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Samenvatting

In opdracht van de afdeling Stedelijke Omgeving van de 

gemeente Utrecht is in de periode van april tot en met juli 

2017 het Oudkerkhof in de Utrechtse binnenstad opnieuw 

ingericht, waarbij diverse bodemverstorende ingrepen van 

kleine omvang zijn uitgevoerd. Voor het plangebied geldt 

een hoge archeologische waarde en de bodemverstorende 

werkzaamheden in het Oudkerkhof zijn daarom archeolo-

gisch begeleid. Deze begeleiding, uitgevoerd door afde-

ling Erfgoed van de gemeente Utrecht, heeft betrekking 

gehad op het verplaatsen van tien kolken en het plaatsen 

van een fietsenrek.

Op basis van historische bronnen en eerdere archeolo-

gische onderzoeken in het Oudkerkhof kon worden ver-

moed dat in het huidige plangebied archeologische resten 

vanaf de Romeinse tijd tot in de nieuwe tijd aanwezig zijn. 

In de Romeinse periode stroomde de hoofdgeul van de 

Rijn op de plek van het huidige Oudkerkhof. Gedurende 

de vroege en late middeleeuwen schoof deze zo’n 80 m in 

noordelijke richting op tot aan de Minrebroederstraat. In 

het verleden zijn in het Oudkerkhof palen en planken van 

middeleeuwse beschoeiingen of grondkeringen aangetrof-

fen, funderingen van het middeleeuwse Vleeshuis, twee 

menselijke begravingen uit de achtste eeuw na Chr., 

twee overwelfde riolen van baksteen met een onbekende 

datering en een dikke, dertiende-eeuwse ophogingslaag. 

Van de zestien kleine putjes die werden gegraven tijdens 

het verplaatsten van de straatkolken en het plaatsen van 

een fietsenrek, was in er in zeven enkel lichtbruin, recent 

aangebracht zand te zien. In acht putten werd de boven-

kant van de dertiende-eeuwse ophogingslaag waargeno-

men. Er werden geen overige sporen aangetroffen. Er zijn 

in totaal 176 vondsten geborgen die met zekerheid aan 

de middeleeuwse ophogingslaag te relateren zijn. Het 

betreft aardewerk, natuursteen, keramisch bouwmateriaal 

en vooral dierlijke botten. Mogelijk houden de botten 

verband met activiteiten in het nabijgelegen Vleeshuis. 

Al in de negentiende eeuw was bekend dat in de bodem 

rondom het stadhuis grote hoeveelheden dierlijk botma-

teriaal aanwezig waren. Zo was de bedding van de Oude 

Rijn op de plek van de huidige Ganzenmarkt (direct ten 

noorden van het stadhuis) grotendeels hiermee gedempt. 

Mogelijk werd het slachtafval ook gebruikt bij het dicht-

gooien van een geuldepressie in het Oudkerkhof.
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Afb. 1.1 De onderzoekslocatie op gemeentelijk en landelijk niveau.
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1 Inleiding

In opdracht van de afdeling Stedelijke Omgeving van de 

gemeente Utrecht is in de periode van april tot en met juli 

2017 het Oudkerkhof in de Utrechtse binnenstad opnieuw 

ingericht. De werkzaamheden bestonden onder andere 

uit herbestrating, het verwijderen van bomen, het graven 

van plantvakken voor nieuwe bomen en het verplaatsen 

van kolken en lichtmasten. Het plangebied heeft een 

lengte van ca. 170 m, de breedte ervan bedraagt 12 tot 

15 m (oppervlakte: ca. 0,23 ha). Er is voorafgaand aan 

de herinrichting geen archeologisch bureauonderzoek of 

Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd. Op basis van 

historische bronnen en archeologische onderzoeken in de 

directe omgeving kon namelijk reeds worden geconclu-

deerd dat in het plangebied archeologische resten vanaf 

de Romeinse tijd tot in de nieuwe tijd konden worden 

aangetroffen (zie hoofdstuk 2). 

Volgens de Archeologische waardenkaart van de ge-

meente Utrecht geldt voor het huidige plangebied een 

hoge archeologische waarde. Deze hoge archeologische 

waarde voor dit gebied is gebaseerd op de ligging in de 

historische binnenstad van Utrecht. In gebieden met een 

hoge archeologische waarde is het uitvoeren van bodem-

verstorende werkzaamheden met een oppervlakte groter 

dan 50 m2 en dieper dan 50 cm beneden het huidig maai-

veld zonder of in afwijking van een archeologievergunning 

niet toegestaan. Er is daarom op 7 juli 2016 door afdeling 

Stedelijke Omgeving gemeente Utrecht een archeologie-

vergunning aangevraagd voor de geplande werkzaam-

heden. Op 21 juli 2016 is er een archeologievergunning 

verleend door afdeling Erfgoed gemeente Utrecht.

Personeel

De archeologische begeleiding is uitgevoerd door J.S. van 

der Kamp van de afdeling Erfgoed gemeente Utrecht. De 

aansturing vanuit deze afdeling lag in handen van A.M. 

Bakker. De technische uitwerking van de archeologische 

velddocumentatie en het vondstmateriaal is uitgevoerd 

door J.S. van der Kamp, die tevens het aardewerk deter-

mineerde en deze rapportage heeft geschreven. Vanwege 

Afb. 1.2 Oudkerkhof voorafgaand aan de herinrichting, gezien in oostelijke richting (foto genomen op 21 maart 2017).
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Afb. 1.3 Het plangebied (stippellijn), gezien in westelijke richting (bron: REO 2016, 6).

de geringe resultaten van het onderzoek en de kleine 

hoeveelheid vondstmateriaal zijn er geen archeologische 

specialisten ingeschakeld tijdens de uitwerking en rappor-

tage. A.M. Bakker is verantwoordelijk voor de redactie, R. 

de Kam deed de eindredactie. De kaarten en afbeeldingen 

van dit rapport zijn gemaakt en/of bewerkt door E. van 

Wieren.
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2 Historische achtergrond en 
archeologische context

2.1 Historische achtergrond

De oudste sporen en vondsten die in het plangebied van 

het Oudkerkhof kunnen worden aangetroffen dateren uit 

de periode dat op het Domplein een Romeinse castellum 

(legerplaats) functioneerde, vanaf ca. het midden van 

de eerste eeuw na Chr. Het huidige plangebied bevindt 

zich in de rivierzone ten noorden van het Romeinse fort. 

Na het vertrek van de Romeinen rond 270 na Chr. werd 

het rustig in Utrecht, al tonen vierde- en vijfde-eeuwse 

vondsten op het Domplein aan dat er bewoning heeft 

bestaan. Pas in de zevende eeuw lijkt de bevolkingsom-

vang weer toe te nemen en werd de eerste kerk gebouwd. 

De kans op het aantreffen van vondsten en sporen uit 

de periode van 50 tot 750 na Chr. in het plangebied van 

het Oudkerkhof werd echter ingeschat als zeer gering 

vanwege de meanderende rivier die hier heeft gestroomd. 

Archeologische resten uit de Romeinse en Merovingische 

periode zijn waarschijnlijk verspoeld. 

De Karolingische periode en late middeleeuwen

Het verwachtingspatroon voor het huidige plangebied ver-

andert voor de periode vanaf het midden van de achtste 

eeuw. Ten westen van de bisschoppelijke burcht ontstond 

rond deze periode een handelswijk, gelegen op de plek 

waar enkele eeuwen eerder de westelijke Romeinse 

vicus had bestaan. Deze handelswijk, gesitueerd op de 

zuidelijke oever van de Rijn, wordt in latere schriftelijke 

bronnen aangeduid als ‘Stathe’, wat zoiets als ‘aanleg-

plaats’ betekende.1 Het ontstaan van Stathe is vaak in de 

tiende eeuw geplaatst, maar archeologische vondsten in 

dit gebied doen een oudere datering vermoeden. In 1933 

onderzocht Th. Haakma Wagenaar de funderingen van de 

Buurkerk, die in de elfde eeuw in het hart van de handels-

wijk gebouwd werd. Hij trof tijdens zijn graafwerkzaamhe-

den een grote hoeveelheid Romeins en Karolingisch aar-

dewerk aan. In 1992 kwam een deel van dit Karolingische 

aardewerk tevoorschijn in de collectie van het Provinciaal 

Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 

(PUG). Deze werden vervolgens bestudeerd en gepubli-

ceerd door C.A.M. van Rooijen.2 Het bleek te gaan om 

33 scherven Badorf-aardewerk, die bijna allemaal zijn 

versierd met radstempels, banden of beschildering. 

Bovendien bestaan bijna alle scherven uit rand-, oor- of 

tuitfragmenten. Dit vormt een zeer sterke aanwijzing dat 

het een selectie van een veel grote hoeveelheid aardewerk 

vormt. De onversierde wandfragmenten zijn vermoedelijk 

destijds weggegooid. Van Rooijen dateert het aardewerk 

grotendeels in de negende eeuw, maar enkele fragmenten 

van tuitpotten van het type W VI3 moeten daarentegen 

vóór 775 worden gedateerd. Hiermee is het ontstaan van 

de handelswijk Stathe kort na het midden van de achtste 

eeuw te plaatsen.

De groei van de Utrechtse bevolking en die van Stathe in 

het bijzonder leidde in de elfde eeuw tot de bouw van de 

eerste Buurkerk in het hart van de handelswijk. Alhoewel 

deze bouw mede het gevolg was van de reorganisatie van 

het Utrechtse kapittelwezen aan het begin van de elfde 

eeuw, duidt het tevens op een groeiende bevolking van dit 

grote parochiegebied en vermoedelijk van de handelswijk 

Stathe in het bijzonder. De handelswijk vervulde in de 

elfde en twaalfde eeuw dan ook een belangrijke functie 

voor de stad en de inwoners ervan hadden grote invloed 

op de dagelijkse gang van zaken. In de loop van de 

twaalfde eeuw hielden de Utrechtse kooplieden zich, be-

halve met het regionale handelsverkeer, vooral bezig met 

de Rijnhandel. Stathe breidde zich in die tijd langzaam 

uit richting het Oudkerkhof en vermoedelijk ook naar 

het zuiden, langs de nieuw gegraven gracht. Door latere 

bewoning en diverse grote stadsbranden (bij voorbeeld in 

1131 en 1173) hebben we echter weinig detailinformatie 

over de stedelijke bebouwing in de twaalfde eeuw. Het 

bouwen van stenen huizen was in deze periode echter 

voorbehouden aan de stedelijke elite: bisschop, proosten, 

kanunniken, ministerialen en een kleine groep vermo-

gende burgers. Zo werden in de Choorstraat 7 in het hart 

van Stathe resten van een tufstenen huis waargenomen.

Ook voor het plangebied van het Oudkerkhof is de 

ontwikkeling van Stathe van belang. Hoewel het plange-

bied buiten deze oudste kern van stedelijke bebouwing 

lijkt te vallen, zijn er in de directe omgeving vanaf ca. 

800 na Chr. en mogelijk al eerder sporen van menselijke 

activiteit aanwezig. Eikenhouten palen uit het begin van 

de negende eeuw ter plaatse van het stadhuis wijzen 

op activiteit aan de zuidkant van de oude Rijnloop (zie 

paragraaf 2.2).4 Het is goed mogelijk dat als reactie op 

de ontwikkelingen in Stathe zich in de loop van de elfde 

eeuw bebouwing begon te ontwikkelen ter plaatse van het 

huidige stadhuisblok. Waarschijnlijk ontwikkelde zich hier 

net als op de noordelijke oever van deze oude rivierloop 

haaks op het water georiënteerde percelen. Het tufstenen 

huis Lichtenberg verrees op het meest westelijke hiervan, 

van de andere percelen op deze oever is weinig bekend. 

Duidelijk is dat de zich tot ergens in de veertiende eeuw 

ter plaatse van de Ganzenmarkt bevindende watervoe-

rende Rijnloop van grote invloed was op de ontwikkeling 
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van dit gebied (zie afb. 3.2). Deze waterloop was feitelijk 

het natuurlijke verlengde van het noordelijke gedeelte 

van de Oude gracht. Tot in de veertiende eeuw worden 

percelen aan de Ganzenmarkt dan ook aangeduid als 

liggend aan de Oudegracht. Hoewel dus in de directe 

nabijheid van Stathe en haar ontwikkeling is het waar-

schijnlijk dat de verstedelijking langs de Ganzenmarkt/

Minrebroederstraat pas later intreed. Met name het ver-

krijgen van stadsrechten in 1122 en het ontstaan van de 

stadsomwalling zal hiertoe een impuls hebben gegeven. In 

de loop van de dertiende eeuw, waarschijnlijk als reactie 

op de stadsbrand van 1253, begon zich ter plaatse van 

het stadhuisblok een meer dichtere bebouwing te ontwik-

kelen. Aanzienlijke huizen en bijvoorbeeld de Utrechts 

vleeshal (zie onder) kregen hier een plaats. Direct ten oos-

ten van het huis Compostel (Ganzenmarkt 24-26) lag de 

immuniteit van de Janskerk met daarop tot de vroege der-

tiende eeuw claustrale bebouwing. De zuidgrens daarvan 

vormde de oude Rijnarm, de huidige Minrebroederstraat. 

Deze ontleent haar naam aan het Franciscanerklooster, 

dat zich in 1246 eeuw in de zuidwestelijke hoek van de St. 

Jans immuniteit vestigde. Deze arm van de Oude Rijn werd 

gedurende de veertiende eeuw gedempt en met name de 

noordzijde hiervan, gelegen tussen Neude en de huidige 

Ganzenmarkt, kende een aanzienlijke bebouwing. Anders 

was dat met het bouwblok tussen het Oudkerkhof en de 

Minrebroederstraat. Op smalle percelen verrezen hier de 

woningen van ambachtslieden en minder vermogende 

burgers. In de voorafgaande periode was deze rivierzone 

te nat en drassig geweest om te gebruiken. Nu werd 

deze door drooglegging verkregen ruimte opgevuld met 

bebouwing.

De Utrechtse ‘vleeschhouwers’ en de moord op een 

burgemeester 

Direct ten zuidwesten van het Utrechtse stadhuis stond in 

de late middeleeuwen het onderkomen van de Utrechtse 

‘vleeschhouwers’ (voor de locatie hiervan: zie de letter ‘A’ 

in afb. 2.3).5 In 1844 schreef Van der Monde daarover: 

‘De Vleyshouwers: tot 1433 werd het westelijke gedeelte 

aan het Oude Kerkhof, de Korte Minrebroederstraat en 

de Vuilsteeg, aldus genoemd naar de Vleeschhal, welke 

op den Zuidoostenlijken hoek van het huis Hazenberch 

gelegen was.’6 Al in de negentiende eeuw was bekend dat 

in de bodem rondom het stadhuis grote hoeveelheden 

dierlijk botmateriaal aanwezig waren. Zo was de bedding 

van de Oude Rijn op de plek van de huidige Ganzenmarkt 

(direct ten noorden van het stadhuis) grotendeels 

Afb. 2.1 Schets en beschrijving van de beschoeiing die in 
1928 werd waargenomen ter hoogte van Oudkerkhof 16 
(maker onbekend). (Bron: Het Utrechts Archief, ‘Rioleering 
Oudkerkhof’, 27-09-1917, vervaardiger: Gemeentewerken 
Utrecht, catalogusnummer 216310.)
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hiermee gedempt. ‘Dit huis (Huis Compostelle) was 

gelegen tusschen de tegenwoordige Teelingstraat en de 

Schoutensteeg, aan de Ganzenmarkt, een der hoogste 

gedeelten der stad. Het dempen deze gracht, in lateren 

tijd, is oorzaak dat de huizen aldaar, ten Oosten, geene 

zuivere welwaters putten bezitten: bij het graven toch 

wordt bevonden, dat de vulling voor een groot gedeelte 

geschied is met beenderen en andere afval der vleesch-

houwers, die in den omtrek van het oude Vleeschhuis, 

oudtijds op den hoek van het Oude Kerkhof en achter het 

stadhuis, woonden.’7

Het vertrek van de vleeshouwers van deze locatie langs 

de Oudegracht in de jaren 1432/1433 hield verband met 

de gebeurtenissen enkele jaren eerder. Het eerste kwart 

van de vijftiende eeuw was een rumoerige periode voor 

de stad Utrecht, waarin twee families, de Lichtenbergers 

en de Lockhorsten, streden om de macht. Diverse 

gilden kozen partij en sloten zich aan bij één van de 

twee kampen, waarbij de vleeshouwers kozen voor de 

zijde van de Lockhorsten. Een belangrijke speler in de 

tweestrijd was Beernt Proys, afkomstig uit een machtige 

Utrechtse patriciërsfamilie en woonachtig in het stads-

kasteel Proysenburch aan de Oudegracht. Beernt was een 

welgesteld man en bezat diverse huizen in Utrecht en vele 

stukken land daarbuiten. In 1384 werd hij voor de eerste 

maal schepen, van 1389 tot 1410 was hij schout en in 

1421 en 1425 was hij zelfs burgemeester van de stad. 

Beernt had zich aangesloten bij de Lichtenbergers, maar 

moest deze keuze uiteindelijk met de dood bekopen.

In 1423 overleed bisschop Frederik van Blankenheim. De 

Lichtenbergers schoven Rudolf van Diepholt als kandidaat 

naar voren, terwijl de Lokhorsten kozen voor Zweder 

van Kuilenburg. Onder druk van Beernt Proys kozen 

de kanunniken uiteindelijk voor Rudolf van Diepholt. 

Door toedoen van Philips van Bourgondië werd in 1425 

echter toch Zweder van Kuilenburg bisschop van Utrecht. 

Hij beloofde de Lichtenbergers dat hij de verbannen 

Lokhorsten buiten de stad zou houden, maar kwam zijn 

belofte niet na. Plunderend en moordend trokken de 

ballingen door de Utrechtse straten, versterkt door leden 

van het vleeshouwersgilde. Zij vormden een geduchte 

partij in dit gewapende conflict. Vanwege de aard van hun 

werkzaamheden was namelijk bepaald dat deze gildele-

den als enigen met lange messen door de stad mochten 

lopen. Op 21 augustus 1425 drongen ze het huis van 

burgemeester Beernt Proys aan de Oudegracht binnen. 

Zonder medelijden hakten de vleeshouwers in op de oude 

man, die al enkele dagen met jicht in bed lag, en lieten 

hem voor dood achter. Daarna zetten ze hun plundertocht 

voort, maar keerden terug naar het huis van de burge-

meester nadat ze hadden gehoord dat hij nog leefde. 

Deze tweede aanval werd Beernt fataal.8 De moordenaars 

bleven ongestraft. Nadat de leden van het vleeshouwers-

gilde in 1432 wederom door de Lockhorsters werden 

ingezet in de strijd, besloot de Raad het gilde op te heffen 

en de leden onder te brengen bij diverse andere gilden. 

Het vleeshuis bij de Stadhuisbrug werd buiten gebruik 

gesteld en vervangen door twee nieuwe vleeshuizen aan 

de Voorstraat en de Lange Nieuwstraat.9

2.2 Eerder uitgevoerd archeologisch 
onderzoek

Op drie momenten in het verleden zijn er op het 

Oudkerkhof archeologische waarnemingen gedaan. De 

oudste daarvan vond plaats in 1928, toen palen en plan-

ken van een beschoeiing werden aangetroffen. Helaas is 

niet bekend waaruit de werkzaamheden bestonden of wie 

de archeologische waarneming heeft gedaan. De palen en 

planken werden ingemeten ten opzichte van de gevels en 

werden geschetst op een gemeentelijke rioleringskaart uit 

1917. De palen bevonden zich 2,40 tot 2,54 m vanaf de 

voorgevel van het pand. Op een diepte van ca. 1 m onder 

straatniveau werden ter hoogte van Oudkerkhof 16 resten 

van een houten beschoeiing aangetroffen (afb. 2.1). 

Deze bestond uit een rij van drie houten palen met een 

onderlinge afstand van 1,3 en 1,4 m. De palen hadden 

diameters van 10 cm (twee maal) en 12 cm. Ten zuiden 

van de palen bevonden zich beschoeiingsplanken met een 

dikte van 3 cm. Dit lijkt te betekenen dat de beschoeiing 

behoorde tot een watergang die zich ten noorden van de 

beschoeiing bevond, dus min of meer onder de panden 

aan de noordzijde van het Oudkerkhof. Ten zuiden van 

deze plank werden scherven aangetroffen (waarover 

verder niets bekend is). Van de palen en planken wordt 

vermeld dat ze ’geheel verweerd’ zijn. 

In oktober 1933 werden door de Bouw- en Woningdienst 

van gemeente Utrecht rioleringswerkzaamheden uitge-

voerd. Tijdens deze werkzaamheden werden onder meer 

in Oudkerkhof archeologische sporen aangetroffen, 

namelijk ter hoogte van nr. 15-17 en op de hoek met de 

Domstraat (zie resp. de letters A en B in afb. 2.2). Bij deze 

eerste waarneming wordt vermeld:

 ‘Oud Kerkhof midden voor perceel 15-17 bij ontgraving 

in Oct. 1933 op ± 2,00 m beneden het straatpeil ter 

plaatse gevonden een behakte eiken paalstuk zwaar ± 

18x10 cm, lang ± 50 cm, gording van behakt eikenhout 

zwaar ± 10x12 cm, lang ± 2,00 m, benevens resten van 

hout en beenderen.’ Bij de tweede waarneming wordt 

geschreven: ‘Oud Kerkhof hoek Domstraat, bij ontgraving 

in Oct. 1933 op ± 1,80 m beneden het straatpeil per 

plaatse gevonden eenige resten van behakte eiken palen, 

benevens fragmenten van zwaar geconstrueerd metsel-

werk.’ Over de verblijfplaats van eventuele vondsten, 

monsters en documentatie van beide waarnemingen is 

helaas niets bekend.
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Afb. 2.2 Uitsnede van een plattegrond van een gedeelte van de zuidelijke binnenstad van Utrecht met aanduiding van in de grond 
gevonden resten van eiken palen, een oud riool en metselwerk in de omgeving van het Oudkerkhof en Lepelenburg, anonieme 
pentekening, 1933, met vondsten mogelijk te dateren rond 1100 (bron: Het Utrechts Archief cat. nr. 27549).

De archeologische begeleiding in 1977

Tijdens rioleringswerkzaamheden van augustus tot en 

met oktober 1977 in het Oudkerkhof is een archeolo-

gische begeleiding uitgevoerd.10 Op de hoek van de 

Korte Minrebroederstraat en het Oudkerkhof werd de 

zuidoostelijke hoek (A in afb. 2.3) gevonden van wat eens 

het Vleeshuis achter het stadhuis was. De fundamenten 

rustten gedeeltelijk op paaltjes, die in een afvalpakket met 

dertiende-eeuwse scherven geslagen waren. De fundering 

was 1,45 m breed en was vervaardigd van kloostermop-

pen met afmetingen van 31x14x7 cm. De onderkant 

ervan lag op 3,1 m onder straatpeil (=2,25 m+NAP). Aan 

de binnenzijde van de fundering werden resten van twee 

keldervloeren aangetroffen. De onderste vloer (niet uit 

de bouwtijd van de Vleeshal) bestond uit plavuizen van 

16,5x16,6x2 cm. Daarboven lag een vloer van bakste-

nen (24x12x5 cm, zeventiende eeuw). Na de hierboven 

beschreven onrusten in de eerste helft van de vijftiende 

eeuw is het vleeshouwersgilde opgeheven en werd de 

Vleeshal veranderd in een gevangenis, om later te worden 

gebruikt als stads(wijn)kelder. Het werd afgebroken in het 

midden van de negentiende eeuw. 

Een tweede vondst bestond uit restanten van beschoei-

ingen en/of grondkeringen (B in afb. 2.3), gemaakt van 

palen met planken aan de zuidzijde (dus net als tijdens 

de waarneming in 1928 en 1933). Aan weerszijden van de 

houtconstructie en daarboven werd alleen maar dertiende-

eeuws materiaal gevonden. De grond waarin deze 

scherven lagen bestond voornamelijk uit een homogeen, 

venig pakket van soms wel 2 m dik. Het moet in een 

vrij korte tijd in de dertiende eeuw zijn opgebracht en 

strekte zich uit over de gehele lengte van het Oudkerkhof. 

Daarnaast werden er enkele losse eikenhouten palen 

aangetroffen (C, D, E en G in afb. 2.3), waarvan een deel 

zal hebben uitgemaakt van een beschoeiing/grondkering. 

De palen ter hoogte van letter D in afb. 2.3 bevonden zich 

ter hoogte van de hierboven beschreven waarneming uit 

1928. Van de vele kleine paaltjes (waaronder nogal wat 

van berkenhout), die her en der in de rioolsleuf opdoken, 

kon geen samenhangend beeld verkregen worden. 

Halverwege het Oudkerkhof (E in afb. 2.3) werden resten 

van twee menselijke begravingen aangetroffen en iets 

oostelijker enkele losse menselijke botten (waaronder 

een schedel; F in afb. 2.3). De skeletten lagen op 2,00 

tot 2,4 m+NAP (ca. 3,4 tot 3,8 m onder straatniveau). 

De graven, die enigszins verstoord waren, lagen oost-

west. De graven lagen in zanderige klei, waarin zich vrij 

wat Romeins materiaal bevond, maar ook een aantal 

twaalfde- en dertiende-eeuwse scherven. De dikke laag 

met dertiende-eeuw afval lag slechts 10 tot 30 cm boven 

de skeletdelen, zodat ‘verontreiniging’ van bovenaf niet 

geheel uitgesloten kan worden. Een houten paal ging door 

een van de graven heen, maar werd weer afgedekt door 

de dertiende-eeuwse laag. Hoekstra schreef dat de graven 

gezien hun oost-west oriëntatie moesten dateren uit de 

tijd van het Christendom en dus van na 690 na Chr. zullen 

stammen. Bovendien zijn ze ouder dan de dertiende-

eeuwse afvallaag die eroverheen ligt. Na de publicatie 

van de gegevens is er een 14C-datering uitgevoerd door 

het Laboratorium voor Algemene Natuurkunde van de 

Rijksuniversiteit Utrecht. Eén hiervan heeft betrekking op 
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Afb. 2.3 Kaart van de waarnemingen op het Oudkerkhof in 1977 (bron: Hoekstra 1980, 14).  
A: plaats van het voormalige Vleeshuis (later Stadskelder) volgens het kadastrale minuutplan. Zwart: de gevonden fundamenten. B: 
restanten van een dertiende-eeuwse beschoeiing of grondkering. C: palen die op één rij liggen met B. D: palen. Hier werd in 1928 
een deel van een beschoeiing gevonden. E: begravingen in situ. F: mensenschedel. G: twee palen en twee haaks op elkaar staande 
overwelfde riolen.

de menselijke begravingen van het Oudkerkhof. De date-

ring bedraagt 690-780 na Chr. Mogelijk dankt de straat 

zijn naam aan de aanwezigheid van deze begraafplaats.11 

Aan de oostzijde van het Oudkerkhof (G in afb. 2.3) 

werden twee haaks op elkaar staande, overwelfde riolen 

van baksteen gevonden. Hierover werden geen nadere 

details beschreven.

De conclusies van de waarnemingen in 1977 zijn de 

volgende: Tussen 690 en 780 hebben er menselijke be-

gravingen plaatsgevonden. Het maaiveld zal destijds rond 

3,60 m+NAP hebben gelegen, dus maximaal ca. 2,2 m 

lager dan thans het geval is. In de dertiende eeuw moet er 

een flinke ophoging van zuid naar noord hebben plaatsge-

vonden, zoals uit de bouw van de grondkeringen en uit op 

sommige plaatsen waargenomen steil zuid-noord hellende 

lagen bleek. Dit zou kunnen wijzen op het dichtgooien 

van de resten van een stroomgeul die, naar men algemeen 

aanneemt, door de Minrebroederstraat gelopen heeft. 

Maar er kan niet alleen van ophoging sprake zijn; er moet 

ook verlaging (door afgraving of afspoeling) geweest zijn, 

want het pakket met dertiende-eeuws afval reikte tot vlak 

boven de begravingen. 
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Afb. 3.1 Rivierlopen in de binnenstad van Utrecht (M. van Dinter, 2012). Het plangebied van het Oudkerkhof is aangegeven met een 
brede rode lijn in het midden van de afbeelding. 
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3 Landschappelijke context

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.12 Dit dekzand is 

door stromend water gemakkelijk te eroderen, waardoor 

rivierlopen zich snel kunnen verleggen.13 Door deze zich 

verleggende 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.14 De activiteit van 

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

de vroege middeleeuwen af als gevolg van toenemende 

afwatering via de Hollandsche IJssel en de Lek. Hoewel de 

Rijn en de Vecht gedurende de vroege middeleeuwen wel 

bevaarbaar bleven, zijn er duidelijke aanwijzingen voor 

verlanding van beide rivieren in deze periode.15 Uit recent 

archeologisch onderzoek in Vinex-locatie Leidsche Rijn 

ten westen van Utrecht is gebleken dat de Oude Rijn in de 

zesde eeuw na Chr. gereactiveerd werd, maar veel kleiner 

en ondieper bleef dan de rivierbedding die de bijbeho-

rende meandergordel had gevormd. De diepste delen van 

de rivier begonnen blijkens 14C-dateringen in de elfde 

eeuw na Chr. te verlanden.16 Na afdamming van de Rijn bij 

Wijk bij Duurstede in 1122 eindigde de activiteit van Rijn 

en Vecht helemaal.

De Oude Rijn in de Utrechtse binnenstad

Er wordt over het algemeen van uit gegaan dat het deel 

van de huidige Oudegracht tussen de Stadhuisbrug 

(aan de zuidoostzijde) en de Drakenburgstraat (aan 

de noordwestzijde) een restant van de Oude Rijn is en 

deze doorliep richting het oosten ter hoogte van de 

Ganzenmarkt en de Minrebroederstraat (zie afb. 3.2). In 

de Romeinse periode lag de rivierbedding ter hoogte van 

Oudkerkhof, wat betekent dat de Oude Rijn op dit punt 

in een periode van zo’n 1000 jaar ca. 80 m in noordelijke 

richting is opgeschoven. Tijdens diverse archeologische 

onderzoeken in de directe omgeving van het plangebied 

zijn in het verleden dan ook regelmatig rivierafzettingen 

en beschoeiingen aangetroffen. Daarnaast zijn tijdens 

deze onderzoeken Romeinse, vroegmiddeleeuwse, laat-

middeleeuwse en vroegmoderne lagen en vondsten een 

terugkerend verschijnsel. In 1998 en 1999 bijvoorbeeld 

is er een grote opgraving uitgevoerd op de plek waar 

nu de achtervleugel van het stadhuis staat (letter ‘A’ in 

afb. 3.2).17 Afgezien van een groot aantal gebouwresten 

daterend vanaf de dertiende eeuw werd er een dertiende-

eeuwse ophogingslaag aangetroffen. Aan de noordzijde 

van het opgravingsterrein werden onder deze ophogings-

laag restanten van een lichte beschoeiing aangetroffen, 

Afb. 3.2 Detail van de rivierlopen in de binnenstad van Utrecht.
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die aan de binnenzijde was verstevigd met tufsteen. De 

beschoeiing, die op geen enkele manier met zekerheid 

gedateerd kon worden, lijkt te stammen uit de eindfase 

van de Rijn, die in de dertiende eeuw te plaatsen is. Ten 

zuiden van deze laatste fase van de Oude Rijn werden 

verschillende oeverzones van de rivier aangetroffen. In de 

natuurlijke ondergrond waren steeds weer duikende lagen 

met archeologisch vondstmateriaal te zien die in noor-

delijke richting opschoven. In het zuidelijke deel van de 

opgraving liepen de (mogelijk) twaalfde-eeuwse lagen in 

de rivierbedding tegen een soort van dijklichaam op. Dit 

dijklichaam bestond uit een aantal lagen lichtgrijze klei 

met veel plantenresten. Op basis van het vondstmateriaal 

kan de dijk in de tiende eeuw worden gedateerd. Enkele 

eikenhouten palen in de omgeving van het dijklichaam, 

onderdeel van een onbekende structuur zoals een gebouw 

of omheining, hebben een dendrodatering aan het begin 

van de negende eeuw.
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4.1 Archeologische verwachting

Op basis van deze eerdere onderzoeken, met name 

de archeologische begeleiding uit 1977, kan worden 

vermoed dat de bodemopbouw in het plangebied van het 

Oudkerkhof bestaat geul- en beddingafzettingen van de 

Romeinse Rijn, die in noordelijke richting is gemigreerd. 

In deze afzettingen kan dan ook Romeins vondstmateriaal 

worden verwacht. Op en door deze afzettingen heen kun-

nen zich sporen uit de vroege middeleeuwen bevinden, 

waaronder achtste-eeuwse menselijke begravingen. Op 

een onbekend moment in de negende tot vroege der-

tiende eeuw lijkt er wederom een rivier door het plange-

bied gestroomd te hebben, mogelijk gebruikmakend van 

een depressie die de Romeinse geul had achtergelaten. 

Daarbij is een deel van de bodemopbouw geërodeerd tot 

vlak boven de achtste-eeuwse graven. Deze rivierbedding 

lijkt in zijn eindfase te zijn beschoeid, mogelijk aan het 

begin van de dertiende eeuw. In de dertiende eeuw werd 

vervolgens een tot 2 m dik ophogingspakket aangebracht. 

In dit antropogene ophogingspakket kunnen bewo-

ningsresten vanaf de late dertiende eeuw tot aan heden 

aanwezig zijn.

De bodemlagen en antropogene sporen die verwacht kun-

nen worden zijn: geul-, bedding- en oeverwalafzettingen 

uit de Romeinse periode, vroegmiddeleeuwse menselijke 

begravingen, mogelijk andere vroegmiddeleeuwse sporen 

die verband houden met de handelswijk Stathe, geulafzet-

tingen uit de periode van ca. 800-1200, beschoeiingen 

van (de eindfase van?) deze geul (uit de vroege dertiende 

eeuw?), een dertiende-eeuws ophogingspakket/opvulling 

van de geulbedding, post dertiende-eeuwse sporen, zoals 

funderingen, muren, kelders, restanten van de Vleeshal, 

water- en beerputten, kuilen, palen, paalkuilen, afvalkui-

len, etc. 

4 Doel, onderzoeksvragen en 
methode  

Afb. 4.1 Gezicht in het Oudkerkhof te Utrecht uit het oosten, vermoedelijk in 1927. Op de achtergrond het Stadhuis (Stadhuisbrug 
1). Op de foto is goed te zien dat het straatniveau halverwege Oudkerkhof aanzienlijk hoger is dan aan de west- en oostzijde. 
(Vervaardiger foto: E.A. van Blitz en Zn., collectie Het Utrechts Archief, catalogusnummer 41834). 
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NAP-hoogte van de eventuele sporen

Het huidig maaiveld ligt rond 5,10 m+NAP aan de west-

zijde van het Oudkerkhof, rond 5,75 m+NAP halverwege 

de straat en rond 4,75 m+NAP aan de oostzijde (afb. 4.1). 

Er zijn weinig NAP-maten bekend van de in het verleden 

aangetroffen archeologische resten. Dit kan er wel gezegd 

worden: de achtste-eeuwse graven lagen op 2,0 en 2,4 

m+NAP en waren ingegraven in de Romeinse bedding-/

geulafzettingen. Het achtste-eeuwse maaiveld zou rond 

3,6 m+NAP gelegen kunnen hebben. De onderkant van 

de dertiende-eeuwse ophoging/opvulling van de bedding 

(uit ca. 800-1200 na Chr.) lag iets boven de graven. Deze 

venige ophoging was op sommige plekken wel 2 m dik. 

De houten beschoeiingen werden afgedekt door deze 

dertiende-eeuwse laag. De bovenzijde van deze laag zou 

rond 4,5 m+NAP gelegen kunnen hebben. De onderzijde 

van de fundering van de middeleeuwse Vleeshal bevond 

zich op 3,1 m onder straatniveau (dus ca. 2,25 m+NAP) 

en lag in de dertiende-eeuwse ophoging. Volgens het 

milieukundig rapport bevindt het grondwater zich op ca. 

1,5 m onder maaiveld.18

4.2 Doel- en vraagstelling

Doelstelling

De doelstellingen van het archeologische onderzoek 

bestaan uit het onderzoeken en documenteren van even-

tueel aanwezige archeologische sporen en bodemopbouw 

(zowel antropogeen als natuurlijk) voorafgaand aan ver-

nietiging door het geplande grondverzet en veiligstellen 

van vondstmateriaal met het doel informatie te behouden 

die van belang is voor de kennisvorming van het verleden. 

Van de archeologische resten moet onder meer de aard, 

de ouderdom, de kwaliteit en de omvang worden bepaald. 

Vraagstelling

- Waaruit bestaat de natuurlijke bodemopbouw van het 

plangebied?

- Van wanneer dateren de oudste menselijke sporen en/of 

vondsten in het plangebied?

- Zijn er sporen die in verband gebracht kunnen worden 

met het Romeinse castellum, de beide vici of de vroegmid-

deleeuwse handelswijk Stathe?

- Waaruit bestraat de antropogene bodemopbouw in het 

plangebied?

- Waaruit bestaan de laat- en postmiddeleeuwse sporen?

Onderzoeksvragen

- Bestaat de ondergrond van het plangebied uit Romeinse 

bedding-, geul en/of oeverwalafzettingen? Zo ja, hoe diep 

liggen deze? Waaruit bestaan ze? Bevatten ze vondstmate-

riaal? Kunnen ze gedateerd worden? Zijn er aanwijzingen 

voor beschoeiingen uit de Romeinse periode? Zijn er 

aanwijzingen dat de Romeinse geul is opgeschoven in 

noordelijke richting?

- Zijn er sporen aanwezig uit de vroege middeleeuwen? Zo 

ja, hoe dateren ze? Hoe diep liggen deze? Waaruit bestaan 

ze? Zijn er nog meer menselijke begravingen aanwezig? 

Wat was de hoogte van het maaiveld in de vroege mid-

deleeuwen? Hebben deze eventuele vroegmiddeleeuwse 

sporen een relatie met de handelswijk Stathe die zich ten 

zuidwesten van het plangebied heeft bevonden?

- Zijn er aanwijzingen voor hernieuwde rivieractiviteiten 

in het plangebied van het Oudkerkhof na de achtste 

eeuw? Zo ja, kunnen het begin en einde hiervan worden 

gedateerd? Waren deze hernieuwde rivieractiviteiten 

verantwoordelijk voor het verspoelen van een deel van de 

vroegmiddeleeuwse bodemopbouw, zoals Hoekstra (1980) 

suggereerde?

- Uit welke periode dateren de palen/beschoeiingen die 

in het verleden meerdere malen zijn aangetroffen in het 

plangebied Oudkerkhof? Zijn er nog meer beschoeiings-

restanten aanwezig? Zo ja, waaruit bestaan deze? Welke 

houtsoorten zijn gebruikt? Zijn er meerdere fasen van 

beschoeiing te onderscheiden? Hebben ze een relatie 

met eventuele hernieuwde rivieractiviteiten na de achtste 

eeuw?

- Strekt de dertiende-eeuwse ophogingslaag zich uit over 

het gehele plangebied? Wat is de dikte van dit pakket en 

wat is de hoogteligging van de boven- en onderzijde? 

Waaruit is het pakket opgebouwd en welk vondstmateriaal 

is er in aanwezig? Is de dertiende-eeuws datering correct?

- Zijn er in het plangebied post-dertiende-eeuwse sporen 

aanwezig? Zo ja, waaruit bestaan deze en hoe dateren ze? 

Wat is hun hoogteligging en ruimtelijke verspreiding? Zijn 

er nog meer gemetselde riolen aanwezig, zoals in 1977 

werd vastgesteld aan de oostzijde van het huidig plange-

bied? Zijn er nog overblijfselen van de Vleeshal aanwezig 

in het plangebied?

4.3 Geplande werkzaamheden

In het kader van de herinrichting van Oudkerkhof zijn de 

volgende werkzaamheden en bodemingrepen uitgevoerd 

(afb. 4.2):

- Acht bomen aan de noordzijde van de rijbaan zijn 

verwijderd en vervangen door drie nieuwe exemplaren, 

eveneens aan de noordzijde van de rijbaan gesitueerd. 

Voor deze drie nieuwe bomen zijn er gaten van ca. 15 

m3 gegraven tot een diepte van ongeveer 1 m onder 

straatniveau. De vorm en afmetingen van deze kuilen zijn 

tijdens de werkzaamheden bepaald, onder meer op basis 

van wat er in de bodem werd aangetroffen. De drie nieuwe 

bomen staan geheel of gedeeltelijk op de locatie van een 

verwijderde boom. 

- De bestaande straatkolken (oppervlakte van ca. 60x60 

cm) zijn opgeschoven en werden vervangen door trot-

toirkolken (oppervlakte van ca. 30x50 cm). In totaal 

betreft het zestien kolken: zeven aan de noordzijde van 

de rijbaan en negen aan de zuidzijde. Voor deze nieuwe 

kolken zijn gaten van 1x1 m gegraven tot een diepte van 
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maximaal 1,2 m onder straatniveau. Aangezien de nieuwe 

kolken ten opzichte van de oude slechts over een korte 

afstand opschoven (variërend van enkele centimeters tot 

ca. 1 m) lagen de nieuw gegraven gaten grotendeels in 

de insteek van de oude kolken, waardoor er enkel recent 

aangebracht zand was te zien. De bestaande kolken 

waren aangesloten op de riolering onder het wegdek 

van Oudkerkhof. Ook de verplaatste kolken zijn hierop 

aangesloten. Deze nieuwe afvoerbuizen liggen op ca. 60 

cm onder maaiveld en bevinden zich volledig in een recent 

aangebrachte zandlaag. 

- Er zijn op diverse plekken fietsenrekken geplaatst. Deze 

staan op een betonnen voet, die tot ca. 45 cm onder de 

bovenkant van de trottoirverharding werd ingegraven. 

Vanwege deze geringe diepte zijn deze werkzaamheden 

niet archeologisch begeleid. In één geval echter (nr. 14 in 

afb. 4.1) maakte de civieltechnische uitvoerder melding 

van een aanzienlijke hoeveelheid aardewerkscherven in 

een recent aangebracht zandcunet onder de trottoirver-

harding. Daarop is een korte archeologische begeleiding 

uitgevoerd en zijn de vondsten geborgen. 

- De bestaande lichtmasten (type Pyke Koch) zijn ver-

plaatst. In totaal betreft het veertien masten: zeven aan 

de noordzijde van de rijbaan en zeven aan de zuidzijde. 

De betonnen voet van de Pyke Koch masten loopt door 

tot 0,5 m onder maaiveld. Er werd een gat van ca. 1x1 

m gegraven. De elektraleidingen voor deze verplaatste 

lichtmasten kwamen te liggen op een diepte van 60 cm 

onder straatniveau. Gezien de geringe ontgravingsdiepte 

zijn deze werkzaamheden niet archeologisch begeleid. 

- Voorafgaand aan de herbestrating is onder de nieuwe 

trottoirs de bovenste ca. 10 cm van het ophoogzand ver-

wijderd en vervangen door nieuw zand. Onder de nieuwe 

parkeervakken en de rijbaan werd tot ca. 50 cm onder 

maaiveld afgegraven, waarna een 50 cm dikke puinlaag 

is aangebracht. Deze beide ontgravingen zijn gezien de 

relatief beperkte ontgravingsdiepte niet archeologisch 

begeleid. 

Bodemvervuiling

In januari 2017 heeft Ingenieursbureau Land een ver-

kennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd, 

bestaande uit veertien boringen verspreid over de gehele 

lengte van Oudkerkhof (Dekens, 2017). Hieruit bleek dat 

de bodem tot ca. 1 à 1,5 m onder maaiveld bestaat uit 

matig fijn, zwak siltig zand. Daaronder bevindt zich in de 

meeste boringen een laag venig materiaal, terwijl lokaal 

een kleilaag is aangetroffen. In het gehele plangebied 

is de bodem tot een maximale diepte van 3,5 m onder 

maaiveld zwak tot sterk puinhoudend en lokaal baksteen-

houdend. Enkele boringen zijn gestaakt door de aanwe-

zigheid van puin. In de veenlaag zijn naast puin tevens 

botresten, aardewerk en een stukje koper waargenomen. 

In de ontgraven en geïnspecteerde grond is geen asbest-

verdacht materiaal aangetroffen. Wel is de bovengrond 

tot een diepte van ca. 1 m onder maaiveld incidenteel 

matig verontreinigd met zware metalen. De aanwezige 

Afb. 4.2 Tekening van de nieuwe situatie met de locatie van de 
diverse bodemverstorende ingrepen, te weten drie nieuwe bomen 
en zestien te verplaatsen kolken.
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Afb. 4.3 De puttenkaart.

verhoogde gehalten aan zware metalen zijn gerelateerd 

aan het voorkomen van een bijmenging met puin, 

baksteen, bot- en aardewerkresten en het stukje koper. 

Op het overige deel van de onderzoekslocatie zijn in de 

bovengrond geen verontreinigingen aangetoond of over-

schrijden de gehalten de achtergrondwaarde niet. De laag 

van 1 tot 2 m onder maaiveld is heterogeen verontreinigd 

met gehalten aan zware metalen die de interventiewaarde 

overschrijden. De verontreinigingen zijn met name 

aangetroffen in het veen en incidenteel in de zandlaag. In 

eerder uitgevoerd onderzoek zijn op grotere diepte lokaal 

gehalten aan zware metalen boven de interventiewaarde 

aangetroffen. In het grondwater zijn concentraties aan 

barium en naftaleen boven de streefwaarde aangetoond. 

Hoewel de verontreiniging niet is afgeperkt, kon op basis 

van de beschikbare resultaten, de dikte van de boven de 

interventiewaarde verontreinigde laag en de oppervlakte 

geconcludeerd worden dat de omvang meer dan 25 

m3 boven de interventiewaarde verontreinigde grond 

bedraagt en dat er sprake was van een geval van ernstige 

verontreiniging met zware metalen. De onderzoekers 

concludeerden dat de verontreiniging deel uitmaakt van 

een historische verontreiniging (stedelijke ophogingslaag). 

Alle werkzaamheden, inclusief de archeologische begelei-

ding, zijn uitgevoerd onder saneringsomstandigheden.

4.4 Methode van onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van 

de KNA versie 4.0, de BRL SIKB 4000 Archeologie en 

het Kwaliteitshandboek van Erfgoed gemeente Utrecht. 

Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht is conform BRL SIKB 

4000 Archeologie gecertificeerd voor de KNA protocollen 

Bureauonderzoek (protocol 4002), Programma van Eisen 

(protocol 4001), Inventariserend veldonderzoek, onder-

deel proefsleuven en onderdeel overig (protocol 4003) en 

Opgraven (protocol 4004). 

De werkzaamheden in het kader van de herinrichting von-

den plaats van oost naar west. De eerste archeologische 

begeleiding is uitgevoerd op 6 april 2017, de laatste op 

30 juni van dat jaar. Als gevolg van miscommunicatie is 

het uitgraven van de drie boomplantgaten en het ver-

plaatsen van de kolken in put 6, 7 en 8 niet archeologisch 

begeleid. Wel zijn er in put 6 en 7 door de grondwerker 

van de civieltechnische uitvoerder vondsten geborgen. 

Het verplaatsen van de kolken in put 15 en 16 is eveneens 

niet archeologisch begeleid omdat deze slechts een 

paar centimeter opschoven en de nieuwe trottoirkolken 

bovendien aanzienlijk minder diep hoefden te worden 

ingegraven dan de oude exemplaren. De kolk in put 17 

is uiteindelijk niet verplaatst vanwege een aanwezige 

gasleiding. Kortom, de archeologische begeleiding heeft 

betrekking op het verplaatsen van de tien kolken in put 1 

tot en met 5 en in put 9 tot en met 13. Daarnaast is in put 

14 het plaatsen van het fietsenrek archeologisch begeleid.

Het vrijgraven van de tien bestaande straatkolken en 

het graven van de gaten voor de nieuwe trottoirkolken 

is archeologisch begeleid. Daarbij is vondstmateriaal 

verzameld en is met de metaaldetector gezocht. Het enige 

spoor dat is waargenomen betreft de bovenkant van een 

dertiende-eeuwse ophogingslaag, die in zeven van de 



21 

Afb. 4.4 Het vrijgraven en verwijderen van de oude straatkolk in 
put 12. Hier is duidelijk te zien dat de kolk in z’n geheel werd 
omgeven door recent aangebracht zand.

putten aanwezig bleek. Het vondstmateriaal uit deze laag 

is verzameld per put. Aangezien de kolken slechts over 

een korte afstand werden opgeschoven (variërend van 

enkele centimeters tot ca. 1 m) lagen de nieuw gegraven 

gaten grotendeels in de insteek van de oude kolken, 

waardoor er in zeven putten enkel recent aangebracht 

zand was te zien. In twee putten was de bodemopbouw 

verstoord door aanwezige kabels en leidingen.
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5 Resultaten

Afb. 5.1 De uitgegraven put 2, gezien in westelijke richting.

Afgezien van de dertiende-eeuwse ophogingslaag werd 

geen enkel overig spoor aangetroffen. Dit is een gevolg 

van de beperkte omvang en diepte van de gegraven put-

ten en de grote mate van eerdere bodemverstoring.

Put 1: Deze put had een omvang van ca. 1,20x1,20 m 

en werd uitgegraven tot een diepte van zo’n 1 tot 1,1 m 

onder trottoirniveau (ca. 4,75 m+NAP), dus tot zo’n 3,65 

á 3,75 m+NAP. Op de bodem werd de bovenkant van een 

donkergrijze tot zwarte ophogingslaag zichtbaar. Deze 

zwarte laag werd in deze put echter verder niet vergraven. 

Er zijn in deze put geen vondsten aangetroffen.

Put 2: Ook deze put had een omvang van ca. 1,20x1,20 

m en werd uitgegraven tot een diepte van zo’n 1 tot 1,1 

m onder trottoirniveau (ca. 5,21 m+NAP), dus tot ca. 4,11 

á 4,21 m+NAP. De gehele put bestond tot op de bodem 

uit lichtbruin zand, dat recent is aangebracht (afb. 5.1). Er 

zijn in deze put dan ook geen vondsten aangetroffen.

Put 3: Aan de noordzijde van put 3 (0,90x1,70 m) kwam 

op een diepte van ca. 85 cm onder trottoirniveau (4,74 

m+NAP) de bovenkant van de donkergrijze tot zwarte 

ophogingslaag tevoorschijn (dus op ca. 3,89 m+NAP). Aan 

de zuidzijde liep het recente zand wel door tot helemaal 

onderin de 1,2 m diepe put. In de zwarte ophogingslaag 

was wat baksteengruis en mortel zichtbaar en werd een 

halve, veertiende-eeuwse kloostermop aangetroffen. Het 

is duidelijk dat deze zwarte ophogingslaag verrommeld 

was. In de putbodem bevond zich aan de noordzijde een 

onbekende leiding. De zwarte grond moet dus zijn terug-

gegooid in het cunet dat voor deze leiding is gegraven. 

Dat verklaart waarom deze laag in put 3 verrommeld was. 

Er zijn in deze put geen vondsten aangetroffen.

Put 4: Net als in de tegenoverliggende put 2 was er put 

in put 4 (1,15x1,55 m) alleen maar lichtbruin, recent 

aangebracht zand te zien. Op 1,2 m onder trottoirniveau 

(5,29 m+NAP) bevonden zich meerdere losse, recente 

bakstenen in het zand (dus op 4,09 m+NAP). Er zijn in 

deze put geen vondsten aangetroffen.

Put 5: Net als in put 4 was er in put 5 (0,80x1,10 m) 

slechts lichtbruin, recent aangebracht zand te zien. Het 

trottoirniveau lag rond 5,43 m+NAP. Er zijn in deze put 

geen vondsten aangetroffen.

Put 6 en 7: Het verplaatsen van de kolken in deze beide 

putten is uitgevoerd zonder archeologische begeleiding. 

De medewerker van de civieltechnische aannemer heeft in 

beide putten de bovenkant van de zwarte ophogingslaag 

gezien op een diepte van 90 cm á 1 m onder trottoirni-

veau. Dat trottoirniveau in put 6 bedroeg 5,51 m+NAP, 

in put 7 was dat 5,78 m+NAP. In beide putten zaten er 

vondsten in deze laag, die door de medewerker van de 

civieltechnische aannemer zijn verzameld. 

Put 8: Het verplaatsen van de kolk in deze put is uit-

gevoerd zonder archeologische begeleiding, maar de 

machinist van de civieltechnische aannemer heeft alleen 

recent zand gezien. Het trottoirniveau hier bedroeg 5,71 

m+NAP. Er zijn in deze put geen vondsten aangetroffen.

Put 9: Ook in put 9 (0,95x,140 m) kwam de bovenkant 

van de zwarte ophogingslaag in beeld (afb. 5.2). Ook 

ditmaal zijn er uit deze laag vondsten verzameld (na-

melijk 54 stuks). De bovenkant van de ophogingslaag 

bevond zich op 85 cm onder de bovenkant van de 

trottoirverharding (5,70 m+NAP), dus op ca. 4,85 m+NAP. 

Aangezien de put een diepte van 1,2 m kende, was het 

zwarte pakket zichtbaar tot een hoogte van 35 cm (afb. 

5.2). Tussen de vondsten bevinden zich relatief veel 

leisteenfragmenten.
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Afb. 5.3 De bovenkant van de dertiende-eeuwse ophogingslaag in put 10, gezien in noordelijke richting.

Put 10: Deze put (1,20x1,55 m) is uitgegraven tot ca. 1 m 

onder de bovenkant van het voormalig trottoirniveau (5,72 

m+NAP). Op een diepte van ongeveer 90 cm (dus rond ca. 

4,82 m+NAP) bevond zich de bovenkant van de zwarte 

ophogingslaag (afb. 5.3). Hierin werd veel vondstmateriaal 

aangetroffen. Uit deze put komt dan ook het grootste aan-

tal vondsten van de archeologische begeleiding (namelijk 

88 stuks). Het zijn voornamelijk dierlijke botten, maar ook 

aardewerkfragmenten en natuursteen. 

Put 11: In deze put (1,20x1,70 m) leek op ca. 50 cm 

onder bovenkant trottoirniveau (5,50 m+NAP) de zwarte 

ophogingslaag al te beginnen. Later echter bleek dat er 

een grote gresbuis (met een diameter van ca. 20 cm) 

noord-zuid georiënteerd, dwars door de put liep. De 

zwarte grond die op een diepte van 50 cm zichtbaar was, 

bleek te zijn teruggeworpen in de insteek van de gresbuis. 

Dat betekent ook dat de vondsten die zijn verzameld in 

deze put (zeventien stuks) niet met zekerheid aan de 

zwarte ophogingslaag kunnen worden toegeschreven. Er 

kan namelijk door de insteek van de gresbuis vermenging 

zijn opgetreden. De bovenkant van de zwarte laag was in 

het westprofiel van de put overigens goed te zien en leek 

daar onverstoord te zijn. Deze bovenkant bevond zich op 

ongeveer 75 cm onder de bovenkant van de voormalige 

trottoirverharding (dus op ca. 4,75 m+NAP). Afb. 5.2 De bovenkant van de dertiende-eeuwse ophogingslaag 
in put 9, gezien in noordwestelijke richting.



25 

Put 12: Wederom was in deze put (0,95x1,35 m) de 

bovenkant van de zwarte ophogingslaag zichtbaar. De 

bovenkant hiervan bevond zich op een diepte van ca. 70 

tot 75 cm onder de bovenkant van de bestrating (5,51 

m+NAP), dus op ca.4,76 m+NAP. In vergelijking met de 

putten 9, 10 en 11 werd er relatief weinig vondstmateriaal 

aangetroffen in deze laag.

Put 13: De zwarte ophogingslaag leek in eerste instantie 

ook hier weer zichtbaar, met name in het noordprofiel. 

Bij het uitgraven van de put (1,20x1,55 m) bleek echter 

dat de bodemopbouw was verrommeld en dat zelfs op 

1 m onder trottoirniveau (5,47 m+NAP) zich nog recent 

materiaal bevond. Dit bleek een gevolg van een noord-

zuid georiënteerde, betonnen (kabel?)goot aanwezig in de 

oostwand van de put. Bovendien bevond zich in de bodem 

van de put een oost-west georiënteerde, ijzeren leiding 

(mogelijk stadsverwarming). Kortom, de vulling van 

put 13 bestond nagenoeg geheel uit teruggeworpen en 

verrommelde grond in de insteek van zowel de betonnen 

goot alsook de ijzeren leiding. Het vondstmateriaal uit put 

13 is dus niet met zekerheid enkel aan de middeleeuwse 

ophogingslaag toe te schrijven. 

Put 14: Voor het plaatsen van een betonnen voet voor een 

fietsenrek was een gat van ca. 60 cm bij1,6 m gegraven 

tot een diepte van slechts 45 cm onder trottoirniveau 

(5,75 m+NAP). Er was slechts lichtbruin, grof zand zicht-

baar, dat recentelijk moet zijn aangebracht. Desondanks 

bevond er zich in dit zand een aanzienlijk hoeveelheid 

archeologisch vondstmateriaal, met name aan de zuid-

zijde van het kleine putje. Hiertussen bevindt zich een 

randscherf met worstoor van een kan van roodbakkend 

aardewerk, die dertiende-eeuws lijkt te zijn. De overige 

aardewerkscherven zijn aanzienlijk recenter en dateren 

waarschijnlijk uit de achttiende en negentiende eeuw. De 

herkomst van deze vondsten is onduidelijk.

Put 15, 16 en 17: De kolken in de beide putten 15 en 16 

werden slechts 5 á 10 cm verplaatst. Bovendien waren 

de beide nieuwe kolken slechts 70 cm hoog en werd er 

dus relatief ondiep ontgraven. In beide putten kwam de 

zwarte ophogingslaag daardoor niet in beeld en werden 

er geen vondsten gedaan. Aan de uiterste westzijde van 

Oudkerkhof bevond zich de laatste kolk (put 17). Deze 

kon echter niet verschoven worden vanwege de aanwezig-

heid van een gasleiding. 

Samenvattend

Van de zeventien kleine putten die zijn gegraven tijdens 

de herinrichting van Oudkerkhof bleek er in zeven enkel 

lichtbruin, recent aangebracht zand te zien (namelijk in 

de putten 2, 4, 5, 8, 14, 15 en 16). In de putten 1, 3, 6, 7, 

9, 10, 11 en 12 was de bovenkant van een donkergrijze 

tot zwarte ophogingslaag te zien, die vermoedelijk uit 

de dertiende-eeuw dateert. De bovenkant van deze laag 

bevond zich tussen 3,75 m+NAP (put 1) en 4,85 m+NAP 

(put 9). Deze hoogteverschillen komen min of meer 

overeen met de hoogteverschillen van het huidige trot-

toirniveau. Nergens is de onderkant van de ophogingslaag 

in beeld gekomen. Tijdens de archeologische begeleiding 

in 1977 (zie paragraaf 2.2) is echter waargenomen dat 

deze dertiende-eeuwse ophogingslaag soms wel 2 m 

dik was. In put 11 van OK003 was de bodemopbouw 

gedeeltelijk verstoord als gevolg van de aanwezigheid 

van een gresbuis. In put 13 was de bodemopbouw geheel 

verstoord als gevolg van een betonnen (kabel?)goot en 

een ijzeren leiding.
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6 Vondstmateriaal

Er zijn tijdens de archeologische begeleiding acht 

vondstnummers uitgedeeld die in totaal uit 272 vondsten 

bestaan en 8,317 kg wegen (zie Bijlage 1 en tabel 6.1). 

Deze vallen uiteen in negen materiaalcategorieën, waar-

van dierlijk bot verreweg de grootste is, met name voor 

wat betreft de aantallen. De vondstnummers 1 tot en met 

4 en 6 komen uit deze ophogingslaag. Ook de vondsten 

van vondstnummer 5 en 7 zijn waarschijnlijk grotendeels 

afkomstig uit deze laag, maar als gevolg van de aanwe-

zigheid van kabels en leidingen in put 11 en 13 kan er 

vermenging van vondstmateriaal hebben opgetreden. De 

vijf vondstnummers die met zekerheid aan de ophogings-

laag zijn toe te schrijven, bevatten gezamenlijk achttien 

aardewerkscherven. Deze bestaan uit vijf stuks proto-

steengoed (drie kannen en twee onbekende pottypes), 

drie wandfragmenten grijsbakkend aardewerk (pottype 

onbekend), vijf kogelpotscherven (waarvan één rand van 

KP-kog-14 en één rand van KP-kog-2), vier fragmenten 

roodbakkend aardewerk (waaronder één scherf van een 

geglazuurde vetvanger) en één Romeinse scherf. Deze 

laatste is van een ruwwandig bord (type Stuart 218) met 

een gereconstrueerde diameter van ca. 22 cm, daterend 

uit de tweede eeuw na Chr. Het is de enige Romeinse 

vondst van dit archeologisch onderzoek. 

De 115 fragmenten dierlijk bot uit de ophogingslaag zijn 

niet door een specialist onderzocht. Desondanks kan wel 

worden opgemerkt dat ze nagenoeg alle afkomstig zijn 

van kleine, middelgrote en grote zoogdieren. Met name 

ribfragmenten zijn herkend, maar daarnaast waren er 

aanwezig tanden en kiezen van rund, een halve onderkaak 

van een rund, een deel van een runderschedel met een 

hoorn en een koot van een schaap of geit. Eén bot lijkt te 

behoren tot een grote vogel, terwijl er tevens één frag-

ment van een vis aanwezig lijkt te zijn. Op twintig botten 

zijn snij- en/of haksporen herkend.

De 28 fragmenten natuursteen uit de ophogingslaag 

bestaan uit 22 stuks leisteen, twee kleine stukjes 

tufsteen, twee kiezels, een maalsteenfragment en een 

overige vondst. Het grote aantal leisteenfragmenten 

is waarschijnlijk een gevolg van het gebruik ervan als 

dakbedekking van de huizen. De leisteenfragmenten zijn 

over het algemeen tamelijk klein en spijkergaten zijn 

niet vastgesteld. De zes stuks keramisch bouwmateriaal 

uit de ophogingslaag bestaat uit twee fragmenten van 

roodbakkende plavuizen. Hiervan is er één ongeglazuurd 

(afmetingen onbekend, dikte van 39 mm), een tweede 

is wel geglazuurd (afmetingen van 5,5 bij 5,5 cm, dikte 

onbekend). Ook zijn er twee roodbakkende daktegelfrag-

menten gevonden (dikte 16 en 18 mm). Daarnaast leverde 

de laag twee kleine kloostermopfragmentjes op, die niet 

nader te dateren zijn. Verder bevatte de ophogingslaag 

nog twee slakfragmenten en zes kleine stukjes hout. Over 

deze laatste kan verder weinig worden gezegd, maar de 

aanwezigheid ervan laat wel zien dat de conserveringsom-

standigheden in deze laag goed zijn. 

De vondsten van vondstnummer 8 uit put 14 zijn afkom-

stig uit recent aangebracht zand onder de trottoirver-

harding. Dit materiaal wijkt af van de overige vondsten 

voor wat betreft de datering. De 50 aardewerkscherven 

bestaan uit acht fragmenten van borden van industrieel 

witbakkend aardewerk, een wandfragment van porselein 

(onbekend pottype), zes stuks steengoed met oppervlak-

tebehandeling (waarvan vier maal een mineraalwaterfles 

en twee maal een zogenaamde Keulse pot), vijf frag-

menten witbakkend aardewerk (waaronder een kleine 

lekschaal), twee fragmenten van een majolica bord en 

28 scherven roodbakkend aardewerk (onder andere een 

worstoor/rand van dertiende- of veertiende-eeuwse kan, 

een papkom, een kachelpan, diverse borden en meerdere 

grote voorraadvormen). Afgezien van de middeleeuwse 

kan lijkt het aardewerk van dit vondstnummer te dateren 

uit de achttiende en negentiende eeuw. Vondstnummer 8 

bevatte daarnaast nog twee dierlijke botten (vermoedelijk 

rib van groot zoogdier), zeven stuks bouwmateriaal 

(pleisterwerk, een roodbakkende plavuis van 29 mm dik 

en twee tingeglazuurde wandtegels) en een pijpenkop. De 

herkomst van deze vondsten is niet duidelijk.

Tabel 6.1 Het vondstmateriaal van OK003 per materiaalcategorie. De archeologische begeleiding heeft geen metaalvondsten opgeleverd 
en er zijn geen monsters genomen.

totaal

3
17
88
55
17
13
19
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1
2
3
4
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7
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1
16
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1

1

1
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6

1

7

57

indet

1

1

4
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1
1
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4
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4
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33
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4
2
2

3
7
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18
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6
7

10
9
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2
1

10
5

1
50
69

2200
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2

2
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In opdracht van de afdeling Stedelijke Omgeving van de 

gemeente Utrecht is in de periode van april tot en met juli 

2017 het Oudkerkhof in de Utrechtse binnenstad opnieuw 

ingericht. De werkzaamheden bestonden onder andere uit 

herbestrating, het verwijderen van bomen, het graven van 

plantvakken voor nieuwe bomen en het verplaatsen van 

kolken en lichtmasten. Volgens de gemeentelijke archeo-

logische waardenkaart geldt voor de gehele binnenstad 

een hoge archeologische waarde, als gevolg waarvan de 

werkzaamheden in het Oudkerkhof archeologisch dienden 

te worden begeleid. Deze begeleiding, uitgevoerd door 

afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht, heeft betrek-

king gehad op het verplaatsen van tien kolken en het 

plaatsen van een fietsenrek.

Archeologische verwachting

Op basis van historische bronnen en eerdere archeo-

logische onderzoeken in het Oudkerkhof kon worden 

vermoed dat in het huidig plangebied archeologische 

resten vanaf de Romeinse tijd tot in de nieuwe tijd 

aanwezig zijn. In 1928 en 1933 werden kleine archeologi-

sche waarnemingen gedaan, waarbij op meerdere plekken 

palen en planken van beschoeiingen of grondkeringen 

werden aangetroffen. Tijdens een archeologische begelei-

ding van het aanleggen van een riolering in 1977 in het 

Oudkerkhof werden funderingen van het middeleeuwse 

Vleeshuis aangetroffen. Dit was het onderkomen van het 

Utrechtse gilde van ‘vleeschhouwers’, waarvan de leden 

in 1425 de burgemeester Beernt Proys vermoordden. De 

begeleiding leverde daarnaast wederom houten beschoei-

ingen en/of grondkeringen op, twee menselijke begravin-

gen uit de achtste eeuw na Chr. en twee haaks op elkaar 

staande, overwelfde riolen van baksteen met een onbe-

kende datering. Daarnaast was er een dertiende-eeuwse 

ophogingslaag (van soms wel 2 m dik) aanwezig, waarvan 

de lagen naar beneden doken in noordelijke richting. Dit 

zou, net als de aanwezigheid van beschoeiingen en/of 

grondkeringen, kunnen wijzen op het dichtgooien van een 

restgeuldepressie. In de Romeinse periode stroomde de 

hoofdgeul van de Rijn namelijk op de plek van het huidige 

Oudkerkhof, om gedurende de vroege en late middeleeu-

wen zo’n 80 m in noordelijke richting op te schuiven tot 

aan de Minrebroederstraat. Vermoedelijk slibde de geulde-

pressie ter hoogte van het Oudkerkhof na de Romeinse 

periode grotendeels dicht, maar werd deze (kort voor 

de dertiende eeuw?) opnieuw verlaagd door afgraving of 

7 Synthese

Afb. 7.1 Oudkerkhof na afloop van de herinrichting, gezien in oostelijke richting (foto genomen op 26 oktober 2017).
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afspoeling. Dit blijkt uit het feit dat de onderkant van de 

dertiende-eeuwse ophoging slechts enkele decimeters 

boven de achtste-eeuwse begravingen lag. 

De archeologische begeleiding van 2017

Van de zestien kleine putten die werden gegraven om de 

straatkolken te kunnen verplaatsen, was in er in zeven 

enkel lichtbruin, recent aangebracht zand te zien. In 

acht putten werd de bovenkant van een donkergrijze 

tot zwarte ophogingslaag waargenomen, die gezien de 

vondsten erin uit de dertiende-eeuw moet dateren. De 

bovenkant van deze laag bevond zich tussen 3,75 m+NAP 

en 4,85 m+NAP. Deze hoogteverschillen komen min of 

meer overeen met de hoogteverschillen van het huidige 

straatniveau. Nergens is de onderkant van de 2 m dikke 

ophogingslaag in beeld gekomen. In put 11 en 13 was de 

bodemopbouw gedeeltelijk verstoord als gevolg van de 

aanwezigheid van diverse leidingen.

De vondsten

Er zijn in totaal 176 vondsten geborgen die met zeker-

heid aan de ophogingslaag te relateren zijn. Een deel van 

de achttien aardewerkscherven dateert uit de dertiende 

eeuw. De overige scherven zijn iets minder nauwkeurig 

te dateren, maar zouden eveneens uit deze eeuw kun-

nen stammen. De 115 fragmenten dierlijk bot uit de 

ophogingslaag bestaan nagenoeg geheel uit botten van 

kleine, middelgrote en grote zoogdieren. Rund en schaap/

geit zijn met zekerheid herkend. Op twintig botten zijn 

snij- en/of haksporen waargenomen, waaruit blijkt dat de 

dieren zijn geslacht, ontleed en vermoedelijk geconsu-

meerd. Mogelijk houden de botten verband met activitei-

ten in het nabijgelegen Vleeshuis. Al in de negentiende 

eeuw was bekend dat in de bodem rondom het stadhuis 

grote hoeveelheden dierlijk botmateriaal aanwezig 

waren. Zo was de bedding van de Oude Rijn op de plek 

van de huidige Ganzenmarkt (direct ten noorden van het 

stadhuis) grotendeels hiermee gedempt. Mogelijk werd 

het slachtafval ook gebruikt bij het dichtgooien van een 

geuldepressie in het Oudkerkhof.
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6 Van der Monde 1844, 32.

7 Van der Monde 1844, 11.

8 Van Donkersgoed 1998, 138-139.
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