


Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 leiden. De aangetroffen kademuur diendevermoedelijk als vleugelmuur voor degeleiding van het water van de Arkgrachtnaar de Noordsingel. De Arkgracht werd rondhet midden van de 14de eeuw aan deKerkstraat gedempt voor de bouw van hetkoor van de Grote Kerk. Aan de westzijdevan de stad werd tijdens een opgraving aande Achterstraat een stuk van de stadsmuurmet steunberen, de verharde weg en binnen-muur aangetroffen (afb f, C). De situatie hieris vergelijkbaar met de opgraving 'de TwaalfApostelen'. De opgraving Tijdens het archeologisch onderzoek 'Langsde Wal' (zie voor locatie afb. 1, D) zijn eenaantal funderingen uit verschillende periodenaangetroffen. Het oudste muurwerk bestaatuit een drietal zware, ongeveer oost-west ennoord-zuid lopende steunberen met een totalelengte van 5.4 meter en een maximale breed-te van 4.6 meter (afb. 2, A) en enkele stuk-ken van de eerste stadsmuur (afb. 2, B en C). op het kadastrale minuutplan van de

stadWijk uit ca 1820. Van de toren is bekend datdeze in het tweede kwart van de 19de eeuwdoor de beheerder van de joodse begraaf-plaats is gesloopt. Het grootste deel vanstadswallen en muren werd na 1850 gesloopt.Alleen de stadsmuur aan de Lekzijde bleefgedeeltelijk gehandhaafd. Ook de stads-poorten (Veldpoort en Vrouwenpoort) werdenin deze periode gesloopt, behalve deLeuterpoort waarop de molen 'Rijn en Lek'stond. Resten van de stadsommuring zijninderdaad tijdens het onderzoek aangetroffen.De vrijgclegdc muurresten zijn in 1994 in hetkader van de (gedeeltelijke) reconstructie vande oude ommuring weer opgemetseld. Degemeente Wijk bij Duurstede had reedseerder de Veldpoort en een deel van destadsmuur 'Langs de Wal' gereconstrueerd.Het onderzoek 'Langs de Wal' is de laatsteschakel in een reeks van opgravingen,w,iarbij resten van de stadsommuring tevoor-schijn zijn gekomen (afb. 1). In 1976 werdtijdens de opgraving 'de Twaalf Apostelen'tussen de Achterstraat en de

Westsingel eenstuk van de stadsmuur vrijgelegd (afb. 1, A).De aangetroffen muurresten bestaan uit eenca 1.5 meter brede schildmuur met aan debinnenzijde zware steunberen (baksteen-formaat 30x15x7 centimeter). De steunberenhebben waarschijnlijk de boogconstructiegedragen voor de gemetselde weergang.Achter de muur werd een 4 meter breedverhard pad aangetroffen. Ten oosten van ditpad lag een tweede muur met steunberen.Deze muur (baksteenformaat 28x14x6centimeter) is jonger dan de stadsmuur enheeft waarschijnlijk als collectieve erfschei-ding dienst gedaan. In 1978 kon zowel aan de westzijde als aande noordzijde van de stad Wijk bij Duurstedeeen deel van de stadsmuur worden onder-zocht. Aan de noordzijde werd over eenlengte van 16 meter een stuk van de stads-muur met steunberen aangetroffen (baksteen-formaat 28-29x14-15x6-7 centimeter) methaaks daarop een kademuur (afb. 1, B). Inhet midden van dit stuk stadsmuur bevondzich een 2 meter brede opening met

deaanzet van een grote boog, die diende omeen waterloop onder de stadsmuur door te 2. Geschematiseerde plattegrond van de fundering van deoudste toren (A) en stadsmuur (B en C) metuitbraaksleuven (D). Het gearceerde gedeelte ligt ondereen jongere fundering, schaal 1:50 45



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 aan de noordzijde recht afgewerkt. Ook hierheeft de fundering trapsgewijs omhooggelopen of heeft men met spaarbogen ge-werkt. De twee muren vormen geen hoek van90 graden, maar hebben dezelfde richting alsde steunberen. De steunberen hebben waar-schijnlijk deel uitgemaakt van een eenvou-dige hoektoren, die gedeeltelijk op destadsmuur gerust zal hebben. De eerdergenoemde Kostverlorentoren, de opvolgervan de hierboven beschreven toren, bestaatuit een hoefijzervormige muur met eenmiddellijn van ongeveer 8.5 meter buiten-werks en een breedte ter hoogte van hetopgaande werk van 1.4 meter (minimaal van3.77 meter + NAP tot 2.70 meter + NAP)(afbeelding 3, A). Het metselwerk bestaat uitlagen koppen en strekken in kalkmortel. Aande zuidzijde bevindt zich een zware rechthoe-kige steunbeer (afb. 3, B). De toegepastebaksteenformaten zijn 30x15x6 centimeter(secundair gebruikte stenen) en 28x15x6centimeter. Aan de oostzijde lijkt het muur-werk op een van de oudere steunberen te De dikte van de aangetroffen

steunberenvarieert tussen 6 en 24 centimeter (hoogstepunt op 3.28 meter + NAP). De funderingbestaat uit enkele in zand gelegde lagenbaksteen (baksteenformaat 31x15x6 centime-ter), ingegraven in een pakket blauwgrijzeklei met houtskool en verbrande leem. Hetopgaande werk is waarschijnlijk al bij debouw van de Kostverlorentoren weggebroken.In de 19de eeuw is bij de afbraak van destadsommuring een groot deel van de fun-dering uitgebroken. Daarnaast is de grond bijde bouw van een recente kelder tot eendiepte van ca 3.25 meter + NAP verstoord.De westelijke funderingsvoet is bijna volledigweggebroken. Alleen aan de westzijde is deonderste vlijlaag aangetroffen (op 3.01 meter+ NAP). Verder zijn er alleen twee uitbraak-sleuven aanwezig (afb. 2, D). De zuidelijkefunderingsvoet, met een lengte van 2.0 meteren een minimale breedte van 2.2 meter, werdbij de aanleg van de Kostverlorentorengebruikt als fundering. Deze voet is diepergefundeerd (minstens tot 2.90 meter + NAP)en staat grotendeels in de gracht. De ooste-lijke funderingsvoet, 3.2 meter lang en

2.4meter breed, is nog twee steens hoog aanwe-zig. Aan de noord- en oostzijde van ditfunderingsblok zijn stukken van de aanslui-tende stadsmuur aangetroffen. De breedte vande oost-west lopende muur ter hoogte van deonderkant van de fundering bedraagt 0.7meter, en bestaat uit los gestapelde hele enhalve stenen (baksteenformaat 30-31x15x6-7centimeter). Aan de oostzijde is de muurrecht afgewerkt. Mogelijk komt de funderingvan de stadsmuur hier trapsgewijs omhoog ofheeft men met spaarbogen gewerkt. De muuris op een hoger niveau (vanaf 3.52 meter +NAP) uitgebroken. De onderkant van deaangetroffen muur ligt op 3.35 meter + NAP.Bij restauratie-activiteiten in de omgevingvan de kasteelpoort zijn geen resten van dezuidelijke stadsmuur aangetroffen. Aan denoordzijde van de steunbeer ligt een noord-west-zuidoost lopende stadsmuur. De breedtevan de muur ter hoogte van de onderkant vande fundering (op 3.42 meter + NAP) bedraagt0.7 meter (baksteenformaat 30x15x6centimeter). De muur is aan de oostzijdeuitermate haastig en slordig gemetseld maar 3.

Geschematiseerde plattegrond van de fundering van deKostverlorentoren (A) met steunbeer (B) en tweedestadsmuur (C), schaal 1:50 46



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 ker voor een privaat. Ten noorden van detoren is een noordoost-zuidwest lopendemuur aangetroffen die heeft aangesloten aande buitenzijde van de toren, maar later ge-deeltelijk is uitgebroken (afb. 3, C). Debreedte van de onderkant van de funderingbedraagt minstens 1.1 meter (basis op 3.20meter + NAP) en de breedte is ter hoogte vanhet opgaande werk (op 3.27 meter + NAP)minstens 0.8 m. De gebruikte bak-steenfor-maten zijn ?x 15-16x6-7 centimeter. De stads-muur is ook aan de oostzijde gedeeltelijkweggebroken. Uit deze uitbraaksleuf zijn eenaantal 18de-eeuwse scherven verzameld. Aande buitenzijde van de toren is de gracht aan-gesneden. De bovenvulling van de grachtbestaat uit grof baksteenpuin en dakpannen. De datering Voor een datering van de bouw en faseringvan de aangetroffen stadsmuur en torens 4. V(x)r- en zijaanzicht van de hduten katrol uit destortkoker, groot 26.7x15.1x11.9 centimeter (foto ROB,1994) eindigen. Aan

de westzijde van de toren isaan de binnenzijde een rechthoekige verticalesleuf uitgehakt (afb. 3, C). Op de bodem vandeze schacht lag een houten plankier. Opdeze bodcin zijn in een pakket met planten-resten een aantal scherven, een houten katrolen een ijzeren ketting aangetroffen. Waar-schijnlijk zijn de ketting en katrol afkomstigvan een hijsconstruct ie, die gebruikt is omwater te putten (afb. 4). Aan de binnenzijdevan de torenfundering sluit op een diepte van2.22 meter + NAP een tongewelf aan op dekoker. Het tongewelf is ongeveer 1.15 meterlang, 1.5 meter breed en 1 meter hoog. Defunctie van het gewelf is niet geheel duidelijk(waterput?). De ongeveer 2 meter diepeschacht is later mogelijk gebruikt als stortko 47





Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Rond het midden van de 14de eeuw werdWijk in oostelijke richting uitgebreid. Hetgebied De Ark of Het Oever werd bij de stadgevoegd. Door deze uitbreiding verloor deoostelijke gracht zijn functie en werd ge-deehelijk gedempt voor de bouw van hetkoor van de Grote Kerk. De rest van degracht bleef bestaan in overkluisde vorm&quot;.Waarschijnlijk werd nu het totale stedelijkeareaal voorzien van een stenen ommuring. Ervindt vanaf de 14de eeuw in West-Nederlandeen verstening van de stadsomwallingen vande meeste steden plaats. Dit is de periodewaarin men voor het eerst op grote schaal kanonvormige vuurmonden begon te ge-bruiken. Het werd hierdoor noodzakelijk destadstoe-gangen te versterken. Vanaf hetderde kwart van de I4de eeuw worden in deWijkse oorkonden de poorten en verster-kingstorens genoemd'.Tussen 1440 en 1450 werd de stad inopdracht van bisschop Rudolph van Diepholtvan een nieuwe ommuring en omgrachtingvoorzien. Deze ommuring is ook te zien opde

vogel vluchtkaart van Jacob van Deventeruit ca 1563'' (afb. 6). Op de kaart zijn deverschillende poorten, versterkingstorens ende stadsmuur aangegeven. Op een manu-scriptkaart uit circa 1610 van AdriaanAnthonisz van Alkmaar^ zijn de stadsmuur,poorten en halfronde torens nog duidelijkerzichtbaar (afb. 7). Vanaf de 17de eeuw wordtde ommuring veelvuldig afgebeeld. Van dezuidwestzijde van de ommuring zijn geenprenten of tekeningen bekend. Archeologische en bouwkundigedateringsgegevens Hoe oud zijn de aangetroffen muurresten?1. Baksteenformaten zijn over het algemeeneen nuttig dateringsgegevcn, omdat de bak-stenen door de eeuwen heen qua afmetingenen inhoud steeds kleiner worden. Het pro-bleem is alleen dat de mate van verkleiningverschilt per streek of stad. Het is daarommoeilijk om gebouwen uitsluitend aan dehand van baksteenformaten te dateren, vooralals de ontwikkeling van de maten in destreek of stad waarin het bouwwerk gestaanheeft onvoldoende bekend is. Over de ont-wikkeling van de

baksteenfonna ten in Wijkbij Duurstede is weinig bekend. Op grondvan de beschikbare gegevens in West-Nederland moet het formaat 30-31x15x6-7centimeter in de tweede helft van de 12de totin de vroege 14de eeuw gedateerd worden.Bakstenen met dit formaat worden in deomgeving van Wijk waarschijnlijk vanaf detweede helft van de 13de eeuw gebruikt. Tennoorden van de stad Wijk bij Duurstede zijnop het terrein 'De Geer' sporen van een laat-13e eeuwse begraven hofstad opgegraven. Ophet terrein stond een eenvoudige woontorenopgetrokken in baksteen met het formaat31x15x7 centimeter*. Ook in de stad Wijk 6. Kaart van Wijk bij Duurstede door Jacob van Deventeruit ca 1563 (RAU, TA, 483) 7. Plattegrond van de fortificaties rond stad en kasteeld(Kir Adriaan Anthonisz van Alkmaar uit ca 1610 (RAU,TA, 2135) 49



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 werden bakstenen met dit formaat gebruikt.Zo heeft men voor de bouw van de GroteKerk bakstenen met het formaat 29.5-30.5x15x6.5-7 centimeter gebruikt. Deze eerstebouwfase wordt rond het midden van de 14deeeuw gedateerd**. De tweede fase, uitgevoerdmet stenen met het formaat 28.5-29.5x 13.5-14.5x7 centimeter, wordt in de eerste helftvan de 15de eeuw gedateerd'&quot;. Afgaande opde thans ter beschikking staande gegevens,moeten de oudste muurresten, op grond vanhet baksteenformaat 30-31x15x6-7 centi-meter, in de late 13de- eerste helft 14de eeuwgedateerd worden. De Kostverlorentorenmoet op grond van het gebruikte baksteen-formaat (28x15x6 centimeter) in de eerstehelft van de 15de eeuw gedateerd worden.2. Ook de constructie van de muren en torenskan aanwijzingen opleveren over de ouder-dom van de verschillende elementen. Bij hetonderzoek aan de Achterstraat is vastgestelddat er achter de stadsmuur een weergang opbogen lag. Deze constructiewijze, waarbijminder stenen gebruikt hoeven te worden ende

muren beter verdedigbaar maakt, komtvoor vanaf het midden van de 12de eeuw enwordt algemeen toegepast in de 13de en 14deeeuw. Over de oudste toren kan, omdat ergeen opgaand muurwerk is aangetroffen,weinig gezegd worden. Het gebruik vansteunberen in de onderbouw wijst op eenvroege datering (13de-14de eeuw). De hoef-ijzervormige strucmur van de jongere torenlevert meer aanknopingspunten op voor de 8. Opgraving 'Langs de Wal', Nixird profiel. Legenda: abaksteen; fundering van hiwfijzervormige toren, bbaksteen: oudste stadsmuur, c uitbraaksp(x)r d blauwgrijzeklei inet houtskixil en vond.sten. e geelgrijze klei. f blauw-grijze klei met houtskixil datering. Dit type basisplattegrond maar danvooral toegepast in poortconstructies komt inFrankrijk voor vanaf het begin van de 13deeeuw. Ook in Zuid-Nederland komt dezevorm waarschijnlijk al in de tweede helft vande 13de eeuw voor&quot;. Bij de aanleg van destadswallen werden deze voorzien van torensdie min of meer op regelmatige afstandenvan elkaar geplaatst werden. Deze torensdienden om de omgeving van de stad

van eenhoog punt af te kunnen verspieden en bij eennadering van vijandelijke troepen deze tekunnen bestoken met pijlen en stenen. Detorens bezaten daartoe een weergang metkantelen en waren meestal afgesloten dooreen dak. De tijdens de opgravingen in degracht aangetroffen dakpannen wijzen op deaanwezigheid van een dak. De torens zijnmeestal halfcirkelvormig buiten de stadsmuuruitgebouwd, zodat er ook voldoende zichtlangs de muren was. Waarschijnlijk is menbij de bouw van de Kostverlorentoren uitge-gaan van een bestaande situatie.3. De archeologische gegevens over dedatering van de verschillende muurresten zijnzeer beperkt. De fundamenten van de ver-schillende muren (afb. 8, A en B) zijn inge-graven in een pakket vuile klei. In dezekleilaag zijn, naast een aantal karolingischescherven, een viertal kogclpot-scherven, tweePingsdorf-scherven en een Andenne-scherfaangetroffen. Het pakket dat op grond van deaangetroffen scherven in de llde-12dc eeuwgedateerd moet worden duikt in oostelijkerichting (afb. 8, D t/m F) en ligt waarschijn-lijk op een dichtgeslibde

Laat-KarolingischeKromme-Rijnbedding. Uit de uitbraaksleufvan de tweede stadsmuur zijn enkele 18deeeuwse scherven verzameld. Verder heeft de O Jso nap 50




