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2. 

stadsrechten kunnen bestaan uit: 

 

· zelf kiezen van het stadsbestuur 

· eigen wetgeving en rechtspraak  

· recht belastingen te heffen  

· recht om een stadsmuur te bouwen 

· recht om markt te houden en daarvoor te laten 
betalen 

· recht bepaalde handelsgoederen als eerste te 
mogen stapelen en verkopen. 

· recht om tol te heffen 

· recht om goederen te wegen in een waag 

· enkele steden waren vrij hun eigen geld te 
slaan. 

 

Tijdens Pinksteren ontstaat een handgemeen 
tussen dienstknechten van Godebald en   
keizerlijke hovelingen. Waarom is nog altijd     
onbekend. De Utrechtse burgers, woedend op  
Godebald’s plannen om de Kromme Rijn af te  
dammen en de  kosten van het graven van de 
Vaartse Rijn door de Utrechters te laten betalen, 
besluiten de kant van de keizer te kiezen. 
Hendrik wint de strijd en als dank voor de steun 
van de Utrechters dwingt hij de bisschop om 
Utrecht stadsrechten te verlenen.  
 

Op 2 juni 1122 bevestigt keizer Hendrik V 

de voorrechten in een oorkonde. Het is het   

begin van Utrecht als stad.  

 
Het bestuur van de nieuwe stad legt een  
aardenwal aan en graaft de bijna zes kilometer 
lange Stadsbuitengracht. Vervolgens wordt 
een palissade, een muur van aaneengesloten in 
de grond geslagen palen, geplaatst.  
 
Pas als in de veertiende eeuw de baksteen  
heruitgevonden wordt, bouwt men de stadsmuur. 
Deze wordt voorzien van vier ophaalbruggen die 
naar de vier poortcomplexen met stadspoorten 
leiden. Ook verrijzen er meer dan 20  
verdedingstorens.  
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Het is 1122 als keizer Hendrik V Utrecht bezoekt 
en in zijn paleis Lofen, gesitueerd tussen het 
huidige Domplein en de Oudegracht, verblijft. 
Het paleis van Godebald, bisschop van Utrecht, 
ligt aan de overkant van de straat.  
 
De verhouding tussen de twee vorsten is slecht 
door de investituursstrijd: de hervormings-
beweging wil de invloed van leken op de kerk 
terugbrengen. Dit betekent onder  andere dat de 
keizer zijn invloed op de keuze en benoeming 
van een nieuwe bisschop kwijt zal raken. 
 
 

anders  
maar nabij 

lagen 
1. Paleis Lofen is door keizer Hendrik III rond 

1040 in Utrecht gebouwd. Het lag tussen 
het huidige Domplein en de Oudegracht. 

2. De stadsrechten-oorkonden liggen in het 
Utrechts Archief. Een keer in het jaar, op 2 
juni, wordt het stadsrecht tentoongesteld.  

3. en 4. Sonnenborgh, sterrenwacht op het 
oude bolwerk.   

5. Bolwerk Manenborgh of Manenburg.   

6. De kleuren van Utrecht: lees over het ver-
haal hierachter op www.utrechtverhaalt.nl :  
Sint Maarten - caritas , hoe een mantel een 
gebouw werd. 

7. Het Utrechts Archief op de plaats van de 
oude rechtbank. 

8. De St. Martinus-
brug overspant de Stads-

buitengracht (ontwerp: Wiek 
Röling. 

Stadsmuren en - poorten 
 

· Amersfoort (A) 

· IJsselstein (IJ) 

· Montfoort (M) 

· Rhenen (R) 

· Utrecht (U) 

· Vianen (V) 

· Wijk bij Duurstede (W) 
 
 
Forten, De Nieuwe Hollandse Waterlinie  
 

· Fort aan de Klop 1e Polderweg 4,Utrecht  

· Fort De Gagel Gageldijk 167, Utrecht  

· Fort Blauwkapel Kapelweg 3, Utrecht  

· Fort de Bilt Biltsestraatweg 160, Utrecht  

· Fort Vossegat Herculeslaan 1, Utrecht 

· vier Lunetten op de Houtense Vlakte 
Koningsweg 290, Utrecht  

 
 

Fort, Romeins 

· Castellum Hoge Woerd, moderne           

reconstructie, Hoge Woerdplein 1, Utrecht  

 

U• 

verbinding 

De Inktpot,  
grootste bakstenen  

gebouw in Nederland  

Winkel van Sinkel, het 
eerste warenhuis van 

 NederlandUtrecht 

Werfkelders, Utrecht 

Een aantal lagen rond de stadsrechten.  
De nummers verwijzen naar de foto’s. 

De stadsmuren ontwikkelen 
zich verder: 
 
16 eeuw. 

· Keizer Karel V versterkt de verdedigingsgracht 
  

· 1532 Bouw dwangburcht Vredenburg.  
 

· Vanaf 1536 toevoeging van rondelen 
(halfronde uitbouwen) aan de verdedigings-
werken. 

 

· 1544 -1558 Architect Willem van Noort       
vervangt rondelen door bastions (vijfhoekige   
uitbouwen) (o.a. de bastions Morgenster,     
Sterrenburg, Manenborgh en Sonnenborgh.) 

 

· 1568 - 1648 De Tachtigjarige Oorlog maakt 
verdere versterking van de stad noodzakelijk. 

  

· 1577 bouw van de aarden bolwerken het   
Lepelenburg, Wolvenburg, Lucasbolwerk,  
Mariabolwerk en het Begijnebolwerk. De    
verdedigingswerken zijn nu compleet tot 1815.  

 
19e eeuw. 

· 1815 Realisatie van de Nieuwe Hollandse  
Waterlinie met o.a. een aantal forten in de 
buurt van Utrecht. 

 

· vanaf 1830 De verdedigingswerken worde 
grotendeels afgebroken, op de vrijgekomen 
ruimte ontwerp landschapsarchitect Jan David 
Zocher het Zocherpark. 

 
20e eeuw. 

· 1958 De Duitse verkeerskundige Max Erich 
Feuchtinger adviseert o.a. de gehele      
Stadsbuitengracht te dempen en te vervangen 
door een rondweg met parkeergarages. Het 
plan stuit op veel weerstand.  

 

· 1965 Stedenbouwkundige J.A. Kuiper        
presenteert een ontwerp dat gebaseerd is op 
het advies van Feuchtinger; demping van de 
singels wordt beperkt tot de westelijke en 
noordwestelijke delen. Het noorden van de 
Catharijnesingel verandert in een verdiepte 
stadsautoweg en een deel van de      
Weerdsingel wordt een parkeerterrein.  

 
21e eeuw 

· Eind jaren negentig van de 20e eeuw wordt 
besloten tot het herstel van de  Weerdsingel 
en Catharijnesingel.  

 

· 18 december 2015 Gedeelte langs de       
Daalsesingel wordt officieel in gebruik        
genomen.  
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