


Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 I I VENiG KOMGEBIED + + + + + +h + + + + +_i___±___±___+, *___±, 500m VERLAMDE BEDDINGVASTGESTELDE LOOP HOUTENSE STROOMRUGAEZETTINGEN VERLAMDE BEDDING8^ VERMOEDELIJKE LOOP JONGERE STROOMRUGAFZETTINGEN het Jaarbeurscomplex. Deze geulsluit aan op een in het zuidelijkedeel van de binnenstad voorko-mende restgeul van de pre-Ro-meinse Vecht, die omstreeks hetbegin van de jaartelling moet zijndichtgeslibd (Van der Tuuk 1996,p.iBe.v.). De Oude Rijn De meest noordelijke restgeul(III) loopt van Hoog Catharijne innoordwestelijke richting naar dewijk Lombok. Deze geul sluit in hetoosten aan op de restgeul van deRijn, die langs het voormalige Ro-meinse castellum, via een deel vande Oudegracht naar het westenstroomde en omstreeks de 12deeeuw geheel is dichtgeslibd enverland (Van der Tuuk 1996, p. 16 e.v.; 1997, p. 68). Uit de grondbo-ringen heb ik kunnen afleiden datde Oude Rijn zijn laatste beddingheeft achtergelaten in de wijkLombok, waar een grote meanderis gevormd. Opvallend is dat dezemeander raakt aan de Vleutensewetering (thans Vleutense Weg).Deze vaart komt bij De Meern(hoeve Den Hoed) weer uit op de-zelfde Oude Rijn. Het lijkt er daar-om op dat de Vleutense weteringis gegraven als

bekorting van eensterk kronkelend deel van de Rijn,om de bevaarbaarheid en/of deafwatering te bevorderen.Dat de Oude Rijn bij Utrecht al inde Karolingische tijd zou zijndichtgeslibd is, zoals uit het voor-gaande blijkt een onjuiste veron-derstelling, waarop Dekker (1990,p. 70) de aanleg van de Vleutense Kaart! ca. 0,25 m +NAP, waardoor we hiermet de Houtense stroomrug (U2)te maken kunnen hebben, waarvande jongste afzettingen nog vanvoor het begin van de jaartellingstammen (noot 2). Deze restgeulensluiten goeddeels aan op de rest-geulen ten westen van het Men/vede-kanaal, die door Buringh & Vander Knaap (1952) zijn gekarteerd. Het noordelijke gebied bestaat uitjongere afzettingen met eenhoogste zandvoorkomen tot ca.1,20 m +NAP. In het uiterste noord-oosten van het gebied komt veenvoor. Er lopen twee volledig dicht-geslibde en verlande restgeulendoor dit noordelijke gebied, iedermet een geschatte breedte van40 m. De meest zuidelijke (II) looptin noordwestelijke richting naar 62 vereniging Oud>Utrecht jubileumnummer



Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 resten gevonden die in verbandkunnen worden gebracht met eenRomeins bewoningsniveau. Uitdeze schamele gegevens valtslechts op te maken dat er waar-schijnlijk in de Romeinse periodebewoning is geweest op enige ho-ger gelegen oeverwallen. Daarbijis het goed denkbaar dat er nogeen (bijna dichtgeslibde) restgeuldoor het gebied heeft gelopen. Om de bevaarbaarheid te verbete-ren, is de meander van de rivier in1665 afgesneden door de 'NieuweDoorsnijding', nu het stuk LeidseRijn tussen park Oog in Al en deCatharijnesingel. De Leidse Rijnwas overigens wegens zijn on-diepte en verschillende dammen(later sluizen) een erbarmelijkevaanweg. Archeologische sporen Er zijn uit het gebied weinigarcheologische vondsten bekend.Alleen op de zuidelijke oeverwalvan de restgeul II zijn op het ter-rein van het voormalige Academi-sche ziekenhuis bewoningssporenuit de Romeinse periode gevon-den. Verder is er geen archeolo-gisch onderzoek verricht. Wel zijnten westen van het Merwedeka-naal op de zandige afzettingenvan de Houtense stroomrug (U2)aan weerszijden van een restgeulscherven gevonden die waar-schijnlijk uit de Romeinse periodestammen (Buringh en Van derKnaap 1952, p. 54). Dit wordt be-vestigd door een archeologischewaarneming: in dit

gebied is eenlaag met veel (inheems) Romeinsaardewerk aangetroffen, die wijstop een nabijgelegen nederzetting(mond. meded. C.A.M, van Rooij-en). Deze restgeul is in verband tebrengen met het zuidelijke rest-geulencomplex (I) in het bestu-deerde gebied. Nog westelijker, in Langerak,wordt momenteel uitgebreid ar-cheologisch onderzoek verricht:hier zijn op ca. 0,50 m -hNAP, opbetrekkelijk jonge afzettingen vande Oude Rijn-stroomrug (U7), be-woningssporen uit de tweedeeeuw gevonden (mond. meded. H.Wynia). In de grondboringen komen vaakhoutresten voor. Of hier wellichtgedeeltelijk sprake is van bewo-ningssporen valt niet op te makenuit de beschikbare gegevens. Tenoosten van de spoorlijn zijn doorde stadsarcheoloog wel veel hout- Afb.2 wetering in deze periode, of zelfsNaar een nog vroeger, baseert. De Vleuten- waterschapskaart se wetering maakte deel uit van(I7eeeuw),het het ontwateringssysteem van het noorden is rechts gebied ten westen van Utrecht opde Vecht. Om wateroverlast van-uit de stad te weren, was op deplaats waar de Vleutense Wete-ring op de Rijn aansloot de Cusen-dam aangelegd. De enige aanwij-zing voor het volledig dichtslibbenvan de Oude Rijn in de gde eeuwkomt uit een geologische scriptie,waarin staat dat de restgeul is af-gedekt met een in de

gde eeuwgedateerde kleilaag (Dominicusen Van den Berg, 1971). Mijn na-vraag bij de beide auteurs van descriptie naar het hoe en waaromvan de datering van de betreffen-de laag leidt tot nog meer onze-kerheid: de datering was geba-seerd op een misverstand. De voordeze opgraving geraadpleegde ar-cheologen Van Regteren Altena enSarfatij hebben zich niet uitge-sproken over de ouderdom vandeze kleilaag. Beide archeologenkomen zelfs tot de conclusie datde verlanding van de restgeul ver-moedelijk kort voor of in de 12deeeuw heeft plaatsgevonden (VanRegteren Altena & Sarfatij 1973, p. 77). Een deel van de meander doorLombok is mogelijk gekanaliseerden bewaard gebleven als het wa-ter langs de huidige Billitonkade,nog steeds 'Oude Rijn' geheten.Deze watergang komt op i6deeeuwse kaarten voor, maar is opde kaart van Van Schaick (1539)nog niet te vinden. Misschien is ditwater pas in de 16de eeuw gegra-ven. Het bevindt zich in ieder gevalop de plaats van de restgeul. De Lijnpad-Rijn Hoewel het gebied later res-sorteerde onder het waterschapvan de Hoge en de Lage weide,maakte het oorspronkelijk geendeel uit van de stadsweide, maarvormde het 't bisschoppelijke ge-recht Lijnpad (Immink p. 389 e.v.).Van het toponiem 'Lijnpad' zijnvoldoende historische

gegevensaanwezig. De oudste vermeldingis uit 1239: Theodericus op Linpaet(OSU II, 942). Op een weinig be-kende, doch gedetailleerde water-schapskaart uit 1650 (zie Afb. 2)staat het Lijnpad ondubbelzinnigaangegeven. Dit loopt van de Tol-steegtot bij de hofstede Lubbenesop de huidige Croeselaan (thansJaarbeursterrein). Het pad met dezenaam moet eerder in verbandworden gebracht met de in dit ge-bied gevestigde lijndraaiers(touwslagers) dan met een op wa-ter duidend jaagpad (De Bruijn1994, p. 49-50). In 1350 is er hierzelfs sprake van een hofstede ge-legen 'onder de liindrayers'. Denaam is vervolgens overgenomenvoor het buitengerecht (Onder 't)Lijmad. Van Asch van Wijck (1838,p. 29) beschreef een Rijnarm langshet Lijnpad, die vanaf de Tolsteegnaar het noordwesten zou hebbengestroomd. De naamgeving vandeze Rijnarm, die door navolgersvan Van Asch van Wijck 'Lijnpad- g,Rijn' is genoemd, lijkt te zijn inge-geven door vage aanduidingenvan wat een water zou kunnenzijn op de kaarten van Van Schaick(1539) en Van Deventer (1570) ennog een deel op de kaarten vanSpecht (1696) en De Roij (1696). Opgeen van de kaarten is bij nadere % vereniging Oud*Utrecht jubileumnummer




