde van de leemvloer vormt 

hiervoor echter een indirecte aanwijzing. Met een waarde 

van 2,44 m+NAP lag deze ongeveer één meter onder 

Afb. 5.22 Schaafwerkzaamheden nabij waterkelder 3R (links), gezien richting het zuidwesten. Let op de diagonale ‘klamplaag’ aan de 
binnenzijde van de waterkelder, een maatregel tegen het weglekken van ‘schoon’ regenwater en het indringen van ‘vuil’ grondwater. 

maaiveld. Vermoedelijk kan leemvloer 3I worden geïdenti-

ficeerd als onverharde keldervloer.

De uiterste zuidwesthoek van werkput 3 gaf nog informa-

tie prijs over een kelder. Hier werd een hoekje aangetrof-

fen van het metselwerk van een grote kelder (3H) die 

zich uitstrekte onder het gehele pand Wittevrouwenstraat 

8. De opgraving van dit deel van het plangebied werd 

uitgevoerd onder bouwhistorische begeleiding van F. 

Kipp. Zo kon worden aangetekend dat het in het geval van 

dit stukje muurwerk ging om een middeleeuwse fundering 

met hoekverband. Helaas ontbraken de tijd en ruimte om 

dit nog verder te onderzoeken. 

In de achtergevel van de zijvleugel van het pand werden 

tevens aanwijzingen gevonden voor een deur- of poort-

opening (2K, spoor 348; zie kaartbijlage 7b, coupenum-

mer 4). Oorspronkelijk was deze opening zo’n twee 

meter breed. Het betreft dan ook een overblijfsel van de 

oorspronkelijke ‘poortweg’ tussen het hoofdgebouw en de 

‘poortcamer’, die – zoals we in het bovenstaande hebben 

kunnen vernemen – nog tot 1699 een verbinding vormde 

tussen Wittevrouwenstraat 10 en de Plompetorengracht. 

In later tijden werd er nog het één en ander verbouwd aan 

deze opening in de gevel (3Q, spoor 349; zie kaartbijlage 

7b, coupenummer 4).
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Afb. 5.23 Sporen fase 3, 1700-1914.
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Meer zuidelijk werden de bestaande bouwdelen van 

2B en 2K wél afgebroken tot iets onder het maaiveld. 

Vermoedelijk had dit te maken met een ernstige verzak-

king, die gelijktijdig met de opbouw van het nieuwe 

geveldeel werd gerepareerd (3B, spoor 340/341; zie 

kaartbijlage 7b, coupenummer 4).

Woonhuis Wittevrouwenstraat 10: 1700-1914

Rond het midden van de negentiende eeuw moet men de 

behoefte hebben gevoeld aan een ingrijpender verbou-

wing. De verbouwing in kwestie kan namelijk – op grond 

van de gebruikte bouwmaterialen en stratigrafische ligging 

– rond deze tijd worden gedateerd. Het smalle deel van de 

achtertuin, gelegen tussen de ‘bijkeuken’ en de westelijke 

zijvleugel werd in deze periode bebouwd. Dit blijkt uit 

een aantal zaken. Parallel aan de noordelijke gevel van de 

‘bijkeuken’ (3E) werd een fragment van een ondiepe, oost-

west georiënteerde fundering (3P) aangetroffen, bestaande 

uit steens metselwerk. Dit is de noordelijke begrenzing 

van een aanbouw aan de oorspronkelijke woning. De 

resten van deze fundering werden aangetroffen vanaf een 

niveau van 3,20 m+NAP en reikten niet dieper dan 30 cm. 

Gezien de naar verhouding lichte funderingswijze gaat het 

om een lichte constructie. Helaas werden noch de bak-

steenformaten of een kleurbeschrijving van de gebruikte 

bouwmaterialen gedocumenteerd. Binnen de constructie 

was de vloer geplaveid met straatwerk (3V) van gele 

IJsselsteentjes (formaat: 19x8,5x4 cm) die in de trasmor-

tel waren gelegd. Het leggen van plaveisel in trasmortel 

is in de regel ingegeven vanuit motieven van onkruid-

bestrijding. Onkruid groeit slechts bij de gratie van 

doordringend daglicht, hetgeen een aanwijzing vormt dat 

de dakbedekking lichtdoorlatend was. Hiermee hebben 

we wel een erg sterke aanwijzing voor de functie van deze 

ruimte. De kans is groot dat het om een oranjerie of serre 

ging. Dergelijke verblijven waren ook in de zeventiende 

en achttiende eeuw erg gewild in kringen van de beter 

gesitueerden. Door de aanleg van de ‘serre’ – zoals we 

deze aanbouw in het vervolg maar zullen noemen – moest 

een oplossing worden gevonden voor de opvang en afvoer 

van het hemelwater. Het regenwater aan de achterzijde 

van het woonhuis werd voortaan in noordelijke richting 

afgevoerd door een stelsel van drie bakstenen goten (3U, 

spoor 3 en 4; zie ook kaartbijlage 2). De oostelijk gelegen 

goot (3U, spoor 3) was ouder dan de westelijke (3U, 

spoor 4). De wanden en afdeklaag van de eerstgenoemde 

goot bestonden uit donkerrode bakstenen (formaat: 

21,5x9,5x4 cm). De vloer van deze goot was afgewerkt 

met wit geglazuurde wandtegels (formaat: 13,6x13,6x08 

cm) en groen geglazuurde plavuizen (formaat: 22x22x2 

cm). Deze goot werd afgesneden door de nieuwere, meer 

westelijk gelegen goot. De bodem en wanden van deze 

laatste waren opgemetseld in harde, machinaal vervaar-

digde bakstenen (formaat: 22x10x5 cm) met trasmortel. 

Afb. 5.24 De hemelwaterafvoer 3U (midden) boven waterkelder 3R (geheel rechts). Geheel links zien we het restant van de noordelijke 
gevel (3P) van de ‘serre’ uit de negentiende eeuw, gelegen achter het woonhuis uit de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw. Het dak van de 
‘serre’ had hier een eigen aansluiting op het waterafvoersysteem 3U.
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Deze goot was afgedekt met grijze natuurstenen platen 

(formaat: 50x49x4,5 cm). Machinaal vervaardigde bakste-

nen kwamen in zwang in de tweede helft van de negen-

tiende eeuw (Stenvert & Van Tussenbroek 2007, 101). 

De goten lagen gedeeltelijk op de reeds bestaande 

waterkelder 3R en omsloten tevens het inspectiegat 

aan de zuidwestzijde van de waterkelder. Waarschijnlijk 

bleef deze waterkelder in functie en werd deze via een 

overloop verbonden met de bakstenen goten. De aan-

getroffen archeologische resten boden hierover helaas 

geen uitsluitsel. De waterkelder bleek ten tijde van de 

opgraving echter nog vol te staan met water, hetgeen de 

vraag oproept waarom men een goed werkende water-

voorziening zou hebben afgedankt zonder deze op zijn 

minst af te sluiten met het oog op mogelijke overlast van 

een inpandige overstroming na heftige regenval. Ook was 

men in de negentiende eeuw nog sterk aangewezen op 

eigen drinkwatervoorzieningen. Huisaansluitingen op het 

leidingwaternet kwam in de meeste plaatsen in Nederland 

pas rond 1900 – aanvankelijk mondjesmaat – ter beschik-

king. Zo ook in Utrecht (bron: http://vitensnatuurlijk.

crossavenue.nl/water/125-jaar-leidingwater-in-utrecht). 

Tegen de noordelijke gevel van de nieuw aangelegde 

‘serre’ bevond zich een aansluiting voor de afvoer van 

hemelwater van het dak (3U, spoor 6; zie ook kaartbijlage 

2). 

Uiteindelijk werd al het water via een gemeenschappelijke 

goot (3U, spoor 21; zie ook kaartbijlage 3) naar een grote 

bakstenen waterput in het midden van de achtertuin (3U, 

spoor 17/82; zie ook kaartbijlage 3 t/m 6) geleid. De 

bodem van deze goot bestond uit een plank, terwijl voor 

de wanden en afdekking gebruik was gemaakt van rode 

bakstenen (formaat: 22,5x11x4 cm). 

De waterput had een bijzondere constructie. Het 

hoogstgelegen deel bestond uit halfsteens metselwerk 

van gebroken rode bakstenen met leemmortel (10-la-

genmaat: 49,5 cm). De binnendiameter van dit deel 

van de constructie was 170 cm. De bovenzijde van de 

koepel lag op +2,80 m NAP en bestond uit halfsteens 

metselwerk in rode bakstenen (formaat: 22,5x11x4 cm) 

met leemmortel, dezelfde steensoort als de aanvoergoot 

(3U, spoor 21; zie ook kaartbijlagen 3 en 4). Binnen 

deze constructie werd vanaf niveau 5 van de opgraving 

een tweede, smallere bakstenen waterput aangetroffen 

(3U, spoor 82; zie ook kaartbijlagen 5 en 6) met een 

intacte koepel, die via een verticale bakstenen standlei-

ding was verbonden met de hoger gelegen delen van 

de constructie. Deze smallere waterput bestond uit 

halfsteens metselwerk in rode bakstenen van hetzelfde 

formaat als de hoger gelegen delen van de constructie 

en had een buitendiameter van 150 cm. De bovenzijde 

van de koepel lag op 1,58 m+NAP. De onderzijde van de 

putwand werd aangetroffen op 0,30 m-NAP. De insteek 

Afb. 5.25 Overzicht van de archeologische resten op niveau 3, gezien richting het zuiden Parallel aan de geel/zwarte meetlat zien 
we op de voorgrond de koepel van de waterput (3U, spoor 17/82) en noordelijk daarvan de hemelwaterafvoer (3U, spoor 21). Op de 
achtergrond de inmiddels opengebroken waterkelder 3R en de bebouwing aan de overzijde van de Wittevrouwenstraat. 
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van de constructie alsook de ruimte tussen de onderste 

put en de bovenste put waren vrijwel geheel gevuld met 

houtsnippers. De constructie lijkt te zijn bedoeld als 

maatregel waarmee men de beschikbaarheid van (drink?)

water wilde waarborgen (zie afbeelding 5.24 tot 5.27). 

De wateraanvoer verliep via twee wegen. De onderste put 

(3U, spoor 82) ging tot -0,30 m NAP. Naar alle waarschijn-

lijkheid lag dit ruim onder de laagste grondwaterstand. 

Tijdens de opgraving Wittevrouwenstraat 8-10 werd 

vrijwel nergens tot dit niveau gegraven, doch tijdens de 

opgraving Wittevrouwenstraat 7-11 (aan de overzijde van 

de Wittevrouwenstraat gelegen) lag het grondwaterniveau 

in de herfst van 2006 rond 0,30 m+NAP. Met het oog op 

de gebruikelijke grondwaterpeilverlaging in de meeste 

Nederlandse binnensteden lag het grondwaterpeil in de 

negentiende eeuw vermoedelijk nog wel wat hoger. Het 

bovenste deel van de constructie (3U, spoor 17) was aan 

de zuidzijde aangesloten op de hierboven beschreven 

goot (3U, spoor 21) en werd gevoed met hemelwater. De 

standleiding op de koepel van de onderste put diende ter 

voorkoming van het dichtslibben van de onderste put. Pas 

als het hemelwater enige decimeters hoog stond in de 

bovenste put, kon het water overlopen via de standleiding 

van de onderste put. De houtsnippers in de insteek en 

tussen de twee putten vormden een belangrijk onderdeel 

van de constructie. Ze filterden niet alleen het grondwater 

voor het in de put terecht kwam, maar de houtsnip-

pers waren ook sterk permeabel. In geval van een lang 

aanhoudende stortbui kon deze luchtige vulling een te 

groot aanbod van hemelwater tijdelijk bufferen, waardoor 

Afb. 5.26 De halfsteens wand van de bovenste waterput (3U, spoor 17) met in het midden de vierkante, bakstenen standleiding die deze 
put verbond met de ondergelegen put (3U, spoor 82).

Afb. 5.27 Schematische doorsnede door waterputconstructie 3U.
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Wellicht kunnen toekomstige vondsten hier meer duide-

lijkheid over bieden.

Anderhalve kilometer ten zuiden heeft de auteur van dit 

rapport tijdens een opgraving op het Ledig Erf in 2011 

een vergelijkbare constructie gezien. De resultaten van dit 

onderzoek zijn op moment van schrijven van dit rapport 

echter nog niet gepubliceerd. 

Tot slot heeft de auteur tijdens een opgraving in 2011 

in het Noord-Hollandse Alkmaar een vergelijkbare 

constructie waargenomen (Roedema & Bitter 2013, 20; 

afb 45c-d). Hier ging het duidelijk om een waterput. De 

constructie was nog volledig met water gevuld. Pas na een 

half uur pompen was het putwater geloosd. De bovenste 

putmantel bleek te zijn opgebouwd uit hergebruikte, 

gebroken rode bakstenen (...x13,5x6,5 cm). Deze put had 

een binnendiameter van 170 cm. De top van de koepel lag 

op 0,95 m+NAP. Op een diepte van ongeveer anderhalf 

meter onder de koepel van de bovenste put, bevond 

zich een kleinere waterput met een diameter van 80 cm. 

Deze reikte tot een niveau van 1,30 m-NAP. De onderste 

putmantel bestond uit een veel kleiner formaat rode bak-

stenen. Deze binnenste put kon helaas niet verder worden 

onderzocht. De opgraving vond inpandig plaats en verder 

onderzoek werd te riskant geacht voor het opgravend 

personeel en de bestaande bebouwing.

Afb. 5.28 De binnenzijde van beerput 2G in de opgraving Wittevrouwenstraat 7-11 (uit: Duurland 2009, 37; afb. 5.28). Kijkrichting: 
zuidoost.

het risico op wateroverlast in de tuin vermoedelijk sterk 

werd verkleind. 

Hoewel dergelijke uitgekiende waterputconstructies nog 

relatief onbekend zijn in de archeologische literatuur, zijn 

er inmiddels wel enkele parallellen bekend. 

Op slechts enkele tientallen meters van het plangebied 

werd in 2006 een enigszins vergelijkbare – doch minder 

ingenieus uitgevoerde – constructie opgegraven (Duurland 

2009, 37-39: structuur 2G). Voor de bovenste put waren 

rode bakstenen (formaat: 29x14x6,5 cm) gebruikt, met 

een tien-lagenmaat van 73,5 cm. In bouwhistorisch 

opzicht zou de put met deze karakteristieken in de 

vijftiende eeuw dateren. Er dient echter terdege rekening 

te worden gehouden met de mogelijkheid van hergebruik 

van bouwmaterialen. Zeker in het geval van ondergrondse 

(delen van) bakstenen structuren. In het veld werd 

gedacht aan een waterputconstructie. Aanleiding hiervoor 

was het ontbreken van beeraanslag aan de binnenzijde 

van de wand. Een blik op afbeelding 5.28 lijkt deze indruk 

te bevestigen. Gedurende de uitwerking is deze structuur 

op grond van de dimensies, bouwwijze en het binnenputje 

echter getypeerd als beerput. Het is mogelijk dat derge-

lijke constructies zowel voor water- als beerputten werden 

gebruikt. Ook kan nog gedacht worden aan het secundair 

gebruik van waterputten als beerput en andersom. 
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Afb. 5.29 Schematische doorsnede door structuur 2G in de 
opgraving Wittevrouwenstraat 7-11 (uit: Duurland 2009, 37; afb. 
5.30).

Afb. 5.30 Overzicht van de sporen op niveau 1 van werkput 2, 
gezien richting het zuiden. Juist voor de nabijgelegen rood/
witte jalon zien we de koepel en de glijkoker van beerput 3T.  De 
glijkoker is verwerkt in een driehoekige fundering, waarboven zich 
het toilethokje bevond. Achter het toilethokje ligt – links van de 
verafgelegen jalon – de verlenging van de hal (3Q), waarmee een 
centrale verbinding tussen de hoofd- en zijvleugel van het pand 
werd gerealiseerd. Links daarvan zien we de kleine waterput met 
goot (3S). Hierin werd het water opgevangen dat afkomstig was 
van het dakje boven de verlenging van de hal (3Q). 

Naar het zich laat aanzien was de westelijke zijvleugel van 

het pand oorspronkelijk slechts bereikbaar via de achter-

tuin. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd 

de hal van de hoofdvleugel aan de Wittevrouwenstraat 

noordwaarts verlengd en aangesloten op de centrale hal 

van de zijvleugel (3Q). Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van een anderhalfsteens fundering van machinaal 

vervaardigde rode bakstenen (formaat: 22,5x11x5 cm) 

met harde trasmortel. De top van deze fundering werd 

aangetroffen op een niveau van 3,45 m+NAP, juist onder 

het huidig maaiveld. De onderzijde lag op 2,80 m+NAP. 

De aanbouw beperkte zich tot de begane grond, met 

een lichte dakconstructie op de verdieping. Dit blijkt uit 

opmetingen door architect D.C. Klaphaak in 1921. Het dak 

kreeg een eigen afwatering via een ondergronds gelegen 

goot richting een ronde, bakstenen waterput (3S). De goot 

bestond uit een L-vormige bakstenen constructie (3S, 

spoor 144/145) tegen de buitenzijde van de voornoemde 

verlenging van de hal. De goot bestond uit rode bakstenen 

(formaat: 19x9x4,5 cm) met trasmortel. De waterput had 

een halfsteens bovenbouw van gebroken rode bakstenen. 

De hoogst aangetroffen delen lagen op een niveau van 

2,64 m+NAP. Van de bakstenen bovenbouw waren nog 

slechts 2 baksteenlagen aanwezig. Daaronder bestond de 

waterput uit een houten onderbouw in de vorm van een 

(vóórafgaand aan de opgraving reeds verwijderde) ton. 

Dit blijkt uit de aanwezigheid van een ronde kuil, welke 

tot minimaal 1,71 m+NAP werd waargenomen. Gezien de 

ligging en het vrij geringe formaat diende deze waterput 

wellicht voornamelijk als bron voor het schoonmaken 

en spoelen van het toilet. Anderhalf meter noordelijker 

bevond zich namelijk beerput 3T (spoor 126). In het bo-

venstaande hebben we reeds kunnen vernemen dat deze 

beerput oorspronkelijk waarschijnlijk was voorzien van 

een hangkoker. De beerput werd in de tweede helft van de 

negentiende eeuw door middel een glijkoker (3T, spoor 

129) aan de zuidwestzijde verbonden met een – inmid-

dels verdwenen – toilet. Deze functie is echter nog goed 

herkenbaar op de blauwdruk die in 1914 werd gemaakt 

naar aanleiding van de verbouwingsplannen in dat jaar. 

De datering in de tweede helft van de negentiende eeuw 

volgt uit de directe associatie van het toilethokje met de 

nieuw aangelegde verlenging van de hal. De glijkoker 

was opgemetseld in rode bakstenen (formaat: 19x9x3,5 

cm) met trasmortel en eindigde in de fundering van een 

driehoekig uitbouwtje aan het einde van de verlenging van 

de hal. Hierin bevond zich de toiletruimte. Ter gelegen-

heid van de bouw van het toilethokje werd de ruim 2 m 

brede hal plaatselijk versmald en kreeg het een eigen 

toegang vanuit de zijvleugel, zoals we kunnen zien in de 

reconstructietekening van de periode 1700 tot 1914. 

Ten noorden van het toilethokje werden fragmenten van 

een muurtje en plaveisel (3V) aangetroffen. Het lijkt te 

gaan om een straatje voorzien van een opsluitbandje in 

de vorm van het muurtje. Wellicht lag het iets verhoogd 

ten opzichte van de onverharde delen van de tuin. Het 



48 

straatje bestond uit één laag gele ‘IJsselstenen’ (formaat: 

15,5x7x4 cm), met een ‘molsgootje’ van vier dwars 

daarop gelegde rijtjes als afsluiting van de oostzijde van 

het straatje. Het muurtje betrof steens metselwerk van 

rode, machinaal gevormde bakstenen (formaat: 22x11x4 

cm) met trasmortel. De bovenzijde lag op een niveau van 

3,52 m+NAP. De onderzijde op 3,22 m+NAP. 

Het muurtje sloot in noordelijke richting aan op de resten 

van een muurkast (3C). Deze functie kennen we dankzij 

de blauwdruk bij de bouwplannen van 1914. De fundering 

van deze muurkast was opgemetseld in diverse soorten 

baksteen met trasmortel. Men was daar blijkbaar niet erg 

kieskeurig mee. De muurkast werd waarschijnlijk gebruikt 

voor het opbergen van tuingereedschap, bloempotjes en 

dergelijke.

Afb. 5.31 Fundering en plaveisel (3V) op de voorgrond bij aanleg 
van niveau 1 van werkput 2, gezien richting het zuiden. De jalon 
ligt ter hoogte van het driehoekige uitbouwtje van het toilethokje 
boven beerput 3T. 

5.4 Fase 4: 1914 – 1999 na Chr.

Met het oog op het recente karakter van de sporen en 

vondsten uit deze fase worden deze niet verder behan-

deld in dit rapport. Fase 4 dient slechts ter onderschei-

ding van de eerdere, in archeologisch en (bouw)historisch 

opzicht interessantere archeologische resten van de 

opgraving.
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6 Anorganisch vondstmateriaal

In dit hoofdstuk worden de anorganische vondsten 

besproken. In de eerste paragraaf worden de gebruikte 

onderzoeksmethoden kort behandeld. In de tweede para-

graaf wordt kort ingegaan op de mogelijkheden van het 

onderzoek van anorganisch vondstmateriaal . De derde 

paragraaf van dit hoofdstuk is gewijd aan vondsten van 

keramiek en glas. De vierde paragraaf aan de – overigens 

in geringe mate aangetroffen – vondstgroep van kleipij-

pen. In de vijfde paragraaf worden de overige anorgani-

sche vondstgroepen behandeld. 

6.1 Onderzoeksmethoden bij de 
beschrijving en analyse van het 
anorganisch vondstmateriaal

De keramiek- en glasvondsten zijn beschreven volgens 

de richtlijnen van het classificatiesysteem voor laat- en 

postmiddeleeuws aardewerk en glas. In het onderstaande 

zullen vermeldingen van dit systeem worden afgekort 

tot het ‘Deventer Systeem’, naar de gemeente waar deze 

methode voor het eerst werd gebruikt. Kort samengevat 

worden keramische vondsten beschreven naar achtereen-

volgens materiaalsoort of bakselgroep, de hoofdvorm en 

een vervolgcode.

De bakselgroep wordt in principe aangeduid d.m.v. 

de beginletter(s). Zo wordt roodbakkend aardewerk 

aangeduid met ‘r-’ en wordt industrieel vervaardigd 

roodbakkend aardewerk aangeduid met ‘ir-’. In het geval 

van differentiatie binnen een materiaalsoort wordt een 

cijfer toegevoegd, bijvoorbeeld ‘s2-’ voor steengoed met 

oppervlaktebehandeling. 

Van de hoofdvorm worden in principe de eerste drie 

letters gebruikt, tenzij deze code reeds in gebruik is voor 

een andere hoofdvorm. Een bakpan van roodbakkend 

aardewerk wordt aldus aangeduid met ‘r-bak-’.

De vervolgcode wordt gebruikt om onderscheid te kun-

nen maken tussen verschillende vormvariaties binnen 

de hoofdvorm. Deze vervolgcode maakt vergelijkend 

onderzoek mogelijk op het schaalniveau van een vondst-

complex, een wijk, een gemeente, een regio, etc. Voor 

vormvariaties die nog niet eerder in het Deventer Systeem 

zijn opgenomen wordt een nieuw volgnummer uitgege-

ven. Het Deventer Systeem is daarmee een dynamisch 

systeem. Het groeit zolang er nieuwe vondstcomplexen 

worden gedetermineerd binnen de specificaties van het 

systeem. Van de keramiekvondsten is het Minimum Aantal 

Exemplaren (MAE) bepaald. Een selectie van de vondsten 

is opgenomen in de keramiek- en glascatalogus achteraan 

dit rapport. In het onderstaande wordt verwezen naar 

catalogusvoorwerpen door middel van de vetgedrukte 

afkorting ‘cat.’ gevolgd door een volgnummer. ‘Cat. 45’ 

verwijst bijvoorbeeld naar een fragment van een klassieke 

‘Jakobakan’ in echt steengoed uit de periode tussen de 

late veertiende eeuw tot de eerste helft van de vijftiende 

eeuw.

Het glas is in eerste instantie onderzocht door dhr. G. 

Rauws. Zijn bevindingen zijn zo goed als mogelijk overge-

zet naar de systematiek van het Deventer Systeem, hier en 

daar aangevuld met dateringen en beschrijvingen door de 

auteur van dit rapport.

De kleipijpen van de opgraving zijn beschreven volgens 

de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door D. Duco 

(Duco 1987), dé autoriteit op dit gebied in Nederland. 

Voor de overige vondstgroepen in dit deelrapport bestaat 

(nog) geen algemeen aanvaard classificatiesysteem. Het 

valt buiten de intenties van dit rapport om hiertoe ook 

maar een aanzet te geven. Wel kunnen veel kenmerken 

van objecten worden omschreven binnen algemeen 

aanvaarde termen, waaraan de enigszins in archeologisch 

vondstmateriaal ingewijde lezer nauwelijks aanstoot zal 

kunnen nemen.

6.2 Mogelijkheden van het 
onderzoek van anorganisch 
archeologisch vondstmateriaal

De hier beschreven vondsten kunnen in de eerste plaats 

inzicht bieden in de datering en fasering van sporen en 

associaties. Ondanks de groeiende beschikbaarheid van 

natuurwetenschappelijke dateringen, vormen typochro-

nologische dateringen van archeologische artefacten nog 

steeds veruit de belangrijkste hulpmiddelen voor datering 

en fasering. 

In de tweede plaats biedt analyse van het vondstmateriaal 

zicht op de functie(s) van een voorwerp. Het totaalbeeld 

van de functies binnen het vondstenspectrum vormt 

een belangrijke bron van informatie bij de archeologi-

sche interpretatie van het gebruik van een erf, pand of 

zelfs de indeling binnen een pand. Een probleem bij de 

functiebepaling is de omstandigheid dat veel voorwerpen 

multifunctioneel gebruikt kunnen zijn. Een voorbeeld is 

de grape (een kookpot op pootjes), die een secundaire 

functie als pispot krijgt. Of de groen geglazuurde tuitpot, 

waarin sauzen konden worden bereid. De gekozen 

kleur van het glazuur en de afwerking van de tuit wijzen 
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echter wellicht tevens op een functie om het gerecht 

op te dienen. De functie is dus mogelijk tweeledig: 

voedselbereiding en tafelgerei. Of de tuitpot uiteindelijk 

ook daadwerkelijk op tafel verscheen zal mede hebben 

afgehangen van de smaak van de eigenaren en van het 

overige beschikbare serviesgoed.

In de derde plaats biedt onderzoek aan archeologisch 

vondstmateriaal een blik op de materiële cultuur van de 

bewoners van de vindplaats en daarmee de mogelijkheid 

tot vergelijking van archeologische vindplaatsen met 

historische gegevens omtrent de sociaaleconomische 

opbouw van dorpen en steden. De mogelijkheden van 

het onderzoek naar de sociaaleconomische status van 

de eigenaren/gebruikers van objecten zijn echter zeker 

niet onbeperkt. Zo vormt de tendens dat aanvankelijk 

dure en zeldzame voorwerpen doorgaans binnen één of 

enkele generaties sterk in waarde dalen door bijvoorbeeld 

betere productiemethoden of betere toegankelijkheid tot 

grondstoffen een probleem. Een dergelijke toegankelijk-

heid tot producten kan ook nog eens per regio verschil-

len. Verder kan het archeologisch vondstmateriaal niet 

gezien worden als representatief voor de totale inboedel 

van een huishouden. Veel voorwerpen belandden namelijk 

niet in de bodem, maar werden (eventueel na bewerking) 

hergebruikt. Vanzelfsprekend was men extra zuinig op de 

eigendommen die om de één of andere reden van groter 

belang werden geacht, zoals bijvoorbeeld erfstukken 

of zaken waar men om een andere reden trots op was, 

identiteit 

aan ontleende of die men gewoon erg mooi vond.

Tot slot biedt determinatie van de vondsten de kans tot 

onderzoek naar handelsstromen, daar van veel vondsten 

de herkomst kan worden herleid tot op regionaal en soms 

zelfs lokaal niveau. 

Vaak moet men de toewijzing tot een specifieke plaats 

wel met een korreltje zout nemen en gaat het om een 

binnen het vakgebied historisch gegroeide plaatsbepaling, 

waarbij men feitelijk meer moet denken aan de (wijdere) 

regio rondom de genoemde plaats (zie bijvoorbeeld 

Ostkamp et al 2009, 485-491). Dergelijke onzekerheden 

zijn nu eenmaal inherent aan de onderzoeksdynamiek met 

betrekking tot de herkomst van vondstmateriaal.

6.3 Keramiek en glas

Een bondige beschrijving van alle vondsten van keramiek 

en glas kan worden geraadpleegd in bijlage 2. In het 

onderstaande wordt een selectie van de aangetroffen 

vondstcomplexen onderworpen aan nadere analyse. De 

selectie kwam tot stand naar aanleiding van zowel kwanti-

tatieve als kwalitatieve criteria. Des te meer objecten des 

te beter immers ons zicht op het serviesgoed van de be-

woners. Ook complete of anderszins bijzondere objecten 

kunnen informatie over de vroegere eigenaren opleveren, 

naast vaak scherpe dateringen van het vondstcomplex. 

De geselecteerde vondstcomplexen vertegenwoordigen 

zoveel mogelijk de verschillende fasen. Helaas bleken de 

archeologische vondstcomplexen vanaf de jaren ‘40 van 

de zeventiende eeuw (fase 3 en 4) nogal mager vertegen-

woordigd. De selectie bestaat uit zes vondstcomplexen, 

waaruit de resten van in totaal minimaal 425 voorwerpen 

van keramiek en glas werden geborgen. Het gaat om 

vondsten uit leefniveau 1A, egalisering 2A, beerput 2E, 

beerput 2O, beerputleging 2P en ophogingslaag 3A.

Daarnaast zullen enkele voorwerpen uit niet-geselecteerde 

vondstcomplexen kort worden behandeld. Het gaat in dat 

geval om vondsten die min of meer compleet bleken te 

zijn en om die reden een bijdrage leveren aan de comple-

tering van de bewoningsgeschiedenis van het plangebied. 

6.3.1 Fase 1 (1150 – 1250/1300 na Chr.)

De natuurlijke ondergrond in het plangebied bestond 

uit grofzandige rivierafzettingen van Oude Rijn of Vecht. 

In het bovenstaande werd vermeld dat deze mogelijk 

vanaf de Romeinse tijd bewoonbaar zijn geweest. Tijdens 

de nabijgelegen opgraving op het binnenterrein van de 

Letterenbibliotheek (Duurland 2009, 45-46) zijn inderdaad 

enkele fragmenten Romeins en vroegmiddeleeuws vondst-

materiaal opgegraven, met dateringen vanaf de tweede of 

derde eeuw na Chr. Dergelijke vroege vondsten zijn echter 

niet aangetroffen tijdens de opgraving Wittevrouwenstraat 

8-10.

Leefniveau 1A

De vroegste vondsten uit de opgraving Wittevrouwenstraat 

8-10 zijn niet ouder dan de late middeleeuwen. Een 

leefniveau (1A) van licht humeus, ietwat lemig zand dekte 

de grofzandige rivierafzettingen af. Observatie in het veld 

door fysisch geograaf M. van Dinter, leerde dat het leefni-

veau mogelijk het resultaat was van be-akkering. Gezien 

de aard van de overige sporen uit fase 1 is het gebruik 

als akker zelfs waarschijnlijk te noemen. Het betreft een 

tiental resten van kuilen en paalkuilen die wijzen op een 

vrij extensief landgebruik, zoals men bijvoorbeeld aan kan 

treffen in de nabijheid van boerenerven. Ofschoon sterk 

geërodeerd door latere menselijke activiteiten, werden 

hier en daar resten van leefniveau 1A aangetroffen. 

Hieruit werden de resten van minimaal 37 exemplaren van 

keramiek geborgen, die het leefniveau dateren tussen de 

tweede helft van de twaalfde en de tweede helft van de 

dertiende eeuw. 

Tellijst 1 geeft een overzicht van de aangetroffen kera-

mieksoorten en de periode waarin de betreffende objecten 

in omloop waren. De vondsten laten dateringen zien met 

uitersten tussen de elfde tot en met de veertiende eeuw. 

Wanneer we inzoomen op de vaker voorkomende vormen 

in dit vondstcomplex, dan kan men opmerken dat de 

twaalfde en dertiende eeuw talrijker vertegenwoordigd 

zijn. Rekening houdend met een ruime marge tus-

sen de productie en de deponering als onderdeel van 
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Tellijst 1 Keramiekvondsten uit leefniveau 1A.

akkerbemesting, kunnen we ervan uitgaan dat het 

leefniveau zich in de loop van de twaalfde eeuw begon 

te ontwikkelen. Het leefniveau bleef in ontwikkeling tot 

het einde van fase 1, ergens in de tweede helft van de 

dertiende eeuw. 

In grafiek 1 is de verdeling naar keramieksoort van de 

vondsten uit leefniveau 1A weergegeven. Blauwgrijs 

aardewerk (bg-) vormt met ruim 16% één van de ruimer 

vertegenwoordigde keramieksoorten. Dit percentage 

vormt een tweede indicatie voor de begindatering van 

leefniveau 1A. Duurland (2009, 46) vermeldt dat publi-

caties van twaalfde-eeuwse vondstcomplexen uit Utrecht 

ontbreken, maar dat het gebruiksaardewerk in Utrecht 

in deze periode vermoedelijk voor minstens de helft uit 

Paffrath-aardewerk bestond. Deze groep van import-

aardewerk uit het Duitse Rijnland valt binnen de groep van 

‘blauwgrijs aardewerk’ zoals gedefinieerd in het Deventer 

Systeem. Gezien het veel lagere percentage in leefniveau 

1A zou men verwachten dat het leefniveau zich pas in 

de loop van de twaalfde eeuw ontwikkelde. Het totale 

percentage importwaar is overigens nog zeer hoog te 

noemen. Zelfs wanneer we de groepen van echt steengoed 

(s1- en s2-) buiten beschouwing laten, bestaat nog altijd 

bijna 85% van de keramiekvondsten uit leefniveau 1A uit 

importwaar. In de navolgende eeuwen zou dit percentage 
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Grafiek 1 Leefniveau 1A. Verdeling van de keramieksoorten.
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sterk dalen, zoals de lezer in de loop van dit hoofdstuk 

zelf zal kunnen constateren.

Pingsdorfkeramiek (pi-) uit het Duitse Rijnland werd 

vooral naar onze contreien geëxporteerd in de elfde en 

twaalfde eeuw en werd in de loop van de dertiende eeuw 

vervangen door protosteengoedbaksels (s5-). Ostkamp 

en Jaspers (2011, 163) vermeldden dat het percentage 

Pingsdorfkeramiek op de vindplaats LR48 24% bedroeg. 

Deze vindplaats lag in het toenmalige ‘buitengebied’ 

van Utrecht. De aangetroffen randprofielen van deze 

vindplaats wijzen op een datering in de twaalfde eeuw. 

Het lage percentage Pingsdorfkeramiek ter plaatse van het 

plangebied (8%) lijkt daarmee eveneens te wijzen op een 

begindatering in de late twaalfde eeuw.  

Opvallend is het relatief hoge percentage voor protosteen-

goed (s5-) en bijna-steengoed (s4-). Deze dateren allen 

in de dertiende of vroege veertiende eeuw (zie ook cat. 

1). De percentages voor roodbakkend aardewerk (r-) zijn 

daarentegen vrij gering. Het aandeel van deze aardewerk-

soort in het keramiekspectrum zou vanaf de veertiende 

eeuw explosief toenemen. Dit vormt een indicatie voor 

een einddatering in de tweede helft van de dertiende 

eeuw.

Tot slot zijn er vondsten met een datering in de veer-

tiende eeuw aangetroffen in deze laag. Deze moeten 

echter worden geïnterpreteerd als ‘ruis’ van activiteiten 

uit jonger tijden. Het leefniveau werd namelijk in relatief 

korte tijd oversneden door kuilen en paalkuilen uit fase 1, 

die op hun beurt weer werden oversneden door de oudste 

resten van de laatmiddeleeuwse hofstede op de hoek van 

de Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat in fase 2 

(zie ook afb. 3.5). 

Kuilen en paalkuilen

Sporen uit fase 1 werden in kleine aantallen aangetroffen. 

Het ging om zeven paalkuilen (1K t/m 1Q) – waarvan er 

vijf vermoedelijk deel uitmaakten van een erfscheiding 

– en negen kuilen (1B t/m 1J) die waarschijnlijk met het 

oog op zandwinning werden gegraven. Vondsten uit deze 

kuilen waren schaars, maar lijken de redenering aan-

gaande de datering van leefniveau 1A te bevestigen. Zo 

werden in kuil 1J onder meer fragmenten aangetroffen van 

een kogelpot met nagedraaide rand (kp-kog-1, cat. 2) en 

een kogelpot met vingerstreekversiering op de schouder 

(kp-kog-2, cat. 3). Deze kogelpot-types kunnen worden 

gedateerd in de dertiende en vroege veertiende eeuw. 

Uit kuil 1J werd een fragment ‘hoogversierd’ aardewerk 

geborgen, vermoedelijk afkomstig van een kan (r-, cat. 4). 

Deze roodbakkende keramiek was voorzien van een witte 

engobe en werd vervaardigd in westelijk Vlaanderen. De 

buitenzijde werd versierd met kleistrips die beschilderd 

werden met behulp van verschillende metaalhoudende 

glazuren. Daarnaast vinden we op deze keramiek versie-

ringen in de vorm van radstempels, opgelegde lijntjes, op-

gelegde schubben en malgevormde appliques (Verhaeghe 

1997, 157). Deze keramiek vond haar oorsprong rond 

1200 en beleefde een groeiende populariteit in de 

dertiende eeuw tot het rond het begin van de veertiende 

eeuw geleidelijk uitdooft. Verhaeghe (ibid.) meldt over de 

groep van ‘hoogversierd’ aardewerk: “Veruit het belang-

rijkste soort object was de schenkkan met ovaal, peervor-

mig of rond lichaam, hals en massief oor. Het diende als 

tafelgerei, maakte tot in de vroege veertiende eeuw het 

leeuwendeel uit van de hoogversierde productie en kende 

eigenlijk geen echte directe voorlopers in de autochtone 

keramiek. Deze kannen kunnen verbonden worden met 

nieuwe tafelgebruiken en met het stijgende verbruik 

van wijn, zowel als met invloeden vanuit het zuiden [d.i. 

Noordwest-Frankrijk; GvdB]. De hoogversierde schenk-

kannen weerspiegelen dus nieuwe gedragspatronen en 

mogelijk ook nieuwe vormen van modebesef die zich in 

de twaalfde eeuw ontwikkelden.”

De vondst van de scherf van ‘hoogversierd’ aardewerk kon 

hier – met het oog op de zeldzaamheid en de associatie 

met veranderende tafelgewoonten in de twaalfde en 

dertiende eeuw – niet onvermeld blijven. Gezien het feit 

dat de kuilen vermoedelijk zandwinning tot doel had-

den, kunnen we helaas niet met zekerheid vaststellen of 

het afval in de kuilen uit (de directe omgeving van) het 

plangebied afkomstig was. 

Grafiek 2 toont de verdeling van de keramieksoorten uit 

alle kuilen en paalkuilen van fase 1. Nog steeds bestaat 

ruim 81% uit importwaar. Het percentage voor blauwgrijs 

aardewerk (bg-) is ongeveer gelijk ten opzichte van de 

verdeling binnen leefniveau 1A. De percentages voor 

Pingsdorfkeramiek (pi-) en Maaslands rood (rm-) zijn 

opvallend hoger. Dit zou kunnen worden opgevat als een 
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teken dat fase 1 toch iets vroeger moet worden gedateerd, 

mogelijk nog in de eerste helft van de twaalfde eeuw. 

Echter, het leeuwendeel (ruim 86%) van de vondsten komt 

uit kuilen die waarschijnlijk zijn aangelegd ten behoeve 

van zandwinning en daarna zijn opgevuld met materiaal 

van afvalhopen. Dit materiaal heeft zeer waarschijnlijk 

voorafgaand aan de uiteindelijke deponering in de kuilen 

enige tijd elders opgeslagen gelegen. 

Tellijst 2 Keramiekvondsten uit egalisering 2A.

6.3.2 Fase 2 (1250/1300 – 1640/1649 na Chr.)

In de tweede fase werd het plangebied ontwikkeld 

tot laatmiddeleeuwse hofstede op de hoek van de 

Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat. De oudste 

bebouwingsresten van deze fase binnen het plangebied 

bestonden uit funderingsresten en een beerput uit de 

vroege veertiende eeuw (zie afb. 3.5 en 5.14). Het plan-

gebied maakte echter deel uit van het achtererf van de 

hofstede. Het ligt voor de hand dat de oudste bebouwing 

werd opgetrokken aan de zijde van de Plompetorengracht, 

alwaar de hoofdgebouwen zich hebben bevonden. Een 
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datering in de tweede helft van de dertiende eeuw kan 

dan ook niet op voorhand worden uitgesloten. 

Egalisering 2A

Hoe dan ook, de periode waarin het plangebied deel 

uitmaakte van de laatmiddeleeuwse hofstede begon met 

de egalisering (2A) van het terrein. De omlooptijd van de 

vondsten toont een breed spectrum met uitersten tussen 

circa 1100 en 1500 (zie tellijst 2). Ook deze laag was 

sterk geërodeerd door latere activiteiten op het terrein, 

hetgeen mede heeft bijgedragen aan deze grote sprei-

ding. Het zwaartepunt ligt echter rond de tweede helft 

van de dertiende en de veertiende eeuw. Het percentage 

importkeramiek is met bijna 54% al aardig geslonken ten 

opzichte van de vondsten uit leefniveau 1A. 

Vondsten uit egalisering 2A bestonden in de regel uit één 

of enkele fragmentjes van een voorwerp. Op deze regel 

waren enkele uitzonderingen, waaronder een proto-

steengoed beker (s5-bek-7; cat. 5) uit de late dertiende tot 

vroege veertiende eeuw. Een zeer grote kan in grijsbak-

kend aardewerk (g-kan-; cat. 7) valt op door het formaat. 

De geschulpte standring en aanzet van het worstoor 

vormen aanwijzingen voor de datering in de eerste helft 

van de veertiende eeuw. De rand en hals van de kan 

ontbraken, evenals een deel van het oor. Vermoedelijk 

stond de kan rechtop in de afzettingen van egalisering 2A 

en heeft de graafmachine de top er af gegraven. Tijdens 

het veldwerk is nog naar de ontbrekende delen gezocht – 

helaas zonder resultaat.
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Grafiek 3 Fase 2A. Verdeling van de keramieksoorten.

Beerputten

Als regel werden er weinig tot geen vondsten aangetrof-

fen in associatie met archeologische sporen uit fase 2. 

Uitzondering op deze regel vormen enkele beerputten. 

Beerputten dienden als tijdelijke opslag voor menselijke 

uitwerpselen en lagen danwel pal onder of nabij het 

privaat. Van de late middeleeuwen tot de introductie van 

gemeentelijke riolering – rond het einde van de negen-

tiende/eerste helft van de twintigste eeuw – was men 

aangewezen op deze ondergronds aangebrachte con-

structies, zeker in dichtbevolkte stedelijke gebieden zoals 

Utrecht. Naast de menselijke behoeften werd vaak ook 

huishoudelijk afval in de beerput geworpen. Afval waar 

de archeoloog grote waarde aan hecht omdat de groep 

van gebruikers zich grotendeels zal hebben beperkt tot 

de bewoners van een pand. Beerputten worden dan ook 

gerekend tot de zogeheten ‘gesloten vondstcomplexen’. 

Huishoudelijk afval uit gesloten vondstcomplexen vormt 

in potentie een belangrijke bron van informatie betref-

fende de leefomstandigheden en sociaal-economische 

positie van de bewoners. Beerputten worden wel vaker 

aangetroffen in de bodem van Utrecht, doch blijken zel-

den rijk gevuld met huishoudelijk afval. Enkele beerputten 

van de opgraving Wittevrouwenstraat 8-10 vormen een 

welkome uitzondering op deze regel.

Beerput 2G (1300-1400)

Dit laatste geldt helaas niet voor beerput 2G, de oudste 

beerput binnen de opgraving. Uit deze beerput werden 

fragmenten van minimaal twaalf exemplaren van keramiek 

geborgen (zie bijlage 2). Ondanks dit geringe aantal zijn 

twee objecten uit dit vondstcomplex opgenomen in de 

keramiek- en glascatalogus. Het gaat om een kan van 

proto-steengoed (s5-kan-; cat. 41) en een handgevormde 

kogelpot (kp-kog-14; cat. 42). Beide voorwerpen hebben 

een einddatering in de vroege veertiende eeuw. 

Beerput 2E (1375-1640/1649)

Bouwhistoricus F. Kipp wilde aan het eind van de op-

één-na-laatste dag van de opgraving nog even gauw een 

kijkgaatje graven – ter plaatse van een niet door kelders 

verstoord plekje – en trof een beerput aan. Daar wij 

archeologen eigenlijk altijd wel op het moment van afslui-

ting van een opgraving iets bijzonders vinden, kon dit ook 

ter plekke van Wittevrouwenstraat 8-10 niet uitblijven. En 

zo bleek de beerput nog een goed geconserveerde – rijk 

van vondstmateriaal voorziene – beerlaag te bevatten. Met 

een laatste krachtinspanning van het – inmiddels ietwat 

versleten – veldteam zijn de vondsten nog vlug geborgen. 

Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen de vondsten uit 

de beerput zelf (tellijst 3, grafiek 3 en 4) en de vondsten 

uit de stortkoker (tellijst 4 en grafiek 5 en 6). Dit onder-

scheid vinden we eveneens terug in de catalogus. De 

vondsten uit de stortkoker beslaan vooral de eindfase 

van het gebruik en vormen daarmee een goede indicatie 

voor de beëindiging van het gebruik. De vondsten uit de 

beerput en de stortkoker beslaan de periode tussen het 
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Tellijst 3 Keramiek- en glasvondsten uit de vulling van beerput 2E.
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einde van de veertiende eeuw en de eerste helft van de 

zeventiende eeuw. Het einde van de gebruiksfase kan 

daarmee zeer waarschijnlijk direct worden gerelateerd aan 

de bouw van het nieuwe pand Wittevrouwenstraat 10 in 

de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw. Beerput 2E bevond 

zich binnen de ‘zijvleugel’ langs de Wittevrouwenstraat. 

De hoofdvleugel bevond zich aan de Plompetorengracht. 

Vondsten uit de vulling van beerput 2E

Tellijst 3 biedt ons een snel overzicht van de omlooptijd 

van de voorwerpen van keramiek en glas uit de vulling 

van de beerput. Een korte blik leert ons dat vondsten uit 

de late veertiende eeuw tot de eerste helft van de zeven-

tiende eeuw relatief gelijkmatig verdeeld zijn. Opvallend 

is het vrij grote aandeel van glazen serviesgoed, dat zich 

vooral voordoet vanaf de tweede helft van de vijftiende 

eeuw. De aanwezigheid van glazen gebruiksvoorwerpen 

vormt een belangrijke indicatie voor welvaart. In de vulling 

van beerput 2E was deze vondstgroep met meer dan 15% 

ruim vertegenwoordigd. Binnen de opgraving is overigens 

hoofdzakelijk glas uit de vijftiende en zestiende eeuw 

aangetroffen en vrijwel niet uit jongere perioden. Dit 

hangt vermoedelijk samen met gewijzigde afvalstromen 

na de bouw van het woonhuis Wittevrouwenstraat 10 in 

de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw. Het is echter niet 

ondenkbaar dat de bewoners zich in de zeventiende eeuw 

ontwikkelden tot liefhebbers van andere vormen van 

drinkgerei, bijvoorbeeld van zilver. Wittevrouwenstraat 

10 was in de zeventiende, achttiende en negentiende 

eeuw een voornaam woonhuis. Tot de bewoners in de 

zeventiende eeuw behoorde onder meer een burgemees-

ter. Waarschijnlijk was hij degene die in rond 1640 de 

voorgevel liet verbouwen in de ‘kolossale stijl’.

In totaal bedraagt het percentage importwaar nog geen 

22%. Dat is inclusief de groep van glazen gebruiksvoor-

werpen, waarvan het leeuwendeel zal zijn geproduceerd 

in glashutten buiten onze huidige landsgrenzen, daar de 

eerste Nederlandse glashut pas tegen het einde van de 

zestiende eeuw in historische archieven vermeld wordt 

en Amsterdam pas vanaf de vroege zeventiende eeuw 

een bloeiende glasindustrie kreeg (Hulst 2013, 21-22). 

Vermoedelijk is het tanende percentage importwaar het 

gevolg van een toenemende professionalisering van de 

lokale en regionale keramiekproductie in onze contreien, 

die werd ingezet in de loop van de dertiende en vooral 

de veertiende eeuw. Door het stijgende aanbod van 

kwalitatief goede lokale en regionale producten werd de 

import vanuit de traditionele exportgebieden in het Duitse 

Rijnland en het midden-Maasgebied waarschijnlijk minder 

aantrekkelijk. Dit zien we terug in de toename van met 

name roodbakkend aardewerk, met ruim 67% duidelijk 

oververtegenwoordigd in het totale spectrum. 

Grafiek 4 toont de verdeling van de keramiek- en glas-

vondsten uit de vulling van beerput 2E over functiegroe-

pen. De functiegroepen bereiding en vooral tafelgerei 

zijn sterk vertegenwoordigd. Het percentage tafelgerei is 

relatief hoog en zou kunnen worden opgevat als indicatie 

van enige welstand. In de loop van de Late Middeleeuwen 

en de Nieuwe Tijd worden de tafelgewoonten aan steeds 

meer regels onderworpen. Het eerst bij de adelstand en 

hoge geestelijkheid, vervolgens bij de welvarende en de 

lagere burgerij en tenslotte bij de laagste sociaalecono-

mische klassen. De glasvondsten – die een belangrijk 

deel van deze functiegroep uitmaakten – kunnen met 

zekerheid worden opgevat als teken van enige welstand 

van de gebruikersgroep van beerput 2E. Topvondst uit de 

beerput is wel het archeologisch compleet teruggevonden 

stangglas (gl-sta-2; cat. 32). Dit drinkglas uit de tweede 

helft van de zestiende eeuw maakt inmiddels al weer jaren 

deel uit van de topcollectie van de afdeling Erfgoed van 

de gemeente Utrecht. Al met al kan men zich echter niet 

Tellijst 3 Keramiek- en glasvondsten uit de vulling van beerput 2E (vervolg).
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Grafiek 4 Vulling beerput 2E. Verdeling van de keramieksoorten. Grafiek 5 Vulling beerput 2E. Verdeling naar functiegroepen.

aan de indruk onttrekken dat de vondsten uit beerput 

2E wat bleekjes afsteken bij de verwachtingen op grond 

van de associatie met zo’n groot, ommuurd middeleeuws 

woonerf. Misschien bevindt zich ergens binnen het terrein 

van de hofstede nog een onontdekte, rijkelijk gevulde 

beerput met huisraad, een burgemeester waardig! Het 

is natuurlijk ook mogelijk dat men gewoon erg zuinig 

was op de pronkstukken, waardoor deze hoogst zelden 

werden afgedankt.

De overige functiegroepen zijn relatief onbetekenend en 

gelijkmatig verdeeld. Het gebruiksaardewerk en -glas uit 

beerput 2E lijkt op grond van de aangetroffen keramiek- 

en glassoorten en -vormen te hebben behoord tot de 

inboedel van een woonverblijf. Een functie die goed past 

bij de reconstructie van fase 2 in hoofdstuk 5. In deze 

reconstructie vormt het bouwdeel waarin beerput 2E is 

aangetroffen de ‘zijvleugel’ van een hoofdgebouw aan 

de Plompetorengracht. Het is zeer goed voorstelbaar dat 

het hoofdgebouw vooral een representatieve functie had 

en hoofdzakelijk voor meer officiële gelegenheden werd 

gebruikt, terwijl men als dagelijks woonverblijf liever 

gebruik maakte van de geborgenheid van de zijvleugel. 

Dit zou tevens een verklaring kunnen bieden voor de wat 

magere sociaaleconomische status die uit het totaalbeeld 

van de vondsten van beerput 2E naar voren lijkt te komen. 

Overigens zijn er nog vele, minstens zo plausibele verkla-

ringen te bedenken. Zo bestaat de mogelijkheid dat de 

‘zijvleugel’ bewoond werd door het bedienend personeel, 

dat zich vanzelfsprekend tevreden moest stellen met 

minder exclusieve huisraad. Eventueel aangevuld met 

‘afdankertjes’ uit de huisraad van de heer en vrouw des 

huizes. Wellicht kan aanvullend historisch archiefonder-

zoek nog licht werpen op deze kwestie.

Een steengoed kan (s1-kan-3; cat. 9) behoort tot de 

oudste min of meer compleet aangetroffen vondsten uit 

de beerput, evenals een drietal grapen in roodbakkend 

aardewerk (r-gra-3; cat. 14, 15 en 16). 

Een kom op pootjes (r-kom-3; cat. 20) kan eveneens 

worden gerekend tot de vroegste vondsten. De kom werd 

compleet aangetroffen en bleek te zijn gebruikt als pis-

pot, getuige de dikke laag kalkaanslag in het inwendige. 

Mogelijk was een kom zonder oor toch niet zo handig 

bij het legen van de inhoud en is de kom om die reden 

zonder zichtbare schade weggegooid. 

Een groep van miniatuurbakpannetjes en –steelkommetjes 

in roodbakkend aardewerk (r-min-; cat. 23, 24 en 25) werd 

mogelijk gebruikt als olielampje of als kaarsenstandaard 

(vriendelijke mededeling A. Griffioen). De bakpannetjes 

waren onberoet. Vergelijkbare vormen zijn aangetrof-

fen op het Kartuizerklooster Nieuwlicht, gelegen aan de 

Marnixlaan in Utrecht (Griffioen 2012, 129-130), enige ki-

lometers ten noordwesten van de Wittevrouwenstraat. Ook 

daar waren de bakpannetjes onberoet. Griffioen (ibid.) 

verwijst naar een parallel in het Vlaamse Oudenaarde, 

alwaar acht exemplaren van dit type werden gevonden 

in een trapgang (De Groote 2008, 243). Uit het feit dat 

acht exemplaren van hetzelfde type miniatuur werden 

aangetroffen in de trapgang kan men concluderen dat 

de miniatuurtjes in Oudenaarde vermoedelijk gebruikt 

werden als olielamp of kandelaar om de donkere trapgang 

te verlichten. Wellicht dienden de Utrechtse exemplaren 

een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld de verlichting van 
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het privaat boven beerput 2E. Door de toevoeging van 

etherische oliën kon men dan tevens nare luchtjes helpen 

verbloemen. De miniatuurtjes dateren in de vijftiende 

eeuw.

Een bakpan op pootjes (r-bak-21; cat. 10) behoort tot de 

jongste voorwerpen in de vulling van beerput 2E. De bak-

pan vertoonde geen gebruikssporen. Een sterk gelijkend 

baksel en glazuur werden aangetroffen op een zeer grote 

deksel (r-dek-8; cat. 12). Ook dit voorwerp dateert in de 

eerste helft van de zeventiende eeuw. 

Vondsten uit de stortkoker van beerput 2E

Logischerwijze zouden de jongste vondsten van beerput 

2E nabij de stortkoker moeten liggen, daar alle toevoer 

vanuit het bovenliggende privaat eerst de koker moest 

passeren voordat het verder dreef richting het inwendige 

van de beerput. Dit komt dan ook duidelijk naar voren 

in tellijst 4. Het accent ligt duidelijk in de tweede helft 

van de zestiende tot de eerste helft van de zeventiende 

eeuw. Opvallend is het ontbreken van enige indicatie van 

indicatoren van welvaart. Welgeteld is er één voorwerp van 

glas aangetroffen in de stortkoker. Een logische verklaring 

hiervoor zijn de fysieke karakteristieken van glas. Relatief 

licht in gewicht en groot van oppervlak hebben glasfrag-

menten de neiging verder weg te drijven op de vloeibare 

beer. We zien dit dan ook terug in de dateringen van de 

Tellijst 4 Keramiek- en glasvondsten in de stortkoker van beerput 2E.

glasvondsten in de vulling van de beerput (tellijst 3). Een 

aanzienlijk deel van deze voorwerpen dateert in de tweede 

helft van de zestiende tot de eerste helft van de zeven-

tiende eeuw. Het percentage importwaar in de stortkoker 

ligt iets boven de 22%. Een belangrijke bijdrage hieraan 

wordt geleverd door de groepen van Werra-keramiek 

(wa-) en steengoed met zoutglazuur (s2-). Opvallend is 

het ontbreken van exotischer keramieksoorten zoals 

porselein uit Azië. Gezien de historische achtergrond van 

het plangebied zou men verwachten dat de bewoners wel 

mee konden gaan met de nieuwste trends. Een beperkte 

zoektocht in de archeologische publicaties van Utrecht 

leverde overigens geen vermeldenswaardige hoeveelheden 

Aziatisch porselein op. Het lijkt er dan ook sterk op dat 

deze importproducten maar mondjesmaat het binnenland 

bereikten. Echter, ook de groep van faïence ontbreekt 

volledig in dit vondstcomplex, evenals aanwijzingen voor 

het gebruik van het – begin zeventiende eeuw nog redelijk 

exclusieve – genotsartikel tabak. 

Wellicht werd de beerput reeds enige decennia voor de 

nieuwbouw van Wittevrouwenstraat 10 in de jaren ‘40 

van de zeventiende eeuw buiten gebruik gesteld. In ieder 

geval was de beerput in het tweede decennium van de 

zeventiende eeuw nog wél in gebruik, getuige enkele van 

jaartallen voorziene Werra bordjes (wa-bor-1; cat. 38 en 

39). 
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De grafieken 5 en 6 vertonen verdelingen die vergelijkbaar 

zijn met die van de vulling van de beerput (zie grafieken 

3 en 4). Als reeds verklaard in het bovenstaande, valt in 

hoofdzaak het geringe percentage glas in de stortkoker 

op. De groep van Werra-keramiek werd niet aangetroffen 

in de vulling van de beerput. Werra-keramiek werd gepro-

duceerd tussen de laatste decennia van de zestiende en 

de eerste decennia van de zeventiende eeuw. De bedoelde 

stukken vallen in de eindfase van het gebruik van beerput 

2E en zijn daardoor niet dieper het inwendige van de beer-

put in gedreven, maar blijven hangen in de stortkoker.

Beerput en beerputleging 2O/2P

Deze beerput lag binnen de ‘bijkeuken’ van de ‘poort-

camer’ van de laatmiddeleeuwse hofstede. Binnen de 

geassocieerde sporen van beerput 2O kunnen we drie 

vondstcomplexen onderscheiden. Het gaat om vondsten 

uit de insteek (deze dragen bij aan de bepaling van de 

begindatering van de beerput), vondsten uit een beer-

restant onderin de geleegde en uitgebroken beerput zelf 

én een grote groep vondstmateriaal uit een kuil (2P) ten 

zuiden van de beerput waarin de inhoud tijdens de leging 

gedumpt werd. Deze beerputleging was duidelijk herken-

baar tijdens de opgraving. Vondsten uit de leging overtref-

fen ruimschoots het aantal dat nog in de beerput zelf 

aanwezig was. Zeer interessant is het feit dat vondsten uit 

de beerputleging 2P duidelijk tot in de zeventiende eeuw 

dateren, terwijl de vondsten uit het beerrestant onderin 

de beerput wijzen op een einddatering in de eerste helft 

van de zestiende eeuw. De verklaring hiervoor is evident. 

De leging betreft de hoger gelegen (lees: jongere) delen 

van de beerputvulling, terwijl het beerrestant 2O uit de 
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Grafiek 6 Stortkoker van beerput 2E. Verdeling van de 
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Grafiek 7 Stortkoker  van beerput 2E. Verdeling naar 
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onderzijde van de beerput vooral een blik biedt op de 

oudste vondsten. De leging hangt vermoedelijk samen 

met het bouwrijp maken van het plangebied voorafgaand 

aan de bouw van het woonhuis Wittevrouwenstraat 10 in 

de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw.

Vondsten uit de insteek van beerput 2O

Uit de insteek van beerput 2O zijn fragmenten van 

minimaal 19 exemplaren van keramiek geborgen. 

Tellijst 5 toont de looptijd van de aangetroffen objecten. 

Duidelijk is de scherpe grens vanaf de tweede helft van de 

veertiende eeuw. Zeker waar het de min of meer compleet 

aangetroffen vormen aangaat. De vondsten uit de insteek 

bieden hiermee al een eerste indicatie dat de beerput in 

ieder geval na de eerste helft van de veertiende eeuw is 

aangelegd.

Vondsten uit de vulling van beerput 2O

Uit het beerrestant onderin beerput 2O werden fragmen-

ten van in totaal minimaal 33 exemplaren geborgen. Het 

merendeel van de vondsten uit het beerrestant in beerput 

2O dateert in de periode tussen het eind van de veer-

tiende en de eerste helft van de zestiende eeuw. Zo leert 

ons een korte blik op tellijst 6. Het percentage importwaar 

is met 30% iets hoger dan dat in de gelijktijdige beerput 

2E alwaar dit rond 22% lag (zie boven). Dit hogere percen-

tage kan met name worden toegeschreven aan de groepen 

van echt steengoed (s1- en s2-). Glazen objecten werden 

echter hoegenaamd niet aangetroffen in het beerrestant 

van beerput 2O. 

Bij beerput 2E zagen we dat de functiegroep van het 

tafelgerei ongeveer een derde hoger lag ten opzichte 

van het percentage van de functiegroep van bereiding 

(grafieken 4 en 6). De vondsten uit het beerrestant 
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Tellijst 5 Keramiekvondsten in de insteek van beerput 2O.

Tellijst 6 Keramiek- en glasvondsten in de vulling van beerput 2O.
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onderin beerput 2O vertonen een andere verdeling tussen 

beide functiegroepen. De groep van bereiding is zelfs wat 

groter, hetgeen lijkt aan te sluiten op de interpretatie van 

‘bijkeuken’ van het bouwdeel waarin de beerput werd aan-

getroffen. Vermoedelijk zal de echte keuken – waar men 

de maaltijden bereidde en waar zich doorgaans ook het 

alledaagse gezinsleven afspeelde – van de ‘poortcamer’ 

zich tussen het eind van de veertiende en de eerste helft 

van de zestiende eeuw in de directe nabijheid van beerput 

2O hebben bevonden. Overigens kon van het leeuwendeel 

van de keramiek- en glasvondsten uit beerput 2O noch 

uit beerputleging 2P de functiegroep worden bepaald 

in verband met een sterke fragmentatiegraad van de 

vondsten uit beide vondstcomplexen. Deze is duidelijk 

gerelateerd aan de leging en sloop van de beerput. Ter 

vergelijking: van alle vondsten uit de vulling van beerput 

2E kon van minder dan 20% de functiegroep niet worden 

vastgesteld, terwijl dit percentage voor zowel 2O als 2P 

rond de 70 ligt.

Tot de vroegste vondsten uit de vulling van beerput 2O 

horen een roodbakkende grape (r-gra-2; cat. 51) en een 

roodbakkend bord (r-bor-6; cat. 50). Een groot fragment 

van een kan van steengoed met zoutglazuur (s2-kan-12; 

cat. 46) behoort tot de jongste vondsten uit de vulling. 

Vondsten uit beerputleging 2P 

Uit de vulling van beerputleging 2P werden de fragmenten 

van minimaal 127 voorwerpen van keramiek en glas 

geborgen. Wanneer we de uitschieters wegdenken kan 

de begindatering van de gezamenlijke keramiek- en 

glasvondsten in het begin van de vijftiende eeuw worden 

geplaatst. Gedetailleerde bestudering van tellijst 7 leidt 

tot de conclusie dat de oudere vondsten in het complex 

veelal dermate gefragmenteerd zijn, dat zelfs de hoofd-

vorm niet meer vastgesteld kon worden. Bij de beerput-

vulling (2O) zijn het eerder de jongere vondsten die een 

grotere mate van fragmentatie vertonen. De verklaring 

voor dit fenomeen ligt vermoedelijk in de activiteit van het 

legen van de beerput zelf. Hierbij zijn verhoudingsgewijs 

vooral de jongere vondsten buiten de put geraakt. Het 

gebruiksglas in de beerput dateert hoofdzakelijk uit de 

tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de 

zeventiende eeuw. Een fragment van faïence (f-) is naar 

alle waarschijnlijkheid gedecoreerd in Wanli-stijl en kan 

om die reden vermoedelijk worden gedateerd in het 

tweede kwart van de zeventiende eeuw. Dit is de jongst 

aanwijsbare datering van alle voorwerpen in beerputleging 

2P. Deze einddateringen sluiten goed aan bij de bouwhis-

torische datering van het woonhuis Wittevrouwenstraat 

10 in de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw, waaruit we 

kunnen concluderen dat de beerput vermoedelijk afge-

dankt en leeggehaald is voorafgaand aan de bouw van het 

nieuwe woonhuis.

Importwaar neemt ruim 30% van het vondstmateriaal uit 

beerputleging 2P in beslag. Dit percentage wijkt nau-

welijks af van dat van het vondstmateriaal uit de vulling 

van beerput 2O. In het geval van de beerputleging zien 

we echter een relatief groter aandeel weggelegd voor 

voorwerpen van glas en een relatief kleiner aandeel van 

steengoed uit het Duitse Rijnland (s1- en s2-). Helaas 

waren de voorwerpen van beide voornoemde vondst-

groepen sterk gefragmenteerd, waardoor het zicht op de 

gebruikte hoofdvormen grotendeels ontbreekt. Hierdoor 

blijven we in het ongewisse of dit fenomeen kan worden 

verklaard vanuit een modernisering van het drinkgerei 

in de tweede helft van de zestiende eeuw, al blijft deze 

verklaring nog zo aantrekkelijk. 

Het percentage tafelgerei uit beerputleging 2P is met ruim 

19% bijna drie keer zo groot als het percentage keuken-

gerei (7%). Deze verdeling wijkt sterk af van de vondsten 

uit het beerrestant in beerput 2O en komt vrijwel volledig 

op het conto van de voorwerpen van glas. De hoeveelhe-

den glas zijn ook hier weer – evenals bij de vondsten uit 

de vulling van beerput 2E – relatief hoog te noemen, al 

ontbreken ook in beerputleging 2P weer de echte top-

vondsten zoals we die kennen uit bijvoorbeeld Amsterdam 
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Grafiek 8 Vulling beerput 2O. Verdeling van de keramieksoorten. Grafiek 9 Vulling beerput 2O. Verdeling naar functiegroepen.



62 

Tellijst 7 Keramiek- en glasvondsten in beerputleging 2P.
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Tellijst 7 Keramiek- en glasvondsten in beerputleging 2P (vervolg).
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en Alkmaar. Wellicht kan door middel van aanvullend 

historisch archiefonderzoek een passende verklaring 

worden gevonden voor de geconstateerde verschuiving 

van het aandeel tafelgerei tussen de vondsten uit de beer-

putvulling 2O en die uit de beerputleging 2P. De rest van 

de huisraad in beerputleging 2P behoort tot de standaard 

huisraad. Een typische vondst uit de zestiende eeuw is een 

roodbakkende kop (r-kop-41, cat. 52). Eén van de weinige 

stukken majolica uit de Nederlanden is een groot frag-

ment van een bord (m-bor-5; cat. 53) met een polychrome 

beschildering van een rozet en gestileerd fruit en ranken 

op de voorzijde. Dit exemplaar dateert uit de tweede helft  

van de zestiende eeuw. Mogelijk betreft het een voorbeeld 

van vroege ornamentale majolica uit Vlaanderen.

6.3.3 Fase 3 (1640/1649 – 1914 na Chr.)

In Fase 3 werd het woonhuis Wittevrouwenstraat 10 

gebouwd. Naar alle waarschijnlijkheid gebeurde dit in de 

jaren ‘40 van de zeventiende eeuw. Na het slopen van een 

deel van de bebouwing en het afsluiten en/of afbreken 

van een aantal ondergrondse beerputten werd het bouw-

terrein uitgevlakt door middel van een ophogingslaag 

(3A) met een algemene dikte van enige decimeters tot 

een halve meter. Ophogingslaag 3A vormde het jongste 

(middel)grote vondstcomplex in het plangebied. Om 

deze reden zal in het onderstaande nog slechts kort op 

de keramiek- en glasvondsten uit deze ophogingslaag 

worden ingegaan. 

Vondsten uit ophogingslaag 3A 

In totaal zijn de fragmenten van minimaal 36 voorwer-

pen van keramiek geborgen uit ophogingslaag 3A. De 

dateringen lopen uiteen van de tweede helft van de 

twaalfde eeuw tot het begin van de zeventiende eeuw, 

maar het zwaartepunt ligt toch wel tussen 1400 en 1600. 

Vermoedelijk is een deel van de ophogingslaag afkomstig 

van elders, gezien de geconstateerde ophoging van het 

maaiveld tussen fase 2 en 3. In fase 2 lag het maaiveld 

vermoedelijk rond 2,50 m+NAP. Vanaf fase 3 was dat rond 
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of iets boven 3,00 m+NAP (zie hoofdstuk 5). De datering 

van het vondstmateriaal sluit echter wel mooi aan bij de 

datering van de bouw van het woonhuis in de jaren ‘40 

van de zeventiende eeuw.

6.3.4 Fase 4 (1914 – 1999 na Chr.)

Op de – overigens zeer spaarzaam aangetroffen – vond-

sten uit fase vier wordt hier, met het oog op het recente 

karakter, niet verder ingegaan.

6.4 Pijpaarden tabakspijpen

Met minimaal elf exemplaren is het totaal aantal kleipijpen 

van de opgraving zeer laag te noemen (zie ook bijlage 3). 

Zeker wanneer men bedenkt dat het in zes gevallen nog 

slechts om steelfragmentjes gaat. Deze materiaalgroep 

is dan ook niet geschikt voor verdere analyse. In het 

algemeen valt wel op te merken dat de bijkans volledige 

afwezigheid van deze vondstgroep naar het oordeel van 

de auteur vrijwel ongeëvenaard is in vergelijkbare, stede-

lijke opgravingen. Naar de oorzaak hiervoor kan slechts 

worden gegist. Wellicht werden afgedankte kleipijpen in 

de regel weggegooid met de haardas, die in veel steden 

apart werd ingezameld om uiteindelijk te worden herge-

bruikt als ophogingsmateriaal of als bemesting voor de 

moestuinen buiten de stad. 

6.5 Overig anorganisch 
vondstmateriaal

In totaal werden 59 exemplaren geteld in de groep overig 

anorganisch vondstmateriaal (bijlage 4). Voor een groot 

deel gaat het om bouwkeramiek en metaalvondsten. Uit 

deze laatste groep zullen hier enkele vondsten nader 

worden besproken. 

Een hoefijzer werd aangetroffen in de insteek van het 

bijgebouw op het achtererf van de laatmiddeleeuwse 

Tellijst 8 Keramiekvondsten uit ophogingslaag 3A.
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hofstede uit fase 2 (afb. 6.1). Deze insteek is op grond 

van geassocieerd vondstmateriaal en stratigrafische lig-

ging gedateerd vanaf circa 1300. 

Een losse vondst werd door de kraanmachinist aangetrof-

fen in de stort. Het gaat om een groot fragment van een 

kacheldeur (afb. 6.2). Op nl.wikipedia.org wordt over de 

geschiedenis van het gebruik van kachels het volgende 

vermeld: “De eerste echte kachels, dat wil zeggen gesloten 

stookinrichtingen, dateren reeds uit de zeventiende eeuw. 

Het waren doosvormige gietijzeren apparaten op poten, 

reeds voorzien van een kachelpijp, en benut voor de ver-

warming van vertrekken als kassen en oranjerieën. Hoewel 

ook soms in de woonhuizen van welgestelden toegepast, 

bleef het gebruik van deze uit Duitsland geïmporteerde 

toestellen sporadisch” (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/

Kachel). De aangetroffen kacheldeur vertoont veel over-

eenkomst met die van de opzetkachel van afb 6.3. Deze is 

gedateerd in het jaar 1778. De associatie met kassen en 

oranjerieën is aantrekkelijk, gezien de aanwijzingen voor 

een serre of oranjerie uit de negentiende eeuw, achter de 

hoofdvleugel van het woonhuis Wittevrouwenstraat 10 

(zie hoofdstuk 5, fase 3), al kan een direct verband tussen 

de aanwezigheid van de kacheldeur en de serre/oranjerie 

helaas niet worden gelegd.

Afb. 6.1 Acht-gaats hoefijzer uit de insteek van fundering 2M 
(spoor 235, id. 592). 

Afb. 6.2 Kacheldeur, losse vondst uit de stort van de opgraving. Afb. 6.3 ‘Opzetkachel’ uit Duitsland met datering 1778 uit het 
Museum für Hamburgische Geschichte. De kachel is afkomstig uit 
een pand aan de Holländische Reihe 11 te Hamburg (bron: http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Aufsatzofen_1778.jpg).

Tot slot dient hier de vondst van enkele smelt- of  

gietslakken (zie bijlage 4) te worden vermeld. Mogelijk 

zijn deze ijzerslakken met ophogingsmateriaal van 

elders aangevoerd. Het is op voorhand echter niet uit 

te sluiten dat er op bescheiden schaal ijzer is bewerkt 

binnen het plangebied. Wellicht kan aanvullend historisch 

archiefonderzoek hierover nog informatie verstrekken. Uit 

archiefonderzoek weten we dat er diverse ambachtslieden 

woonden en werkten aan de Plompetorengracht. Zo werd 

het adres Plompetorengracht 27 in de vroege zeventiende 

eeuw gebruikt door respectievelijk een blauwlinnenverver 

en een knoopmaker (bron: http://ridderschapkwartier.

blogspot.nl/2014/02/plompetorengracht-27-is-in-

1862-gebouwd.html#more). Wellicht was dit op zeker 

moment ook het geval binnen het plangebied. De grote 

percelen, som voorzien van losstaande bijgebouwen – die 

we hebben kunnen zien in historisch kaartmateriaal van 

het bouwblok Plompetorengracht/Wittevrouwenstraat/ 
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Ridderschapstraat/Molenstraat (zie afbeelding 2.3 en 2.6) 

– waren zeker geschikt voor ambachtelijke bedrijvigheid. 

Zo was Plompetorengracht 21 in 1625 in bezit van een 

‘suickerbakker’. In datzelfde jaar verkoopt de suickerbak-

ker het huis en erf aan de kunstschilder Joost Cornelis 

Droochslooth (bron: http://ridderschapkwartier.blogspot.

nl/2010/10/schilder-in-de-gouden-eeuw-joost.html#more). 

Deze brengt er ook zijn atelier onder, waar hij met een 

schare leerlingen schilderijen vervaardigt. Een deel doet 

dit zelfs tegen kost en inwoning. De oudere leerlingen 

krijgen een geringe vergoeding. Plompetorengracht 5 en 

7 zijn eind zeventiende eeuw enige tijd in handen van tim-

merman Dirck van de Haer (bron: http://ridderschapkwar-

tier.blogspot.nl/2010/03/van-chique-naar-fabriek-aan-de.

html#more). Bij dit beroep dient men rekenschap te geven 

van het feit dat in deze tijd ook vaak de architect en de 

aannemer ‘timmerman’ genoemd werden. We kunnen in 

ieder geval concluderen dat langs de Plompetorengracht 

in de Gouden Eeuw meerdere meester-ambachtslieden 

woonden en werkten.
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In dit deelrapport worden de resultaten weergegeven van 

het onderzoek naar het dierlijk botmateriaal dat tijdens de 

opgraving aan de Wittevrouwenstraat 8-10 te Utrecht werd 

geborgen. Het botmateriaal is met name afkomstig uit 

laatmiddeleeuwse en postmiddeleeuwse beerputten. 

De primaire doelstelling van dit onderzoek was het 

determineren en kwantificeren van het botmateriaal en het 

reconstrueren van het soortenspectrum. 

7.1 Methode

De gehanteerde opgravingsmethoden bepalen voor 

een groot deel wat de zoöarcheoloog in handen krijgt. 

Wanneer er niet is gezeefd zijn met name de kleinere 

diersoorten (zoals vissen, vogels en kleine zoogdieren) 

ondervertegenwoordigd, hoe zorgvuldig men ook is. 

Daarnaast kunnen ook de kleinere elementen (zoals 

carpalia, tarsalia en gebitselementen) van middelgrote 

zoogdieren makkelijk over het hoofd worden gezien. Het 

hier onderzochte materiaal is deels met de hand geborgen 

en deels afkomstig van zeefmonsters. 

Bij de determinatie is gebruik gemaakt van de vergelij-

kingscollecties van Archeologenbureau Argo en het AAC. 

Beide collecties zijn voornamelijk gericht op diersoorten 

die nu en/of in het verleden in Noordwest Europa voor-

komen. Een deel van de visresten is gedetermineerd door 

dhr. H. J. Beerenhout, ichthyo-archeologisch specialist. 

Voor ieder botfragment is, wanneer mogelijk, de diersoort 

en het skeletelement gedetermineerd. Wanneer dit niet 

mogelijk bleek (bijvoorbeeld door sterke fragmentatie van 

het materiaal) is gekeken of het in ieder geval mogelijk 

was een indeling te maken op basis van de grootte van 

het dier (groot zoogdier, middelgroot zoogdier, klein 

zoogdier). Naast diersoort en element zijn de volgende 

gegevens, wanneer toepasselijk, genoteerd: het aantal 

fragmenten dat onder het subnummer valt na combineren 

en/of lijmen (totaal netto, deze aantallen worden in de 

analyse gebruikt voor berekeningen), het aantal losse 

fragmenten dat onder het subnummer valt (totaal bruto), 

om welk deel van het bot het gaat (alleen bij pijpbeen-

elementen), de symmetrie (links, rechts of axiaal), de 

epifysevergroeiing, de fragmentatie (het bewaarde percen-

tage ten opzichte van het hele bot), bewerkingssporen, 

vraatsporen, brandsporen, pathologieën, associatie met 

andere elementen, informatie over losse gebitselementen, 

en verdere opmerkingen (administratieve bijlage 5). 

7.2 Resultaten 

Er zijn in totaal 637 botfragmenten onderzocht. Dit aantal 

kon worden teruggebracht tot 593 na combineren en/of 

lijmen van duidelijk bij één element horende fragmenten. 

Hiervan waren 370 fragmenten afkomstig van zoogdieren, 

90 van vogels en 133 van vissen. Daarnaast waren in 

de zeefmonsters fragmenten van schelpen aanwezig. 

Deze zijn niet in de determinatielijsten opgenomen maar 

worden in de tekst genoemd.

Het feit dat niet al het materiaal op dezelfde wijze is ver-

zameld geeft een vertekening. Hoewel een vondstnummer 

een groot aantal fragmenten kan bevatten, is het goed 

mogelijk en zelfs te verwachten dat in ieder geval een 

aantal van de (sterk gefragmenteerde) resten afkomstig is 

van één uiteengevallen element. 

Het materiaal is voor het merendeel redelijk tot goed 

geconserveerd, de botfragmenten zijn over het algemeen 

vrij stevig met af en toe een beetje verwering aan de 

oppervlakte, hoewel ook slechter bewaarde fragmenten 

aanwezig zijn. De fragmentatiegraad is bij de zoogdieren 

redelijk: ca. 53% van het materiaal is sterk tot zeer sterk 

gefragmenteerd. Bij de vogels is dat slechts ca. 12%. Bij de 

vissen is dit, zoals gebruikelijk, niet geregistreerd.

Omwille van de presenteerbaarheid van de gegevens 

is het botmateriaal in een aantal groepen ingedeeld, 

gebaseerd op de voor onderhavig onderzoek gehanteerde 

fasering en spoorassociaties. De resultaten per fase en 

spoorassociatie worden hieronder besproken. De aantal-

len per diersoort en per spoorassociatie zijn in tabel 7.1 

opgenomen.

7.2.1 Fase 1 (1150 - 1250/1300 na Chr.)

Leefniveau 1A

Hieruit zijn twaalf fragmenten aangetroffen waarvan 

elf die op soort zijn gedetermineerd. Hiervan zijn vijf 

fragmenten afkomstig van runderen (Bos taurus), één van 

een rund of paard (Bos taurus of Equus caballus), drie van 

schapen of geiten (Ovis aries of Capra hircus). Eén van 

de schaap/geit fragmenten, een cervicale wervel, ver-

toont een hakspoor. Naast de zoogdierresten is ook één 

fragment van een wilde of tamme eend (Anas platyrhyn-

chos of Anas domesticus) gevonden. Twee fragmenten, 

waarvan niet duidelijk was of ze aan context 1A of 2A zijn 

te relateren, zijn wel gedetermineerd maar worden hier 

verder buiten beschouwing gelaten. Deze aantallen zijn te 

gering om een verdere analyse mogelijk te maken.

7 Dierlijk botmateriaal 

 A. Médard
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dier/cluster

rund

paard

rund/paard

edelhert

schaap

schaap/geit

varken

haas

hond

kat

huismuis

muis

groot zoogdier

middelgroot zoogdier

groot/middelgroot zoogdier

klein zoogdier

zoogdier indet

kip

wilde eend

wilde/tamme eend

winter-/zomertaling

tamme gans

grauwe/tamme gans

rietgans

gans

grutto

huisduif

duif

ekster

vogel indet

kabeljauw

kabeljauwachtigen

schelvis

wijting

haring

bot

heilbot

platvissen

paling

baars

snoek

schol

brasem

serpeling

karper

witvis/brasemfamilie

indet

blankvoorn/rietvoorn

3U

1

1

1

2

5

3T

1

1

2Q

1

1

2

4A

2

2

2E

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

51

39

5

3

9

3

10

23

16

2

5

2

11

8

4

14

1

2

5

227

2J

1

1

2

2

2

8

2M

1

1

2

4

2O

1

1

1

1

1

1

3

20

2

4

13

6

6

60

2N

1

1

1

3

4

4

14

2I

1

1

1

1

7

8

19

2G

1

1

1

1

1

1

16

4

26

1A/2A

1

1

2

1C

2

2

2A

1

1

20

4

2

9

2

39

1F

3

3

1A

5

1

1

1

4

12

2P

1

1

1

1

1

1

1

1

3

9

24

2

2

3

2

4

2

6

4

8

5

7

10

11

4

16

11

1

1

2

5

17

167totaal

Tabel 7.1 Dierlijk bot per context.



69 

Kuil 1C

Uit deze kuil zijn slechts twee botfragmenten geborgen, 

beiden afkomstig van runderen (Bos taurus). Eén ervan 

heeft snijsporen en de andere heeft hak- en snijsporen. 

Verdere analyse is door het beperkte aantal fragmenten 

niet mogelijk.

Kuil 1F

Uit deze kuil zijn drie botfragmenten van runderen (Bos 

taurus) geborgen. Op één van deze fragmenten, een 

scapula, zijn snijsporen te zien. Verdere analyse is door 

het beperkte aantal fragmenten niet mogelijk.

7.2.2 Fase 2 (1250/1300 - 1640/1649 na Chr.)

Egalisering 2A

Het botmateriaal uit deze fase en spoorassociatie is 

met name gevonden in puinkuil S197. Ook zijn enkele 

fragmenten aangetroffen in de insteek (S232) van deze 

kuil en in het ernaast gelegen uitbraakspoor S198. Het 

gaat om twintig fragmenten van runderen (Bos taurus) 

waarvan twee met haksporen, vier van schapen of geiten 

(Ovis aries of Capra hircus) en één van een varken (Sus 

domesticus). De overige tien zoogdierfragmenten kon-

den niet op soort worden gedetermineerd. Er zijn ook 

twee fragmenten van kippen (Gallus gallus domesticus) 

geborgen en twee van wilde of tamme eenden (Anas platy-

rhynchos of Anas platyrhynchos domesticus). Naast de 

botfragmenten is ook een schelp van een oester (Ostrea 

edulis) gevonden. Ook hier zijn de aantallen te gering om 

een verdere analyse mogelijk te maken.

Beerput 2E

Deze beerput behoort tot de ‘zijvleugel’ achter het hoofd-

gebouw van de hofstede. Bijna al het botmateriaal komt 

uit spoor 310, de vulling van deze beerput, slechts enkele 

fragmenten komen uit de vulling van de stortkoker, spoor 

311, en uit de demping van de beerput, spoor 313. Het 

aardewerk uit spoor 310 dateert uit de periode tussen 

ca. 1375 en 1640. Dit betekent dat het botmateriaal 

hoogstwaarschijnlijk ook afval betreft van de verschillende 

bewoners uit verschillende achtereenvolgende periodes en 

derhalve niet representatief is voor een enkel huishouden.

In deze beerput zijn 227 botfragmenten gevonden, 

waarvan 182 op soort zijn gedetermineerd. Een deel van 

het materiaal is afkomstig van een zeefmonster, waardoor 

ook kleinere, op het oog haast onzichtbare elementen zijn 

geborgen zoals schubben van vissen. 

-Met 151 elementen is meer dan de helft van het botmate-

riaal afkomstig van zoogdieren, waarvan 111 fragmenten 

nader op soort zijn gedetermineerd. De fragmenten die 

niet op soort zijn gedetermineerd maar enkel op basis van 

de grootte van het dier zijn ingedeeld zijn sterk tot zeer 

sterk gefragmenteerd, al dan niet met sporen van brand 

of calcinatie. Het merendeel van het op soort gedetermi-

neerde materiaal is, met 51 fragmenten, afkomstig van 

runderen (Bos taurus). Haksporen zijn op achttien van 

de runderfragmenten te zien, op drie fragmenten zijn er 

hak- en snijsporen. Eén fragment is afkomstig van een 

rund of paard (Bos taurus of Equus caballus); het gaat 

hier vermoedelijk ook om rund gezien paard voor de rest 

afwezig is, al kan dat niet met zekerheid worden gesteld. 

Naast rundvlees is ook vrij veel schapen- of geitenvlees 

gegeten. Van schapen of geiten (Ovis aries of Capra 

hircus) zijn 39 fragmenten gevonden, waarvan vijf met 

haksporen en één met vraatsporen. Ook is één fragment 

van een schapenschedel aanwezig. De haksporen op 

deze schedel zijn ontstaan door het doormidden hakken 

ervan, vermoedelijk om de hersens eruit te nuttigen, een 

delicatesse. Van varkens (Sus domesticus) zijn slechts 

vijf fragmenten gevonden. Dat er in dit huishouden ook 

jachtwild werd gegeten, wordt aangetoond door de vondst 

van een schedel van een haas (Lepus capensis). Deze is 

doorkliefd, waarschijnlijk voor de hersens. Het eten van 

hazen was niet voor iedereen weggelegd, bij de armere 

huishoudens ontbreken ze vaak, al is het hier onmogelijk 

uitspraken over rijkdom te doen gebaseerd op slechts één 

element van een haas. 

Naast het voedselafval zijn ook resten gevonden van 

zoogdieren die zeer waarschijnlijk niet gegeten zijn. Het 

gaat om negen fragmenten van katten (Felis catus) die 

vermoedelijk tot twee verschillende individuen behoren 

en om vier botfragmenten van muizen, waarvan drie in 

ieder geval afkomstig zijn van huismuizen (Mus domesti-

cus). Hondenbotten zijn niet gevonden, maar gezien de 

vraatsporen zijn er wel honden aanwezig geweest.

-Er zijn 41 botfragmenten van vogels aangetroffen, 

waarvan drie die niet nader op soort konden worden 

gedetermineerd. De meeste zijn, met zestien fragmen-

ten, afkomstig van kippen (Gallus gallus domesticus). In 

twee gevallen is het geslacht bepaald; bij hanen is op de 

diafyse van de tarsometatarsus een puntig uitsteeksel 

aanwezig, de ‘spoor’, die bij hennen ontbreekt. Hier is 

één tarsometatarsus afkomstig van een haan en één van 

een hen. Dertien fragmenten zijn van eenden, waarvan 

één van een winter of zomertaling (Anas crecca of Anas 

querquedula). De overige eendenfragmenten konden niet 

op soort worden gedetermineerd; één is in ieder geval 

van een wilde eend (Anas platyrhynchos) en elf van wilde 

of tamme eenden (Anas platyrhynchos of Anas platyr-

hynchos domesticus). Ganzen zijn ook vertegenwoordigd, 

met zes fragmenten, waarvan twee waarop vraatsporen 

te zien zijn. Eén is van een rietgans (Anser fabalis), vier 

fragmenten zijn van grauwe ganzen of huisganzen (Anser 

anser of Anser domesticus) en één kon niet verder op 

soort gedetermineerd worden dan gans (Anser sp). Naast 

deze vrij gewone soorten is ook één fragment van een 

grutto geborgen (Limosa limosa) en twee van duiven, 

waarvan in ieder geval één van een huisduif (Columba 

livia). Het grootschalig houden van duiven was in de Late 

Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd voorbehouden aan de 

adel en de kerk. Het was wel mogelijk duiven op de markt 

te kopen, al waren ze er minder goed te verkrijgen dan 
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kippen of eenden en bleef het voornamelijk kost voor 

de relatief rijkere huishoudens. Ook de consumptie van 

grutto’s is niet standaard te noemen. De aanwezigheid 

van deze soorten en, bij de zoogdieren, van haas, kan een 

aanwijzing zijn voor relatieve welvaart. De aantallen waar 

dit op gebaseerd is, zijn echter erg laag, waardoor het 

lastig blijft hier conclusies aan te verbinden.

Op geen van de vogelbotten zijn sporen van bewerking, 

verbranding of calcinatie te zien.

Uit deze beerput zijn 35 fragmenten van vissen ge-

borgen, grotendeels uit een zeefmonster. Van deze 

fragmenten zijn er 30 op soort of in ieder geval op familie 

gedetermineerd. 

Het aandeel van zeevissen bestaat uit twee fragmenten 

van kabeljauwen (Gadus morhua), veertien fragmenten 

van kabeljauwachtigen (Gadidae), één fragment van een 

wijting (Merlangius merlangus) en acht fragmenten van 

platvissen (Pleuronectidae). Kabeljauwen werden zowel 

vers als gezouten gegeten. Omdat ze vrij groot kunnen 

worden werden ze vaak in delen verkocht. Wijting wordt 

minder vaak dan kabeljauw gevonden, al is het mogelijk 

dat deze vis niet altijd als zodanig wordt herkend en 

bij de algemene categorie kabeljauwachtigen wordt 

ingedeeld. Platvissen werden vrij veel gegeten en werden 

waarschijnlijk in hun geheel verkocht en bereid. Van zoet-

watervissen zijn één fragment van een baars geborgen 

(Perca fluviatilis), één van een brasem (Abramis brama) 

en twee van blankvoorns of rietvoorns (Rutilus rutilus of 

Rutilus erythrophthalmus). Baars, brasem, blankvoorn en 

rietvoorn worden met enige regelmaat aangetroffen in 

(post)middeleeuwse contexten en werden waarschijnlijk 

gevangen in meren buiten de stad, maar mogelijk ook 

zelfs in de stadsgrachten.

Ook is één fragment van een paling (Anguilla anguilla) 

gevonden; de paling is een zoetwatervis die naar zee 

trekt om zich voort te planten. Paling werd in de Late 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd veel gevangen en gegeten. 

Terwijl de beschikbaarheid en de consumptie van andere 

vissen stijgt of daalt door de tijd heen, lijkt deze voor 

paling redelijk constant te blijven, in ieder geval tot in de 

zeventiende eeuw (Beerenhout, 2006). Veel andere vissen 

werden al uit de stedelijke grachten verdrongen door de 

toenemende watervervuiling, maar de paling, die robuus-

ter is dan andere soorten, lijkt daar minder gevoelig voor 

te zijn geweest (Beerenhout 2006; Versonnen et al. 2001). 

Naast de botresten zijn bij deze beerput ook resten van 

mossels verzameld (Mytilus edulis).

Beerput 2G

Uit deze beerput zijn 26 botfragmenten geborgen, allen 

afkomstig van zoogdieren. Hiervan konden 21 fragmenten 

op soort worden gedetermineerd. Het gaat om zestien 

fragmenten van runderen (Bos taurus) waarvan drie met 

haksporen, één fragment van een paard (Equus caballus), 

één fragment van een rund of paard, één van een schaap 

of geit (Ovis aries of Capra hircus), één van een varken 

(Sus domesticus) en één van een hond (Canis familiaris). 

Dat er honden aanwezig waren was overigens ook te 

zien aan de vraatsporen op een deel van het materiaal. 

Het paardenbot (vondstnummer 202-11 uit spoor 274), 

een distaal fragment van een metacarpus, lijkt te zijn 

afgevlakt, al is dat door de mate van verwering niet goed 

te zien (afb. 7.1) Glissen werden vaak gemaakt van zulke 

elementen. Of dit hier het geval is, is goed mogelijk maar 

helaas niet met zekerheid te zeggen. Ook bij deze beerput 

zijn de aantallen te gering om een verdere analyse 

mogelijk te maken.

Kuil 2I

In deze kuil zijn negentien botfragmenten gevonden, 

waarvan achttein die op soort zijn gedetermineerd. Zeven 

fragmenten zijn afkomstig van runderen (Bos taurus), één 

is van een schaap of geit (Ovis aries of Capra hircus), acht 

zijn van kippen (Gallus gallus domesticus), één is van een 

rietgans (Anser fabalis) en weer één is van een kabeljauw 

(Gadus morhua). Twee van de fragmenten van runderen 

vertonen hak- en snijsporen, één fragment heeft snijspo-

ren. Ook zijn vraatsporen op een tibia van een rund te 

zien. Deze geringe aantallen laten geen verdere analyse 

toe.

Kuil 2J

In deze kuil zijn slechts acht fragmenten aangetroffen, 

waarvan zes van zoogdieren en twee van vogels. Van 

de op soort gedetermineerde fragmenten zijn er twee 

afkomstig van runderen (Bos taurus), twee van schapen 

of geiten (Ovis aries of Capra hircus) en één van een 

winter- of zomertaling (Anas crecca of Anas querquedula). 

Op één van de runderfragmenten en op een schedel van 

een schaap of geit zijn haksporen te zien. De schedel 

is doorkliefd, vermoedelijk om de hersens te verkrijgen 

t.b.v. consumptie. Hondenvraat verraadt ook hier de 

aanwezigheid van honden. Verdere analyse is door de 

beperkte hoeveelheid materiaal niet mogelijk.

Afb. 7.1 Vnr 202-11, mogelijk een deel van een glis.
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Fundering spaarboog 2M (boven beerkelder 2N)

Hier zijn slechts vier fragmenten aangetroffen. Drie zijn 

op soort gedetermineerd, de vierde betreft een zeer klein 

fragment van een rib van een middelgroot zoogdier. Twee 

fragmenten, waarvan één met hak- en snijsporen, zijn 

afkomstig van runderen (Bos taurus). Verder is ook één 

humerus van een tamme gans (Anser domesticus) aange-

troffen, waarop knaagsporen te zien waren, mogelijk van 

een rat. Verdere analyse is door de beperkte hoeveelheid 

materiaal hier ook niet mogelijk.

Beerkelder 2N

Het hier geborgen materiaal bestaat uit veertien frag-

menten, waarvan negen op soort zijn gedetermineerd. 

Het gaat om drie fragmenten van runderen (Bos taurus) 

waarvan één met haksporen, één fragment van een schaap 

of geit (Ovis aries of Capra hircus), vier fragmenten van 

kippen (Gallus gallus domesticus) en één van een wilde 

of tamme eend (Anas platyrhynchos of Anas domesticus).  

Ook hier zijn de aantallen te gering om verdere analyse 

toe te laten.

Beerput 2O

Deze beerput lag binnen de ‘bijkeuken’ van de ‘poortca-

mer’ van de laatmiddeleeuwse hofstede. Omdat de inhoud 

van de hogere delen van deze beerput in de jaren ‘40 van 

de zeventiende eeuw is geleegd (en terecht is gekomen 

in kuil 2O) betreft het hier het oudere beerrestant met 

bijbehorend vondstmateriaal, met een einddatering in de 

eerste helft van de zestiende eeuw. 

In deze beerput zijn 60 botfragmenten gevonden. Door 

de hoge fragmentatiegraad, al dan niet in combinatie met 

andere factoren als verbranding, calcinatie of verwering, 

kon ruim een derde van het materiaal (23 fragmenten) 

niet op soort worden gedetermineerd. Het merendeel van 

het op soort gedetermineerde materiaal is met twintig 

fragmenten afkomstig van runderen (Bos taurus). Van de 

runderfragmenten zijn er vijf met haksporen, één met 

snijsporen, drie met vraatsporen, zeven zijn gecalcineerd 

en één is verbrand. Ook is er een artefact, gemaakt van 

een rib van een rund (vnr 105-1 uit spoor 57). Deze is aan 

een uiteinde doorboord (afb. 7.2). Het gaat vermoedelijk 

om een snorrebot, kinderspeelgoed. In het gat hoort een 

touw, hiermee kan men het voorwerp rondslingeren. “Het 

snorrende geluid ontstaat doordat de snorrebot tijdens 

het slingeren om zijn eigen as draait. Door sneller of 

langzamer rondslingeren verandert de toonhoogte” (Van 

Vilsteren, 1987).

De overige zoogdierresten bestaan uit één fragment van 

een rund of paard (Bos taurus of Equus caballus) met 

haksporen, één fragment van een varken (Sus domesticus), 

twee van schapen (Ovis aries) waarvan één met hakspo-

ren, vermoedelijk voor het eten van de hersenen en drie 

van schapen of geiten (Ovis aries of Capra hircus) waar-

van één met haksporen en één met snijsporen. Bijzonder 

is de vondst van een bewerkt stuk gewei (vnr 60-1 uit 

spoor 57) van vermoedelijk een edelhert (Cervus elaphus) 

(afb. 7.3).Het gaat om een tuimelaar (ook wel rol of noot 

genoemd), een onderdeel van een kruisboog dat dient 

om de pees gespannen te houden (Van Vilsteren, 1987). 

Omdat hout of bot niet bestand zijn tegen de hiermee 

gepaard gaande druk, werd in de regel gewei gebruikt. Bij 

moderne kruisbogen wordt de tuimelaar doorgaans van 

metaal of kunststof gemaakt.

De vogelbotten bestaan uit één fragment van een kip 

(Gallus gallus domesticus), zes fragmenten van wilde of 

tamme eenden (Anas platyrhynchos of Anas platyrhyn-

chos domesticus) waarvan twee met vraatsporen en één 

fragment van een grauwe gans of een huisgans (Anser 

anser of Anser domesticus). Er is slechts één vissenbot 

gevonden, afkomstig van een kabeljauw (Gadus morhua).

De 37 op soort determineerbare fragmenten bieden niet 

genoeg mogelijkheden voor nadere analyse. Overigens is 

onderstaande beschrijving van kuil 2P ook relevant voor 

deze beerput, al is er sprake van een andere datering.

Afb. 7.2 Vnr 105-1, snorrebot.

Afb. 7.3 Vnr 60-1, tuimelaar van gewei.
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Kuil 2P (beerputleging van beerput 2O)

In deze kuil is het materiaal uit de hogere (en dus jongere) 

delen van beerput 2O weggegooid nadat deze was 

geleegd, vermoedelijk in de jaren ‘40 van de zeventiende 

eeuw, toen het terrein voorbereid werd op de bouw van 

het pand aan de Wittevrouwenstraat 10. Het vondstmate-

riaal van deze beerputleging dateert tot in de zeventiende 

eeuw. Het botmateriaal bestaat uit 167 fragmenten. 

Opvallend is het grote aandeel daarin van het vismateriaal, 

met liefst 94 fragmenten is dat ruim de helft (ca. 56%) van 

al het botmateriaal. Het vismateriaal is grotendeels af-

komstig van een zeefmonster. De zoogdierbotten beslaan 

ongeveer een derde (ca. 32%) van het botmateriaal, de 

vogelbotten slechts 12% met twintig fragmenten.

-Van de 53 zoogdierbotten zijn er 43 op soort gedetermi-

neerd. De meest vertegenwoordigde soort is het rund (Bos 

taurus) met 24 fragmenten, waarvan acht met haksporen, 

vier met snijsporen en één met vraatsporen. Op het bek-

ken van een rund is een pathologische afwijking te zien 

in de vorm van eburnatie (polijsting) op het acetabulum. 

Dit wijst op artrose. Aan de scherpte van de richel bij het 

pubis is overigens te zien dat dit een oud beest moet zijn 

geweest. Een zeer sterk gefragmenteerd stukje van een rib 

met haksporen kon niet nader op soort worden gedeter-

mineerd dan rund of paard (Bos taurus of Equus caballus). 

Aangezien verder geen paardenbotten zijn aangetroffen 

bij 2O en 2P lijkt het aannemelijk dat dit ook van een 

rund is. Eén fragment is van een schaap (Ovis aries) en 

negen van schapen of geiten (Ovis aries of Capra hircus), 

waarvan twee met haksporen, twee met snijsporen en één 

met hak- en snijsporen. Slechts één fragment is van een 

varken (Sus domesticus). Naast vlees van gedomesticeerde 

zoogdieren is ook jachtwild gegeten: er zijn drie fragmen-

ten van hazen (Lepus capensis) gevonden. Of dit resten 

betreft van één of meerdere individuen is niet te zeggen. 

Zoals bij beerput 2E al is vermeld was het eten van hazen 

iets voor de meer welvarende huishoudens.

Naast het voedselafval zijn ook hier resten gevonden 

van zoogdieren die niet gegeten zijn. Het gaat om twee 

fragmenten van katten (Felis catus) en om twee botfrag-

menten van huismuizen (Mus domesticus). 

Ook is een stukje van een artefact (vondstnummer 99-41 

spoor 60) gevonden: het gaat om een fragment van een 

klein, langwerpig, hoekig en taps toelopend voorwerp dat 

gezaagd is uit een compact stuk bot (afb. 7.4). De functie 

hiervan is niet duidelijk. Het kan o.a. gaan om een stukje 

van een priem. Het lijkt in ieder geval geen tand van een 

lange kam te zijn aangezien het brede uiteinde niet per 

ongeluk afgebroken is maar is afgezaagd; bij een tand van 

een kam is dit niet te verwachten.

Van de vogelbotten zijn acht fragmenten afkomstig van 

kippen (Gallus gallus domesticus). Vier zijn van wilde 

eenden (Anas platyrhynchos), waarvan één fragment met 

snijsporen en één fragment met vermoedelijk kattenvraat. 

Zes fragmenten zijn van wilde of tamme eenden (Anas 

platyrhynchos of Anas platyrhynchos domesticus). Ook 

zijn één fragment van een ekster (Pica pica) en, net als bij 

beerput 2E, één fragment van een grutto (Limosa limosa) 

geborgen. Dat de ekster gegeten zou zijn is in principe 

mogelijk maar het kan ook gaan om achtergrondfauna.

-Van de vissenbotten konden zeventien fragmenten niet 

nader worden gedetermineerd. De overige 77 fragmenten 

zijn op soort gedetermineerd of in ieder geval op familie 

ingedeeld. Wanneer mogelijk zijn maten genomen om 

de lengte van de betreffende vis te reconstrueren; deze 

informatie is opgenomen in administratieve bijlage 5.

Het aandeel van zeevissen bestaat uit zeven fragmenten 

van kabeljauwen (Gadus morhua), elf fragmenten van 

kabeljauwachtigen (Gadidae), twee fragmenten van 

schelvissen (Melanogrammus aeglefinus), elf fragmenten 

van haringen (Clupea harengus) waarvan één met snij-

sporen en één met tandafdrukken, één fragment van een 

bot (Platichthys flesus), vier van schollen (Pleuronectes 

platessa), één van een heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 

en zestien fragmenten van platvissen die niet op soort 

konden worden ingedeeld (Pleuronectidae).

Van zoetwatervissen zijn drie fragmenten van baarsen 

(Perca fluviatilis) gevonden, twee van snoeken (Esox lu-

cius), één van brasem (Abramis brama), één van serpeling 

(Leuciscus leuciscus), twee van karpers (Cyprinus carpio) 

en vijf van de witvis- of brasemfamilie (Cyprinidae). Ook 

zijn tien fragmenten van palingen (Anguilla anguilla) 

geborgen, waarvan één met brandsporen. Naast de 

botfragmenten zijn in deze beerput schelpen van oesters 

gevonden (Ostrea edulis).

Beerput 2Q

Uit deze beerput zijn slechts twee botfragmenten 

geborgen. Het gaat om één fragment van een rund (Bos 

taurus) en één fragment van een schaap of geit (Ovis aries 

of Capra hircus) waarop vraatsporen te zien zijn. Deze 

geringe aantallen laten geen verdere analyse toe.

7.2.3 Fase 3 (1640/1649-1914 na Chr.)

Beerput 3T

Hieruit is slechts één botfagment geborgen, namelijk een 

hoektand van de onderkaak van een varken (Sus domesti-

cus). Nadere analyse is derhalve niet mogelijk.

Afb. 7.4 Vnr 99-41, deel van een artefact met onduidelijke functie.
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Gotenstelsel 3U

Uit dit gotenstelsel zijn vijf botfragmenten geborgen. 

Het gaat om één ribfragment van een rund of paard (Bos 

taurus of Equus caballus) met snijsporen (vnr 84-1 uit 

spoor 83). Hier is, gezien de doorboring aan een uiteinde, 

een snorrebot van gemaakt (afb. 7.5), vergelijkbaar met 

het exemplaar uit beerput 2O. Verder is één astragalus 

van een schaap of geit (Ovis aries of Capra hircus) aan-

getroffen, één stukje rib van een middelgroot zoogdier 

met haksporen en twee ondetermineerbare fragmenten 

van viswervels. Deze geringe aantallen laten geen verdere 

analyse toe.

7.2.4 Fase 4 (1914-1999 na Chr.)

Recente verstoring 4A

Gezien het beperkte aantal fragmenten (twee) en het feit 

dat deze bovendien uit recente context komen wordt dit 

materiaal niet nader besproken.

Afb. 7.5 Vnr 84-1, snorrebot.
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8 Synthese

De onderzochte oppervlakte was te klein om een eendui-

dig beeld van de fysisch-geografische ontwikkeling van 

dit deel van Utrecht te krijgen. De beddingafzettingen 

van Oude Rijn of Vecht waren veel grover dan op het 

zeer nabij gelegen terrein van de Letterenbibliotheek 

(Wittevrouwenstraat 7-11; Duurland 2009). Van Dinter 

(2009, 21) meldt hierover: “Er lijkt ter plaatse van 

Wittevrouwenstraat 8-10 sprake te zijn van een zeer 

lokaal fenomeen, zoals een incidentele overstroming 

bij hoogwater door een reeds bestaande laagte in een 

binnenbocht”. Bij het onderzoek op het terrein van de 

Letterenbibliotheek is vastgesteld dat het terrein vanaf het 

begin van de jaartelling bewoonbaar moet zijn geweest. 

We kunnen concluderen dat we ter plaatse van het 

Ridderschapkwartier te maken hebben met een complexe 

afwisseling van erosie en afzetting door de Oude Rijn en/

of Vecht. 

De vroegste aanwijzingen voor bewoning van het plange-

bied vinden we in de periode tussen de tweede helft van 

de twaalfde eeuw na Chr. en de tweede helft dertiende 

eeuw (fase 1; zie ook afbeelding 3.5). Aanwijzingen in de 

vorm van een palenrij (dwars op de Plompetorengracht 

georiënteerd) en negen kuilen die waarschijnlijk in 

verband kunnen worden gebracht met zandwinning ten 

behoeve van de zich uitbreidende stad. Het plangebied 

maakte toen vermoedelijk nog deel uit van akkerland of 

moestuinen, getuige de vondst van een leefniveau met 

aanwijzingen voor be-akkering. De palenrij was vermoede-

lijk onderdeel van een perceelgrens. Al met al verkrijgen 

we uit deze informatie het beeld van een hoofdzakelijk 

agrarisch gebruik van het landschap in de tweede helft 

van de twaalfde eeuw. Dit beeld sluit behoorlijk goed aan 

bij de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek ter 

plaatse van de Letterenbibliotheek (Duurland 2009, 71). 

Daar werd een hooimijt uit de eerste helft van de twaalfde 

eeuw gevonden. Duurland (ibid. 70-71) vermoedt een 

relatie tussen de aanvang van de bewoning van het plan-

gebied en de inrichting van de immuniteit van Sint-Jan. 

Ook kan de aanleg van de stadsomwalling in 1122 hebben 

bijgedragen aan het vestigingsklimaat ter plaatse van het 

Ridderschapkwartier (ibid).

Het vondstmateriaal uit fase 1 is schaars maar toont 

desondanks een verrassend laag percentage blauwgrijs 

aardewerk (bg-) vergeleken met andere twaalfde-eeuwse 

vindplaatsen. Vermoedelijk ligt de verklaring voor dit lage 

percentage voor een deel in het feit dat de ontginning van 

het plangebied juist iets later begon dan de vergelijkbare 

vindplaatsen in de nabije omgeving. 

Rond 1300 – mogelijk al in de tweede helft van de 

dertiende eeuw – werd het plangebied geëgaliseerd 

en heringericht. Vanaf dit moment maakte het deel uit 

van een laatmiddeleeuwse hofstede op de hoek van de 

Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat (fase 2). De 

oudste bouwfase van de hofstede bestond uit veelal sterk 

geërodeerde funderingsresten van baksteen (fasecode 

2M). Deze resten waren dermate geschonden door de 

tand des tijds dat niet duidelijk is of het daadwerkelijk 

gaat om stenen gebouwen of om houtskeletbouw met 

verstevigde bakstenen funderingen en brandmuren ter 

plaatse van haardplaatsen. Gezien de datering is dit 

laatste scenario het meest waarschijnlijk. De aanwezigheid 

van (gedeeltelijke) baksteenbouw in dit deel van Utrecht 

rond 1300 is niet uitzonderlijk. Onder de huidige bebou-

wing van Drift 27B – enige tientallen meters ten zuiden 

van het plangebied – bevinden zich nog twee kelders uit 

de dertiende eeuw (Duurland 2009, 71). 

Deze oudste baksteenbouw op het terrein werd nog 

binnen fase 2 vervangen of aangepast door nieuwe 

funderingen (fasecode 2B/2K). De datering van deze 

verbouwingsfase kon op grond van de opgravingsgege-

vens niet worden bepaald. Een mogelijke datering zou 

het midden van de vijftiende eeuw kunnen zijn. Uit deze 

periode dateren de kluiskelders van het huidige adres 

Wittevrouwenstraat 2. Vermoedelijk stonden de verbou-

wingen in verband met de opsplitsing van de oorspronke-

lijke hofstede in kleinere gedeelten. Deze versnippering is 

al zeer goed herkenbaar in de oudste historische kaarten 

van Utrecht, zoals de kaart van Braun en Hogenberg 

(1569-1572). Vererving en/of verkoop van gedeelten van 

het oorspronkelijke perceel zullen hieraan ten grond-

slag hebben gelegen. Ook de opgravingsgegevens van 

Wittevrouwenstraat 7-11 wijzen op ingrijpende wijzigin-

gen in de percelering in de vijftiende eeuw (Duurland, 72). 

In de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw werd het 

plangebied ingrijpend heringericht. Dit had alles te maken 

met de bouw van het statige woonhuis Wittevrouwenstraat 

10. De hoofdvleugel van dit pand (fasecode 3B) lag aan 

de Wittevrouwenstraat en was voorzien van een modieuze 

voorgevel van de ‘kolossale orde’. Binnen dit deel van het 

woonhuis bleef praktisch niets van de oude bebouwing 

overeind. 

Aan de westzijde bevond zich een zijvleugel. Hier bleef 

verrassend veel bij het oude. Afgezien van enkele kleine 

aanpassingen bleven de muren uit de late middeleeuwen 

(2K) grotendeels in ongeschonden staat, ook boven het 

maaiveld. Zelfs de uit de late Middeleeuwen stammende 
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‘poortweg’ naar de Plompetorengracht was tot de brand 

op Nieuwjaarsdag 1999 nog goed herkenbaar in de inde-

ling van het pand. 

Ofschoon de opgraving Wittevrouwenstraat 8-10 zich 

beperkte tot de periferie van de bebouwing van de 

laatmiddeleeuwse hofstede aan de Plompetorengracht, 

kon met behulp van een combinatie van archeologische, 

bouwhistorische en historische gegevens een serieuze 

poging worden ondernomen tot een hypothetisch model 

(reconstructie) van de indeling van de hofstede. Hierbij 

bleek ook de stratigrafische matrix (afbeelding 3.5) van 

onschatbare waarde. Het is nu zaak deze reconstructie 

te toetsen en zo nodig aan te vullen of wijzigen aan de 

hand van aanvullend historisch archiefonderzoek en – niet 

minder belangrijk – toekomstig archeologisch onderzoek 

van nog niet onderzochte delen van de hofstede. 

De reconstructie van de sporen en structuren van het 

woonhuis uit de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw zal 

in de mening van de auteur niet of nauwelijks ter discus-

sie staan. Er zijn na de opgraving immers geen intacte 

bouwdelen van dit woonhuis meer te verwachten. Mede 

door het feit dat de ondergrondse resten veel minder had-

den geleden onder de tand des tijds én de aanwezigheid 

van gedetailleerde plattegronden uit de vroege twintigste 

eeuw vielen vrijwel alle ‘puzzelstukjes’ uit deze periode 

op hun plaats. 

Vondsten en documentatie

Alle gegeneerde velddocumentatie en uitwerkingsdocu-

mentatie, alsmede het geborgen vondstmateriaal is in 

beheer bij de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht. 

De veldtekeningen en de overige administratie, net als een 

selectie van ‘topvondsten’ bevinden zich in het Stadhuis 

aan de Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht. Het 

resterende vondstmateriaal bevindt zich in het centrale 

archeologische depot van de gemeente Utrecht.
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