


Maandblad Oud-Utrecht 1981 19 100 200 300 400 500 Afb. 1 Overzichtskaart van de Utrechtse binnenstad en de Bemuurde Weerd. De cijfers verwijzen naar de ge-nummerde beschrijving van het op die plaats verrichte onderzoek of de daar gedane waarneming. 28

























































Maandblad Oud-Utrecht 1981 Afb. 59 Kaatstraat. Kuil 3. Rood aardewerken koe-kepan met loodglazuur. Foto: F. Kneefel. Afb. 57 Kaatstraat. Kuil 3A. Vloertegel van roodaardewerk met tinglazuur en een versiering in man-gaan. Afm. 5,5 x 5,5 x 2 cm. Omdat het glazuur isgaan koken heeft men deze tegel als misbaksel weg-gegooid. Foto: F. Kneefel. Een slag duurder zullen die plavuizen geweest zijnmet figuratieve versiering van witbakkende klei. Meteen houten stempel werd de aan te brengen versie-ring in de tegel gedrukt (afb 54). Daarna ging er eenlaagje witbakkende klei over de hele tegel. Dat laagjewerd er weer vlak afgeschraapt, zodat het alleen inhet verdiepte deel overbleef. Bij de ridderfiguur vanafb 55 is er in dat stadium kennelijk iets mis gegaan:of het stempel is niet diep genoeg ingedrukt geweest. Afb. 60 Kaatstraat. Kuil 3. Rood aardewerken koe-kepan met loodglazuur als van afb 59. Tek. G. J. vanEsch. Afb. 61 Kaatstraat. Kuil 3. Bovenkant van een

roodaardewerken kan. Bewaarde hoogte 12 cm. Foto: F.Kneefel. of er is te veel afgeschraapt. Zeer bijzonder zijn de te-gels die voorzien zijn van een niet-transparant wit gla-zuur waarop met mangaan afbeeldingen zijn geschil-derd (afb 56). Dat glazuur kan niets anders zijn dantinglazuur, dat in later tijd op het zgn. majolica aarde-werk voorkomt en dat van mediterrane herkomst is. Afb. 58 Kaatstraat. Kuil 3. Kogelpot van gesmoordaardewerk. 56

































Maandblad Oud-Utrecht 1981 Afb. 89 Spring weg110-130 (Myropskame-ren). Springweg 110:projectie van de eerstetreden van de traptorenaan de hand van de te-ruggevonden sleuvenvan de stootborden, ge-zien naar het zuidoosten.De donkere baan tussende twee latten is eensleuf van de eerste trede.Links is de drempel vande doorgang zichtbaar,rechts nog net de funde-ring van de westwand. de vloeren, de poortbestrating en de funderingen inS110 afgedekt worden. Dat puin moet afkomstig zijn geweest van een boei-end gebouw. In S110 bijv. kwam een hoeveelheidscherfjes van geschilderd glas tevoorschijn. En om dediepe, met een soms 8 cm dikke, fijne houtskoollaagbedekte vloer van S118/S 120 te vullen, werden velekubieke meters puin aangevoerd. Behalve fragmenten ernstig begint te verzakken (afb 88). Er komen nieuwetussenmuren ter plaatse van S112/S114,S114/S116 en S118/S12O. Achter S112/S11Okomt een grote beerput en de waterput wordt opge-nomen

in de erfscheiding. Alle woningen krijgen eennieuwe voor- en achteringang. De vloeren van S128,S126, S124 en S122 worden opgeruimd en vervan-gen door nieuwe. In de rest van de rij, waar het oudeniveau lager lag, wordt met puin opgehoogd, waarbij Afb. 90 Springweg 110-130 (Myropskameren). Springweg 118 en 120. Fragmenten van zandstenen en pij-paarden beelden uit de dikke laag puin die in 1583 op de diep liggende vloer gestort werd. 72
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Maandblad Oud-Utrecht 1981 Afb. 94 Vredenburg. Plattegrondvan het kasteel, samengesteld uitde ontwerptekening van RomboutII Keldermans en uit opmetingenen opgravingsgegevens (1816-1978). Tek. G. Brainich en H. deGraaf. NB De in de kasteeltijd reedsverdwenen kloostergebouwen ofdelen daarvan zijn niet aangege-ven, a: muurvlak opgaand werk.b: fundament, c: doorgaand muur-werk op ander niveau, d: afgebro-ken of brokkelig muurvlak, e: re-constructie, f: hypothese, g: staan-de tand. h: k/oosterperiode, 2e fa-se, ca 1300-1529. j: kasteel, 1e fa-se, 1529. k: kasteel, 2e fase, vanaf1532. I: huidige bebouwing. NBeen aantal gebouwen van nog on-zekere datum is ongearceerd gela-ten, m: plaatsen waar de singel-muur in 1978 is waargenomen,n: fragment van een huis dat in1532 is afgebroken ten behoevevan de verbreding van de kasteel-gracht. 1: hoofdpoort. 2: achterpoort.3: noordoostelijke toren (Vlaamsetoren). 4: zuidoostelijke toren (Hol-landse toren). 5:

noordwestelijketoren. 6: zuidwestelijke toren (laterSpanjaardsgat genoemd). 7: gan-gen naar torenkelders. 8: ingangnaar begane grond van toren.9: spiltrappen in torens. 10: latri-nes in torens. 11: schietgaten in to-rens. 12: zeskantige geschutskel-ders. 13: spiltrappen in geschuts-kelders. 14: kanongang in ge-schutskelders. 15: voorraadruimtein geschutskelders. 16: schietgatenvan geschutskelders. 17: muurgan-gen met plaats voor spiltrap.18: hoofdgebouw (voorm. hoofd-gebouw van het klooster). 19: brugover de stadsbuitengracht.20: brug over de kasteelgrachtnaar de nederhof. 21: plaats van denederhof. 22: singelmuur. 23: bui-tenmuur van de wal. 24: grondvul-ling van de wal. 25: sluitmuur vande wal. 26: brugkelder. 27: grachtvan het kasteel. 28: stadsbuiten-gracht. 29: Catharijnepoort. 77









Maandblad Oud-Utrecht 1981 Afb. 103 Vredenburg. De inrichting van de perma-nente expositie in het Informatie Centrum, a: de helftvan de noordmuur van de noordelijke geschutskelderin de stroppen buiten, b: de eerbiedige verwelkomingbinnen, c: het uiteindelijk resultaat. Links en rechts-voor de vitrines met vondsten van de opgravingen. Inhet schietgat kogels afkomstig uit de gracht en eendeel van de gravure van C. Decker van het kasteel.Bovenaan: het uitzicht vanaf de poorttoren van hetkasteel op het noordwestelijk deel van de stad, even-eens van de gravure van Decker. nemingen verricht tijdens het bouwrijpmaken voorwoningbouw. Daar de verstoringen bij die bouw nietdiep zouden gaan, is alleen wat muurwerk gezien.Langs de Zwaansteeg zelf tegenover nr 8 werd alleenbetrekkelijk late bebouwing aangetroffen (18e/19eeeuw). Op 8 meter ten noorden van de steeg werd terhoogte van nr 6 een oost-west lopende, steensdikke,middeleeuwse muur gevonden

(steenformaat 29 x 14x 7 cm). In de uiterste oosthoek werd nog het restantvan een bij die muur horende plavuizen vloer aange-troffen (16 x 16x2,8 cm). Op de kadastrale minuutkaart van ca 1821, Sectie CII, 2116, komt terplaatse een voor de steeg nogalgroot perceel voor van 8 meter breed en ca 14 meterdiep, waarbij boven beschreven muur gehoord zalhebben. beschoeiing op ca 115 +NAP kunnen delen van eensteiger zijn geweest. Een verbinding tussen palen enbalken was helaas niet aantoonbaar. In de oostelijke sleuf waren de rivierafzettingen ietsjonger dan in de westelijke. De rivier verplaatste zichdus blijkbaar enigszins draaiend in noordelijke rich-ting. Tegen het jaar 1200 was de rivier hier geheelverland en ontstond door kunstmatige ophoging eenbewoonbaar maaiveld op ca 200 +NAP. R. de Zwarte 27. Zwaansteeg Op het terrein tussen de Zwaansteeg en de Jacobs-gasthuissteeg werden in mei 1979 een aantal waar- 81




