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Maandblad van Oud-Utrecht 1980 W25W werstraat en Breedstraat vrij weinig gestoord was. Hetis vermoedelijk vanaf de stichting van het klooster in1250 tuin geweest. Vlak bij de Breedstraat werd na-tuurlijk zand aangetroffen op 1.80+ NAP. In de Pre-dikherenstraat - halverwege tussen de Pauwstraat enhet zuideinde van de straat - bevond zich gelaagdzand op 1.15+NAP. Afb. 6 Van Asch van Wijcksstraat. Diep bord. Majo-lica. Valencia. Midden 15e eeuw.Tek. F. Kneefel. Het goudluster is gestippeld weerge-geven; het volledig zwarte op de tekening is in werke-lijkheid donker blauw. Lauwerstraat 30 gesloopt. Dat dit een van oorsprongmiddeleeuws huis geweest is, zou kunnen blijken uiteen fragment van een fundament met een spaarboog(steenformaat 28 x 14x7) dat net op de westelijkeperceelsgrens lag (afb. 2, B). Aan de westzijde vandeze spaarboog - die in een later stadium is dicht ge-zet vermoedelijk voor de aanleg van een kelder in nr.30 - bevond zich

een bakstenen goot (steenformaatals bij de boog). Wegens het begin van de opgravingen aan de Steen-weg/HEMA is het verdere verloop van de riolerings-werkzaam heden door het Predikherenkerkhof en dePredikherenstraat slechts zeer incidenteel gevolgd.Opvallend was dat de grond op het terrein van het Do-minicaner- of Predikherenklooster tussen Lange Lau- Afb. 7 Van Asch van Wijcksstraat. Gedeelte van deinhoud van de beerput (afb. 2. A).
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Maandblad van Oud-Utrecht 1980 Afb. 43 Vredenburg. Luchtfoto van de opgraving op 16 augustus 1976; gezien naar het zuidoosten. Foto: Joh.W. Stegeman. men) in acht vakken van ca. 8 x 8 meter verdeeld. Ineen volgende fase werd het westelijke kwart van hetgebouw door middel van een muuur afgescheiden.Daarna werd het grote stuk nog een keer in de lengtegedeeld. In het zuidelijke deel daarvan (C V) bevondzich nog een afdruk in kalk van een plavuizen vloer.Het formaat van die plavuisjes was 5 x 5 x 2 cm (afb.48). In het noordelijke vertrek (C II) was van deze vloerwegens latere onderkeldering, niets meer te vinden.Wel werd daar een grote beerkelder gevonden (afb.42, U), waarin een grote hoeveelheid pispotten lag uitde tweede helft van de 15e en de zeer vroegere 16e gebouwd (afb. 46). De oostelijke muur stond scheefen los tussen de lange muren en was gemaakt in eensoort vulwerk met o.a. tufsteenbrokken. Alleen denoordwest hoek van het gebouw was in verband

ge-metseld. De lange noord en zuid muren waren gefun-deerd op diepstekende poeren, die op een veenlaagstonden (afb. 47): er waren geen grondbogen. Eigen-aardig genoeg correspondeerden de in aanzet be-waard gebleven lisenen van het opgaande muurwerkniet met de poeren. Het hoofdgebouw had een tweeschepige aanleg enwas door middel van drie zware poeren (voor kolom- Afb. 44 Vredenburg. Noord-zuid doorsnede over het hoofdgebouw van het klooster; gezien naar het oosten. Dedrie mestkuilen binnen het gebouw zijn goed in het profiel te zien. 26
















