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In 2003 tot en met 2006 heeft inventariserend archeolo-

gisch veldonderzoek (IVO-proefsleuven) plaatsgevonden 

op zes verschillende locaties, respectievelijk Johan 

Wagenaarkade (JWK), Weg naar Rhijnauwen (WNR), 

Rotsoord (ROT), Eykmanlaan (EYL), Groeneweg (GWG) en 

de Kanonstraat (KNS) in Utrecht.

Doel van de onderzoeken was na te gaan of er archeologi-

sche resten aanwezig waren, en indien aanwezig, de aard, 

omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke 

kwaliteit van deze resten vast te stellen. Ook diende 

de fysisch-geografische gesteldheid van de betreffende 

onderzoeksterreinen te worden onderzocht.

Alle onderzoeksterreinen bevinden zich in de bestaande 

stad, waarvan vier op onbebouwd terrein zoals een 

groenstrook, grasveld of een parkeerterrein. Twee onder-

zoeksterreinen waren (voorheen) bebouwd. Het proef-

sleuvenonderzoek ROT vond plaats op het voormalige 

fabrieksterrein Vicona, waar ooit het buitenhuis Rotsoord 

heeft gestaan. Het proefsleuvenonderzoek KNS werd na 

de sloop van woonhuizen, voorafgaand aan de nieuwbouw 

uitgevoerd.

Per onderzoekslocatie zijn minstens twee proefsleuven 

aangelegd waarbij in iedere sleuf minstens één profiel is 

gezet. Wanneer mogelijk is minstens één vlak aangelegd 

en zijn de sporen gecoupeerd vanaf het vlak dat zij her-

kend werden. In een aantal gevallen kon er geen leesbaar 

vlak worden aangelegd, zoals bij het proefsleuvenon-

derzoek aan de Groeneweg, waar het rivierzand werd 

aangesneden en het grootste deel van de sleuven al snel 

vol met water kwam te staan. Bij de aanleg van de sleuven 

zijn de vondsten handmatig verzameld. De vlakken en 

profielen zijn getekend (1:50) en gefotografeerd.

Het fysisch-geografisch onderzoek heeft zich gericht op 

het beschrijven van de profielen (lithologie en sedimen-

tologie). Aan de hand van deze beschrijvingen zijn de 

profielen geïnterpreteerd. Hierdoor ontstond een beeld 

van de opbouw van de ondergrond, de ontstaansgeschie-

denis van de ondergrond en de landschappelijke context 

van de vindplaats.

Geen van de proefsleufonderzoeken, met uitzondering 

van de Weg naar Rhijnauwen (WNR), heeft archeologische 

resten opgeleverd. Bij het proefsleuvenonderzoek WNR 

werden de oude Vossegatsedijk en de voormalige loop 

van de Kromme Rijn in kaart gebracht.

Alle proefsleufonderzoeken hebben echter wel fysisch-

geografische resultaten opgeleverd, die met name 

Samenvatting

bijdragen aan de kennis over de ontwikkeling van de 

Rijnloop.
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1 Inleiding 

van beddingafzettingen opgebouwd, een zogenaamde 

meandergordel (Afb. 1.2). De meandergordel van de Rijn 

in Utrecht is circa 1,5 – 2 km breed en die van de Vecht 

circa 1 – 1,5 km.

De Rijn en Vecht maken deel uit van het Utrechtse stroom-

stelsel.2 Dit stelsel loopt via Wijk bij Duurstede en Utrecht 

naar Woerden en mondt uiteindelijk bij Katwijk in zee uit. 

De Vecht takt in Utrecht af van de Oude Rijn richting het 

noorden en is rond 800 voor Chr. ontstaan, dus rond de 

overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd.3 

Het Utrechtse stroomstelsel vormde gedurende duizenden 

jaren één van de belangrijkste rivierarmen in Nederland. 

Het stelsel is rond de overgang van het vroeg- naar het 

midden-Neolithicum actief geworden, rond 4300 jaar voor 

Chr.4 Maar waarschijnlijk was pas vanaf het einde van het 

midden-Neolithicum (na circa 3000 jaar voor Chr.) sprake 

van grootschalige rivieractiviteit.5

De ontwikkeling van de Rijn- en Vechtlopen in de stad 

Utrecht vanaf het begin van de jaartelling is de laatste 

jaren redelijk bekend geworden.6 In afbeelding 1.2 is de 

reconstructie van de rivierlopen geprojecteerd op de kaart 

van Wansleeben. In de Romeinse tijd takt de Vecht waar-

schijnlijk dichtbij of zelfs recht tegenover het Romeinse 

fort op het Domplein in Utrecht in noordelijke richting. 

De Oude Rijn blijft tot in de vijfde eeuw actief alvorens te 

verlanden.7 Rond 500 na Chr. wordt de Oude Rijn gereac-

tiveerd en vormt vervolgens een geheel nieuwe rivierbed-

ding. De rivierafvoer is waarschijnlijk geringer dan in de 

Romeinse tijd. In de stad Utrecht ontstaan zelfs meerdere 

lopen van Rijn en Vecht (Afb. 1.2). Deze lopen splitsen 

herhaaldelijk en vormen daarmee een bijna vlechtend 

rivierpatroon. Ruim 2 km stroomafwaarts van het meest 

zuidelijke splitspunt, ter plaatse van het Ledige Erf aan 

de zuidelijke stadsgracht, vloeien de lopen uiteindelijk 

weer samen tot één, zwak meanderende rivierbedding. De 

nieuwe rivierbeddingen beginnen vanaf de negende eeuw 

te migreren. Daarbij worden in de loop van de daarop 

volgende eeuwen oudere beddingafzettingen van de Rijn 

binnen een zone van maximaal 300 m geërodeerd (Afb. 

1.2).8 In 1122 na Chr. wordt de Kromme Rijn bij Wijk bij 

Duurstede afgedamd en komt definitief een einde aan de 

activiteit van deze Rijntak. Door de aanvoer van regen- en 

kwelwater uit de Utrechtse heuvelrug bleven de restgeu-

len van de Kromme Rijn en Vecht echter watervoerend. 

Recente 14C-dateringen van de basis van de Oude Rijn 

restgeul in Leidsche Rijn tonen aan dat de verlanding in 

de diepste delen van de rivierbedding al in de tiende eeuw 

In 2003 tot en met 2006 heeft inventariserend archeolo-

gisch veldonderzoek (IVO-proefsleuven) plaatsgevonden 

op zes verschillende locaties, respectievelijk Johan 

Wagenaarkade (JWK), Weg naar Rhijnauwen (WNR), 

Rotsoord (ROT), Eykmanlaan (EYL), Groeneweg (GWG) en 

de Kanonstraat (KNS) in Utrecht (Afb. 1.1). De onderzoe-

ken zijn uitgevoerd door archeologen van de gemeente 

Utrecht, afdeling Erfgoed in opdracht van de gemeente 

Utrecht. Aanleiding voor de onderzoeken betrof voor-

genomen ingrepen in de bodem, met uitzondering van 

het proefsleuvenonderzoek Johan Wagenaarkade (JWK) 

en Eykmanlaan (EYL). Het eerste onderzoek (JWK) werd 

uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan Oog 

in Al. Het tweede (EYL) werd uitgevoerd om na te gaan of 

zich prehistorische sporen op de dekzandrug bevonden.

Doel van de onderzoeken was na te gaan of er archeologi-

sche resten aanwezig waren en indien aanwezig de aard, 

omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke 

kwaliteit van deze resten vast te stellen. Ook diende 

de fysisch geografische gesteldheid van de betreffende 

onderzoeksterreinen te worden onderzocht.

Alle onderzoeksterreinen bevinden zich in de bestaande 

stad, waarvan er vier onbebouwd waren zoals een 

groenstrook, grasveld of een parkeerterrein. Twee 

onderzoeksterreinen waren in het verleden wel bebouwd. 

Het proefsleuvenonderzoek ROT vond plaats op het 

voormalige fabrieksterrein Vicona, waar ooit het buiten-

huis Rotsoord heeft gestaan. Het proefsleuvenonderzoek 

KNS werd na de sloop van woonhuizen op de "Kop van 

Lombok", voorafgaand aan de nieuwbouw, uitgevoerd.

1.1  Landschappelijke context van de 
onderzoekslocaties

 M. van Dinter 

De ondergrond van de stad Utrecht is in kaart gebracht 

door Wansleeben (1982; Afb. 1.2). Deze kaart is ge-

baseerd op geotechnische boringen van de gemeente 

Utrecht en de bodemkaart van de stad Utrecht.1 Uit de 

kaart blijkt dat de ondergrond vrijwel overal bestaat uit 

rivierafzettingen die zijn afgezet door de Rijn en Vecht. 

In de voormalige rivierbeddingen werd zand afgezet, 

zogenaamde beddingafzettingen, terwijl de naastlig-

gende oevers meestal uit opgeslibde, siltige of zandige, 

klei bestonden. In het achterliggende komgebied werd 

klei afgezet of vond veenvorming plaats. Doordat de 

rivieren zich in de tijd verplaatsten, werd een gordel 
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aanvangt.9 In de ondiepe delen begint de verlanding pas 

in het twaalfde eeuw, als de afdamming een feit is.10 Dit 

betekent dat de afdamming slechts de bezegeling is van 

een reeds in gang gezet, natuurlijk proces, zoals Vink 

(1954) en Berendsen (1982) al veronderstelden.

Waarnemingen, gedaan in 1971 op het Achter Clarenburg 

ter plaatse van de bouwput van de V&D, gaven reeds aan 

dat het rivierpatroon van de Rijn veranderde in de vroege 

middeleeuwen. In deze bouwput zijn zowel restanten van 

een Romeinse als middeleeuwse rivierbedding aangetrof-

fen.11 Op basis van de sedimentologische opbouw werd 

geconcludeerd dat de Rijn in de Romeinse tijd nog een 

rivier was met grote meanderbochten. Rond de achtste 

eeuw ontstond echter een meer vlechtend rivierpatroon. 

Deze verandering werd toegeschreven aan een sterke 

afname van het debiet van de Rijn. De te ruime bedding 

werd geleidelijk opgevuld. Pas toen de bedding voldoende 

was opgevuld, ging de rivier opnieuw meanderen. Uit 

het sediment van deze fase kon slechts een geringe 

hoeveelheid aardewerk worden verzameld. Hierdoor kon 

geen exacte aanvangsdatering worden gegeven aan deze 

fase, maar het aardewerk leek echter niet jonger dan uit 

negende of tiende eeuw. Uiteindelijk verlandde de rivier 

en de 22 m brede en 2 m diepe restgeul werd opgevuld 

Afb. 1.2 Ligging van de onderzoeksterreinen op de kaart van Wansleeben (1982) en ligging van de laat-Romeinse, 

vroegmiddeleeuwse en laatmiddeleeuwse restgeulen.
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met klei. Dit beeld sluit dus exact aan bij de recente 

waarnemingen en dateringen. Het bevestigt de hiervoor 

besproken aanname van een afnemende watertoevoer in 

de vroege Middeleeuwen. 

Buiten de meandergordels bevindt zich een komgebied 

(Afb. 1.2). In het komgebied ten oosten van de Vecht 

meandergordel zijn verschillende noordoost-zuidwest 

georiënteerde dekzandruggen aanwezig. Deze ruggen 

zijn vermoedelijk ontstaan in de Jonge Dryas, circa 12.900 

– 11.700 jaar geleden, en opgewaaid uit lokale, oudere 

afzettingen.12 De tussenliggende dekzandvlakte helt 

geleidelijk af in westelijke richting. Deze dekzandvlakte 

is afgedekt met een humeuze of venige kleilaag. De dikte 

van dit pakket bedraagt minimaal 70 cm en maximaal 200 

cm. De bedekking ving aan in de laagste delen van deze 

vlakte vanaf circa 5500 BP, omgerekend circa 4400 jaar 

voor Chr., dus in het vroeg-neolithicum B.13 De veenvor-

ming vond plaats als gevolg van de aanvoer van kwelwater 

vanuit de Heuvelrug. De hogere gelegen delen van het 

dekzandgebied raakten pas in een later stadium bedekt. 

De toppen van enkele dekzandruggen lagen zelfs zo hoog 

dat ze nooit afgedekt werden.

De dekzandruggen vormden in de prehistorie ideale 

bewoningslocaties. De potentiële bewoningsperiode en 

gebruiksduur is afhankelijk van de relatieve hoogtelig-

ging. De lager gelegen delen van het dekzandgebied 

konden voorafgaand aan de veenvorming, dus in het 

vroeg holoceen, ook door de mens worden gebruikt.

Ligging van onderzoeksgebieden

In afbeelding 1.2 is te zien dat de meeste onderzoekster-

reinen op de stroomgordel van de Rijn liggen. Het proef-

sleuvenonderzoek aan de Johan Wagenaarkade bevindt 

zich in het centrale deel van de meandergordel van de 

Oude Rijn, in het gebied waarin de rivierbedding zich in 

de vroege middeleeuwen heeft verplaatst en uiteindelijk 

is verland. Het proefsleuvenonderzoek aan de Weg naar 

Rhijnauwen ligt op de overgang van de oeverwal van 

de Kromme Rijn en het ten noorden daarvan aanwezige 

komgebied (Afb. 1.2). De restgeul van de Kromme Rijn 

bevindt zich direct ten zuiden van het onderzoeksterrein. 

Het proefsleuvenonderzoek Rotsoord ligt aan de zuidrand 

van de stroomgordel van de Oude Rijn en direct ten 

oosten van de Vaartse Rijn (Afb. 1.2). Over de ouderdom 

en ontwikkeling van dit deel van de stroomrug is geen 

informatie bekend. De Vaartse Rijn is gegraven nadat 

de Kromme Rijn in 1122 na Chr. bij Wijk bij Duurstede 

werd afgedamd. Het kanaal liep in eerste instantie vanaf 

de Stadsbuitengracht bij het Ledig Erf naar IJsselstein bij 

de Hollandse IJssel. De Hollandse IJssel stond toentertijd 

in open verbinding met de Lek. De Vaartse Rijn vormde 

daarmee een belangrijke handelsroute van en naar de stad 

Utrecht. In 1285 werd de Hollandse IJssel echter afge-

damd bij Hoppenesse.14 Door de aanleg van de Nieuwe 

Vaart naar de Lek in Vreeswijk in 1295 bleef Utrecht 

bereikbaar via het water. De proefsleuvenonderzoeken 

aan de Groeneweg en Kanonstraat liggen beide aan de 

noordzijde van de Oude Rijn ten westen van het splitspunt 

van de meandergordel van Rijn en de Vecht en bijna 1 km 

ten noorden van de middeleeuwse rivierbedding. Alleen 

het proefsleuvenonderzoek aan de Eykmanlaan is gelegen 

op een dekzandrug in het komgebied ten oosten van de 

Vecht meandergordel (Afb. 1.2).

1.2  Archeologische verwachting

Gezien de ligging van de onderzoekslocaties, waarvan 

vijf op de stroomrug van Rijn en één op een dekzandrug, 

konden sporen van bewoning worden verwacht.

Voor een aantal locaties bestond een meer specifieke ver-

wachting. Van de Johan Wagenaarkade was een luchtfoto 

uit de jaren '30 van de vorige eeuw bekend, waarop een 

ringvormige structuur is te zien. Vermoed werd dat het 

om een middeleeuwse ringwalburcht kon gaan.

Van Rotsoord was uit de historische gegevens bekend 

dat de locatie in ieder geval vanaf de zeventiende eeuw 

bewoond is geweest en er ook een steenbakkerij geves-

tigd was. In de zeventiende en achttiende eeuw bevond 

zich direct ten noorden van de onderzoekslocatie het 

buitenhuis Rotsoord.

Voor de Weg naar Rhijnauwen werd de oude 

Vossegatsedijk en de voormalige loop van de Kromme 

Rijn verwacht op basis van historisch kaartmateriaal en 

oude foto's.

1.3  Doel van het onderzoek

Doel van de proefsleuvenonderzoeken was na te gaan 

of er archeologische resten op de betreffende locaties 

aanwezig waren en indien aanwezig de aard, omvang, 

datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit 

van de archeologische resten vast te stellen.

Voor het proefsleuvenonderzoek Weg naar Rhijnauwen 

(WNR) was het doel de exacte locatie van de oude 

Vossegatsedijk en de voormalige loop van de Kromme 

Rijn vast te stellen. 

Tot slot diende de fysisch-geografische gesteldheid van de 

betreffende onderzoeksterreinen te worden onderzocht.

1.4  Onderzoeksvragen

Voor alle proefsleufonderzoeken waren de algemene 

vragen van toepassing:

- Zijn er archeologische resten aanwezig?

- Zo ja, wat is de aard, omvang, datering, gaafheid, 

conservering en inhoudelijke kwaliteit van deze resten?

Voor het fysisch-geografisch onderzoek was de volgende 

vraag geformuleerd: 

- Wat is de opbouw van de ondergrond van het 

onderzoeksterrein?
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1.5  Methode 

Per onderzoekslocatie zijn minstens twee proefsleuven 

aangelegd waarbij in iedere sleuf minstens één profiel is 

gezet. Wanneer het mogelijk was, is minstens één vlak 

aangelegd en zijn de sporen gecoupeerd vanaf het vlak 

dat zij herkend werden. In een aantal gevallen kon er geen 

leesbaar vlak worden aangelegd, zoals bij het proefsleu-

venonderzoek aan de Groeneweg. Hier werd het rivierzand 

aangesneden en kwam het grootste deel van de sleuven al 

snel vol met water te staan.

Bij de aanleg van de sleuven zijn de vondsten handmatig 

verzameld. 

De vlakken en profielen zijn getekend (1:50) en gefoto-

grafeerd. De gecoupeerde sporen zijn eveneens getekend 

(1:20) en gefotografeerd.   

Het fysisch-geografisch onderzoek heeft zich gericht op 

het beschrijven van de profielen (lithologie en sedimen-

tologie). Aan de hand van deze beschrijvingen zijn de 

profielen geomorfogenetisch geïnterpreteerd. Hierdoor 

ontstond een beeld van de opbouw van de ondergrond, de 

ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en de land-

schappelijke context van de vindplaats.

Het veldteam bestond uit G.R. van Veen en M. Nijenhuis, 

afwisselend bijgestaan door A.M. Bakker, A. van de Brand, 

I. Kistjes en J.S. van der Kamp, allen werkzaam bij de 

Afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht.

De kraanmachine werd bediend door A. Boone of R. van 

Bemmel (Agterberg b.v.). De technische uitwerking van 

de velddocumentatie en het geborgen vondstmateriaal is 

uitgevoerd door M. Nijenhuis.

E. van Wieren verzorgde het digitaliseerwerk en de 

afbeeldingen.

M. van Dinter (ADC ArcheoProjecten) was als fysisch-

geografe betrokken bij de beschrijving van de profielen in 

het veld, en verslaglegging in de rapportage.
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2.1 IVO-P 1 Archeologisch 
proefsleuvenonderzoek   
Johan Wagenaarkade en het 
Victor Hugoplantsoen

Team: A.M. Bakker, A. van de Brand, machinist A. Boone 

(Agterberg B.V.). Fysisch-geografe: M. van Dinter (ADC 

ArcheoProjecten).

Het archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Johan 

Wagenaarkade en het Victor Hugoplantsoen (Afb. 2.1) is 

uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan Oog 

in Al in opdracht van de afdeling Juridische zaken van 

Stedenbouw en Monumenten van de gemeente Utrecht.

Op een luchtfoto uit 1936 is rondom het gebied van 

het Victor Hugoplantsoen een cirkelvormig verschijnsel 

zichtbaar met een doorsnede van circa 200 meter (Afb. 

2.2). Het vermoeden bestond dat dit een overblijfsel van 

een middeleeuwse ringwalburcht zou kunnen zijn.

Doel van het onderzoek was tweeledig. Ten eerste moest 

worden vastgesteld of de cirkel, die zich aftekent op de 

luchtfoto, daadwerkelijk in verband kon worden gebracht 

met een ringwalburcht of andere bewoning uit het 

2  Archeologische en fysisch-
geografische resultaten

verleden. Indien bewoningssporen aanwezig waren, moest 

de aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en in-

houdelijke kwaliteit van deze sporen worden vastgesteld.

Ten tweede moest door middel van het onderzoek inzicht 

in de bodemopbouw worden verkregen.

Ten behoeve van het onderzoek zijn drie proefsleuven ge-

graven. Deze waren zo gepland dat, indien er sprake was 

van een ringwalburcht, de hierbij behorende omringende 

gracht zou kunnen worden aangesneden.

De meest zuidelijk gelegen sleuf (sleuf 1) is aangelegd in 

het plantsoen langs de Johan Wagenaarkade ter hoogte 

van de Averkamplaan (Afb. 2.3). De sleuf had een afme-

ting van circa 23 bij 1,50 m en is aangelegd tot op een 

diepte van 1,90 m onder maaiveldniveau (maaiveldhoogte: 

1,80 m+NAP). De bovenste 0,60 m bestond uit een pakket 

recente tuinaarde waarin enkele vondsten zijn gedaan. 

Onder dit pakket bevond zich de natuurlijke bodem, 

opgebouwd uit afwisselende lagen klei, zand en zavel. 

De lagen liepen naar het noorden en westen geleidelijk 

af. Het grondwater bevond zich op 2,30 m onder maai-

veldniveau. Tijdens het verdiepen van de sleuf zijn geen 

bewoningssporen waargenomen en zijn evenmin vondsten 

gedaan.

Sleuf 2

Sleuf 3

Sleuf 1

Afb. 2.1 Onderzoekslocatie JWK op lokaal niveau.
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Afb. 2.2 De luchtfoto uit 1936 waarop het cirkelvormige verschijnsel. Op de uitsnede rechts is het geaccentueerd met een lijn.
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Sleuf 1

Sleuf 3

Sleuf 2

Afb. 2.3 Alle-sporenkaart proefsleuvenonderzoek JWK.

De meest noordelijk gelegen sleuf (sleuf 2) is eveneens 

in het plantsoen langs de Johan Wagenaarkade gegraven, 

ditmaal ter hoogte van het Victor Hugo plantsoen. Deze 

sleuf had afmetingen van 41 bij 1,50 m en leverde een 

ander beeld op dan sleuf 1. Sleuf 2 is aangelegd tot op 

een diepte van circa 2,20 m onder maaiveld (maaiveld-

hoogte: 1,80 m+NAP). Ook hier was de natuurlijke bodem 

grotendeels intact. De bovenste 0,70 m bestond hier uit 

een pakket bruine klei. Hieronder bevond zich een pakket 

harde bruine klei van 0,70 m waarin negentiende-eeuws 

materiaal werd aangetroffen. Hieronder werd een laag 

van circa 0,60 m waargenomen bestaande uit korrelige 

klei. Dit pakket zat vol met schelpjes en posthoornslakjes, 

wat erop duidt dat hier in het verleden sprake is geweest 

van een nat milieu. De onderste laag die werd aangesne-

den bestond uit natuurlijke klei en zandlaagjes. In het 

noordelijk deel van de sleuf werden verschillende recente 

verstoringen waargenomen. In de eerste vijf meter van de 

sleuf werd onder een recent puinpakket een ‘sloot’ ont-

dekt. Op basis van het fysisch-geografisch onderzoek lijkt 

het echter te gaan om een natuurlijk fenomeen, namelijk 

om een gedeelte van een middeleeuwse restgeul. 

De derde sleuf (sleuf 3) is aangelegd in het Victor 

Hugoplantsoen zelf, ter hoogte van het voetbalveldje. De 

sleuf had een lengte van 10 m en een breedte van 1,50 

m en is tot maximaal 3 m onder maaiveld aangelegd. In 

de sleuf werd een sloot aangetroffen, die circa 2 m breed 

en 2,85 m diep was. Uit de sloot kwam aardewerk (vnr 

5) dat gedateerd kan worden tussen de veertiende en de 

zestiende eeuw.

Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden 

die duiden op de aanwezigheid van een vluchtburcht of 

andere sporen van bewoning. Het overige vondstmateriaal 

(waaronder aardewerkfragmenten en een enkel stuk me-

taal) dat werd aangetroffen bij de aanleg van de sleuven 

dateert vanaf de twaalfde tot en met de twintigste eeuw. 

Dit is echter niet aan sporen toe te schrijven.

2.1.1 Fysisch-geografische resultaten 

 M. van Dinter

Inleiding

Het onderzoeksgebied ligt op de stroomgordel van de Rijn 

(Afb. 2.4). De ontwikkeling van de Rijn- en Vechtlopen in 

de stad Utrecht vanaf het begin van de jaartelling is de 

laatste jaren redelijk bekend geworden.15 In de Romeinse 

tijd takt de Vecht waarschijnlijk dichtbij of zelfs recht 

tegenover het Romeinse fort op het Domplein in Utrecht 

in noordelijke richting. De Oude Rijn blijft tot in de vijfde 

eeuw actief alvorens te verlanden.16 Rond 500 na Chr. 

wordt de oude Rijn gereactiveerd en vormt vervolgens 

een geheel nieuwe, zwak meanderende rivierbedding in 
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het centrale deel van de stroomgordel. Daarbij verschuift 

het splitspunt met de Vecht circa 1 km naar het zuiden, 

waarschijnlijk ter hoogte van het Ledig Erf aan de zuide-

lijke stadsgracht.

De nieuwe rivierbedding begint vanaf de negende eeuw 

te migreren, vermoedelijk als gevolg een afnemende 

watertoevoer. Daarbij worden in de loop van de daarop 

volgende eeuwen oudere beddingafzettingen van de Rijn 

binnen een zone van maximaal 300 m geërodeerd.17

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

Duurstede afgedamd en komt definitief een einde aan 

de activiteit van deze Rijntak. Door de aanvoer van 

kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug zijn de restgeulen 

van de Kromme Rijn en Vecht echter nog watervoerend. 

Recente 14C-dateringen van de basis van de Oude Rijn 

restgeul tonen aan dat de verlanding in de diepste delen 

van de rivierbedding al in de tiende eeuw aanvangt.18 In 

de ondiepe delen begint de verlanding pas in de twaalfde 

eeuw, als de afdamming een feit is.19 Dit betekent dat de 

afdamming slechts de bezegeling is van een reeds in gang 

gezet, natuurlijk proces, zoals Vink (1954) en Berendsen 

(1982) al veronderstelden.

Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen de stroomgor-

del van de Oude Rijn en in het gebied waarin de rivierbed-

ding zich in de vroege middeleeuwen heeft verplaatst en 

is verland.

Resultaten

Sleuf 1:

De basis van het profiel bestaat uit een zandpakket (Afb. 

2.5). De top van het zandpakket bevindt zich op 0 – 0,1 

m+NAP. Daar bovenop ligt een ca. 0,5 m dik pakket dat 

bestaat uit een afwisseling van zand- en kleilagen. Deze 

lagen hellen enigszins af in noordelijke richting. Hier 

bovenop ligt een ca. 0,5 – 0,8 m dik pakket bruine, uiterst 

siltige klei (Ks4). In de afzettingen zijn geen archeologi-

sche indicatoren aangetroffen.

Afb. 2.4 Ligging van het onderzoeksterrein op de kaart van Wansleeben (1982) en ligging van de laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse en 
laatmiddeleeuwse restgeulen.
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Sleuf 2:

Ook in deze sleuf bestaat de basis van het profiel uit een 

zandpakket (Afb. 2.6). De top van het zandpakket bevindt 

zich op ca. 0,2 m-NAP. Daar bovenop ligt een ruim 1 

m dik pakket ‘vette’ blauwe klei, ofwel zwak siltige klei 

(Ks1), met schelpen en archeologisch vondstmateriaal (Vnr 

7). Op basis van het aardewerk kan dit materiaal op zijn 

vroegst in de late Middeleeuwen (dertiende/veertiende 

eeuw) worden gedateerd. In het noordelijke deel van de 

sleuf leek een ‘sloot’ te zijn aangetroffen. Deze is echter 

ruim 4 m breed en eveneens opgevuld met ‘vette’ klei. 

In dit kleipakket is aardewerk (Vnr 5) aangetroffen dat 

in de veertiende tot en met zestiende eeuw kan worden 

gedateerd.

Sleuf 3:

In deze sleuf zijn vanaf 2 m onder het maaiveld afwisse-

lend zand- en kleilagen aanwezig.

Interpretatie

In afbeelding 2.7 zijn de sleuven geprojecteerd op het 

verkavelingspatroon uit 1832. De gebogen sloten geven 

duidelijk de ligging aan van de middeleeuwse restgeul van 

de Oude Rijn. 

Sleuf 1:

Het zandpakket dat zich aan de basis van het profiel 

bevindt is geïnterpreteerd als beddingafzettingen van de 

Rijn. De zand- en kleilagen daar bovenop zijn geïnterpre-

teerd als oeverafzettingen van dezelfde rivier. Tezamen 

met afbeelding 2.6 kan worden afgeleid dat sleuf 1 is 

aangelegd in het gebied waarin de middeleeuwse rivier-

bedding in noordelijke richting is opgeschoven.

‘S
lo

ot
’

5 m.0

Afb. 2.6 Oostelijke profielwand van sleuf 1.

Afb. 2.5 Oostelijke profielwand van sleuf 2.
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Conclusie

De natuurlijke ondergrond bestaat uit rivierafzettingen 

van de Oude Rijn, gevormd in de middeleeuwen. Sleuf 1 is 

aangelegd in het gebied waarin de middeleeuwse rivier-

bedding in noordelijke richting is opgeschoven, terwijl 

de ruim 200 m noordelijker gelegen sleuf 2 in de mid-

deleeuwse restgeul en sleuf 3 direct ten zuiden daarvan 

zijn aangelegd. Het vondstmateriaal in de restgeul geeft 

aan dat de verlanding vanaf de dertiende/veertiende eeuw 

heeft plaats gevonden.

Sleuf 2:

Het zandpakket aan de basis van het profiel is eveneens 

geïnterpreteerd als beddingafzettingen, terwijl het boven-

liggende kleipakket is geïnterpreteerd als restgeulafzet-

tingen. Sleuf 2 is dus in de restgeul van de middeleeuwse 

Oude Rijn aangelegd. Het vondstmateriaal in de restgeul-

afzettingen geeft aan dat de opvulling/verlanding zich 

vanaf de dertiende/veertiende eeuw heeft voorgedaan.

Sleuf 3:

De afwisseling van zand- en kleilagen kan worden geïn-

terpreteerd als oeverafzettingen. Sleuf 3 lijkt dus net ten 

zuiden van de middeleeuwse restgeul te zijn aangelegd.

Afb. 2.7 Ligging van de sleuven geprojecteerd op topografische kaart van 1832 en de reconstructie van de vroegmiddeleeuwse 
rivierbedding (groen) en middeleeuwse restgeul (blauw).
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2.2  IVO-P 2 Archeologisch 
proefsleuvenonderzoek        
Weg naar Rhijnauwen

Team: G.R. van Veen, M. Nijenhuis, A.M. Bakker, machinist 

A. Boone (Agterberg B.V.). Fysisch-geografe: M. van Dinter 

(ADC ArcheoProjecten).

Het archeologische proefsleuvenonderzoek aan de Weg 

naar Rhijnauwen (Afb. 2.8) is uitgevoerd in opdracht van 

het Ingenieurs Bureau gemeente Utrecht (IBU). In het 

kader van de plannen om de Kromme Rijn oevers aantrek-

kelijk te maken, moesten diverse wandelpaden op elkaar 

worden aangesloten. Daarvoor werd ook een brug over 

de Minstroom aangelegd, op de plaats van de voormalige 

Hoelrebrug. Bovendien bestonden er plannen voor het 

terugbrengen van de oude meanders langs de noordoever 

van de Kromme Rijn, waarmee twee nieuwe waterlopen en 

eilandjes zouden worden gecreëerd.

Doel van het onderzoek was meerledig. Ten eerste moest 

worden vastgesteld of er archeologische resten aanwezig 

waren, indien aanwezig moest de aard, omvang, datering, 

gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van deze 

resten worden vastgesteld. Ten tweede moest het oude 

tracé van de Vossengatse dijk opgezocht worden en de 

locatie van de voormalige Hoelrebrug. Verder moest de 

oorspronkelijke loop van de Kromme Rijn in beeld worden 

gebracht.

Ten behoeve van het onderzoek zijn vijf proefsleuven 

gegraven (Afb. 2.9). Deze waren min of meer dwars op 
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de stroomrichting van de Kromme Rijn aangelegd. De 

sleuven waren circa 1,75 m breed en varieerden in lengte 

van minimaal 6 tot maximaal 58,5 m. De diepte bedroeg 1 

tot 1,5 m onder maaiveld (maaiveldhoogte: 1,50 m+NAP).

De oude Vossegatsdijk bleek aanwezig aan de oostzijde 

van de Minstroom, maar was aan de westzijde daarvan 

lastig te lokaliseren. In sleuf 1 werd hij aangetroffen als 

een puinverharding, met aan weerszijden van de verhar-

ding (berm-)sloten.

Westelijk zijn nog drie sleuven (sleuf 2 t/m 4) gegraven 

om de weg verder op te sporen, maar die werd daar 

niet waargenomen. Wel werd een sloot aangetroffen die 

mogelijk als bermsloot aan de zuidzijde van de weg heeft 

gelopen, maar de afwezigheid van een weglichaam maakt 

het onzeker of er ook daadwerkelijk een weg naast heeft 

gelegen. Een noordelijke (berm-)sloot kon niet worden 

waargenomen.

Tot slot is een sleuf (sleuf 2 zuid) gegraven vlak naast de 

Minstroom, waarin een constructie is aangetroffen die ge-

interpreteerd kan worden als het noordelijke deel van het 

bruggenhoofd van de Hoelrebrug. Een veertigtal palen, 

strak naast elkaar geplaatst, vormde een beschoeiing die 

onder een hoek van 45 graden op de Minstroom stond. 

De rij kon tot vlak naast de huidige beschoeiing worden 

gevolgd. Tegen de noordzijde was puin en zand gestort, 

vermoedelijk om de Minstroom (plaatselijk) te dempen 

bij de reconstructie van Minstroom en Kromme Rijn eind 

jaren zestig.

Meer zuidelijk is echter niets van een dergelijke con-

structie aangetroffen. Wel is opnieuw een (gedempte) 

sloot gezien, waarmee de zuidelijke begrenzing van de 

Hoelrebrug grofweg bepaald kan worden.

Afb. 2.8 Onderzoekslocatie WNR op lokaal niveau.
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De oude loop van de Kromme Rijn is enkele meters noor-

delijker aangetroffen dan verwacht werd op grond van de 

kaarten die rond 1965 vervaardigd zijn ten behoeve het 

verleggen van dit deel van de rivier (Afb. 2.10). In sleuf 1 

is de oude beschoeiing namelijk een kleine 10 meter noor-

delijker op ongeveer anderhalve meter onder maaiveld 

gevonden. De ligging van de zuidelijke oever van de oude 

loop kon niet worden vastgesteld, vanwege de aanwezig-

heid van heesters en bomen (Van Veen 2005, 105-107).

2.2.1 Fysisch-geografische resultaten 

 M. van Dinter

Inleiding

Het onderzoeksgebied ligt op de overgang van de 

oeverwal van de Kromme Rijn en het ten noorden daar-

van aanwezige komgebied (Afb. 2.11). De restgeul van 

de Kromme Rijn bevindt zich direct ten zuiden van het 

onderzoeksterrein. Deze restgeul is watervoerend geble-

ven nadat deze rivier in 1122 na Chr. stroomopwaarts 

bij Wijk bij Duurstede wordt afgedamd.20 Deze restgeul 

voert namelijk overtollig regenwater en kwelwater van de 

Utrechtse Heuvelrug af.

Afb.2.9 Alle-sporenkaart proefsleuvenonderzoek WNR.

Doel 

Het fysisch-geografisch onderzoek tijdens het archeologi-

sche onderzoek heeft zich gericht op het beschrijven van 

één profiel (lithologie en sedimentologie). Aan de hand 

van deze beschrijvingen is de profiel genetisch geïnterpre-

teerd. Hierdoor ontstond een beeld van de opbouw van de 

ondergrond, de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond 

en de landschappelijke context van de vindplaats. 

Voor het fysisch-geografisch onderzoek is de volgende 

vraag geformuleerd:

-Wat is de opbouw van de ondergrond van het 

onderzoeksterrein?

Methode

De bodemopbouw van het onderzoeksterrein is bekeken 

aan de hand van het profielwand in sleuf 1. De bodem-

textuur en archeologische indicatoren zijn be schreven 

volgens SBB 5.1 van het NITG-TNO waarin ondermeer 

de standaard classificatie van bodem monsters volgens 

NEN5104 wordt gehanteerd, inclusief de bepaling van het 

kalkgehalte.21

Resultaten

In het noorden van sleuf 1 bestaat de basis van het 

profiel uit een pakket bruin, zwak kleiig veen (Vk1). Het 

veenpakket gaat naar boven toe over in: pakketten sterk 
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Afb.2.10 Alle-sporenkaart proefsleuvenonderzoek WNR en de reconstructie van de voormalige loop van de Kromme Rijn.
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Afb. 2.11 Ligging van het onderzoeksterrein op de kaart van Wansleeben (1982)

kleiig veen (Vk3), humeuze zwak siltige klei (Ks1 H3), 

zwak siltige klei (Ks1), zwarte, humeuze zwak siltige klei 

(Ks1 H2) en matig siltige klei (Ks2; Afb. 2.12). Het gehele 

profiel is kalkloos.

Uit een boring vanaf het sleufvlak blijkt dat dit veenpakket 

zich door gaat tot circa 1 m dik onder het diepste niveau. 

Daar beneden, vanaf circa 0,5 m-NAP, is een zandpak-

ket aanwezig. Het zand is fijn (Zs1, MF, 150 - 210 um), 

kalkloos en zeer goed afgerond.

In de zuidelijke hoek van het profiel is de opbouw geheel 

anders. Hier bestaat de ondergrond uit een pakket 

kalkhoudende sterk siltige klei (Ks3) met baksteenfrag-

menten op zwarte, kalkhoudende, sterk humeuze sterk 

siltige klei (Ks3 H3). In het humeuze kleipakket zijn dunne 

zandbandjes ingeschakeld. Onder dit kleipakket ligt een 

pakket kalkhoudende gyttja (Afb. 2.13). Gyttja is een 

fijnkorrelige organische afzetting en bestaat uit afge-

storven en bezonken plantenresten. In dit pakket is geen 

archeologisch materiaal aangetroffen.

Onder deze afzettingen was zand aanwezig (Zs1). Dit 

zandpakket kon als gevolg van de toestroom van grond-

water niet in de profielwand worden waargenomen, maar 

slechts door opwelling worden bemonsterd. Het zand was 

fijn (150 - 210 um) en goed afgerond.

Interpretatie

De venige en kleiïge afzettingen in het noorden van sleuf 

1 worden geïnterpreteerd als komafzettingen (Afb. 2.12). 

De kleiigheid neemt naar boven toe en geeft aan dat de 

rivierinvloed van de Rijn steeds groter werd. De zwarte 

laag in de top van het pakket zwak siltige klei is geïnter-

preteerd als een vegetatiehorizont. Dit geeft aan dat de 

sedimenttoevoer tijdelijk stopte en bodemvorming een 

kans kreeg in het komgebied. Het bovenliggende pakket 

kalkloze matig zware klei geeft aan dat de sediment-

toevoer na enige tijd weer op gang kwam en dat de rivier 

dichterbij het onderzoeksgebied kwam te liggen.

Het pakket gyttja en de bovenliggende kleipakketten in 

de zuidelijke hoek van het profiel zijn geïnterpreteerd 
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Afb. 2.12 Noordelijke deel van de westelijke profielwand van sleuf 1 met daarin zichtbaar de (venige) komafzettingen.

als restgeulafzettingen van de Kromme Rijn (Afb. 2.13). 

Gyttja is een organisch sediment dat wordt gevormd in 

stilstaand, voedselrijk water. In de sleuf is slechts de 

aanzet van de restgeul aangetroffen. Dit beeld komt exact 

overeen met een historische kaart uit 1873. Volgens deze 

kaart lag de restgeul toentertijd circa 25 m noordelijker 

dan de huidige Kromme Rijn.

De verlanding van de restgeul ving vermoedelijk aan 

nadat de Kromme Rijn in 1122 na Chr. stroomopwaarts, 

bij Wijk bij Duurstede, werd afgedamd. De zandlaagjes in 

de restgeulopvulling geven echter aan dat periodiek wel 

enige doorstroming plaats vond, waarschijnlijk tijdens 

perioden met een groot neerslagoverschot.

Het zand dat van onder de restgeulafzettingen opwelde 

kan waarschijnlijk worden geïnterpreteerd als bed-

dingafzettingen van de Rijn. Deze bestaan hoofdzakelijk 

uit verspoeld dekzand dat in de ondiepe ondergrond 

aanwezig is. Het is echter ook mogelijk dat het om ‘in 

situ’ liggend dekzand gaat. Aan de zuidrand van de 

restgeul bevonden zich namelijk geen beddingafzettingen 

onder de restgeul en was een erosieve insnijding in het 

veenpakket zichtbaar. 

Direct ten zuiden van dit punt lag een dun pakket sterk 

siltige klei (Ks3) met schelpen onder de bouwvoor (Afb. 

2.14). Dit pakket strekte zich slechts over een breedte van 

5 m uit en is geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de 

Kromme Rijn. Als gevolg van deze geringe breedte zijn 

deze oeverafzettingen nauwelijks in boringen aangetrof-

fen en wordt de eenheid Fs5: ‘oever- op komafzettingen’ 

vrijwel nergens langs Kromme Rijn aangegeven op de 

geomorfogenetische kaart van Utrecht.22 Onder het 

schelpenrijke kleipakket bevinden zich twee, vrij on-

diepe insnijdingen in de venige komafzettingen die zijn 

opgevuld met een kalkloze sterk siltig kleipakket (Ks3). 

Het zijn vermoedelijk geultjes die op natuurlijke wijze zijn 

ontstaan in de beginfase van de oevervorming (Afb. 2.13).

Conclusie

Het onderzoeksgebied ligt op de overgang van komaf-

zettingen naar de stroomrug van de Kromme Rijn. In 

eerste instantie groeide hier een broekbos waarin veen 

werd gevormd. In de loop van de tijd kwam de Kromme 

Rijn steeds dichtbij het onderzoeksgebied te liggen. 

Uiteindelijk werd in het zuiden van sleuf 1 een smalle 

strook oeverafzettingen gevormd. Doordat de rivierbed-

ding nog verder in noordelijke richting opschoof, kwam 

de rivierbedding ter plaatse van de zuidhoek van sleuf 1 

te liggen. Als gevolg van een afnemende watertoevoer, 

vermoedelijk in de twaalfde eeuw door afdamming van de 

Rijn stroomopwaarts in Wijk bij Duurstede, verlandde de 

rivierbedding gedeeltelijk. Door de aanvoer van kwelwater 

uit de Utrechtse Heuvelrug bleef de bedding echter wel 

watervoerend. Deze loop bevindt zich direct ten zuiden 

van het onderzoeksgebied.
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Afb. 2.13 Zuidelijke deel van de westelijke profielwand van sleuf 1 met daarin zichtbaar de restgeulafzettingen van de Kromme Rijn.

Afb. 2.14 Centrale deel van de westwand van sleuf 1 met daarin zichtbaar de erosieve insnijdingen en oeverwalafzettingen van de 
Kromme Rijn.
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2.3  IVO-P 3 Archeologisch 
proefsleuvenonderzoek 
Rotsoord

Team: G.R. van Veen, M. Nijenhuis, I. Kistjes, A.M. Bakker, 

machinist A. Boone (Agterberg B.V.). Fysisch-geografe: M. 

van Dinter (ADC ArcheoProjecten).

Het archeologisch proefsleuvenonderzoek Rotsoord (ROT) 

is uitgevoerd in opdracht van Afdeling Erfgoed, gemeente 

Utrecht (Afb. 2.15). De naam Rotsoord verwijst naar het 

buitenhuis dat in of kort na 1668 gebouwd werd door 

steen- en tegelbakker Adriaen van Oort. Deze had daartoe 

een terrein aangekocht aan de oostzijde van de Vaartse 

Rijn met daarop onder meer een huis en een hofstede met 

steenoven. Het buitenhuis Rotsoord moet zijn bloeitijd 

rond het midden van de achttiende eeuw hebben gehad. 

In 1840 werd het grotendeels afgebroken en vervangen 

door een huis met dezelfde naam. Een achter Rotsoord 

gelegen zeventiende-eeuws tuinpaviljoentje bleef tot 1962 

bestaan (Wilmer 1982, 36-38).

Doel van het onderzoek was tweeledig. Ten eerste moest 

worden vastgesteld of er archeologische resten aanwezig 

waren en indien aanwezig moest de aard, omvang, date-

ring, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van 

deze resten worden vastgesteld. Ook moest meer inzicht 

in de bodemopbouw worden verkregen.

Ten behoeve van het onderzoek zijn twee proefsleuven 

aangelegd (Afb. 2.16). Sleuf 1 had een lengte van 35 m en 

een breedte van 3 m. Sleuf 2 had een lengte van 11 m en 

Afb. 2.15 Onderzoekslocatie op lokaal niveau.

een breedte van 1,85 m. Zowel in sleuf 1 als in sleuf 2 is 

over vrijwel de hele lengte een tweede vlak aangelegd.

Sleuf 1 is nagenoeg loodrecht op de Vaartse Rijn aange-

legd, tussen het hoofdgebouw (fabriekshal) (Rotsoord 

43) en een naburig bedrijf (Rotsoord 19/21) tot op een 

diepte van circa 1 m onder maaiveld (maaiveldhoogte: 

1,55 m+NAP). Hier zijn vooral opgebrachte zandige lagen 

met matig tot veel puin aangetroffen en wat muurwerk. 

Het betreft een funderingsvoet (spoor 1) bestaande 

uit zeventiende-eeuwse baksteen (ijsselsteentjes) en 

negentiende-eeuws opgaand muurwerk. De voet bestond 

uit hergebruikt materiaal, waaruit geconcludeerd werd dat 

de gehele constructie uit de negentiende eeuw dateert. 

Ongeveer halverwege de sleuf is een beerput (spoor 2) 

aangetroffen, gemaakt van hergebruikte vijftiende-eeuwse 

bakstenen (?x14x6,5 cm). 

Op vlak 2 is een sloot (spoor 3) gevonden. Deze bleek 

gedempt met puin, dat niet nader te dateren was, en aan 

beide zijden was op het vlak nog de oeverbegroeiing 

zichtbaar in een blauwgrijze humeuze zone, waarin veel 

rietresten en veel wortels van (vermoedelijk) oeverplanten 

werden gezien.

De eerder al aangetroffen bakstenen put (spoor 2) had 

een goot die uitmondde in deze sloot. Verder naar het 

oosten was een bakstenen bak of goot (spoor 4) aanwe-

zig, waarvan de functie en datering niet konden worden 

vastgesteld. Tot slot is in het uiterste oosten van sleuf 1 

een kleine ton aangetroffen met ijzeren hoepels (spoor 

5). De doorsnede bedroeg circa 70 cm. De ton was gevuld 

met een circa 25 cm dikke laag puin waaronder zich een 

beerachtige vulling van circa 15 cm dikte bevond. Het 

vondstmateriaal is negentiende/vroeg twintigste-eeuws.
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In sleuf 2 zijn eveneens ophogingslagen aangetroffen. Op 

circa 1 m onder maaiveld bevonden zich wat sporen. Deze 

bleken echter recent en waren gevuld met baksteenpuin/

gruis.

2.3.1 Fysisch-geografische resultaten 

 M. van Dinter

Inleiding

Het onderzoeksgebied ligt direct ten oosten van de 

Vaartse Rijn (Afb. 2.17). De Vaartse Rijn is gegraven nadat 

de Kromme Rijn in 1122 na Chr. bij Wijk bij Duurstede 

werd afgedamd. Het kanaal liep in eerste instantie vanaf 

de Stadsbuitengracht bij het Ledig Erf naar IJsselstein bij 

de Hollandse IJssel. De Hollandse IJssel stond toentertijd 

in open verbinding met de Lek. De Vaartse Rijn vormde 

daarmee een belangrijke handelsroute van en naar de stad 

Sleuf 1 uitsnede

Afb. 2.16 Alle-sporenkaart proefsleuvenonderzoek ROT.
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Utrecht. In 1285 werd de Hollandse IJssel echter afgedamd 

bij Hoppenesse.23 Door de aanleg van de Nieuwe Vaart 

naar de Lek in Vreeswijk in 1295 bleef Utrecht bereikbaar 

via het water.

Resultaten

In sleuf 1 bestaat de basis van het profiel uit zand 

(Afb. 2.18-19). In dit zandpakket zijn dunne kleilaagjes 

aanwezig. De top van het zandpakket loopt richting het 

oosten langzaam omhoog. In het westen bevindt de top 

zich beneden 0,3m+NAP, terwijl de top in het oosten op 

0,4 – 0,5 m+NAP ligt. Op het zandpakket ligt een relatief 

dun kleipakket van circa 15 - 30 cm dikte, gevolgd door 

opgebrachte grondlagen. In de natuurlijke grondlagen zijn 

geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Afb. 2.17 Ligging van het onderzoeksterrein op de kaart van Wansleeben (1982) en ligging van de Romeinse en laat-Romeinse/
vroegmiddeleeuwse rivierbeddingen en laatmiddeleeuwse restgeulen.

Interpretatie

Het zandpakket dat zich aan de basis van het profiel 

bevindt is geïnterpreteerd als beddingafzettingen van 

de Rijn. De kleilaag daar bovenop is geïnterpreteerd als 

oeverafzettingen van dezelfde rivier. Over de ouderdom 

van de afzettingen is helaas niets bekend geworden. Het 

onderzoeksterrein ligt echter bijna 1 km ten zuiden van 

het gebied waarin de rivierbedding zich in de vroege 

middeleeuwen heeft verplaatst en nog verder van de 

Romeinse rivierloop. Op basis daarvan kan worden 

afgeleid dat de rivierafzettingen in een oudere fase van de 

stroomrug, in of vóór de ijzertijd, zijn gevormd.

Conclusie

De natuurlijke ondergrond van het onderzoeksgebied 

bestaat uit oever- en beddingafzttingen van de Rijn 

vermoedelijk gevormd vóór de Romeinse periode.
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Afb. 2.18 Horizontale gelaagheid zichtbaar in rivierafzettingen in zuidelijke profielwand van sleuf 1.
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Afb. 2.19 Zuidelijke profielwand van sleuf 1.
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2.4  IVO-P 4 Archeologisch 
proefsleuvenonderzoek 
Eykmanlaan

Team: G.R. van Veen, M. Nijenhuis, machinist A. Boone 

(Agterberg B.V.). Fysisch-geografe: M. van Dinter (ADC 

ArcheoProjecten).

Het archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de 

Eykmanlaan (EYL) is uitgevoerd in opdracht van Afdeling 

Erfgoed, gemeente Utrecht (Afb. 2.20).

Doel van het onderzoek was tweeledig. Ten eerste moest 

worden vastgesteld of er archeologische resten aanwezig 

waren, en indien aanwezig moest de aard, omvang, 

datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit 

van deze resten worden vastgesteld. Ten tweede moest 

door middel van het onderzoek inzicht in de opbouw van 

de bodem worden verkregen.

Ten behoeve van het onderzoek zijn twee proefsleuven 

evenwijdig aan de Eykmanlaan gegraven (Afb. 2.21).

De meest zuidelijke sleuf (sleuf 1) had een lengte van 26 

m, en een breedte van 2 m in het noordelijke deel, en 

werd naar het westen toe verbreed tot circa 5 m. De sleuf 

is tot een diepte van circa 2 m onder maaiveld aangelegd 

(maaiveldhoogte: 2 m+NAP). De eerste anderhalve meter 

bestond uit ophogingslagen, daaronder bevond zich 

het dekzand. In de sleuf zijn geen antropogene sporen 

aangetroffen.

De meest noordelijke sleuf (sleuf 2) had een lengte van 

circa 17 m en een breedte van 1,70 m. Ook in deze sleuf 

werden ophogingslagen aangetroffen, en een ondiep 

slootje. Ook werd een enkele centimeters dikke laag van 

gras aangetroffen. Dit was een aanwijzing dat het terrein, 

oorspronkelijk een weiland, in het min of meer recente 

verleden moet zijn opgehoogd.

Tijdens het onderzoek zijn geen sporen van bewoning 

aangetroffen. Het vondstmateriaal in de vorm van aarde-

werk en een fragment metaal dateert uit de negentiende 

eeuw en is aangetroffen in de subrecente ophogingslaag.

2.4.1  Fysisch-geografische resultaten 

 M. van Dinter

Inleiding

Het onderzoeksgebied ligt in het komgebied ten oosten 

van de Vecht meandergordel. In dit gebied zijn verschil-

lende noordoost-zuidwest georiënteerde dekzandruggen 

aanwezig (Afb. 2.22). Deze ruggen zijn vermoedelijk 

ontstaan in de Jonge Dryas, circa 12.900 – 11.700 jaar 

geleden, en opgewaaid uit lokale, oudere afzettingen.24 

De tussenliggende dekzandvlakte helt geleidelijk af in 

westelijke richting. Deze dekzandvlakte is afgedekt met 

een humeuze of venige kleilaag. De dikte van dit pakket 

bedraagt minimaal 70 cm en maximaal 200 cm. De bedek-

king ving aan in de laagste delen van deze vlakte vanaf 

circa 5500 BP, omgerekend circa 4400 jaar voor Chr., 

dus in het vroeg-neolithicum B.25 De veenvorming vond 

plaats als gevolg van de aanvoer van kwelwater vanuit 
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Afb. 2.20 Onderzoekslocatie EYL op lokaal niveau.
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de Utrechtse Heuvelrug. De hoger gelegen delen van het 

dekzandgebied raakten pas in een later stadium bedekt. 

De toppen van enkele dekzandruggen lagen zelfs zo hoog 

dat ze nooit afgedekt werden.

De dekzandruggen vormden in de prehistorie ideale 

bewoningslocaties. De potentiële bewoningsperiode en 

gebruiksduur is afhankelijk van de relatieve hoogtelig-

ging. De lager gelegen delen van het dekzandgebied 

konden voorafgaand aan de veenvorming, dus in het 

Vroeg Holoceen, ook door de mens worden gebruikt. 

Het onderzoeksterrein ligt vermoedelijk op zo’n dek-

zandrug. Door afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk 

bij Duurstede in 1122 na Chr. worden ontginningen in 

het Kromme Rijngebied en de stroomafwaarts gelegen 

Vechtstreek mogelijk.26

Doel 

Het fysisch-geografisch onderzoek tijdens het archeologi-

sche onderzoek heeft zich gericht op het beschrijven van 

één profiel (lithologie en sedimentologie). Aan de hand 

van deze beschrijving is de profiel genetisch geïnterpre-

teerd. Hierdoor ontstond een beeld van de opbouw van de 

ondergrond, de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond 

en de landschappelijke context van de vindplaats. 

Voor het fysisch-geografisch onderzoek is de volgende 

vraag geformuleerd:

-Wat is de opbouw van de ondergrond van het 

onderzoeksterrein?

Methode

De bodemopbouw van het onderzoeksterrein is bekeken 

aan de hand van de oostelijke profielwand van sleuf 1. 

De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn 

be schreven volgens SBB 5.1 van het NITG-TNO waarin 

Afb. 2.21 Alle-sporenkaart proefsleuvenonderzoek EYL met uitsneden van sleuf 1 en 2.
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Afb. 2.22 Ligging van het onderzoeksterrein op de kaart van Wansleeben (1982).

ondermeer de standaard classificatie van bodem monsters 

volgens NEN5104 wordt gehanteerd, inclusief de bepaling 

van het kalkgehalte.27

Resultaten

De basis van het profiel bestaat beneden circa 0,5m+NAP 

uit geel, kalkloos, goed afgerond, fijn zand (Afb. 2.23; 

Zs1,150 –210 um). In het zand zijn zeer dunne, donker-

gekleurde bandjes zichtbaar (Afb. 2.24). De top van het 

zandpakket is homogeen, (donker)bruin en matig humeus 

(Zs1 H3). Dit pakket gaat geleidelijk over in een circa 0,5 

m dik pakket zwartbruine, zeer sterk humeus, kleiig zand 

met veel archeologische indicatoren zoals houtskool, 

baksteen en aardewerk (Zs3 H3). Het aardewerk dateert 

uit de negentiende eeuw. Naar boven toe wordt de laag 

kleiiger. In sleuf 2 bevindt zich op circa 0,7 – 0,9 m 

+NAP een enkele centimeters dikke graslaag binnen dit 

humeuze pakket. Daar bovenop ligt een circa 0,5 m dik 

pakket schoon zand (Zs1), gevolgd door een circa 40 cm 

dikke bouwvoor.

In het centrale deel van de sleuf kwam tijdens het 

verdiepen van het vlak rond 0,3 m+ NAP een circa 5 cm 

dikke laag matig humeus zand (Zs1 H2) tevoorschijn. De 

boven- en ondergrens waren zeer onregelmatig evenals 

de verbreiding van dit fenomeen. De laag eindigde bij een 

ronde structuur die was opgevuld met iets lichter gekleurd 

materiaal.

Interpretatie

Het gele zand aan de basis van het profiel is geïnterpre-

teerd als dekzand. De dunne bandjes in het zand bestaan 

uit ingespoeld organisch materiaal. Het dikkere humeuze 

zandpakket in het centrale deel van de sleuf is vermoe-

delijk ontstaan als gevolg van dierlijke graafactiviteiten 
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Afb. 2.23 Oostelijke profielwand van sleuf 1.

Afb. 2.24 Dekzand met dunne bandjes ingespoeld organisch 
materiaal.

op het moment dat het dekzandgebied nog niet met veen 

was afgedekt. De ronde structuur is waarschijnlijk een 

boomval of dierenhol.

De top van het zand is sterk humeus geworden als gevolg 

van vernatting, maar echte veenvorming heeft zich niet 

voorgedaan op de hoge dekzandrug. Door bioturbatie 

is de laag zeer homogeen geworden. Restanten van een 

uitspoelingshorizont, behorende bij een podzolbodem die 

zich in de droge fase moet hebben gevormd in de top van 

het dekzand, zijn niet (meer) zichtbaar. Deze kunnen zijn 

verdwenen tijdens de natte fase.

De vele archeologische indicatoren in de bovenliggende 

zwartbruine, humeuze laag geven aan dat deze laag 

is ontstaan als gevolg van menselijk activiteit en deze 

ophogingslaag in de negentiende eeuw is opgebracht. De 

zwarte kleur doet denken aan een esdek. Het graslaagje 

dat in sleuf 2 in dit pakket is aangetroffen geeft aan dat 

het gebied in twee fasen is opgehoogd. Na de eerste fase 

is het gebied als grasland in gebruik genomen, waarna 

later is een tweede ‘esdek’ aangebracht. Het schone 

zandpakket dat op deze humeuze ophogingslagen ligt is 

eveneens een ophogingspakket.

Conclusie

Het onderzoeksterrein bevindt zich op een dekzandrug. 

Doordat het grondwaterniveau in het gebied in de loop 

van de Holoceen geleidelijk steeg, trad vernatting op. 

Door de relatief zeer hoge ligging van de rug in het 

landschap vond op het terrein geen veenvorming plaats, 

maar werd de top van het zand alleen sterk humeus. In de 

negentiende eeuw werd het gebied in twee fasen opge-

hoogd met humeuze zandpakketten van enkele decime-

ters dikte die sterk aan een esdek doen denken. Later, in 

de twintigste eeuw, is het gebied nogmaals opgehoogd 

met een schoon zandpakket.
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2.5  IVO-P 5 Archeologisch 
proefsleuvenonderzoek 
Groeneweg

Team: G.R. van Veen, M. Nijenhuis, A.M. Bakker, J.S. van 

der Kamp, machinist R. van Bemmel (Agterberg B.V.). 

Fysisch-geografe: M. van Dinter (ADC ArcheoProjecten).

Het archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de 

Groeneweg (GWG) is uitgevoerd voorafgaand aan de herin-

richting van het terrein met nieuwe woningen en winkels, 

in opdracht van Afdeling Erfgoed, gemeente Utrecht (Afb. 

2.25).

Doel van het onderzoek was meerledig. Ten eerste moest 

worden vastgesteld of er archeologische sporen aanwe-

zig waren, en indien aanwezig moest de aard, omvang, 

datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit 

van deze resten worden vastgesteld.

Ten tweede moest door middel van het onderzoek een 

inzicht in de bodemopbouw worden verkregen, waarbij 

met name aandacht uit moest gaan naar de fysieke 

verschijningsvorm van de Oude Rijn.

Ten behoeve van het onderzoek zijn vier proefsleuven 

gegraven op het binnenterrein (Afb. 2.26). Deze zijn 

circa 2,5 m breed en minimaal 6 tot maximaal 35 m lang. 

De diepte van de sleuven bedroeg circa 1,10 m onder 

maaiveld (maaiveldhoogte: 1.55 m+NAP).

Alleen in het oostelijk deel van sleuf 2 is daadwerkelijk 

een vlak aangelegd. Hier werden drie paalkuilen (spoor 1 

t/m 3), met in elk daarvan een ronde paal, aangetroffen. 

De diameter van de palen bedroeg 12, 14 en 18 cm. 

Alle palen hadden een platte onderkant (onderkant: 

0,05m+NAP). De onderlinge afstand van de palen bedroeg 

precies 2 m.

De andere sleuven en het westelijk deel van sleuf 2 

werden aangelegd in het rivierzand. In deze sleuven zijn 

geen archeologische sporen aangetroffen.

Wel konden vondsten worden verzameld. Het materiaal 

is een mengeling van aardewerk, metaal (voornamelijk 

spijkers), hout, bot, glas en schelp. De vondsten zijn voor 

een groot deel afkomstig uit de donkerbruine venige, 

humeuze laag. Het jongste materiaal uit deze laag dateert 

uit de negentiende eeuw. 

Uit één van de paalkuilen is roodgeglazuurd aardewerk 

afkomstig dat uit de zestiende eeuw dateert. Uit de grijze 

kleilaag die zich net onder het pakket bevindt waarin de 

palen zijn ingegraven is rood geglazuurd aardewerk uit 

de zeventiende of achttiende eeuw afkomstig (Nijenhuis 

2006).

2.5.1  Fysisch-geografische resultaten 

 M. van Dinter

Inleiding

Het onderzoeksgebied ligt op de stroomrug van de Oude 

Rijn, circa 1,5 km ten westen van het splitspunt van de 

meandergordel van Rijn en de Vecht (Afb. 2.27). In 1122 

na Chr. wordt de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede 

afgedamd en komt definitief een einde aan de activiteit 

Afb. 2.25 Onderzoekslocatie GWG op lokaal niveau.
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Afb. 2.26 Alle-sporenkaart proefsleuvenonderzoek GWG met een uitsnede van sleuf 2 en het noordprofiel van sleuf 2.
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van deze Rijntak. Door de aanvoer van kwelwater uit de 

Utrechtse Heuvelrug bleven de restgeulen van de Kromme 

Rijn en Vecht echter nog watervoerend, maar de Oude Rijn 

direct ten westen van het splitspunt slibt dicht. Recente 
14C-dateringen van de basis van de Oude Rijn restgeul 

tonen aan dat de verlanding in de diepste delen van 

de rivierbedding al in de tiende eeuw aanvangt.28 In de 

ondiepe delen begint de verlanding pas in het twaalfde 

eeuw, als de afdamming een feit is.29 Dit betekent dat de 

afdamming slechts de bezegeling is van een reeds in gang 

gezet, natuurlijk proces, zoals Vink (1954) en Berendsen 

(1982) al veronderstelden. De rivierbedding lag zowel in 

de Romeinse tijd als in de Middeleeuwen bijna 1 km ten 

zuiden van het plangebied. 

Doel 

Het fysisch-geografisch onderzoek tijdens het archeologi-

sche onderzoek heeft zich gericht op het 

beschrijven van één profiel (lithologie en sedimentolo-

gie). Aan de hand van deze beschrijvingen is de profiel 

genetisch geïnterpreteerd. Hierdoor ontstond een beeld 

van de opbouw van de ondergrond, de ontstaansgeschie-

denis van de ondergrond en de landschappelijke context 

van de vindplaats. 

Voor het fysisch-geografisch onderzoek is de volgende 

vraag geformuleerd:

-Wat is de opbouw van de ondergrond van het 

onderzoeksterrein?

Methode

De bodemopbouw van het onderzoeksterrein is bekeken 

aan de hand van de zuidelijke profielwand in sleuf 2. 

De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn 

be schreven volgens SBB 5.1 van het NITG-TNO waarin 

ondermeer de standaard classificatie van bodem monsters 

volgens NEN5104 wordt gehanteerd, inclusief de bepaling 

van het kalkgehalte.30

Afb. 2.27 Ligging van het onderzoeksterrein en Romeinse en middeleeuwse rivierbeddingen op geologische kaart van Wansleeben 
(1982).
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Resultaten

De basis van het profiel bestaat uit kalkrijk, fijn zand (Afb. 

2.28; Zs1, 150 – 210 um). In het zandpakket is grootscha-

lige schuine gelaagdheid te zien die afhelt in oostelijke 

richting (Afb. 2.28). Daarnaast waren op enkele plaatsen 

in deze zandlagen kleinschalige scheve gelaagdheden 

zichtbaar. Verder was de onderzijde van enkele zandlagen 

zeer onregelmatig. Tenslotte was in het centrale deel van 

het profiel een kleine, circa 1 m brede trogvorm zichtbaar 

in het zandpakket, waarin veel organisch materiaal was 

neergeslagen. Deze trogvorm was ook in de tegenoverlig-

gende wand aanwezig.

In het oostelijke deel van de sleuf lag op het zandpakket 

een enkele decimeters dik pakket donkergrijze sterk tot 

uiterst siltige klei (Ks3 - Ks4). Vervolgens was over de 

gehele breedte van het profiel een circa 20 cm dikke, 

zwarte tot donkerbruine laag aanwezig (Afb. 2.29). Deze 

laag bestond uit sterk humeuze tot venige, uiterste siltige 

klei (Ks4 H3) met zand, veel puin en archeologische 

indicatoren. In het westelijke deel van het profiel lag deze 

laag direct op het zandpakket.

Interpretatie

De zandpakketten zijn geïnterpreteerd als beddingaf-

zettingen van de Oude Rijn. De grootschalige scheve 

gelaagdheid van de zandpakketten geeft aan dat de rivier 

zich geleidelijk in oostelijke richting heeft verplaatst. De 

dunne kleilagen tussen de zandige beddingafzettingen 

worden aangeduid met de term accretievlakken en zijn 

afgezet in perioden van rustig laagwater. De rivierbocht-

verplaatsing heeft met name tijdens de opeenvolgende 

perioden van hoogwater voorgedaan. 

Het beddingzand is relatief fijn, goed gesorteerd en de 

korrelgrootte komt overeen met de korrelgrootte van 

dekzand. In de omgeving van Utrecht bevindt het dekzand 

zich relatief dicht onder het maaiveld. De voormalige 

rivierbeddingen in het gebied hebben dit zand opgeno-

men en stroomafwaarts weer afgezet. De kleinschalige 

gelaagdheid in het zand geeft aan dat kleine golfribbels 

op de rivierbodem aanwezig waren. 

De onregelmatige onderzijde van enkel zandlagen is 

het gevolg van zogenaamde ‘loading’. Dit verschijnsel 

is onder andere ook op het Ledig Erf waargenomen. Het 

geeft aan dat het sediment onder water is afgezet en 

geheel verzadigd was. Op het moment dat een nieuw 

pakket sediment op dit verzadigde pakket werd afgezet 

traden als gevolg van deze verzadiging verknijpingen op 

en ontstonden de ‘zakkers’.

De trogvorm behoort bij een zeer lokaal verschijnsel in 

de rivier, waarbij dichtbij de rivieroever een smalle baan 

is uitgesleten door het water. In deze baan is drijvend 

Afb. 2.28 Zuidelijke profielwand van sleuf 2 (1982).
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organisch materiaal, zoals bladresten en kleine takjes, 

neergeslagen en vervolgens bedolven geraakt met zand. 

Ten oosten van de sleuf werd een grote saneringssleuf 

aangelegd. Ook hierin waren beddingafzettingen van de 

Rijn zichtbaar.

De donkergrijze kleilagen die zijn afgezet op het zandpak-

ket en alleen in het oostelijke deel van de sleuf voorko-

men zijn geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de Rijn. 

De zwarte laag met veel puin en archeologische indica-

toren is door de mens aangebracht en de archeologische 

vondsten erin wijzen erop dat dit is gebeurd in de Nieuwe 

Tijd. Door het aanbrengen van dit pakket werd het loopni-

veau enigszins opgehoogd. 

Uit de kaart van Berendsen (1982) blijkt dat het on-

derzochte perceel ten noorden van de middeleeuwse 

restgeul van de Oude Rijn ligt. Aangezien daarna een eind 

kwam aan de activiteit van de Rijn, moet de stroomrug 

ten noorden van deze restgeul in een eerdere periode 

zijn gevormd. Het onderzoeksterrein ligt ook ruim ten 

noorden van de Romeinse rivierbedding. Mogelijkerwijs 

kon het terrein al in of zelfs vóór de Romeinse tijd worden 

gebruikt. De oudste sporen van menselijk gebruik dateren 

echter pas uit de Nieuwe Tijd. In de tussenliggende 

eeuwen vormde de oeverwal een loopniveau en als gevolg 

van bodemvorming zal zich in deze periode een duidelijke 

vegetatiehorizont hebben gevormd in de top van de oever-

wal. Deze horizont is echter niet aangetroffen tijdens het 

Afb. 2.29 Westelijk deel van zuidelijke profielwand van sleuf 2.

proefsleuvenonderzoek. Mogelijkerwijs is deze afgegraven 

vlak voordat de ophogingslaag is aangebracht.

Conclusie

Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen de mean-

dergordel van de Oude Rijn en bestaat uit oever- op 

beddingafzettingen. De rivierbocht die dit sediment heeft 

achtergelaten heeft zich in oostelijke richting over het ter-

rein verplaatst. Wanneer dit exact is gebeurd is onbekend, 

maar gezien de ligging van het terrein zowel ten noorden 

van de middeleeuwse restgeul als de Romeinse rivierbed-

ding is een datering van deze rivieractiviteit in of zelfs 

vóór de Romeinse tijd waarschijnlijk. Na de vorming van 

de oeverwal was het terrein in principe geschikt voor men-

selijk gebruik. De oudste sporen van menselijk gebruik 

dateren echter pas uit de Nieuwe Tijd.
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2.6  IVO-P 6 Archeologisch 
proefsleuvenonderzoek 
Kanonstraat

Team: G.R. van Veen, M. Nijenhuis, A.M. Bakker, Y. Meijer, 

machinist R. van Bemmel (Agterberg B.V.). Fysisch-

geografe: M. van Dinter (ADC ArcheoProjecten).

Het archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de 

Kanonstraat (KNS) is uitgevoerd in opdracht van Afdeling 

Erfgoed, gemeente Utrecht (Afb. 2.30).

Doel van het onderzoek was meerledig. Ten eerste moest 

worden vastgesteld of er archeologische sporen aanwe-

zig waren, en indien aanwezig moest de aard, omvang, 

datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit 

van deze resten worden vastgesteld.

Ten tweede moest door middel van het onderzoek inzicht 

in de bodemopbouw worden verkregen, waarbij met name 

aandacht uit moest gaan naar de fysieke verschijnings-

vorm van de Oude Rijn.

Ten behoeve van het onderzoek zijn twee proefsleuven 

gegraven (Afb. 2.31). Deze waren circa 1,75 m breed en 

minimaal 55 tot maximaal 80 m lang. De sleuven werden 

maximaal 1 m onder maaiveld aangelegd (maaiveld-

hoogte: 1,20 m+NAP).

Over de gehele lengte zijn voornamelijk verstoringen 

aangetroffen, daaronder bevonden zich rivierafzettingen. 

Er is nauwelijks vondstmateriaal aangetroffen, hooguit 

een enkele scherf grijsbakkend aardewerk of steengoed.

2.6.1 Fysisch-geografische resultaten 

 M. van Dinter

Inleiding

Het onderzoeksgebied ligt op de Oude Rijn stroomrug, 

ruim 750 m westelijk van het splitspunt met de Vecht 

(Afb. 2.32). De Oude Rijn maakt deel uit van het Utrechtse 

stroomstelsel.31 Dit stelsel loopt via Wijk bij Duurstede en 

Utrecht naar Woerden en mondt uiteindelijk bij Katwijk in 

zee uit. Het Utrechtse stroomstelsel vormde gedurende 

duizenden jaren één van de belangrijkste rivierarmen in 

Nederland. Het stelsel is rond de overgang van het vroeg- 

naar het midden-neolithicum, actief geworden, rond 4300 

voor Chr.32 Maar waarschijnlijk is pas vanaf het einde 

van het midden-neolithicum, sprake van grootschalige 

rivieractiviteit, na circa 3000 voor Chr.33 In Utrecht takt 

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

De Vecht is rond 800 voor Chr. ontstaan, dus rond de 

overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd.34 

De ontwikkeling van de Rijn- en Vechtlopen in de stad 

Utrecht vanaf het begin van de jaartelling is de laatste 

jaren redelijk bekend geworden.35 In de Romeinse tijd takt 

de Vecht waarschijnlijk dichtbij of zelfs recht tegenover 

het fort op het Domplein in Utrecht in noordelijke richting 

af. De Oude Rijn blijft tot in de vijfde eeuw actief alvo-

rens te verlanden.36 Rond 500 na Chr. vormt de Oude 

Rijn vervolgens een geheel nieuwe, zwak meanderende 

rivierbedding in het centrale deel van de stroomgordel. 

Daarbij verschuift het splitspunt met de Vecht circa 1 

km naar het zuiden, waarschijnlijk ter hoogte van het 

Ledig Erf aan de zuidelijke stadsgracht. Als gevolg van de 

Afb. 2.30 Onderzoekslocatie KNS op lokaal niveau.
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Afb. 2.31 Alle-sporenkaart proefsleuvenonderzoek KNS.
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onzekerheidmarge van de dateringen overlappen de ver-

landings- en aanvangsdateringen. Op het eerste gezicht 

lijkt het onwaarschijnlijk dat gedurende korte tijd geen 

actieve rivier in het gebied aanwezig was. Toch kan dit op 

basis van de beschikbare dateringen niet worden uitge-

sloten. Een vergelijking van de ligging van de verlande 

restgeul en de nieuwe Rijnloop levert een beeld op waarbij 

de nieuwe Rijnloop af en toe via delen van de oude rest-

geul gaat stromen, maar na enkele honderden meters een 

loop daar buiten zoekt, alvorens weer in de oude restgeul 

uit te komen. Dit patroon wijkt af van een ‘normale’ 

rivierverlegging, een zogenaamde avulsie. Daarbij wordt 

een nieuwe rivierloop gevormd vanuit een crevassecom-

plex. In de loop van de tijd ontstaat door concentratie van 

waterafvoer via één van geulen in dit complex uiteindelijk 

een nieuwe rivierbedding die de hoofdafvoer van voorma-

lige de rivier overneemt. Deze nieuwe loop bevindt zich 

meestal in het komgebied, maar het kan ook een reeds 

bestaande, maar verlaten stroomrug zijn.37 In het laatste 

geval is sprake van een zogenaamde re-activering. Een 

soortgelijke gebeurtenis lijkt zich dus ook in Utrecht in de 

vroege Middeleeuwen te hebben afgespeeld. Het vreemde 

is echter dat de restgeul niet geheel wordt gevolgd, 

zoals Stouthamer (2001) beschrijft. Mogelijk speelde de 

overvloedige aanwezigheid van vegetatie in de verlan-

dende restgeul hierbij een rol.38 Vegetatie belemmert de 

waterdoorstroming in een bedding namelijk sterk. De 

naastgelegen stroomrug bestond uit gemakkelijk ero-

deerbaar zand. Het aangetroffen beeld lijkt aan te geven 

dat het water bij teveel weerstand een nieuwe waterloop 

vormde in dit zand. Wanneer vervolgens stroomafwaarts 

de oude restgeul weer werd aangesneden, werd deze in 

eerste instantie weer opgepikt. Maar na enige afstand 

werd de weerstand weer te hoog en herhaalde zich het 

bovengeschetste proces. Indien dit scenario juist is, heeft 

zich gedurende korte tijd, hooguit enkele decennia in de 

Afb. 2.32 Ligging van het onderzoeksterrein op de kaart van Wansleeben (1982) en ligging van de laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse en 
laatmiddeleeuwse restgeulen.
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tweede helft van de vijfde eeuw na Chr., dus toch geen 

actieve Rijnloop bevonden tussen Utrecht en de kust. In 

dat geval zal de rivier stroomafwaarts alleen nog maar 

overtollig regenwater uit het omringende gebied hebben 

afgevoerd dat via verschillende veenriviertjes naar de 

Rijn werd getransporteerd. Verder zal dit invloed hebben 

gehad op de grote van het estuarium dat vermoedelijk 

tijdelijk (sterk) zal zijn gekrompen. Daarnaast zullen deze 

landschappelijke veranderingen een grote verandering 

hebben veroorzaakt van de bewonings- en gebruiksmoge-

lijkheden van het gebied.

De nieuwe rivierbedding begint vanaf de negende eeuw 

te migreren, vermoedelijk als gevolg een afnemende 

watertoevoer. Daarbij worden in de loop van de daarop 

volgende eeuwen oudere beddingafzettingen van de Rijn 

binnen een zone van maximaal 300 m geërodeerd.39

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

Duurstede afgedamd en komt definitief een einde aan 

de activiteit van deze Rijntak. Door de aanvoer van 

kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug zijn de restgeulen 

van de Kromme Rijn en Vecht echter nog watervoerend. 

Recente 14C-dateringen van de basis van de Oude Rijn 

restgeul tonen aan dat de verlanding in de diepste delen 

van de rivierbedding al in de tiende eeuw aanvangt.40 In 

de ondiepe delen begint de verlanding pas in de twaalfde 

eeuw, als de afdamming een feit is.41 Dit betekent dat de 

afdamming slechts de bezegeling is van een reeds in gang 

gezet, natuurlijk proces, zoals Vink (1954) en Berendsen 

(1982) al veronderstelden.

Doel 

Het fysisch-geografisch onderzoek tijdens het archeologi-

sche onderzoek heeft zich gericht op het 

beschrijven van de profielwanden (lithologie en sedi-

mentologie). Aan de hand van de beschrijvingen zijn de 

profielen genetisch geïnterpreteerd. Hierdoor ontstond 

een beeld van de opbouw van de ondergrond, de ont-

staansgeschiedenis van de ondergrond en de landschap-

pelijke context van de vindplaats. 

Voor het fysisch-geografisch onderzoek zijn de volgende 

vragen geformuleerd:

-Wat is de opbouw van de ondergrond van het 

onderzoeksterrein?

Indien een restgeul op het terrein aanwezig is: 

-Wat is de ouderdom van deze restgeul?

Methode

De bodemopbouw van het onderzoeksterrein is bekeken 

aan de hand van de profielwanden in sleuf 1 en 2. De bo-

demtextuur en archeologische indicatoren zijn be schreven 

volgens SBB 5.1 van het NITG-TNO waarin ondermeer 

de standaard classificatie van bodem monsters volgens 

Afb. 2.33 Westelijke profielwand van sleuf 1.
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NEN5104 wordt gehanteerd, inclusief de bepaling van het 

kalkgehalte.42 

Verder is één sedimentmonster uit de profielwanden ge-

nomen dat geschikt leek voor 14C-analyse. Het monster is 

dubbel verpakt in plastic, geadministreerd en opgeslagen. 

Na afloop van het veldwerk is dit monster geselecteerd 

voor datering. Uit het monster zijn zaden van land- en 

oeverplanten gehaald. De zaden zijn geselecteerd door 

BIAX Consult (analyse Wouter van der Meer). De zaden zijn 

opgestuurd voor AMS-datering naar het laboratorium van 

de faculteit Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit 

Utrecht. De 14C-dateringen zijn gekalibreerd met het 

kalibratieprogramma Oxcal versie 4.1.3 (Bronk Ramsey, 

2009). Daarnaast is in sleuf 2 een molluskenmonster 

genomen uit een laag in de restgeul waarin resten van 

slakken zichtbaar waren. Dit monster is geanalyseerd door 

Wim Kuiper, werkzaam bij het Archeologisch Centrum van 

de Universiteit Leiden. Aan de hand van de soortensamen-

stelling van de molluskenresten kan het afzettingsmilieu 

worden gereconstrueerd.

Resultaten 

Sleuf 1:

Beschrijving

In het zuiden van sleuf 1 bestaat de ondergrond van 

onder naar boven uit pakketten kalkloze, sterk kleiig 

veen (Vk3), gevolgd door kalkloze, zwak tot matig siltige 

klei (Ks1-2) en uiteindelijk kalkrijke, sterk siltige klei met 

lokaal een inschakeling van een pakketje uiterst siltige 

zandige klei (Ks3 resp. Ks4).

Interpretatie

De onderste twee pakketten zijn geïnterpreteerd als kom-

afzettingen en het bovenste pakket wordt geïnterpreteerd 

als oeverafzettingen (Afb. 2.33). Deze oever is circa 1 m 

dik. Naar het noorden toe wiggen de oeverafzettingen uit 

en gaan over in komafzettingen bestaande uit een pakket 

kalkloze matig siltige klei (Ks2).

Sleuf 2:

Beschrijving

De opbouw van de ondergrond in deze westelijk gelegen 

sleuf is heel anders dan in sleuf 1. In deze sleuf bestaat 

de diepere ondergrond uit kalkrijk, fijn zand (Zs1, 150 – 

210 um). In het noordelijke en zuidelijke deel van de sleuf 

ligt daarbovenop een pakket kalkrijke uiterst siltige klei 

Afb. 2.34 Westelijke profielwand van sleuf 2.
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(Ks4) en vervolgens een pakket kalkrijke sterk siltige klei 

(Ks3). De dikte van dit pakket wisselt enigszins. 

In het centrale deel van de sleuf verdwijnt het zandpakket 

onder het vlak en bevond zich een ‘vet’ kleipakket in de 

profielwand tot circa 2 m –mv (Afb. 2.34). Vanwege wa-

teroverlast kon dit pakket niet goed worden bemonsterd, 

maar in het centrale deel van deze ‘kleibaan’ zijn wel twee 

boringen gezet. Daaruit bleek dat het onderste deel van 

het kleipakket bestaat uit zwak humeuze, kalkrijke, sterk 

tot uiterst siltige klei (Ks3-4 H1). In boring 1 zet dit pakket 

zich voort tot 70 cm onder het sleufvlak en in boring 2, 

die circa 3 m zuidelijker is gezet, zelfs tot 120 cm onder 

het sleufvlak. Onder dit kleipakket bevindt zich het reeds 

genoemde zand. In boring 1 bestaat het onderliggende 

zandpakket uit grof zand (400 – 850 um) en bevat versla-

gen veenbrokjes en schelpen, terwijl het zandpakket in 

boring 2 uit fijn zand (150 -210 um) bestaat met kleibrok-

ken en verslagen organisch materiaal.

Interpretatie

Het zand aan de basis is geïnterpreteerd als beddingafzet-

tingen van de Oude Rijn en het bovenliggende kleipakket 

als oeverafzettingen, vermoedelijk van dezelfde oever als 

in sleuf 1.

Het kleipakket in het centrale deel van de sleuf is geïn-

terpreteerd als restgeul (Afb. 2.34). De aanwezigheid van 

de diverse klei- en veenbrokken in het onderliggende 

zand is typisch voor sediment dat op de bodem van een 

rivierbedding wordt afgezet, zogenaamde ‘bottom lag’. 

We hebben hier dus te maken met een ruim 3 m diepe 

restgeul en die met klei is opgevuld. Uit de onderste 20 

cm van de restgeulafzettingen is een 14C monster geno-

men. De datering leverde een uitkomst van 2491± 33 BP.43 

Gekalibreerd levert dit een datering met 95% zekerheid 

tussen circa 780 – 490 of 470 – 410 cal BC, ofwel de 

vroege of begin midden IJzertijd. In tabel 2.1 is de lijst van 

Afb. 2.35 Uitsnede Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Bron: Rijks Geologische Dienst 1988).
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schelpen weergegeven die in de restgeul aanwezig waren. 

Deze fauna is typerend voor rustig zoetwater.

De richting van de restgeul is niet geheel duidelijk, maar 

kan uit de geologische kaart worden afgeleid (Afb. 2.35). 

Waarschijnlijk maakt de restgeul een bocht die parallel 

loopt aan de rand van de beddingafzettingen. De kaart 

van Wansleeben blijkt dus een goed beeld te geven van de 

ondergrond en slechts een onnauwkeurigheid van enkele 

tientallen meters te hebben. 

Conclusie

Het onderzoeksterrein bevindt zich aan de rand van 

de meandergordel van de Oude Rijn. Op het terrein is 

een restgeul aanwezig die in de vroege ijzertijd is gaan 

verlanden. Het (oever- op) komgebied tussen Rijn en Vecht 

meandergordel bevindt zich onder de Vleutenseweg.

Tabel 2.1: mollusken in restgeul in sleuf 2; analyse: W. Kuijper. 
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3 Conclusies

Geen van de proefsleufonderzoeken, met uitzondering 

van de Weg naar Rhijnauwen (WNR), heeft archeologische 

resten opgeleverd. Bij het proefsleuvenonderzoek WNR 

werden de oude Vossegatsedijk en de voormalige loop 

van de Kromme Rijn in kaart gebracht.

Alle proefsleufonderzoeken hebben echter wel fysisch-

geografische resultaten opgeleverd, die met name bijdra-

gen aan de kennis over de ontwikkeling van de Rijnloop.
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GrN-43213, 1610 ± 30 BP; Den Hartog 2010:   

Ua-36484, 1640± 35 BP

17 Nales & Vis, 2003; Nokkert & Aarts 2009; 

 Den Hartog in prep.; Hoegen in prep.

18 Hoegen, in prep.: SUERC-27874, 1070 ± 30 BP en   

SUERC-27873, 1050 ± 30 BP, UtC-12176, 1190 ± 70 

BP

19 Hoegen in prep.: UtC-12175, 952 ± 28 BP

20 Dekker, 1980

21 Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989

22 Berendsen 1982

23 Dekker 1981

24 Berendsen 1982; Walker et al. 2009

25 Berendsen 1982

26 Buitelaar 1993, Dekker 1983

27 Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989

28 Hoegen in prep.: SUERC-27874, 1070 ± 30 BP en   

SUERC-27873, 1050 ± 30 BP, UtC-12176, 1190 ± 70 

BP

29 Hoegen in prep.: UtC-12175, 952 ± 28 BP

30 Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989

31 Berendsen 1982

32 Berendsen 1982: GrN 7963, 5595 ± 35 BP

33 Törnqvist 1993: UtC-1892, 4310 ± 90 BP

34 Bos et al 2009

35 Den Hartog 2012; Den Hartog in prep.

36 Nokkert & Aarts 2010; Hoegen in prep. GrN-43213, 

1610 ± 30 BP; Den Hartog 2010: Ua-36484, 1640± 

35 BP

37 Stouthamer 2001

38 Dr. J.H. van den Berg, universiteit Utrecht, vakgroep 

Fysische Geografie, pers. com. 

39 Nales & Vis, 2003; Nokkert, Aarts en Wynia 2009; 

Den Hartog 2010; Hoegen in prep.

40 Hoegen in prep.: SUERC-27874, 1070 ± 30 BP en   

SUERC-27873, 1050 ± 30 BP, UtC-12176, 1190 ± 70 

BP

41 Hoegen in prep.: UtC-12175, 952 ± 28 BP

42 Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989

43 Utc. 14934: 2491± 33 BP, 13C -27,8 0/00, Materiaal: 

Salix 3 knopschubben, Rumex maritimus/palustris 

vrucht en bloembekleedsel; Rumex sp. vrucht, 

Persicaria hydropiper 2 vruchten, Persicaria 

lapathifolia vrucht, Carex acuta/elata vrucht, 

Cirsium arvense/palustre 2 vruchten, Atriplex 

patula/prostata vrucht, Ranunculus scleratus zaad



Zes IVO’s in de bestaande stad Basisrapportage Archeologie 56 48 

Literatuur

Bakker, A.M., ‘Utrecht Groeneweg’, in: Archeologische 

Kroniek Provincie Utrecht 2004-2005, pag. 84-85.

Benthum, A. van, Paushuis. ADC rapport, Amersfoort in 

prep.

Berendsen, H.J.A., De genese van het landschap in het 

zuiden van de provincie Utrecht – een fysisch-geografische 

studie. Utrechtse Geografische Studies 25, Geografisch 

Instituut Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht 1982.

Berendsen H.J. A. en E. Stouthamer, Palaeogeographic 

development of the Rhine-Meuse delta, the Netherlands, 

Assen 2001.

Bos, I.J., H. Feiken, F. Bunnik & J. Schokker, ‘Influence of 

organics and clastic lake fills on distributary channel proc-

esses in the distal Rhine-Meuse delta, the Netherlands’ in: 

Paleaogeography, palaeoclimatology, palaeoecology 284, 

2009, pag. 355 – 374.

Bosch, J.A.H., Standaard Boor Beschrijvingsmethode, 

Versie 5.1. Nederlands Instituut voor Toegepaste 

Geowetenschappen TNO, rapport NITG 00-141-A, Zwolle 

2005.

Bronk Ramsey, C. ‘Bayesian analysis of radiocarbon dates’ 

in: Radiocarbon, 51(1), 2009 pag. 337-360.

Buitelaar, A.L.P., De Stichtse ministerialiteit en de ontgin-

ningen van de Utrechtse Vechtstreek. Hilversum, 1993.

Dekker, C., ‘De dam bij Wijk. “Scrinium et scriptura”’ in: 

Opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis aange-

boden aan Prof. Dr. J.L. van der Gouw, bij zijn afscheid als 

buitengewoon hoogleraar in de archiefwetenschap en in 

de paleografie van de veertiende tot de zeventiende eeuw 

aan de Universiteit van Amsterdam, Groningen 1980.

Dekker, C., Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen; 

een institutioneel geografische studie, Zutphen 1983.

Hartog, C.M.W. den, Appellaantje. LR55; Een vroegmiddel-

eeuwse nederzetting aan de Wilhelminalaan bij Vleuten. 

Basisrapportage Archeologie Gemeente Utrecht 30, 

Utrecht 2010.

Hartog, C.M.W. den, Het ‘Huis Loenersloot’. 

Archeologische begeleiding aan de Nieuwegracht 20 in 

Utrecht, Basisrapportage Archeologie Gemeente Utrecht 

61, Utrecht 2012.

Hartog, C.M.W. den, Nieuw licht op de Marnixlaan. Een 

archeologisch onderzoek naar het kartuizerklooster 

Nieuwlicht, Basisrapportage Archeologie Gemeente 

Utrecht 66, Utrecht in prep.

Hoegen, R.D., Plangebied Hamlaan; Middeleeuwse 

bewoning naast de Hamtoren te Vleuten, Basisrapportage 

Archeologie Gemeente Utrecht 46, Utrecht in prep.

Jezeer, W., Utrecht Nieuwegracht 19-21, werfkelders en 

achtererf.

Een archeologische begeleiding, ADC ArcheoProjecten 

Rapport 2319, Amersfoort 2011

Nales, T. en G. Vis, De paleogeografie van de Oude Rijn. 

Doctoraalscriptie faculteit Fysische geografie, Universiteit 

Utrecht 2003.

Nederlands Normalisatie-instituut, NEN 5104, 

Normcommissie 351 06 Geotechniek, classificatie van 

onverharde grondmonsters, Delft 1989.

Nijenhuis, M., Opgravingsverslag Groeneweg 2005 (GWG), 

intern verslag gemeente Utrecht.

Nokkert, M., A.C. Aarts en H.L. Wynia, Vroegmiddeleeuwse 

bewoning langs de A2 (LR51-54); Een nederzetting uit de 

zevende en achtste eeuw in Leidsche Rijn. Basisrapportage 

archeologie Gemeente Utrecht 26, Utrecht 2009.

Sarfatij, H.(red.), Verborgen steden: stadsarcheologie in 

Nederland, Amsterdam 1990.

Stouthamer, E., Sedimentary product of avulsions in 

the Holocene Rhine-Meuse delta, the Netherlands in: 

Sedimentary Geology, 2001 pag. 73 – 92.

Tornqvist, T.E., Fluvial sedimentary geology and chronol-

ogy of the Holocene Rhine-Meuse delta, the Netherlands. 

Netherlands Geographical Studies 166, Utrecht 1993.

Veen, G.R. van, ‘Utrecht * Weg naar Rhijnauwen’, In: 

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2004-2005, pag. 

105-107.



49 

Verniers, L. P., Opgraven in de kelders van Oudegracht 74 

en 76 in Utrecht Een archeologische opgraving met bouw-

lampen, ADC ArcheoProjecten rapport 2319, Amersfoort 

2011.

Vink, T., De Rivierstreek, Baarn 1954.

Walker, M., Johnsen, S., Rasmussen, S.O., Popp, T., 

Steffensen, J.P., Gibbard, P., Hoek, W., Lowe, J., Andrews, 

J., Björk, S., Cwynar, L.C., Hughen, K., Kershaw, P., 

Kromer, B., Litt, T., Lowe, D.J., Nakagawa, T., Newnham, 

R. & Schwander, J.,  ‘Formal definition and dating of the 

GSSP (Global Stratotype Section and Point) for the base 

of the Holocene using the Greenland NGRIP ice core, and 

selected auxiliary records’,  in: Journal of Quarternary 

science 24(1), 2009 pag. 3–17.

Wansleeben, M., Resultaten archiefonderzoek naar litho-

logie onder de stad Utrecht, archief Boratorium, Fysische 

Geografie, Universiteit Utrecht 1982 (niet gepubliceerd).

Wilmer, C.C.S., Buitens binnen Utrecht, Vianen 1982. 



Zes IVO’s in de bestaande stad Basisrapportage Archeologie 56 50 

Eerdere uitgaven

Basisrapportage archeologie 1

De Grauwert 

Archeologische onderzoek naar een laatmiddeleeuwse 

omgracht complex

Basisrapportage archeologie 2

Eligenstraat 

2000 jaar bebouwing in het zuiden van de Utrechtse 

binnenstad

 

Basisrapportage archeologie 3

Sportpark Terweide 

Inheems-Romeinse bewoning uit de eerste eeuw 

na Christus ten noorden van de Limes

Basisrapportage archeologie 4

Twee ijzertijdvindplaatsen langs de snelweg

Archeologisch proefonderzoek

Basisrapportage archeologie 5

Middeleeuwse bewoning langs de snelweg

Archeologisch proefonderzoek langs Rijksweg A2

Basisrapportage archeologie 6

Parkwijk-Noord

Zoektocht naar Romeinse activiteiten ten noorden  

van het castellum op de Hoge Woerd

Basisrapportage archeologie 7

Laatmiddeleeuwse bebouwing langs de Hogeweide 

Archeologisch proefonderzoek

Basisrapportage archeologie 8

Langs de Hogeweide

Archeologisch proefonderzoek van een laat- 

en postmiddeleeuws bewoningslint

Basisrapportage archeologie 9

In de schoot van het landschap

Vleuterweide-Wilhelminalaan. Een nederzetting  

uit de midden- en late IJzertijd

Basisrapportage archeologie 10

Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hoge Weide 

Archeologisch onderzoek wegens de verlegging van  

de Waterleiding Rijn-Kennemerland

Basisrapportage archeologie 11

Wegens wateroverlast 

LR39 De Balije II: wachttorens, rivierdynamiek en 

Romeinse infrastructuur in een riverbocht van de 

Heldammer stroom

Basisrapportage archeologie 12

De broederschap ‘Maria in de Wijngaard’ en ‘onser 

liever vrouwe in die Sonne’. 

Archeologisch onderzoek naar twee kloostergemeen-

schappen aan de Nieuwe Kamp in Utrecht 

Basisrapportage archeologie 14

Wonen aan het water (deel 1) 

Archeologisch onderzoek van een twaalfde-eeuwse 

nederzetting langs de Oude Rijn

Basisrapportage archeologie 15

Wonen aan het water (deel 2)

Archeologisch onderzoek van een twaalfde-eeuwse 

nederzetting langs de Oude Rijn

Basisrapportage archeologie 16

Vroege wacht

LR31 Zandweg: archeologisch onderzoek van twee  

eerste-eeuwse houten wachttorens in Leidsche Rijn

Basisrapportage archeologie 18 

Sportpark Terweide 2 

LR41-42: Archeologisch onderzoek Sportpark Terweide 

Basisrapportage archeologie 19

Een goede buur? 

LR46 en LR49: definitief archeologisch onderzoek naar 

een vicus, grafvelden, infrastructuur en en inheemse 

nederzetting in de omgeving van het Romeinse castellum 

in De Meern, deelgebied ‘De Woerd’ (Gemeente Utrecht)

Basisrapportage archeologie 20

Boeren langs de Hogeweide 

Een (post)middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondge-

bied in Leidsche Rijn

Basisrapportage archeologie 21

Werken aan de weg

LR31 Zandweg: archeologisch onderzoek aan een  

verspoelde sectie van de limesweg



51 

Basisrapportage archeologie 25

Oudenrijnseweg 

Archeologisch onderzoek van een inheems-Romeinse 

nederzetting uit de eerste eeuw na Chr. en een vlasroot-

complex uit de twaalfde eeuw na Chr in De Meern, 

gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 26

Vroegmiddeleeuwse bewoning langs de A2 

Een nederzetting uit de zevende en achtste eeuw in 

Leidsche Rijn

Basisrapportage archeologie 27

Proefsleuvenonderzoek Rheyngaerde 

Aanvullend Archeologisch Onderzoek naar  

de Romeinse limesweg

Basisrapportage archeologie 28

Een Duits vliegtuiggraf uit de eerste uren van de 

Tweede Wereldoorlog 

Archeologische begeleiding van de berging van een 

Junckers 88 in Leidsche Rijn (Utrecht)

Basisrapportage archeologie 29 

Terug naar Themaat 

Het archeologisch onderzoek LR50 en LR52 naar drie 

huisplaatsen aan de Thematerweg

Basisrapportage archeologie 30

LR55 Appellaantje 

Een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan de 

Wilhelminalaan in Vleuten

Basisrapportage archeologie 31

Gewei uit de geul 

Onderzoek naar een bronstijdrestgeul en sporen 

uit de vroeg-Romeinse tijd aan de Burgemeester 

Middelweerdbaan in De Meern (Utrecht)

Basisrapportage archeologie 33

Op zoek naar de weg 

LR60: onderzoek naar de Romeinse limesweg in De Meern 

(gem. Utrecht)

Basisrapportage archeologie 34 

Pottenbakkers aan de Anthoniedijk 

Inventariserend onderzoek m.b.v. proefsleuven en 

definitief archeologisch onderzoek voorafgaand aan het 

nieuwbouwproject ‘Hoogstraat aan de Vecht’ te Utrecht

Basisrapportage archeologie 36

Middeleeuwse bewoningssporen op  

het binnenterrein van de Letterenbibliotheek

Definitief onderzoek aan de Wittevrouwenstraat 7-11, 

gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 39

Romeinen op het schoolplein 

Proefsleuvenonderzoek (LR 61) op het schoolplein  

van de R.K. Basisschool Drie Koningen in De Meern, 

gemeente Utrecht 

Basisrapportage archeologie 40

De limesweg in West-Nederland 

Inventarisatie, analyse en synthese van archeologisch on-

derzoek naar de Romeinse weg tussen Vechten en Katwijk

Basisrapportage archeologie 41

Lichte Gaard 9

Archeologisch onderzoek naar het castellum en het bis-

schoppelijk paleis in Utrecht

Basisrapportage archeologie 43

Scherven, schepen en beschoeiingen 

LR62: Archeologisch onderzoek in een fossiele rivierbed-

ding bij het castellum van De Meern

Basisrapportage archeologie 45

Boeren en molenaars

LR 64: Archeologisch onderzoek naar een laatmiddel-

eeuws erf aan de Strijlandweg, gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 46

Plangebied Hamlaan 

Middeleeuwse bewoning naast de Hamtoren te Vleuten

Basisrapportage archeologie 47

Achter het castellum 

LR66: Inventariserend archeologisch onderzoek (IVO) en 

een waarneming ten oosten van de Hoge Woerd, Utrecht

Basisrapportage Archeologie 50

Klokken gieten naast de kerk.

Opgraving op het Pieterskerkhof in Utrecht

Basisrapportage archeologie 54

Wonen aan het Zwarte Water

Inventariserend Veldonderzoek Merelstraat aan  
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