Oud en nieuw, hand in hand

De vernieuwing van het Utrechtse stationsgebied is voor historisch onderzoek een kwestie van nu of nooit:
het afbreken van een gebouw of het opengraven van een weg biedt archeologen de kans om de Utrechtse
ondergrond verder te ontdekken. Bij bouwactiviteiten is het zelfs wettelijk verplicht om de grond te onderzoeken. En aangezien Utrecht al eeuwen bestaat, is de kans om mooie dingen te vinden groot.
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