








Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 ? Mogelijke poort Wijk omstreeks 1300                       I Poort Ktx)mme Rijn en grachten 3 Plattegrond Wijk bij Duurstede. (In: Wijk bij Duurstede 700 jaar stad, 2000, 91) uitbreidingen en nieuwe steden werden aange-legd. Bij deze stedenpolitiek en stadsplanninggingen strategie en economie vaak hand inhand. In de loop van de dertiende eeuw gingenmachts- en gebiedsverhoudingen echter eensteeds grotere rol spelen. In Westfalen en hetRijnland bijvoorbeeld, kwamen op initiatiefvan de Keulse aartsbisschoppen en verschillen- de adellijke geslachten waaronder die vanKleef en Gelre, patronen van steden tot standwaarvan de ligging in grote mate werd bepaalddoor hun functie als strategische grensvesting.De impuls die Floris V en Reinoud I aan hetstichten van nieuwe steden gaven, stond dus inde tradities van zowel het Duitse Rijk als deEngelse en Franse koninkrijken. Het is echter Het Kromme-Rijngebied, 37-1/2 (2003)







Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 5 Plattegrond Buren volgens kadastraal minuutplan uit 1826. veertig meter omdat het riviertje niet in rechtelijn, maar met een lichte bocht langs het stadjeliep. Uit deze beschrijving kan worden afgeleid dathet graven van de 'Nyeuwen Grave' en het uit-zetten van het assenkruis volgens vooropgezetplan gebeurd moet zijn, zodat het rechthoekigeoppervlak in de breedte in drie ongeveer gelij-ke delen van veertig meter met stratendaartussen kon worden verdeeld. In de lengteging men uit van een afstand van drie keerhonderdtwintig meter (3x40). Deze afmetingenwerden echter wat minder strikt nagevolgd dandie van veertig meter. Want in het zuiden hadmen te maken met de lichte kromming van derivier. In het noorden met een licht gebogenloop van een al bestaande sloot die de 'Nyeu-wen Grave' daar volgde. Hierdoor moesten demeeste van de negen kavels als het ware wor-den 'uitgerekt' of 'ineengedrukt'.Bij de kruising van de hoofdstraten werd dia-gonaal ten opzichte van die kruising een kapelgebouwd. Het is

niet onwaarschijnlijk dat dezekapel een afgeleide was van de kasteelkapeluit slot Buren. Kavels die door de landmeterslangs de assen werden opgemeten, werdendoor Alard van Buren als bouwpercelen uitge-geven. De twee assen die elkaar kruisten bij de kapel raakten bebouwd met veelal stenen hui-zen, die na verloop van tijd aaneengeslotengevelrijen gingen vormen. De economische enrepresentatieve functies kwamen samen bij dekruising, de huidige Markt. Daar ook ging hetstadsbestuur zetelen, in een huis op de zuid-oosthoek. Dat stadsbestuur werd aangesteld met de stads-rechtverlening in 1395. In hetzelfde jaar werdde kapel in opdracht van Alard en met toe-stemming van de bisschop van Utrecht,verheven tot parochiekerk en begon de verbou-wing tot kerk. De bouw werd aan het beginvan de vijftiende eeuw afgerond, wat tevensgold voor het stadje als geheel. Omdat de kerkdiagonaal op de kruising was geplaatst, ont-stond daar een klein plein.De tweede noord-zuid as was smaller dan deandere en fungeerde als het ware als achter-straat

daarvan. Samen met de tweede oost-westlopende straat vormde deze ten opzichte vande twee hoofdassen een secundair assenkruis.Beide straten waren zeer schaars bebouwd. Dedrie meest noordelijk gelegen kavels blevenook grotendeels onbebouwd. Om het geheellegde men een muurstraat en een stenen stads-muur met daarin zes doorgangen. Aan beideuiteinden van de verkeersader een hoofdpoort. Het Kromme-Rijngebied, 37-1/2 (2003)








