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Samenvatting

Op 16 en 17 november 2009 heeft een archeologische 

opgraving plaatsgevonden in Park Transwijk aan de 

Beneluxlaan te Utrecht. De hier geplande bouw van een 

paviljoen met horecagelegenheid leidde tot bodemver-

storende activiteiten, waardoor archeologische resten 

bedreigd werden. Op basis van de resultaten van een 

booronderzoek en het eerder uitgevoerd noordwestelijk 

gelegen proefsleuvenonderzoek BNL1 kunnen binnen 

het plangebied resten van de Romeinse limesweg en een 

ijzertijdnederzetting worden verwacht.

Bij aanvang van het veldwerk bleek een volledig vlakdek-

kende opgraving onmogelijk vanwege een aantal bomen 

dat niet gerooid mocht worden. Al snel werd ook een 

ophogingspakket met puin aangetroffen tot ruim onder het 

verwachte Romeinse sporenniveau. Hierom werd besloten 

de opgraving te beperken tot een gedeelte van werkput 1, 

een controlevlak in de zuidwesthoek en een profiel langs 

de oostzijde van het plangebied, waar de kans op het 

aantreffen van resten van de limesweg, met name berm-

greppels, het grootst was. 

Ondanks de verwachtingen voor de limesweg binnen het 

plangebied zijn er tijdens het onderzoek geen archeolo-

gische sporen aangetroffen. De bodem was tot op grote 

diepte verstoord, waardoor aangenomen kan worden dat 

het Romeinse sporenniveau, en daarmee ook jongere 

archeologische sporen, ter hoogte van het plangebied 

verdwenen zijn.
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1 Inleiding 

Van 13 april 2010 tot 18 maart 2011 heeft een archeol

Op 16 en 17 november 2009 heeft een archeologische 

opgraving plaatsgevonden in Park Transwijk aan de 

Beneluxlaan te Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd door 

archeologen van de gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling, 

Team Cultuurhistorie in opdracht van de gemeente 

Utrecht, Stadswerken, IBU-Stadsingenieurs.

De geplande bouw van een paviljoen met horecagelegen-

heid binnen het plangebied zou leiden tot bodemver-

storende activiteiten, waardoor archeologische resten 

bedreigd werden. Op basis van de resultaten van een 

booronderzoek uit 2008 is het verloop van de Romeinse 

limesweg gereconstrueerd. Deze reconstructie snijdt 

dwars door Park Transwijk.1  Tijdens het direct noord-

westelijk gelegen proefsleuvenonderzoek BNL1 is de 

aanwezigheid van de limesweg aangetoond.2 Ook zijn 

aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een ne-

derzetting uit de ijzertijd. Op basis hiervan werden binnen 

het plangebied eveneens resten van de weg, aanverwante 

sporen en resten van de ijzertijdnederzetting verwacht. 

Afb. 1.1 De onderzoekslocatie op regionaal en lokaal niveau.

Het plangebied was ten tijde van het onderzoek in gebruik 

als park. Het wordt omsloten door de Vijverlaan in het 

zuiden en oosten en de Beneluxlaan in het westen. In het 

noorden loopt een naamloos voet- en fietspad.  

Het veldteam bestond afwisselend uit Y. Meijer, J.S. 

van der Kamp, N.D. Kerkhoven en L. Dielemans (Team 

Cultuurhistorie, gemeente Utrecht). De graafmachine werd 

bestuurd door een machinist van Loonbedrijf Piet van de 

Berg. De technische uitwerking van de velddocumentatie 

en het geborgen vondstmateriaal is uitgevoerd door Y. 

Meijer. 
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2 Historische en fysisch-geografische 
context

2.1 Historische achtergrond

Park Transwijk ligt midden in de Utrechtse wijk 

Kanaleneiland. Deze wijk is ontwikkeld in het begin van 

de jaren ‘50 van de twintigste eeuw waarbij de omgeving 

integraal is opgehoogd door het opbrengen van een 

dikke laag scherp zand. Van de cultuurlandschappelijke 

en historisch-geografische achtergrond van deze wijk 

voor de jaren ‘50 is door dit zandpakket niets zichtbaar. 

Op het Minuutplan van 1811-1832 is ten oosten van het 

plangebied een oude weg zichtbaar: de Westravensche 

Watering. Het plangebied zelf was in gebruik als wei-

land of boomgaard. De aanleg van het park Transwijk 

is in 1956 gestart en het werd uiteindelijk in 1964 

opgeleverd. Het rechthoekige, strakke park was rond de 

eeuwwisseling erg verouderd qua opzet. Het is in 2001 

heringericht.3 

2.2 Bodemkundige ondergrond

De onderzoekslocatie bevindt zich op een stroomrug die 

in de bronstijd en vroege ijzertijd is gevormd.4 Het is niet 

bekend tot wanneer dit systeem actief is geweest. Aan 

de noordzijde wordt de onderzoekslocatie doorsneden 

door een zeer brede restgeul (Fs7) met een noordwest-

zuidoost-oriëntatie. In het zuidelijke deel van de onder-

zoekslocatie bevinden zich zavelige oeverafzettingen 

(Fs2). Volgens de bodemkaart ligt het plangebied op 

kalkloze poldervaaggronden (zware klei, Rn47C). Dit zijn 

gronden waarin na de afzetting nog geen bodemvorming 

heeft plaatsgevonden.5  Volgens de geomorfologische 

kaart bevindt het plangebied zich op een rivierkom en 

oeverwalachtige vlakte (2M22). 

Afb. 2.1 De onderzoekslocatie op de fysisch-geografische 
ondergrond volgens Berendsen (1982).
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3.1 Onderzoeksvragen

1. Is het door RAAP aangeboorde grind afkomstig van de 

limesweg?

2. Is er sprake van meerdere fasen van de limesweg?

3. Wat is de datering van de (verschillende fasen van de) 

limesweg met betrekking tot aanleg en gebruiksduur?

4. Wat is de ouderdom, omvang, gaafheid en conser-

vering van de overige archeologische sporen in de 

bodem op deze locatie?

Per fase van de limesweg:

5. Hoe is de limesweg opgebouwd, welke materialen zijn 

hierbij gebruikt?

6. Zijn er aanwijzingen voor onderhouds- en herstel-

werkzaamheden en wat is de datering van deze 

werkzaamheden?

7. Hoe ziet de bermzone van de limesweg eruit, is er 

sprake van bermgreppels, bermbeschoeiingen of 

secundaire bermzones die onderdeel waren van het 

functioneren van de weg?

8. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van een secun-

daire bermzone?

3.2 Methode

Het oorspronkelijke puttenplan bestond uit twee werk-

putten van 10 bij 30 m, met een noordwest-zuidoost-

oriëntatie. Per put zouden twee vlakken worden aange-

legd, het eerste direct onder de ophogingslagen uit de 

twintigste eeuw en het tweede op ongeveer 0,50 m+NAP, 

het niveau waar de Romeinse sporen verwacht werden 

op basis van de resultaten van het eerder uitgevoerde 

proefsleuvenonderzoek BNL1. De locatie van het horeca-

paviljoen bepaalde de locatie van de werkputten. Tijdens 

het verwijderen van de bovengrond en het aanleggen van 

vlakken is de metaaldetector ingezet om metaalvondsten 

te kunnen verzamelen. Omdat de vondstverwachting laag 

was, diende al het vondstmateriaal met een ouderdom 

van vóór 1800 te worden verzameld. De aanlegvondsten 

werden verzameld in vakken van maximaal 5 bij 5 m. In 

beide werkputten zouden het oostprofiel en het noord-

profiel worden aangelegd tot op een diepte waaronder 

redelijkerwijs geen afgedekte antropogene sporen meer 

verwacht werden. In deze profielen was de kans op het 

aantreffen van de bermgreppel(s) van de limesweg het 

grootst. 

Tijdens de start van het veldwerk bleek bovenstaande 

strategie onmogelijk door de aanwezigheid van bomen 

die nog niet gerooid mochten worden binnen het plan-

gebied. Hierdoor konden de werkputten niet volgens 

plan worden aangelegd. Ook werd een ophogingspakket 

met puin aangetroffen tot 0,12 m+NAP, ruim onder het 

verwachte Romeinse sporenniveau van 0,50 m+NAP. Dit 

was 1,35 m onder maaiveld. De toekomstige verstoring 

van de bouwput zou echter niet verder dan 1 m onder 

maaiveld reiken. Hierom werd besloten de opgraving te 

beperken tot een gedeelte van de reeds gestarte werkput 

1 in de noordwesthoek, een controlevlak in de zuidwest-

hoek (werkput 3) en een profiel langs de oostzijde van het 

plangebied (werkput 2), waar de kans op het aantreffen 

van resten van de limesweg, met name bermgreppels, het 

grootst was. 

De werkputten en profielen werden aangelegd met behulp 

van een graafmachine. Er werd laagsgewijs verdiept tot 

aan het relevante vlakniveau. Vaste RD-punten en een 

NAP-punt zijn na het onderzoek door de landmeetdienst 

van de gemeente Utrecht ingemeten, aan de hand waar-

van de werkputten en profiel zijn ingemeten. De vlakteke-

ningen zijn 1:50 getekend, de profielen 1:20. De vlakken 

zijn digitaal gefotografeerd en de hoogte van het vlak en 

maaiveld werd vastgesteld met behulp van een waterpas-

instrument. Alle documentatie werd uitgevoerd volgens 

het Handboek Archeologie Utrecht versie 2. De tekenin-

gen werden na afloop van het veldwerk gedigitaliseerd.

3 Onderzoeksvragen en methode
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Afb. 3.1 Locatie van de werkputten op de topografische ondergrond.
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4 Fysisch-geografische resultaten

Volgens Berendsen (1982) bevindt de onderzoekslocatie 

zich op een stroomrug die in de bronstijd en vroege 

ijzertijd is gevormd. Aan de noordzijde wordt de onder-

zoekslocatie doorsneden door een brede restgeul met een 

noordwest-zuidoost-oriëntatie. In het zuidelijke deel van 

de onderzoekslocatie bevinden zich zavelige oeverafzet-

tingen. Dit beeld wordt bevestigd door de waarnemingen 

die tijdens het onderzoek zijn gedaan. In werkput 1 

(noordwesthoek van het plangebied) werd de natuurlijke 

ondergrond aangetroffen op 0,12 m+NAP. Hierboven 

bevindt zich een (post)middeleeuwse bouwvoor van 

33 cm dik, waarboven een 82 cm dik ophogingspakket 

van scherp zand en puin is aangebracht. De natuurlijke 

bodem bestaat uit een donkergrijze, matig siltige klei 

(Ks2). De bodem is sterk uitgedroogd door de aanwezig-

heid van bomen op het terrein. 

Werkput 2 bevindt zich grotendeels in het noordelijk 

deel van het plangebied (zie afb 3.1). De natuurlijke 

ondergrond, een donkergrijze, sterk siltige klei (Ks3), is 

hier aangetroffen op 0,11 m+NAP. Hierboven is een 23 

cm dikke (post)middeleeuwse bouwvoor waargenomen. 

Daarboven is een 1,09 m dik ophogingspakket van scherp 

zand en puin aangebracht. 

In de zuidwesthoek van het plangebied werd werkput 

3 aangelegd ter controle van de bevindingen in het 

noorden. Hier bestaat de natuurlijke ondergrond uit 

Afb. 4.1 Schematische profielweergaven met foto’s van de werkputten 1 en 3. 
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lichtgrijs-lichtbruin gevlekte, sterk zandige klei (Kz3) met 

ijzeroervlekken en sterke bioturbatie. Vanaf 0,17 m+NAP 

bevindt zich hierboven de (post)middeleeuwse bouwvoor 

van 42 cm dik. Het ophogingspakket van scherp zand en 

puin is hier 88 cm dik. 

De verwachte restgeul in het noorden van het plangebied 

is aangetroffen tijdens het onderzoek in de vorm van 

afzettingen van (matig zware) klei. In het zuiden werden 

eveneens de verwachte zavelige oeverafzettingen aan-

getroffen. Door de verspreide aanleg van de werkputten 

is in het onderzoek is niet naar voren gekomen waar de 

overgang tussen deze afzettingen zich bevindt. 

5 Archeologische sporen en structuren

Ondanks de verwachtingen voor de limesweg binnen het 

plangebied zijn er tijdens het onderzoek geen archeo-

logische sporen aangetroffen. De bodem was tot op 

grotere diepte verstoord dan werd verwacht, waardoor 

aangenomen kan worden dat het Romeinse sporenniveau 

ter hoogte van het plangebied verdwenen is. Wel zijn er 

de resten van een postmiddeleeuwse of middeleeuwse 

bouwvoor aangetroffen. Hieruit is echter geen vondstma-

teriaal afkomstig.
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De verwachte sporen van de limesweg zijn binnen het 

plangebied niet aangetroffen. Ook archeologie uit andere 

periodes was niet aanwezig. Hierdoor vervallen de 

onderzoeksvragen met betrekking tot de Romeinse weg 

en overige archeologische sporen. Doordat er geen grind 

is aangetroffen in vlak en profielen is niet na te gaan of 

het door RAAP aangeboorde grind afkomstig is van de 

verwachte limesweg. 

6 Synthese en conclusies
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Noten

1  Jansen in prep.

2  Modelinge mededeling A. Luksen-IJtsma, adviseur 

archeologie gemeente Utrechtse Heuvelrug.

3  http://www.utrecht.nl

4  Berendsen 1982.

5  http://www.digischool.nl/ak/2efase/modules/

mens/landsch.shtml.
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