Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 Grachtprofielen zijn dwarsdoorsneden over de voor-naamste stedelijke waterlopen met hun direct aan-sluitende gebieden. Zij geven enerzijds inzicht in dehistorische ontwikkelingen, en anderzijds maken zijde verschillen van karakter duidelijk, welke de grach-ten kenmerken, waardoor men ze goed van elkaar kanonderscheiden. Concreet gezegd, ziet men hier in het algemeen geno-men, wat de Oudegracht en de Nieuwegracht betreft,een doorsnede over de gracht met daarbij in volgordede walmuur als lage grondkering langs het water, dewerf met zijn bestrating, de werfmuur met zijn deurenen vensters, die aan de bovenzijde wordt afgesloten,met een balie van gietijzeren balusters, verbondendoor horizontale staven rondijzer, en verder de gepla-veide straten boven de werfkelders, de particulierestoepen en de daarbij aansluitende gevels en kappenvan de bebouwing met hun kelders en daarboven ge-legen verdiepingen. Ofwel, wat de Kromme Nieuwe-qracht, de Drift en de

Plompetorengracht betreft,volgt de doorsnede achtereenvolgens de gracht, dedirect uit het water oprijzende grachtmuur als vertica-le afsluiting van de kelders onder de straat, en daarnaweer de stoepen met de aansluitende bebouwing.Het zijn de ruimtelijke verhoudingen van het stads-beeld ter plaatse, hier vastgelegd in horizontale enverticale maten, die mede het karakter van de ver-schillende grachten bepalen. De plaatsen waar dezeprofielen werden getrokken, zijn met de nummers inbijgaande stadsplattegrond aangegeven. Twee van de elf grachtprofielen vragen wellicht nogenige nadere explicatie, en wel de nummers 6 en 9.Met name de doorsnede Oudegracht-Twijnstraat (no.6) is genomen ter plaatse van de Rondpoort, eensteegje dat de straat met de werf verbindt. De bebou-wing aan de westzijde van de straat dateert ongeveeruit de 14e eeuw, op een terrein dat aanvankelijk meteen glooiend talud van de Twijnstraat naar de grachtafbelde. Reeds in de middeleeuwen was er ook aan dewerf langs de gracht sprake van

een rij zeer beschei-den huizen, terwijl hier in de 18e en 19e eeuw een be-bouwing ontstond van hoofdzakelijk pakhuizen enbedrijfsgebouwen, die soms in verbinding stondenmet de huizen aan de Twijnstraat. Door ophoging ver-anderde daarmee ook het grondprofiel, zoals de teke-ning aangeeft. De doorsnede over de Kromme Nieuwegracht (no. 9)is getrokken even ten westen van de Pieterstraat. Hetgebied tussen de gracht en het Pieterskerkhof be-hoorde tot de immuniteit van Sint Pieter. In de middel-eeuwen bevonden zich hier enkele claustrale huizen,waarin de Kapittelheren woonden. De tekening laateen doorsnede zien van het claustrale pand KrommeNieuwegracht 11, terwijl de aansluitende bebou-wing, waarvan de voorgevel direct uit het water vande gracht oprijst, voornamelijk uit de 1 7e eeuw da-teert. Het was in dezelfde periode, dat deze huizentoegankelijk werden gemaakt door middel van brug-gen over de gracht. De doorsnede strekt zich aan de 1 Oude gracht met Jansbrug.82
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