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De Romeinse grensforten in Vechten, Utrecht en De Meern werden 

gebouwd op de zuidelijke oever van de Rijn. Die castella zijn exact te 

situeren, maar ondanks de vele archeologische vondsten en historische 

gegevens blijft het moeilijk de rivierlopen in de Romeinse periode, en 

in de eeuwen ervoor en erna, te 

bepalen. Maar rivieren nemen niet 

Bruynel (1931) studeerde mijnbouwkunde aan de 

TU Delft. Na zijn afstuderen werkte hij in de ertsmijn- zomaar een loopje. Ze blijken zich in 

bouw in Suriname, Kongo en Oeganda en vanaf 1966 
ï hun gedragingen aan een aantal 

bij Hoogovens Umuiden. Sinds zijn pensionering richt 

hij zich op studies op geologisch, archeologisch en his- grondbeginselen te houden. Door de 

torisch gebied. 

kennis op geologisch en geomorfoge-

netisch gebied te combineren met 

archeologische bevindingen en historische feiten, ontstaat een beeld 

van een bijna vanzelfsprekende ontwikkeling van rivierlopen in en om 

Utrecht. 
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Inleiding * 

Over verdwenen rivierlopen in de stad Utrecht wordt al geruime tijd gediscussieerd. In 

1996 gaf L.A. van der Tuuk in het tijdschrift Oud-Utrecht een overzicht van de verschil

lende visies sedert 1835. In hetzelfde artikel stelde de schrijver 'dat het opvallend is dat 

alle auteurs gefixeerd zijn op de rivierloop door de stad en er weinig interesse bestaat 

voor de verdere geografische situatie, ook al is deze net zo goed belangrijk om conclu

sies te kunnen trekken over de vroegere topografie en bewoning van het stadsgebied'1. 

In vergelijking tot vele andere beschouwingen wordt in deze bijdrage zowel een lange

re periode als een geografisch omvangrijker gebied onder de loep genomen, namelijk 

de periode tussen 1000 voor Chr. en 1000 na Chr. en het gebied tussen Bunnik en 

Harmeien. Een belangrijke bron voor de situering van rivierlopen is daarbij de geomor-

fogenetische kaart van Zuid-Utrecht door H.J.A. Berendsen uit 1982 2, waarop de vele 

stroomruggen in dit deel van de provincie te zien zijn. Op deze geomorfogenetische 

kaart vormt echter het gehele stadsgebied van Utrecht een blanco gebied, doordat het 

is bebouwd, vergraven en opgehoogd en daarom niet meer goed valt te karteren. De 

beschikbare gegevens om de rivierloop door het stadsgebied te bepalen beperken zich 

tot een aantal (vermoedelijke) rest-

geulen, archeologische waarne

mingen en historische gegevens. 

Ondanks het verbeterde inzicht in 

de natuurlijke ondergrond van de 

stad door grondboringen, blijft het 

beeld dat ontstaat van de rivierlo

pen binnen de bebouwde kom 

noodgedwongen wat fragmenta

risch. Om toch tot een reconstruc

tie van de rivierlopen in de stad te 

komen, wordt in dit artikel inge

gaan op een aantal grondbeginse

len over gedragingen van meande

rende rivieren. Rekening houdend 

met deze gedragingen en door 

gebruikmaking van de waarnemin

gen en dateringen van de stroom-

gordels rond de stad Utrecht, 

wordt deductief een hypothese 

ontwikkeld over het ontstaan, de 

7. Nederland omstreeks 2300 jaar geleden in 

het Subatlanticum (uit: Zagwijn, 'Nederland 

in het Holoceen', igS6 (publicatie Rijks 

Geologische Dienst). 
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bloeiperiode en de eindfase van rivierlopen in de bebouwde kom. De meest essentiële 

aanname voor de hypothese, de vorming van een identieke grote meander door het 

ongekarteerde Utrechtse stadsgebied als de stroomopwaarts gelegen Zeister en 

Oudwulverbroeker meanders, bepaalt tevens de titel van dit artikel, 'De derde mean

der'. 

De stroomgordels rond de stad Utrecht 

Afbeelding i toont de Nederlandse bodemgesteldheid nog voor het begin van onze 

jaartelling. De Rijn mondde uit in de Noordzee bij Katwijk. De Vecht takte ter hoogte 

van Utrecht af van de Rijn en stroomde in noordelijke richting naar het Flevomeer en 

vanuit het Flevomeer via het oer-U, in feite een oude tak van de rivier de Vecht, naar de 

monding in de Noordzee bij Egmond en Bergen. Ten westen van het punt waar de 

Nederrijn zich verwijderde van de Utrechtse Heuvelrug, ter hoogte van Amerongen, 

was het rivierengebied een ontoegankelijk gebied. Ten noorden van de Rijn vormde het 

Langbroeker komgebied een moerassig landschap dat verder naar het westen overging 

in uitgestrekte veengebieden, die tot aan de oude duinenrij langs de Noordzee reikten. 

Alhoewel de Rijn ten westen van Harmeien sinds zijn ontstaan rond 3000 voor Chr. ' 

zijn tocht naar de Noordzee ongewijzigd vervolgde binnen een betrekkelijk smalle 

stroomrug tussen de dikke veenlagen, heeft de Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Har-

melen zich daarentegen in diezelfde periode vele malen vertakt en verlegd. Hierdoor 

ontstond in dit gebied een brede zone van stroomrugafzettingen, hoger gelegen land 

dat, getuige de vele archeologische vondsten uit zowel Ijzertijd als de Romeinse tijd 4, 

reeds voor onze jaartelling werd bewoond en bebouwd. 

Aan het begin van het eerste millennium vormden in het traject van Bunnik tot 

Harmeien de Kromme Rijn en Oude Rijn de actieve stroomgordel. De Kromme Rijn ten 

oosten en de Oude Rijn ten westen van het Utrechtse stadsgebied, terwijl de Vecht ter 

hoogte van Utrecht hiervan aftakte. 

De Kromme Rijn 

Toen de Kromme Rijn stroomrug ontstond in circa 1000 voor Chr. was de Werkhovense 

stroomrug reeds verland. De Houtense stroomrug, eveneens voorloper van de Kromme 

Rijn stroomrug, bevond zich in een eindfase, maar was nog watervoerend tot circa 500 

voor Chr.5. De eindfase van de Jutphaase stroomrug, een aftakking van de Houtense 

stroomrug en onderdeel van het Linschoter stroomstelsel, valt vóór de eindfase van de 

Houtense stroomrug, waarmee afvoer van Rijnwater via het Linschoter stelsel stopte1'. 

De afvoer van de Nederrijn ging daardoor volledig plaatsvinden langs de nieuw ontsta

ne Kromme Rijn stroomgordel, waardoor de Kromme Rijn uitgroeide tot een machtige 

rivier waarin plaatselijk grote meanders ontstonden. 

L I G. /. A. BRUYNEl DE DERDE MEANDER 



Zo ontstonden toen de Zeister en Oudwulverbroeker stroomruggen, in feite grote 

meanders van de toenmalige Kromme Rijn, in het gebied van Bunnik tot aan het 

Utrechtse stadsgebied (zie afb. 2). De oorzaak van de sterke meandervorming ligt in het 

feit dat de ondergrond hier al op 1,5 meter onder het maaiveld uit gemakkelijk erodeer-

baar dekzand bestaat waarin de rivier zich eenvoudig kon verleggen 7. Door enerzijds 

die bodemgesteldheid en anderzijds de forse waterafvoer (het debiet), waren de Zeister 

en Oudwulverbroeker meanders ook zeer groot. De breedte van de meanders bedroeg 

circa 5000 meter en de lengte, de afstand van twee opeenvolgende rivierlussen, zo'n 

4500 meter. 

De belangrijkste sedimentatieperiode van de Kromme Rijn ligt geruime tijd na 1000 

voor Chr.s en lijkt daarmee samen te vallen met de periode toen afvoer van Rijnwater 

via het Linschoter stroomstelsel wegviel. Pas nadat in of kort voor de vroeg-Romeinse 

tijd de rivier de Lek ontstond als aftakking van de Rijn bij Wijk bij Duurstede, nam de 

afvoer via de Kromme Rijn stroomgordel weer af'. 

Toen de Romeinen in 4-5 na Chr. de vlootbasis Fectio aanlegden aan de zuidzijde van de 

Rijn, was dat nog op de Oudwulverbroeker stroomrug. In de vroeg-Romeinse tijd was 

hier nog een watervoerende rivierbedding, maar doordat de eindfase van deze stroom

rug op grond van 14C datering in de eerste of tweede eeuw valt '"en eind tweede eeuw 

zelfs was dichtgeslibd ", zal in 4-5 na Chr. nauwelijks meer sedimentatie hebben plaats

gevonden. Fectio werd aangelegd aan een weinig actieve of dode rivierarm, ideaal voor 

een haven, terwijl de actieve rivier noordelijk hiervan stroomde. Eind vierde eeuw 

breekt de eindfase van de Zeister stroomrug aan, hetgeen eveneens op grond van 14C 

datering is vastgesteld l2. 

De restgeulen van zowel Zeister als Oudwulverbroeker stroomruggen, die vanaf de 

Romeinse tijd niet meer veranderden, liggen als fossielen uit de Romeinse tijd in het 

landschap. De beide stroomruggen worden van elkaar gescheiden door de Kromme Rijn 

stroomgordel, die een nieuwe stroomrug opbouwde van circa 1500 meter breedte 

waarbinnen de meanderende Kromme Rijn zich sinds de vroeg-Romeinse tijd stroomaf

waarts verplaatste. 

Doordat zowel de restgeulen als de kronkelwaarden van Zeister en Ouwulverbroeker 

stroomruggen nu nog gekarteerd konden worden, moet de smallere Kromme Rijn 

stroomrug zijn doorgebroken tussen beide stroomruggen. 

De Oude Rijn 

Evenals de voorlopers van de Kromme Rijn, de rivieren die de Werkhovense en Houten-

se stroomruggen vormden, vervolgde de Kromme Rijn zijn tocht naar de Noordzee via 

de Oude Rijn. De Oude Rijn stroomgordel tussen Utrecht en Harmeien is in feite de 

voortzetting van de Kromme Rijn stroomgordel. We treffen in dit gebied nu nog slechts 

een sterk meanderende restgeul aan. Opvallend daarbij is dat de begrenzingen van de 
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2. Stroomruggen van de Kromme Rijn, Vecht en Oude Rijn (naar tekening auteur door G-O graphies te Wijk bij Duurstede). 

Kromme Rijn stroomgordel en de meanderende restgeul van de Oude Rijn een aaneen

gesloten stroomrug vormen met bijna 20 km lengte bij een vrijwel constante breedte 

van 1,5 km (zie afb. 2). Door de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 

1122 zijn de meanders in dit gehele traject sinds 1122 vrijwel ongewijzigd gebleven. De 

rivier was nadien immers niet langer actief. 

In het gebied tussen Utrecht en Harmeien heeft de Oude Rijn, evenals de Kromme Rijn 

tussen Bunnik en Utrecht, een brede meandergordel gekend, waarvan de breedte even

eens verband hield met het voorkomen van gemakkelijk erodeerbaar dekzand binnen 2 

tot 3 meter onder het maaiveld. Daardoor kon de rivier zich eenvoudig verleggen '3. De 

oudere fasen zijn in dit gebied echter moeilijk te onderscheiden omdat het gebied 

intensief werd 'afgevlet'. Eén van de oudere fasen is echter de Heidammer stroomrug l4, 

die ten zuiden van de Oude Rijn stroomrug ligt, tussen De Meern en Harmeien. 

In dezelfde periode dat het Utrechtse castellum door de Romeinen werd gesticht (47 na 

Chr.), ontstonden ook de overige castella langs de nieuwe noordgrens van het Romein

se rijk. Tussen de castella werden verbindingswegen aangelegd. Het castellum in De 

Meern is in kaart gebracht met behulp van weerstandsmetingen. In 1997 werden bij 

archeologisch onderzoek delen van een Romeinse weg, een loskade en een schip langs 

de Heidammer stroomrug blootgelegd '\ De ligging van zowel het castellum (met het 

rivierfront naar het westnoordwesten) en het ernaast gelegen badhuis "' als de weg 

langs de Heidammer stroomrug geven aanleiding te veronderstellen dat deze stroom

rug een forse meanderlus van de Rijn moet zijn geweest. Het castellum van De Meern 

en de weg langs de Heidammer stroomrug liggen buiten de huidige smallere Oude Rijn 

- Kromme Rijn stroomrug (zie afb. 2). 

De Heidammer stroomrug was in de Romeinse tijd nog niet verland, aangezien in circa 

100 en 125 nog herstelwerkzaamheden aan de Romeinse weg werden uitgevoerd ". 

Maar doordat de noordelijke flank van deze stroomrug bedekt is met komklei en oever-

G. ]. A. BRUYNEL DE DERDE MEANDER 



afzettingen van de Oude Rijn, blijkt dat de Heidammer stroomrug niet meer actief was 

toen de Oude Rijn dat nog wel was. Ook hier lijkt dus sprake van een overgang van een 

machtige rivier de Rijn, breed met grote meanders, die verlandden nadat de smallere 

Kromme Rijn - Oude Rijn stroomrug was ontstaan. 

Archeologische kartering van het gebied ten westen van Utrecht heeft een groot aantal 

aardewerkvondsten opgeleverd gedateerd tussen 250 voor en 250 na Chr., vrijwel alle 

aangetroffen binnen of op de rand van de Oude Rijn stroomrug ]s. Deze vondsten wij

zen op bewoning langs en op de Oude Rijn stroomrug. De Heidammer stroomrug en de 

Oude Rijn stroomrug bestonden in de Romeinse tijd naast elkaar. 

De Vecht 

De restgeul van de Vecht stroomrug, de huidige 50 meter brede Vecht, ligt ten noorden 

van Zuilen binnen een betrekkelijk smalle stroomrug van circa 1100 meter breedte. In 

1982 werd de beginfase van de Vecht op grond van 14c datering op 2500 voor Chr. 

gesteld en werd aangenomen dat de rivier een aftakking moet zijn geweest van de 

Werkhovense - Oude Rijn stroomrug ". Tegenwoordig gaat men voor de beginfase van 

de Vecht uit van de datering 700 voor Chr. '". Op grond van deze drastische bijstelling 

lijkt de Vecht te zijn ontstaan als een aftakking van de Kromme Rijn stroomrug, die 

circa 1000 voor Chr. ontstond. 

Op de geomorfogenetische kaart door Berendsen is gesuggereerd dat de Vecht via een 

restgeul ten oosten van de Utrechtse singelgordel, de zogenaamde Oude Vechtloop, 

aftakte van de Kromme Rijn stroomgordel. Die visie strookt ook met de hypothese van 

H.L. de Grootu over de rivierlopen door het Utrechtse stadsgebied. Deze positie van de 

Vecht ten tijde van de vestiging van het vlootstation Fectio maakt de keuze voor de 

plaats van deze vestiging plausibel. Fectio had een ideale ligging doordat schepen, van

uit de rustige Oudwulverbroeker rivierarm rechtstreeks, na passage van de heftiger 

stromende Kromme Rijn, de smallere Vecht op konden varen. Dat de Vecht een smalle

re rivier was dan de Kromme Rijn blijkt uit de afmeting van hun meanders. 

Meanders 

De meanders van de restgeulen, zoals we ze heden ten dage nog kunnen waarnemen, 

zijn na afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede rond het jaar 1122 onver

anderd gebleven. Ze vormen een fossiele weergave van het laatste stadium van de 

actieve rivier. Doordat de Lek sedert de Romeinse tijd steeds actiever werd, mogen we 

aannemen dat de afvoer van Rijnwater via de Kromme Rijn geleidelijk afnam. De mean

ders van de restgeulen zijn dus eigenlijk een veel oudere afdruk in het landschap, want 

door het lagere debiet was de rivier te weinig actief om grote meanderveranderingen 

te bewerkstelligen. Wel zien we soms secundaire meanders ontstaan binnen de oor-
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spronkelijke meanderlus, zoals in het traject van de Oude Rijn bij Vleuten. 

Meanders zijn met hun lengte en breedte karakteristiek voor de toenmalige rivieren en 

geven tevens een indicatie voor de breedte van de rivierbedding ten tijde van hun actie

ve fase. Onderstaande tabel geeft hiervan een beeld voor de Kromme Rijn en Vecht. De 

gemiddelde breedte van de bedding was rond het jaar 1100 voor de Vecht 60 meter en 

voor de Rijn 110 meter. In de Romeinse periode was de gemiddelde bedding breder. 

meanderbreedte meander leng te 

Vecht bij Zuilen 700 m 8 0 0 m 

Vecht voorb i j Vreeland 700 m 700 m 

Vecht tussen Vreeland en Nig tevecht 700 m 750 m 

Vecht bij N igtevecht 500 m 700 m 

Vecht bij Naardermeer 700 m 900 m 

Vecht gemidde ld 660 m 770 m 

Kromme Rijn bij Cothen 1150 m 1700 m 

Kromme Rijn bij Werkhoven 1150 m 1500 m 

Kromme Rijn bij Odi jk 1000 m 1500 m 

Kromme Rijn bij Rh i jnauwen 1500 m 2250 m 

Kromme Rijn gemidde ld 1200 m 174.0 m 

Voor het bepalen van de breedte van de rivierbedding is hier de formule gehanteerd dat gemiddeld de mean
derbreedte gelijk is aan n maal de beddingbreedte, echter met de aantekening dat de spreiding groot is en 
gemakkelijk een factor 2 kan bedragen. De meanderbreedte wordt bepaald door de linker en rechter lus teza
men. De lengte van twee rivierlussen vormen de meanderlengte. 

De Rijnloop door het Utrechtse stadsgebied 

Uit voorgaande verhandeling over de stroomgordels rond de stad Utrecht wordt duide

lijk dat er sinds circa 1000 voor Chr. verschillende fasen kunnen worden onderscheiden 

in de Kromme Rijn - Oude Rijn stroomgordel. 

De eerste fase begint in circa 1000 voor Chr., toen de Kromme Rijn stroomrug ontstond. 

Een stroomrug wordt opgebouwd doordat materiaal door een actieve rivier wordt afge

zet. Deze sedimentatie werd geruime tijd na het ontstaan van de stroomrug omvangrij

ker. In de tweede fase ontstond een machtige Rijn met grote meanders zowel ten wes

ten als ten oosten van het huidige stadsgebied. De Kromme Rijn kon zich in die vorm 

ontwikkelen omdat het Linschoter stroomstelsel voor de afvoer van water van de 

Nederrijn tussen 1000 en 500 voor Chr. wegviel. De Vecht ontstond omstreeks 700 voor 

Chr. als aftakking van de Kromme Rijn. 

In de derde fase, die aanving voorde Romeinse tijd, stroomde de actieve rivier weer bin

nen een 1500 meter brede stroomrug. De breedte van de stroomrug was waarschijnlijk 

afgenomen door het ontstaan van de Lek (Krimpense stroomstelsel). De grote mean

ders verlandden daarop in de loop der eeuwen en bleven als restgeulen in het land

schap achter. 

Het ongekarteerde gebied van de stad Utrecht is, gemeten langs de oorspronkelijke 

stroomrichting van de Rijn, ongeveer 4500 meter breed. We kennen de stroomruggen 
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van de Kromme Rijn, Oude Rijn en Vecht tot aan de stadsgrenzen en indien we de 

stroomrugbegrenzingen doortrekken door het ongekarteerde gebied (zie afb. 2), lijken 

dat de zones waarbinnen deze rivieren zich bij voorkeur zullen hebben opgehouden. 

Hieronder wordt die veronderstelling nader bekeken. 

Voor de oudste fase van de stroomrug kunnen we terugvallen op archeologische bevin

dingen. Omdat die gegevens vrijwel uitsluitend over het gedeelte binnen de singelgor

del bekend zijn, moeten we ons daar op richten. Het zuidelijke deel van de binnenstad 

lijkt binnen de doorgetrokken begrenzing van de Kromme Rijn - Oude Rijn stroomrug te 

liggen. Archeologisch onderzoek heeft hier een Romeins vegetatieniveau aangetoond 

op 150 tot 180 cm + NAP, gelegen op een oude stroomrugafzetting van een van oost 

naar west stromende rivier ~. De noordelijke begrenzing van die ongedateerde afzet

ting valt samen met de geprojecteerde begrenzing van de stroomrug. Het lijkt dan ook 

aannemelijk dat deze oude stroomrugafzettingen werden gevormd door de rivier tij

dens zijn eerste fase, toen hij nog een smalle stroomrug vormde. 

In de tweede fase ging de waterafvoer van de Nederrijn volledig plaatsvinden langs de 

Kromme Rijn - Oude Rijn stroomrug. Hierdoor kreeg deze rivier een veel groter debiet 

en daar waar het dekzand dicht onder het maaiveld aanwezig was vormden zich zeer 

grote meanders. Ten oosten en westen van de stad is dat nog zichtbaar. Voor de huidi

ge bebouwde kom geldt eveneens dat dekzand dicht onder het maaiveld aanwezig is, 

en dat de rivier zich daardoor eenvoudig kon verleggen. Op grond van die gegevens en 

de aanwezigheid van een aantal restgeulen, komen we tot de volgende hypothese. 

Ook binnen het Utrechtse stadsgebied zal meandervorming zijn opgetreden op dezelf

de schaal als de Oudwulverbroeker en Zeister meanders. Als we de Oudwulverbroeker 

meanderlus doortrekken naar het noorden ten opzichte van de oorspronkelijke stroom

richting van de Rijn, ontstaat een meanderlus die ten westen van het stadion Galgen

waard en ten oosten van het Wilhelminapark loopt. Deze rivierloop is te vervolgen via 

de zogenaamde 'Oude Vecht' (de huidige Biltse Grift werd door menig onderzoeker als 

restgeul van de Vecht beschouwd en Oude Vecht of Vechtloop genoemd) om even ten 

noorden, door of even ten zuiden van de noordflank van de singelgordel naar het wes

ten te buigen. Voorbij de singelgordel boog de rivier dan naar het zuidwesten, om mo

gelijk ter hoogte van het Jaarbeursterrein weer de oorspronkelijke stroomrichting te 

snijden. Een dergelijke meanderlus is dan ook circa 2200 meter breed en vormt daar

mee een perfecte replica van de Oudwulverbroeker en Zeister meanders (zie afb. 2). We 

noemen deze meander daarom 'de derde meander'. 

De rivier de Vecht moet dan rond 700 voor Chr. ontstaan zijn als aftakking van de derde 

meander, vermoedelijk bij de noordzijde van de huidige binnenstad. Daar raakt de in 

afbeelding 2 doorgetrokken begrenzing van de Vechtstroomrug die van de Kromme 

Rijn. Opvallend is dat de noordelijke flank van de singelgordel vrijwel de volle breedte 

van de doorgetrokken Vechtstroomrug bestrijkt. 

Doordat ruim voor de Romeinse tijd de huidige smallere stroomgordel van de Kromme 
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Rijn - Oude Rijn ontstond, nam ook het proces van de verlanding van de Oudwulver-

broeker en Zeister meanders en van de Heidammer stroomrug een aanvang. Het lijkt 

aannemelijk dat zich een identiek proces afspeelde met betrekking tot de derde mean

der. De derde meander is echter toch een langer leven beschoren geweest. In de derde 

fase van de stroomrug, nog voor onze jaartelling, vormde zich een kleinere meander 

dwars door de tegenwoordige singelgordel. De stichting van het Romeinse castellum in 

47 na Chr. op de zuidoever van de rivier, ter plekke van het huidige Domplein, wijst daar 

op. Het noordelijke deel van de Kromme Nieuwegracht en het gedeelte van de Oude-

gracht tussen Stadhuisbrug en Bakkersbrug worden algemeen beschouwd als restgeu-

len van de Rijn. Deze rivier, de kleine Rijnmeander, had een bescheidener debiet dan de 

derde meander, omdat via de oostflank van de derde meander nog water naar de Vecht 

stroomde. De kleinere Rijnmeander had met 1500 meter een geringere meanderlus-

breedte dan de Zeister en Oudwulverbroeker meanderlussen, doch reikte nog ver bui

ten de begrenzingen van de nieuw gevormde Kromme Rijn - Oude Rijn stroomgordel. 

Om het proces van vorming, bloei en eindfase van de derde meander te begrijpen, 

baseren we ons op de theorievorming over rivierverleggingen, waarin vier varianten 

worden onderscheiden. De loop van een rivier kan zich verleggen door de verplaatsing 

en uitbuiging van bochten, door meanderhalsafsnijdingen, kronkelwaardgeul-afsnij-

dingen en door stroomgordel-verleggingen 2;. De derde meander is, evenals de Zeister 

en Oudwulverbroeker meanders, ontstaan door verplaatsing en uitbuiging van bochten 

met achterlating van kronkelwaarden aan de binnenzijde. 

Een kronkelwaard bestaat uit een aaneenschakeling van sikkelvormige kronkelwaard-

ruggen en -geulen. Met de vorming van ruggen en geulen is ook de derde meander uit

gegroeid tot aan zijn buitenste grenzen. Bij elke meanderende rivier is de meander

breedte en -lengte aan een bepaald maximum gebonden. Wanneer dit maximum 

bereikt is, kunnen kronkelwaardgeul-afsnijdingen optreden. Dit nu lijkt het geval bij de 

derde meander, waar de buitenste bedding werd verlaten en plaats maakte voor een 

kleinere meanderlus via een oudere kronkelwaardgeul langs het traject Kromme 

Nieuwegracht - Oudegracht. De Vecht bleef daarbij als eerder gemeld water afnemen 

via de oostelijke flank van de derde meander. De kronkelwaardgeul-afsnijding vond 

waarschijnlijk plaats door een incidentele overstroming. Door zo'n kortstondige perio

de van een hoog debiet kon de rivier zijn bestaande bedding doorbreken. 

Tenslotte zal ook de kleinere Rijnmeander, de kronkelwaardgeul-afsnijding, verlanden. 

Maar dat gebeurde pas in de negende of tiende eeuw :4, terwijl de Oudwulverbroeker 

meander eind tweede eeuw en de Zeister meander eind vierde eeuw zijn verland en de 

verlanding van de Heidammer stroomrug midden derde eeuw aanving-5. 

Verondersteld wordt dat verlanding van de kleinere Rijnmeander, evenals dat bij de 

Zeister en Oudwulverbroeker meanders het geval was, een gevolg zal zijn geweest van 

een doorbraak van de Kromme Rijn, nu echter ten zuiden van de singelgordel. 

Voortbordurend op de constatering dat de Kromme Rijn - Oude Rijn tussen Bunnik en 
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Harmelen zich buiten het huidige stadsgebied vestigde binnen een stroomrug van 1500 

meter breedte, komen we tot de hypothese dat evenzo binnen het ongekarteerde 

gebied de Kromme Rijn - Oude Rijn zich vroeger of later binnen dezelfde smallere 

stroomrug vestigde en er dus een zuidelijke Rijntak ontstond. De Tolsteegsingel is 

mogelijk een restgeul van deze zuidelijke Rijntak, maar ook ten westen van de singel

gordel, richting Jaarbeursterrein, zijn sporen van een dichtgeslibde restgeul gevonden, 

terwijl ter hoogte van de Croeselaan bij de Van Zijstweg een dichtgeslibde restgeul is 

aangetoond. Die wordt na de Romeinse tijd gedateerd, in de vroege Middeleeuwen26. 

De Oude Rijn was tussen Utrecht en Harmeien rond het jaar 780 nog over de volle 

breedte bevaarbaar en tot 1125 stroomde in de Oude Rijn stroomgordel nog een rivier27, 

hetgeen wijst op een langdurige verbinding met de Kromme Rijn. 

De veel latere verlanding van de kleine Rijnmeander zou er op wijzen dat de zuidelijke 

Rijntak pas na de Romeinse tijd is ontstaan. Anderzijds lijkt er sprake te zijn van een 

langdurige actieve zuidelijke Rijntak nog voor 1122. Dit valt op te maken uit het feit dat, 

terwijl de noordelijke Rijntak sinds de Romeinse tijd nauwelijks van plaats veranderde, 

een eerste verbinding tussen de Kromme Rijn en Oude Vechtloop (de oorspronkelijke 

loop van de derde meander) zich richting Tolsteegpoorten stroomafwaarts lijkt te heb

ben verplaatst, over een afstand van zo'n 500 meter. Dit proces zal zeker enige eeuwen 

in beslag hebben genomen. De zuidelijke Rijntak zal daarom vermoedelijk in de periode 

derde tot zevende eeuw zijn doorgebroken langs of door Tolsteeg en sindsdien binnen 

de grenzen van de smallere Kromme Rijn - Oude Rijn stroomrug hebben gestroomd. 

Hieronder is in vier opeenvolgende afbeeldingen de veronderstelde ontwikkeling, bloei 

en verlanding van de rivieren tussen Bunnik en Harmeien weergegeven. 

Circa 1000 voor Chr. ontstond de Kromme Rijn stroomrug met zeer grote meanderlus

sen. Voorbij de Zeister en Oudwulverbroeker meanders is stroomafwaarts, door het 

Utrechtse stadsgebied, een derde meander verondersteld. De zogenaamde 'Oude 

3 a t/m d (naar tekening auteur door G-O graphics te Wijk bij Duurstede) 

1000-700 v. Chr. 

Vleuten 

Harmeien 

Huidige Kromme Rijn stroomrug Vecht stroomrug Oude Rijn stroomrug 
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Vechtloop' en mogelijk de Weerdsingel zijn restgeulen van deze derde meander. De 

Vecht, die rond 700 voor Chr. ontstond als aftakking van de Rijn, moet dan volgens deze 

hypothese van de derde meander zijn afgetakt in de zone die gevormd wordt door de 

noordelijke flank van de singelgordel, bij de huidige Weerdsingel. De Oude Rijn stroom-

rug tussen Utrecht en Harmeien wordt beschouwd als voortzetting van de Kromme 

Rijn stroomrug. De Heidammer stroomrug is volgens deze hypothese oorspronkelijk 

ontstaan als een grote meanderlus van de Rijn. 

50 AD 

Romeinse 
weg en loskade 

Kronkelwaard '/•<* 
geul afsnijding / Traiectum 

Huidige Kromme Rijn stroomrug Vecht stroomrug Oude Rijn stroomrug 

Nog voor de Romeinse tijd stroomde de Rijn binnen een bescheidener Kromme Rijn -

Oude Rijn stroomrug van 1500 meter breedte, mogelijk als gevolg van het ontstaan van 

de Lek. Doordat kronkelwaarden binnen de Zeister en Oudwulverbroeker meanders 

gekarteerd zijn, moet de nieuw gevormde stroomgordel dwars door dit gebied zijn 

doorgebroken in een smallere strook van slechts 1500 meter breed. De Oudwulverbroe

ker en Zeister meanders werden dode rivierarmen. Binnen het Utrechtse stadsgebied is 

de nieuw gevormde Kromme Rijn stroomgordel nog niet meteen doorgebroken. Hier 

wordt een kronkelwaardgeul-afsnijding verondersteld op grond van archeologische en 

300-700 AD 

Stroomgordelverlegging 
Kromme Rijn 

Derde meander gaat verlanden 

Huidige Kromme Rijn stroomrug Vecht stroomrug Oude Rijn stroomrug 
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historische bewijsvoering. Even ten noorden van het castellum bij het huidige Dom

plein wordt immers een Rijnloop aangetroffen. 

De veronderstelde loop van de Rijn ter hoogte van de Heidammer stroomrug is ge

baseerd op de positie en ligging van het castellum bij De Meern en de vondst van een 

Romeins schip2S. Op grond van een geleidelijke verlanding van de Heidammer stroom

rug en de vele aardewerkvondsten binnen en aan de rand van de Oude Rijn stroom

rug wordt verondersteld dat in de Romeinse tijd beide rivieren naast elkaar actief 

waren. 

In de periode 300 - 700 is verondersteld dat een zuidelijke Rijntak langs de Tolsteeg

poorten ontstond die zich mogelijk ter hoogte van het Jaarbeursterrein samenvoegde 

met de kleinere Rijnmeander door de binnenstad. Het debiet van de kleinere Rijn-

meander, de noordelijke Rijntak, nam daardoor verder af en deze riviertak ging geleide

lijk verlanden. Gedurende enige eeuwen ligt Utrecht (van Domplein tot Tolsteegpoor

ten) op een eiland in de Rijn. 

Na verlanden westflank 
derde meander wordt 
voor de waterafvoer 

een verbinding met de 
Vecht gegraven. 

Hierdoor ontstaat de 
Oude Gracht meander 

Huidige Kromme Rijn stroomrug Vecht stroomrug Oude Rijn stroomrug 

Door verlanding van de noordelijke Rijntak dwars door de Utrechtse singelgordel en als 

gevolg van een stijgende zeespiegel was met name het gebied ten noorden van het 

Domplein onderhevig aan terugkerende overstromingen 29. De Vecht stroomde tegen 

het eind van het eerste millennium ter hoogte van de Lange Lauwerstraat en Water

straat. Nog in de tiende eeuw werd een verbinding gegraven vanaf de restgeul van de 

noordelijke Rijntak naar de Vecht, het noordelijk deel van de Oudegracht, waardoor 

afwatering van dit gebied naar de Vecht tot stand kwam en dientengevolge de water

overlast aanzienlijk verminderde30. 

De nog actieve oostflank van de derde meander (de Oude Vechtloop), die eeuwenlang 

de Vecht voedde, werd ontlasten van secundair belang. De actieve Rijn meanderde bin

nen de grenzen van de smallere Kromme Rijn - Oude Rijn stroomrug tussen Bunnik en 

Harmeien, een kaarsrechte stroomrug van 20 km lengte, tot het jaar 1122 toen de 

Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd. 
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Kromme Rijn stroomrug 

1 Vechtstroomrug 

4. Utrecht rond so na Chr. (naar tekening 

auteur door G-O graphics te Wijk bij Duur

stede). 

Mede door het graven daarna van 

de zuidelijke Oudegracht en de 

eerste fase van de Vaartse Rijn in 

1127 verminderde de resterende 

stroomsnelheid in de Rijn ten wes

ten van Utrecht, waardoor dit deel 

uiteindelijk in de twaalfde eeuw 

verlandde ". Ten behoeve van 

scheepvaart en afwatering zou 

men in latere eeuwen de Vleuten-

se Vaart (voor 1300) en Leidsche 

Vaart (1665) graven. 

Het Utrechtse stadscentrum 

Vanuit het hierboven opgenomen overzicht van de ontwikkeling van rivierlopen in de 

omgeving van Utrecht kunnen we ons nu richten op de aanwezigheid van riviertakken 

binnen de huidige grenzen van de bebouwde kom van Utrecht. 

In de tijd van de aanleg van het Romeinse grensfort stroomde door het huidige Utrecht 

van oost naar west een rivier van zo'n 160 meter breedte32. Deze Rijnmeander is de 

kronkelwaardgeul-afsnijding van de oorspronkelijke grotere derde meander. De Vecht, 

circa 60 meter breed, werd gevoed via de oostflank van de derde meander. De noordoe

ver van de Rijn reikte tot ongeveer de noordelijke begrenzing van de Neude en het 

Janskerkhof ", de zuidelijke oever 

bevond zich ter hoogte van de 

Minrebroederstraat, Annastraat 

en Ganzenmarkt. Het maaiveld in 

het zuidelijke stadsdeel, het ge

bied binnen de Kromme Rijn 

stroomrug, lag in de Romeinse tijd 

op 150 tot 180 cm +NAP. Het ge

bied ten noorden daarvan lag 

lager, maar op de oeverwallen van 

de Rijn was het Romeinse maai

veld weer aanzienlijk hoger. Op de 

stroomrug 

Vecht stroomrug 5. Utrecht tussen 300 en 700 na Chr. (naar 

tekening auteur door G-O graphics te Wijk 

bij Duurstede). 
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zuidoever lag het Buurkerkhof op 200 cm +NAP, het Domplein op 140 cm +NAP '4. De 

noordoever lag in de Romeinse tijd op 120-150 cm +NAP '\ 

Tegen het jaar 700 was inmiddels de zuidelijke Rijntak ontstaan als verbinding in de 

actieve Kromme Rijn - Oude Rijn stroomgordel, waardoor de noordelijke Rijntak 

gedoemd was te verlanden. Het gebied van Domplein tot Tolsteeg lag nu op een eiland 

van circa 180 ha. De zuidelijke Rijntak was op dat moment de actieve hoofdstroom 

doordat deze rivier de Rijnmeander door de binnenstad had afgesneden, analoog aan 

hetgeen gebeurde bij de Zeister en de Oudwulverbroeker meanders. Deze actieve rivier 

verlegde zijn loop en verplaatste zijn meander stroomafwaarts, reden om rond 700 een 

meander door de Tolsteegsingel te veronderstellen, zoals op de afbeelding te zien is. De 

splitsing van de Rijn lag dan ter hoogte van het Servaasbolwerk aan de rand van de 

Kromme Rijn - Oude Rijn stroomrug. De breedte van de rivier nam af als gevolg van het 

afnemend debiet van de Kromme Rijn en de splitsing van de rivier en wordt door mij 

geschat op 100 meter, voor zowel de noordelijke als de zuidelijke Rijntak. De noordelij

ke Rijntak was in 700 niet langer actief en verplaatste zich daarom niet meer. Merk

waardig is dat met het krimpen van de rivier de zuidelijke oever naar het zuiden lijkt 

opgeschoven. Dit fenomeen werd onlangs beschreven met betrekking tot de Neude '•. 

De Vecht verplaatste zich zuidwaarts en stroomde mogelijk reeds ter hoogte van de 

Lange Lauwerstraat en Waterstraat. 

Het gelijktijdig bestaan van een noordelijke en zuidelijke Rijntak maakt dat het gebied 

van Domplein tot Tolsteeg op een eiland lag. Die situatie komt dan verrassend overeen 

met een bekende doch omstreden historische reconstructiekaart, de Delineatio Veteris 

Castri, die een weergave van het gebied zou zijn ten tijde van 690 na Chr. 

De Delineatio Veteris Castri 

Dit is de aanhef van de tekst op een kleine perkamenten kaart (afb. 6) die pretendeert 

Utrecht weer te geven in het jaar 690 na Chr. De kaart wordt algemeen beschouwd als 

een historische reconstructiekaart die eind zestiende of begin zeventiende eeuw is ver

vaardigd r . Wel wordt verondersteld dat deze 'kaart' gebaseerd is op de kronieken van 

de veertiende eeuwse kanunnik Johannes de Beka i8. De meeste argumenten tegen de 

weergegeven voorstelling behelzen dan ook de datering van de kaart en pleiten juist 

voor een poging om vanuit het geschreven woord een visuele reconstructie in de vorm 

van een kaart te ontwerpen. Er staan namelijk op de kaart nogal wat gegevens die in de 

zestiende en zeventiende eeuw beslist onbekend waren en die zelfs in onze tijd nog de 

nodige controverses oproepen, zoals de weergegeven brede rivieren. 

Vergelijken we de Delineatio Veteris Castri met het in voorgaande verhandeling ontwik

kelde reconstructiekaartje van 700 (afb. 5) dan blijken er een aantal opvallende over

eenkomsten. Zo komt allereerst de vorm van het eiland verrassend overeen. Daarnaast 

G. J. A. BRUYNEL DE DERDE MFANDF.R 



lOud-Utrecht 

tk-ltHcalio Vtievi? Costi-i • 
Si tuin aub'Daoobcrto JRcae £ya> 

#/» Sil £ • Vi; 
Sf%* ff*. * • • ^ * 

vtixclu CH a t̂BurvK ùiiLù^roitHeccavi \, 

6. De Delineatio Veteris Castri (Het Utrechts Archief TA Ab i). 

wordt de zuidelijke Rijntak als actieve rivier getekend en lijkt zij bevaarbaar, wat met 

enige voorzichtigheid uit de kaart is af te leiden doordat er drie schepen in de zuidtak 

en geen enkele in de noordtak zijn afgebeeld. De noordoever van de noordelijke tak is 

bovendien niet groen gekleurd, waarmee mogelijk wordt bedoeld dat deze strook 

ongeschikt was als bouwland, omdat ze zo vaak overstroomde. Tenslotte zijn er geen 

brugverbindingen aangegeven. Het ontbreken van brugverbindingen is aangevoerd als 

één van de argumenten tegen de weergegeven voorstelling, maar dat lijkt ten onrech

te. In de Romeinse tijd, toen bruggen aansluitend op het wegennet nog mogelijk zou

den zijn geweest, was er nog geen sprake van een eiland. In 700 zal na alle overstro

mingen van het Romeinse wegennet niet veel meer over zijn geweest en bovendien 

gingen verplaatsingen en transport toen vooral over water. 

Problematisch blijft de weergave van eilanden in de buitenbocht van de noordelijke 

Rijntak, een voorstelling van zaken die in strijd is met het gegeven dat eilanden zich in 

binnenbochten of in het midden vormen, maarniet in buitenbochten. De maker van de 

'kaart' heeft mogelijk bedoeld weer te geven dat bij hoog water de rivier ver buiten de 

noordoever trad. De strook met eilanden op de kaart behoort dan dus niet tot de rivier

bedding, maar is de deels ondergelopen noordoever. Dat zou ook kunnen worden afge

leid uit de weergegeven verbreding van de rivier aan de noordzijde. 

Desalniettemin lijkt de kaart ui t te gaan van correcte geografische gegevens. De ver-

sterkingstoren op de splitsing van de Rijn kan fantasie zijn, maar als deze er geweest 
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Kromme Rijn stroomrug 

Vecht stroomrug 

7. Utrecht rond 1000 na Chr. (naar tekening 

auteur door G-O graphies te Wijk bij 

Duurstede). 

zou zijn, moet hij waarschijnlijk 

geplaatst worden nabij het 

Servaasbolwerk en niet bij de 

Tolsteegpoorten. De Delineatio 

Veteris Castri lijkt een 'artist 

impression' van de geografische 

situatie van rond 700 na Chr. 

In de eeuwen die volgden nam het 

belang van de Kromme Rijn voor 

de afvoer van water van de 

Nederrijn verder af. De Lek werd 

immers steeds belangrijker. Rond 

het jaar 1000 is de Kromme Rijn 

dan geslonken tot een rivier van 

misschien nog geen 90 meter 

breedte, vooral als gevolg van de 

steeds belangrijker rol van de Lek 

bij de afvoer van water van de 

Nederrijn. De noordelijke Rijntak zal toen mogelijk al een dode rivierarm zijn geweest. 

De Vecht stroomde tegen het eind van het eerste millennium ter hoogte van de Lange 

Lauwerstraat en Waterstraat ''. Als gevolg van de doorgraving van het noordelijke deel 

van de Oudegracht in de tiende eeuw, een afstand van nog geen 400 meter, ontstond 

echter weer stroming in de noordelijke Rijntak (van Rijn naar Vecht) waardoor de afwa

tering van het gebied aanzienlijk moet zijn verbeterd. Er ontstond daardoor tevens een 

directe verbinding tussen de toen mogelijk al bestaande handelsnederzetting Stathe 

en de Vecht met de noordelijke handelsvestiging bij de Waterstraat. De kortere verbin

ding tussen Rijn en Vecht zal tevens de verlanding van de Oude Vechtloop en het wes

telijk deel van de noordelijke Rijntak hebben versneld. Bij graafwerkzaamheden in 1971 

in de bouwput voor V&D bij het Achter Clarenburg, werd de westelijke restgeul aange

troffen met een breedte van nog slechts 30 meter. Door de stroming van de noordelijke 

Rijntak naar de Vecht via de gegraven noordelijke Oudegracht zal in de buitenbocht 

erosie opgetreden zijn. Het lijkt dan ook aannemelijk dat de Oudegracht meander tus

sen Stadhuisbrug en Oudaen in deze periode is ontstaan. De bebouwing en kades langs 

de noordelijke Oudegracht stammen uit de dertiende eeuw, voordien had het water 

nog redelijk vrij spel4". Door de stroming via de noordelijke Oudegracht zal bij de aan

sluiting op de Vecht ook een uitholling naar het noorden zijn ontstaan ter hoogte van 

de Waterstraat (dus stroomafwaarts). De handelsnederzetting bij de latere Waterstraat 
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was rond het midden van de twaalfde eeuw reeds verlaten 41, mogelijk als gevolg van 

de snelle verplaatsing van de Vecht in noordelijke richting. De zuidelijke Rijntak tot de 

omgeving Tolsteegpoorten in afbeelding 7 komt overeen met de restgeul van de 

Kromme Rijn zoals die op de geomorfogenetische kaart van Berendsen staat aangege

ven. Ten westen van de zuidelijke singelgordel is een vermoedelijke rivierloop ingete

kend, zuidelijk langs het voormalige AZU-terrein waar een Romeins maaiveld werd vast

gesteld op 140 cm +NAP •'-. Meer naar het westen, bij de Van Zijstweg werd een gedeelte 

van mogelijk dezelfde restgeul, met een bodem op 110 cm -NAP, aangetoond '". 

Tenslotte 

Archeologische en historische gegevens zijn als puzzelstukjes in te passen bij de recon

structie van een geografische ontwikkeling binnen het huidige stadsgebied. Maar gere

geld ontbreekt het feitenmateriaal en dan kan een fysisch-geografische benadering als 

deze bijdragen tot een beter begrip van het ontstaan, de bloei en het verlanden van 

rivieren. Zo is de aanname van een zuidelijke Rijntak ten westen van de Tolsteegpoor

ten gedurende de vroege Middeleeuwen vooral gebaseerd op het verwachte gedrag 

van de rivier binnen de Kromme Rijn - Oude Rijn stroomrug. Het feitenmateriaal voor 

die Rijntak is immers schaars of onontsloten en veel sporen zijn door het ingrijpende 

graafwerk vanaf de twaalfde eeuw voor de Vaartse Rijn, stadsbuitengrachten zuidelij

ke Oudegracht uitgewist. Door de drastisch gewijzigde waterhuishouding zal de na

tuurlijke waterloop stroomafwaarts bovendien ernstig zijn verstoord, mogelijk zijn 

afgedamd en verland. 

De kern van deze fysisch-geografische beschouwing is dat de Kromme Rijn - Oude Rijn 

bij zijn ontstaan rond 1000 voor Chr. een bescheiden stroomrug vormde, daarna een 

periode kende met sterk toegenomen debiet waardoor in het beschreven traject grote 

meanders ontstonden. Deze periode lag tussen circa 700 en 200 voor Chr., terwijl na 

deze periode de rivier zich weer terugtrok binnen zijn oorspronkelijke stroomrug, met 

achterlating van restgeulen van de grote meanders. Door deze feiten ook van toepas

sing te laten zijn op het ongekarteerde stadsdeel ontstaat een hypothese die een ander 

licht werpt op de oorsprong van de Biltse Grift, Weerdsingel en de oorsprong van de 

aftakking van de rivier de Vecht. 

Op basis van kartering blijkt dat de kronkelwaard van de Oudwulverbroeker stroomrug 

gedurende enige eeuwen een eiland moet hebben gevormd, ingeklemd tussen de huidige 

Kromme Rijn en de toen nog watervoerende restgeul van de meanderlus. De hypothese dat 

een identiek proces zich binnen de Utrechtse stadsgrenzen afspeelde, maakt de eiland

theorie zoals afgebeeld op de historische kaart de Delineatio Veteris Castri plausibel. 
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