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VERBETERING V A N DE W E R V E N A A N DE 
OUDEGRACHT. 

De tijdelijke gemeenteraad van Utrecht heeft in één zijner laat
ste zittingen een besluit genomen, dat voor onze gemeente en zeer 
zeker ook voor onze vereeniging van bijzondere beteekenis is. 

Voor de restauratie van eenige aan de gemeente behoorende 
werfmuren en brugkelders met de voorgelegen werven en kade
muren langs de Oudegracht, is door den Raad een krediet van 
ƒ 25.00Ü.— ter beschikking van het College van B. en W . gesteld. 

Hierdoor zal een verbetering tot stand komen van een historisch 
bezit onzer stad, dat waard is in de best mogelijke toestand te 
herrijzen. 

Het toenmalige College van B. en W . richtte in 1941 een ver
zoek tot de Schoonheidscommissie, teneinde voorgelicht te worden 
over het aanbrengen van reclames op de werven. Als resultaat 
van haar bemoeiingen ten deze diende genoemde commissie het 
navolgende plan in: 

1°. Ondubbelzinnige regeling van den eigendomstoestand van 
de werven, zoo noodig door onteigening van alle werfge-
deelten, die niet onbetwist eigendom van de gemeente zijn. 

2°. Verwijdering van op de werven opgerichte gebouwtjes en 
afsluitingen, voor zoover deze het beeld van de gracht 
schaden. 

3°. Herstel en restauratie van de werven en hun oeververdedi
gingen en werfmuren. 

4-0 1 fifnriPf-£v Tra?-« Ao werven aan de eigenaren van de belendende 
perceelen, ten gebruike voor doeleinden van handel en 
bedrijf. 

Voor de gewenschte onteigening van enkele particuliere eigen
dommen is reeds in beginsel de medewerking van het Rijk ver
kregen. Bij deze onteigening zal door het gemeentebestuur natuur-

81 



lijk naar een minnelijke schikking gestreefd worden, waarbij op 
de medewerking der betrokkenen een ernstig beroep zal worden 
gedaan. 

Ook van de zijde van het College van Gedeputeerde Staten 
onzer provincie schijnt een welwillende medewerking verwacht te 
mogen worden, zoodat door samenwerking van Rijk, Provincie en 
Gemeente ons wellicht een oplossing wacht, waardoor deze histo
rische bijzonderheid onzer stad in haar toestand van voorheen 
hersteld zal worden. 

Door verwijdering van bepleistering en beschildering, door ver
nieuwing van oeververdedigingen en balies, kan eerlang begonnen 
worden aan het gemeentebezit, waarna het thans nog particuliere 
bezit hopelijk spoedig zal volgen. 

Zoo kan onze stad zich denkelijk binnen niet al te langen tijd 
beroemen op een uniek historisch monument, na een alleszins ver
antwoorde restauratie. R. VAN GAASBEEK. 

BODEM-ONDERZOEK IN UTRECHT. 

Naar aanleiding van het interessante artikel van professor 
Immink over het Rijnbeloop in Utrecht (blz. 53—60) en vooral 
in verband met zijne opmerking, dat door een nauwkeurig bodem
onderzoek wellicht bruikbare gegevens omtrent den vroegeren loop 
van den Rijn in het Utrechtsche stroomgebied kunnen worden ver
kregen, meen ik, dat het misschien van nut kan zijn, daarover mijne 
ervaringen mede te deelen. 

In mijn praktijk als bouwkundige onderzocht ik in den regel de 
gesteldheid van den bouwgrond alvorens met den eigenlijken bouw 
te beginnen. Mijne herinneringen daaromtrent gaan tot 1900 terug. 

Het maken van een gracht, van een uitwatering, van een riool 
of van een fundeeringssleuf bestaat vanzelf sprekend uit het weg
graven van den daartoe in aanmerking komenden grond, welke in 
Utrecht bijna altijd uit zgn. aangevulden grond bestaat: een laagje 
hoogveen, daaronder een zware laag groene klei, en deze weer 
rustende op -de OERBANK, gevormd door een vermenging van 
diluviaal zand met leempoeder. 

De aansluiting klei en oerbank wordt echter wel eens onder
broken door een laagje zwart veen, dat, uit vrees voor verzakking 
der bovenlaag bij overmatige belasting, moet worden weggegraven. 

Nu komt het er echter op aan er de bijzondere aandacht op te 
vestigen, wanneer deze grondvermenging, dit zgn. „grondstaal", 
sterke afwijkingen vertoont. Zoo vond ik in de jaren 1900—1916 
verschillende stukken grond, waarin, te rekenen vanaf een meter 
onder het maaiveld, belangrijke rivierzandlagen van twee, soms 
wel van twee-en-een-halve M. dikte voorkwamen. Rivierzand zoo 
scherp en zoo zuiver, dat het wel leek alsof het pas uit de Lek 
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was opgehaald. Voor mij zelf meende ik dan met overblijfselen 
van het verzande stroomgebied van den Minstroom of van eenige 
andere uitlooper der Rijnbevloeiing te doen te hebben. 

Deze bodem-samenstelling vond ik aanwezig in de omgeving 
der tegenwoordige Van Limburg Stirumstraat, hoek Burgemeester 
Reigerstraat, veder aan de westzijde van het Wilhelminapark ter 
plaatse van de perceelen 20—24, en op het daar nabij gelegen ter
rein van het voormalig landgoed Oudwijk. 

Volgens de overlevering zou bij het graven der vijvers in het 
Wilhelminapark dezelfde ondervinding zijn opgedaan. Vondsten 
van overeenkomstigen aard zijn blijkens verkregen inlichtingen ook 
aan den zuidelijker gelegen Nicolaasweg gedaan en misschien is 
het niet al te gewaagd te veronderstellen, dat deze oude weg oor
spronkelijk de verzande bedding van een rivieruitloopje was. 

De bodem van het tegenwoordige Stadhouderskwartier, het 
vroegere Sportpark der familie Moerkoert, heb ik ook onderzocht, 
evenals de gronden aan de Prins Hendriklaan en de Laan van 
Minsweerd met omgeving. Daar vond ik op het witte oerzand een 
soms wel twee tot drie meter dikke veenlaag onder het maaiveld, 
wat de meening deed post vatten, dat hier zeer zeker uitgestrekte 
veenplassen gelegen hebben. 

De daaraan ten noorden grenzende gronden, welke belangrijk 
kleiachtiger en zanderiger zijn, steunen de opvatting, dat de naam 
„het Hoogeland" aan deze bodemgesteldheid ontleend is. 

Voor vakmenschen heb ik ongetwijfeld weinig of geen nieuws 
verteld, en men gelieve deze mededeelingen dan ook slechts als 
een blijk van waardeerende belangstelling te beschouwen. Hopelijk 
bewegen ze anderen om hunne ondervindingen bekend te maken 
en zoodoende tot de uiteindelijke oplossing van het Utrechtsche 
Rijnvraagstuk bij te dragen. L. 

EEN STIJLVOLLE RESTAURATIE. 

Boven de gewelven van het bolwerk stond sinds 1564 achter 
het huis „Manenborg" een oude, onoogelijke schuur, van binnen 
donker en onherbergzaam. In 1664 werd door de vroedschap be
sloten om bii een eventueele pestepidemie aldaar patiënten te huis
vesten. Of er ooit pestlijders verpleegd zijn, is mij niet bekend. 

Thans wordt die schuur omgebouwd tot een stijlvol antieke 
woonstede. Het uft rooden baksteen opgetrokken voorgeveltje is 
een lust voor het oog: een eikenhouten boven- en onderdeur, een 
grooter en kleiner raam terzijde, onder een toog, waarboven -— 
asymmetrisch gesteld — een aardig gevelsteentje met de voorstel
ling van een bezigen beeldhouwer. Het huis binnengaand ziet men 
rechts in de vestibule een kleine keuken met haardstede, links een 
doucheruimte met W.C. , terwijl vóór ons de groote, goed verlichte 
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