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I I~LEIDING

Inleiding

Met deze kroniek, die de opgravingen en vondsten beschrijft die in de jaren

1996-1997 in onze provincie zijn gedaan, is de redactie 'bij'. De totale reeks kro-

nieken beschrijft nu de archeologische ontwikkelingen vanaf1970 tot heden. Het

is niet toevallig dat de kronieken, naarmate ze onze tijd naderen, steeds omvang-

rijker zijn geworden: de ingrepen in het landschap zijn evenredig toegenomen.

Dat het landschap cultuurhistorische waarden vertegenwoordigt is niet langer

slechts de overtuiging van een kleine groep insiders. Een steeds groter publiek is

zich bewust geworden van het feit, dat het verleden, weerspiegeld in de eigen

omgeving, een rol speelt in het gevoel van identiteit en welzijn. Dat zulke gedach
/'

ten ook doordringen tot de vormgevers van onze ruimte blijkt uit deze kroniek:

zowel bij de inrichting van het grote project Leidsche Rijn als een veel klein-

schaliger bouwproject als de Mariaplaats in Utrecht is het verleden richtsnoer

geweest bij het ontwerp van de ruimtelijke ordening.

Moesten we in de vorige kroniek afscheid nemen van de amateur-archeoloog

Leen de Keijzer, in 1996 ontviel ons Heinz Reusink, een actieflid van de AWN

afdeling Vallei en Eemland. Hij was lid vanaf het eerste uur en een bijzonder

mens, die van grote betekenis is geweest voor de archeologie van de provincie.

Het zijn mensen zoals hij die het fundament hebben gelegd voor de lokale archeo-

logie, waarvan nu zovelen profiteren.

In de verslagperiode van deze kroniek werd provinciaal archeoloog S.G. van

Dokum opgevolgd door J.P ter Brugge.

Ook deze kroniek had niet tot stand kunnen komen zonder de enthousiaste

medewerking van de amateur-archeologen in de provincie Utrecht. Wij hopen

ook in de toekomst de vruchtbare samenwerking voort te zetten.

D.H. Kok

J.P. ter Brugge

S.G. van Dockum

f. Vogelzang
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ICHRONOLOGISCH SCHEMA

Chronologisch schema

De Nederlandse archeologie wordt onderverdeeld in een aantal periodes:

Paleolithicum (Oude Steentijd) tot 8000 voor ehr.

Mesolithicum (Midden Steentijd) 8000-5300 voor ehr.

Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5300-2100 voor ehr.

Bronstijd 2100-700 voor Chr.

IJzertijd 700-0 voor ehr.

Romeinse tijd 0-400 na Chr.

Volksverhuizingstijd 400-500

Vroege Middeleeuwen

• Merovingische tijd

• Karolingische tijd

Latere Middeleeuwen

Nieuwe tijd

500-75 0

900-1500

na 1500
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I LIJST MET AFKORTINGEN

Lijst met afkortingen

ABKGU Archeologische en Bouwhistorische Kroniek Gemeente Utrecht

AWN Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland

BAl Biologisch-Archeologisch Instituut, Groningen

HUA Het Utrechts Archief

IPP Instituut voor Prae- en Protohistorie, Amsterdam

KPK Koninklijk Penningkabinet, Leiden

KUN Katholieke Universiteit Nijmegen

NJBG Nederlandse Jeugdbond voor de Geschiedenis

NWO Nederlandse stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek

PUG Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen

RAAP Stichting Regionaal Archeologisch Archiveringsproject

RGD Rijks Geologische Dienst

ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

UU Universiteit Utrecht

Erratum

In de Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989 is een fout geslopen.

De naam S. Bos op pagina 91 onder literatuur moet zijn: S. Pos.
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I ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENKAART

Archeologische Monumentenkaart .:$ J.P. TER BRUGGE

In 1997 kwam de Archeologisch Monumentenkaart van de provincie Utrecht

(AMK) gereed voor gebruik. In 1995 werd met de actualisering van de AMK een

begin gemaakt, op initiatiefvan de provincie Utrecht en de ROB, die het project

gezamenlijk financierden. Een verschil met de oudere versie van de AMK uit 1987

zit niet alleen in het aantal beschreven terreinen en hun relatieve waarde, maar

ook in de beheers- en gebruikswijze. De nieuwe AMK is een digitaal bestand, met

een breed scala aan gebruiks- en presentatiemogelijkheden. De ondergrond kan

bijvoorbeeld naar keuze worden samengesteld (bijvoorbeeld de bodemkaart of

topografie) en de oproepmogelijkheden voor allerhande vragen zijn ruim. Boven

dien zijn alle vondstrneldingen en terreinbeschrijvingen digitaal raadpleegbaar

door middel van de on-line implementatie in het ROBjArchissysteem. Een voor

deel van de thans in gebruik genomen nieuwe AMK is dat het digitale karakter een

dynamisch gegevensbeheer mogelijk maakt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen

snel toegevoegd worden, terwijl deze hierna direct opvraagbaar zijn.

Alvorens de nieuwe AMK operabel werd, moest vanaf 1995 veel bureau- en veld

werk worden verricht. De uitvoering van dit omvangrijke project was in handen

van mw. drs. I. Reuselaars, die bij het veldwerk assistentie kreeg van dhr. drs.

W. van Zijverden. De bureaustudie werd benut om alle beschikbare en relevante

gegevens betreffende vindplaatsen en vondsten in de provincie te beschrijven en

in te voeren, terwijl tegelijkertijd hieruit geconcludeerd kon worden waar ken

nislacunes bestonden. Het veldwerk was bedoeld om deze ontbrekende gegevens

aan te vullen. Hiertoe werden veldverkenningen uitgevoerd op reeds bekende ter

reinen, waarvan te weinig bekend was, of in gebieden die nog geen of weinig

archeologische gegevens hebben opgeleverd. Het laatste was met name bedoeld

om te zien of de zogenaamde 'witte vlekken' werkelijk archeologie-loze gebieden

betreft, of dat hier sprake is van een nog niet ontsloten bodemarchief.

Het veldwerk richtte zich in dit kader op een aantal gebieden, waarvan weinig

bekend was en waar tegelijkertijd een zekere verwachting voor bestond: de Lopi

kerstroomrug, een kreekrug in een verveende polder in De Ronde Venen, het

poldergebied ten noorden van Woerden en de omgeving van het Haarpad bij

Haarzuilens. Tevens is een aantal reeds bekende terreinen, waaronder archeolo

gische rijksmonumenten, geïnspecteerd in de gemeenten Houten, Amerongen

(o.a. een celtic field), Rhenen, Bunnik, Nieuwegein en Leersum. De karteringen

en inspecties werden uitgevoerd door middel van oppervlaktewaarnemingen

(veldlopen, molshopen en slootkanten), hoogtemetingen, grondboringen en een

enkel proefputje. Bij het uitvoeren van het veldwerk werd veel hulp verleend door

vrijwilligers, die een belangrijk aandeel in het uitvoeren van de werkzaamheden

hadden. De genoemde inventarisaties en inspecties hebben een schat aan infor

matie opgeleverd. Niet alleen konden bekende terreinen nader verkend en
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I ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENKAART

gewaardeerd worden, ook werden in voorheen volstrekt archeologie-lege gebie

den vindplaatsen ontdekt, die aantonen dat de 'witte vlekken' zeker niet als leeg

beschouwd mogen worden. Het veldonderzoek heeft aangetoond dat in de toe

komst meer verkenningen nodig zijn op dergelijke locaties. De nu beschikbaar

gekomen AMK biedt een adequate dataset, die het effectief inbrengen van het

archeologisch belang in de ruimtelijke planvorming en de archeologische monu

mentenzorg mogelijk maakt. Bovendien biedt de AMK een compacte gegevens

set voor de onderzoeker van de bewoningsgeschiedenis van de provincie.

Een deel van de Archeologische Monumentenkaart, rondom Houten.

• beschermde monumenten en andere terreinen van zeer hoge archeologische waarde

terreinen van betekenis
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I ENGEN IN BODEMBESCHERMINGSGEBIEDEN

Engen in bodembeschermingsgebieden ~:. REDACTIE

Engen zijn oude landbouwgronden. Zij behoren tot de waardevolle bodems en land

schapselementen in de provincie Utrecht. Onder engen zijn de archeologische resten

vaak goed bewaard gebleven, vandaar dat bescherming van deze in toenemende mate

bedreigde elementen urgent is.

In opdracht van de Provincie Utrecht hebben het DLO-Staringinstituut en de

Stichting RAAP een 'engenproject' uitgevoerd. De engen binnen de bodembe

schermingsgebieden in de provincie zijn in kaart gebracht en de archeologisch

meest waardevolle zijn geselecteerd.

De onderzochte engen liggen vooral in het oosten van de provincie. Door bemes

ting van zandgronden met plaggen vermengd met stalmest of stadsafval is vanaf

de Middeleeuwen een dikke verhogingslaag ontstaan. Die dikte varieert maar kan

soms wel 1 m bedragen. De archeologische resten onder de engen (soms ook

esdekken of plaggendekken genaamd) zijn goed bewaard gebleven en dateren

van de tijd voor het ontstaan van het esdek.

Er zijn diverse bodemingrepen, zoals diepploegen, aanleg van schuren en sloten

en beregeningsinstallaties, die deze resten bedreigen. Het engenproject begon

met een inventarisatie, vooral op basis van oude kaarten, waarbij 19 gebieden

met engen werden herkend. De meerderheid daarvan ligt in het stuwwallenge

bied tussen Rhenen en Amersfoort, vijf lagen er in de Gelderse Vallei en een

drietal rond Soest en Baarn. Daarna werd gekeken naar de gaafheid van het

bodemprofiel, een manier om de verwachte archeologische waarde vast te stellen.

De meest bedreigde gebieden werden daarna verder onderzocht. Op basis van veld

werk werd toen aan 17 gebieden een zeer hoge archeologische waarde toegekend.

Bekeken is welke beschermingsmaatregelen al van kracht waren en welke aan

vullende maatregelen genomen dienen te worden. Die maatregelen verschillen

per eng, maar voor alle geselecteerde engen, met een totaaloppervlakte van 200

ha, is een pakket samengesteld.

literatuur

• H.c.r. VISSCHER e.a., Engen in bodembeschermingsgebieden in de provincie Utrecht. Inventarisatie,

bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde. RAAP-rapport II7

(Amsterdam 1996)

10 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT '99 6 -'997



IN BODEMBE"SCHERMINGSGEBIEDEN

gelokaliseerd.

o bodèmbeschermings

gebieden

eng met nummer



I GROENRAVEN-OOST

Groenraven-Oost .;. J.P. TER BRUGGE

In 1997 werd door het archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van de Dienst

Landelijk Gebied (DIG) een uitgebreide aanvullende archeologische inventarisatie

(AAI) uitgevoerd in het herinrichtingsgebied Groenraven-Oost, ten zuiden en oosten

van de stad Utrecht in de gemeenten Bunnik, Houten en Nieuwegein.

De geplande grondwerkzaamheden in Groemaven-Oost, onder andere ten

behoeve van natuurontwikkeling en recreatie, vormen een mogelijke bedreiging

voor de deels al aangetoonde hoge waarde van delen van het plangebied en de

hoge verwachting die voor de hier aanwezige oude stroomruggen geldt. Naast het

verrichten van een bureauonderzoek en een karterend en waarderend booron

derzoek, werd RAAP ook opdracht verleend inpassingsadviezen ten aanzien van

de te handhaven vindplaatsen te geven. Het onderzoek richtte zich met name op

de aanwezige stroomruggen en geulafzettingen.

In het totale plangebied bevindt zich een dertigtal gewaardeerde terreinen met

resten van vroegere bewoning, daterend uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse

Tijd en Middeleeuwen. In overleg met de ROB en DLG werden uit deze terreinen

onderzoekslocaties geselecteerd, die voor een aanvullende inventarisatie in aan

merking kwamen. Tevens werd een vijftal gebieden geselecteerd met een hoge

archeologische verwachting die vlakdekkend werden gekarteerd.

In het deelgebied Laagraven, ter weerszijden van de Langeweg en Koppeldijk,

werden zeven reeds bekende terreinen onderzocht. Bij OdijkjBunnik werden

drie bekende locaties onderzocht, tussen Bunnik en Houten vond waarderend

onderzoek plaats naar een tweetal locaties aan de Wetering en een tweetal langs

de Rietsloot. In Houten (Oud-Wulverbroek) werd een viertal terreinen onder

zocht bij de bebouwde kom en langs de Wayensedijk.

De relatieve waarde van de genoemde terreinen kon nader worden bepaald, waar

bij enkele terreinen minder waardevol zijn gebleken dan vooraf was vermoed.

De locatie even ten noorden van Houten bleek geen archeologische sporen te

bevatten en kan hiermee van de AMK worden afgevoerd. Het terrein langs de

Wetering daarentegen bleek zeer hoog gewaardeerd te moeten worden en komt

voor wettelijke bescherming in aanmerking. Een terrein kon helaas niet worden

onderzocht, bij gebrek aan betredingstoestemming door de eigenaar. Met name

de onderlinge samenhang van de onderzochte locaties geeft een meerwaarde aan

de individuele terreinen en biedt ruimtelijke inspiratiemogelijkheden bij de

inrichting van het plangebied.

Naast boringen werd op één locatie ook een weerstandsmeting uitgevoerd. Het

betreft de vermelde locatie langs de Rietsloot, waar op de oeverwal het versterkte

huis Atteveld vermoed wordt. Oppervlaktevondsten en historische bronnen------------
maakten deze lokalisering aannemelijk. Het weerstandsonderzoek leverde even-
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I GROEN RAVEN-OOST

wel geen aanwijzingen voor muurresten op, die bij een versterkt huis verwacht

mogen worden. De gemeten weerstandsverschillen kunnen verklaard worden uit

de bodemkundige verschillen tussen de onderliggende Houtense stroomrug en

de vroegere geulbedding. Hoewel geen muurresten zijn aangetroffen blijft de

lokalisering van huis Atteveld op dit perceel aannemelijk. De grondboringen

leverden namelijk een dikke vondstlaag met laat-middeleeuws materiaal, terwijl

de funderingen van een eventueel huis uitgebroken kunnen zijn.

Het karterende onderzoek op terreinen met een hoge verwachting richtte zich op

een gebied van 26 ha ten noorden van Bunnik (Vletweide), tussen de bebouwde

kom van Bunnik en de Kromme Rijn in, een terrein van 25 ha (Vinkenbuurt/

Lage Grond) tussen Bunnik en Zeist in, een gebied van 6 ha ten zuiden van Zeist

(Blikkenburg), een gebied van 12 ha bij de buitenplaats Wulperhorst eveneens

ten zuiden van Zeist en een terrein van 16 ha tussen Odijk en Driebergen-Rij

senburg (Hooge Woerd).

Met uitzondering van de laatste locatie leverden deze karteringen geen vind

plaatsen op. De gebieden Vletweide en Vinkenbuurt/Lage Grond waren voor een

belangrijk deel secundair verstoord, met name door afvletactiviteiten ten behoe

ve van de dakpan- en baksteenindustrie. De beide buitenplaatslocaties, Blikken

burg en Wulperhorst, leverden geen vindplaatsen op. De enige locatie die

vondstmateriaal heeft opgeleverd betreft de toponymisch interessante locatie

Hooge Woerd, waar enig aardewerk uit de Romeinse Tijd kon worden verza

meld. Een duidelijk in het landschap zichtbare bolle akker kende een cultuurdek

van 50-80 cm van zwarte verwerkte grond. Het betreft hier een es- of toemaak

dek, dat in de Late Middeleeuwen door middel van bemesting op het land is

gebracht. Onder het dek bevond zich de geërodeerde top van het pleistocene

zand. Daar waar het oorspronkelijke bodemprofiel nog aanwezig was, werd in de

boor een fragment Romeins aardewerk aangetroffen. In combinatie met de

oppervlaktevondst van aardewerk op de akker kan geconcludeerd worden dat zich

hier ter plekke een vindplaats uit de Romeinse Tijd bevindt, die evenwel door ero

sie zwaar is aangetast. Mogelijk zijn de diepere grondsporen nog aanwezig, het

geen vooralsnog het behoud van deze locatie wenselijk maakt.

Naast de puur-archeologische waarde van de terreinen en terreinensembles geeft

de rapportage aanbevelingen voor de integr~e cultuur-historische waarden, die

met deze locaties in nauwe relatie staan. Hierbij kan met name gedacht worden

aan landschappelijke structuren zoals wateringen, sloten en perceelsvormen en

andere ruimtelijke structuren zoals de Stichtse Lustwarande (Blikkenburg en

Wulperhorst) en de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Literatuur
• M.G.MARINELLl, Provincie Utrecht. Herinrichting Groenraven-Oost. Karterend en waarderend archeologisch

onderzoek, RAAP-rapport 277 (Amsterdam 1997)
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I AMERSfOORT

AMERSFOORT .:. Bloemendalsebinnenpoort T. D'HOLLOSY

Bij graa:tWerkzaamheden bij de Bloemendalsebinnenpoort ten behoeve van riool

werkzaamheden hebben de archeologen in 1996 een funderingsfragment vrij

gelegd dat waarschijnlijk onderdeel uitmaakte van de Bloemendalse binnen

poort, onderdeel van de eerste stadsmuur. Deze muur is in de 13de eeuw

gebouwd en in de Isde eeuw buiten gebruik geraakt bij het gereed komen van de

tweede ommuring. Men vermoedt dat de poorten als eerste zijn gebouwd. Van

het nu aangetroffen fundament hebben we enkele bakstenen kunnen meene

men: het betreft hier grote baksteen met een maat die we vaak tegen komen in

de eerste stad~muur: 28xI4X7 cm.

AMERSFOORT .:. Bunschoterstraat T. D'HOLLOSY

Hoewel de Bunschoterstraat op dit moment een belangrijke weg vormt, is dit niet altijd

zo geweest. De 'Neerweg' (= 'lage weg'), zoals deze straat vroeger heette, stond (zelfs

tot in deze eeuw) regelmatig onder water en was moeilijk begaanbaar. Het vervoer

langs deze weg vond dan ook vaak plaats per schip. In het gebied Nieuwland zijn in

de periode 1996-1997 vier boerderijplaatsen langs de Bunschoterstraat archeologisch

onderzocht.

De Bunschoterstraat doorkruist een bodemkundig interessant overgangsgebied:

in het zuiden liggen de hoger gelegen en oorspronkelijk beboste zandgronden

(beekeerdgronden) bij Amersfoort en Hoogland. Naar het noorden toe liggen de

lagere, nattere en drassiger gebieden die steeds onder invloed hebben gestaan

van het Almere. Tot het einde van de I2de eeuw lag Bunschoten als een eiland in

het veen en het water. Pas in de 13de is het gebied tussen Hoogland en Bun

schoten drooggevallen door grootschalige ontginningen (kleinschalige ontgin

ningen vonden incidenteel al plaatst vanaf de Iade eeuw). De Neerweg, verbin

dingsweg tussen Amersfoort-Hoogland en Bunschoten-Spakenburg is in de

tweede helft van de 13de eeuw aangelegd. Na de ontginningen en zeker in de

14de eeuw kreeg dit gebied steeds meer last van overstromingen. Dit werd ver

oorzaakt door aan de ene kant tijdelijke klimaatsverslechtering, stormvloeden en

een algemene zeespiegelstijging, aan de andere kant door plaatselijke bodemda

ling als gevolg van het inklinken van het veen. Deze wisselende invloed van het

water is bij de vier opgravingslocaties langs de Bunschoterstraat in de bodem

goed zichtbaar in de vorm van naar het noorden toe dikker wordende kleiafzet

tingen en verscheidene veenlagen.
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I AMERSFOORT

Bunschoterstraat 38, 'de Hoge Heerd'

Aan het lauispunt van de Nieuwlandseweg en de Bunschoterstraat bevindt zich

de meest zuidelijke opgravingslocatie. Vrijwel exact halverWege Bunschoten en

Amersfoort heeft zich hier ter plaatse een tol en herberg ('de Hoge Heerd')

bevonden, met aan de andere kant van de weg hoogstwaarschijnlijk een hoef

smederij, zoals blijkt uit het archeologische onderzoek van I995. Deze hoge plek,

zoals de naam ook al aangeeft, is gelegen op een kleine dekzandkop en vormt in

zekere zin de grens tussen nat en droog. Het gebied en met name de Bunscho

terstraat ten zuiden hiervan zal ook tijdens overstromingen nog begaanbaar zijn

geweest. Ten noorden hiervan is het een ander verhaal: het land heeft voortdu

rend onder invloed gestaan van het water. Vanaf hier vervolgde men in de I6de

eeuw bijvoorbeeld de reis naar Bunschoten ook wel eens per schip.

De naam 'Hoge Heerd' gaat zeker terug tot de I7de eeuw, maar is waarschijnlijk

nog ouder. Er zijn hier, evenals bij de bovengenoemde hoefsmederij, ook I4de

en I5de-eeuwse bewoningssporen aangetroffen. Ofer toen al sprake was van een

herberg of uitspanning is niet bekend. De daadwerkelijke herberg kon niet wor

den onderzocht: door diverse veranderingen aan de Bunschoterstraat is die onder

het huidige wegdek komen te liggen. In een langs de herberg lopende sloot is wel

een grote hoeveelheid afVal aangetroffen: rookpijpjes, borden, kookputten, drink

glazen en veel bot. Het laat-I6de-eeuwse majolica en glas á là façon de Venice

wijst op een vorm van luxe die opvalt tussen het afVal dat bij de andere woon

plekken in Nieuwland is aangetroffen. Mogelijk was er toen al sprake van een uit

spanning. Opvallend zijn drie aangetroffen dierengraven uit een I7de-eeuwse

context: het betreft een volwassen koe met foetus in haar bekken, een volwassen

varken met foetus in haar bekken en een kuil waarin een jong varken en een foe

tus begraven waren.

In een oude akkerlaag zijn enkele I3de-eeuwse vondsten gedaan, dus uit de tijd

van en na de grootschalige ontginningen in deze omgeving. Al met al lijkt het er

sterk op dat hier vanaf die ontginningen continue bewoning of landgebruik is

geweest. Sporen van wateroverlast zijn op de dekzandkop ook zo goed als afwe

zig, tegen de noordkant aan de voet ervan verschenen in de opgravingsprofielen

de eerste dunne kleiafzettingen.

Bunschoterstraat 4°, de 'Hoge Kamp'

Aan de Bunschoterstraat, ongeveer 250 m ten noorden van 'de Hoge Heerd' ligt

een plek, van oudsher genaamd 'de Hoge Kamp'. Hier vond in november I996

een kort archeologisch onderzoek plaats. Deze woonplek is lager gelegen dan

'de Hoge Heerd', maar toch enigszins hoger dan de directe omgeving. Het

betreft hier niet langer een dekzandkop, maar een vlakker terrein van ten dele

verspoeld dekzand. De invloed van het water was in de opgravingsprofielen zicht

baar in de vorm van diverse kleiafzettingen, dikker en meer in aantal dan bij
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'de Hoge Heerd' het geval was. Venig materiaal kwam incidenteel voor in de

(verrommelde) bovengrond en is aangetroffen als veenpakket op een diepte van

3,5 m (ca NAP -2Aom). Duidelijk is dat dit terrein door de eeuwen heen, en zeker

ook tijdens de opgraving, meer last heeft gehad van wateroverlast. De oudste

dateerbare sporen (enkele slootjes) zijn 17de-eeuws, mogelijk 16de-eeuws. De

drie aangetroffen waterputten, één van kleiplaggen, één van turfplaggen en één

van baksteen, alle drie gefundeerd op ontspaakte wagenwielen, zijn zonder vond

sten niet goed te dateren.

Bunschoterstraat 42, 'de Vîerakkers'

Eveneens aan de Bunschoterstraat, waar de boerderij 'de Vierakkers' heeft

gestaan, bevond zich de derde opgravingslocatie, 300 m ten noorden van de

Hoge Kamp. Een beduidend lager gelegen terrein, zeer vlak, bestaande uit afge

vlakt dekzand en (oorspronkelijk) overdekt met overstromingsmateriaal (klei)

en/ofveen. Er zijn geen oudere sporen ofvondsten dan die van de recente bebou

wing aangetroffen. Blijkbaar is dit een jonge vestigingslocatie. Door landbewer

king, diepploegen en mogelijk ook ontvening is de afdekkende (overstromings-)

laag in de bovengrond opgenomen.

Bunschoterstraat 44

Iets ten noorden van de Vierakkers en ruim 400 m naar het westen lag de vier

de opgravingslocatie. Wederom betreft het hier een gesloopte boerderij. De geo

morfologische kaart geeft hier ter plaatse een huisterpje aan, gelegen aan het

beekje Zeldrecht. Mogelijk gebruikmakend van een natuurlijke dekzandkop of

oeverwal zou hier door middel van ophoging een drogere plek gecreëerd zijn in

een (dus tè) natte omgeving.

Het natuurlijke dekzand komt hier inderdaad omhoog en is zelfs afgetopt: door

graatwerkzaamheden of andere grondwerk is de bodem verstoord. Zelfs zodanig

verstoord dat er geen oudere sporen of vondsten zijn gedaan dan die behorend

tot de recente bewoning. Of er hier een oude terp met historische bewoning is

geweest, of dat het terrein ondanks de opduiking van het zand toch tè nat bleef

en dus onbewoonbaar, kunnen we uit dit onderzoek niet afleiden. Op oude kaar

ten waar wél 'de Hoge Heerd', 'de Hoge Kamp' en 'de Vierakkers' vermeld staan,

is op deze plek geen bebouwing aangegeven. Voorlopig gaan we dus uit van de

laatste optie.

De route van de Bunschoterstraat vanuit het zuiden nalopend, start deze bij

Hoogland, waar de oudste middeleeuwse sporen 8ste-eeuws zijn. Ten westen

hiervan zijn enkele rode- en nde-eeuwse sporen te vinden, uit de tijd dat de eer

ste kleine ontginningen plaatsvonden. Verder naar het noorden zijn de oudste

middeleeuwse sporen het 13de-eeuwse akkerpakket dat na de grootschalige ont-
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ginn~gen is ontstaan. Vanaf de I4de eeuw is er bewoning op de dekzandkop bij

'de Hoge Heerd', mogelijk een smederij en herberg. Verder naar het noorden, ter

hoogte van de Hoge Kamp, was er pas vanaf de I7de eeuw, misschien iets vroe

ger, sprake van bewoning. Verder naar het noorden is het terrein nog natter en

tot voor kort ongeschikt voor bewoning. Zelfs een wat hoger gelegen zandopdui

king lijkt pas zeer recentelijk bewoonbaar.

AMERSFOORT St. Jorisdriehoek T. D'HoLLOSY EN H. DE JONG

In juni en juli 1997 is de driehoek die gevormd wordt door de Torenstraat, de Stadsring

en de Sint Jorisstraat archeologisch onderzocht. Aanleiding hiertoe was de sloop van de

bestaande huizen en de geplande nieuwbouw met parkeerkelder. Het terrein zou zeker

8 m diep ontgraven worden. In enkele ajValkuilen werden vondsten gedaan, onder meer

een ogenschijnlijk gouden munt.

De door de drie straten omgeven driehoek vormt de helft van een oorspronkelijk

vierkant terrein met volgens de oude kaarten alleen langs twee van de vier zijden

bebouwing. Veel, vooral grote huizen langs de Hellestraat en minder beduiden

de en spaarzame bebouwing langs de Sint Jorisstraat. Door de aanleg van de

Torenstraat is het terrein in deze eeuw diagonaal gesplitst. Langs de Torenstraat

zelf was dus geen oude bebouwing te verwachten, en die is ook inderdaad niet

gevonden. Enkel langs de Sint Jorisstraat restte nog kans op oude funderingen.

Deze zijn inderdaad aangetroffen. Diverse bakstenen muurfragmenten vormden

de achter- en zijgevels van I6de-, I7de- en I8de-eeuwse huisjes. De huisjes waren

ondiep gefundeerd, halfsteens dik en van weinig betekenis. De rest van het ter

rein bevatte veel afvalkuilen en enkele beer- en De sobere bouwen

de eenvoudige spullen in de afvalkuilen lijken erop te duiden dat dit al langere

tijd een van de minder welgestelde buurten van Amersfoort was.

Sloten en een duidelijk akkerpakket geven aan, dat dit terrein in eerste instantie als

bouwland in gebruik geweest. Het is uit één van die sloten dat de meest bijzonde

re vondst uit deze opgraving is gedaan: een op het eerste gezicht gouden munt.

Deze munt kwam uit de grond als een groen gecorrodeerd schijfJe. Dat is onge

woon, omdat gouden munten meestal ongeschonden uit de grond komen. Na

reiniging leek het een gouden munt, met aan een der zijden zilverkleurige plek

ken. Nader onderzoek wees uit dat het een zilveren munt betrof, die was gehuld

in een laagje goud. Een valse munt dus. Het opzettelijk aan het zilver toegevoeg

de koper om de munt harder te maken was de oorzaak van de corrosie. De origi

nele zilveren munt is een zogenaamde 'halve jager',ook wel 'philippus' genoemd,

geslagen in Utrecht in de periode I474-I478. Dus in de Bourgondische tijd.
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Omdat deze halve jager veel lijkt op de goudgulden van David van Bourgondië

(1455-1496), heeft de vervalser de zilveren munt bedekt met goud en uitgegeven

als gouden munt. In dezelfde sloot werd een toetssteentje gevonden: een drie

hoekig plat steentje, ca 4JC2xo,5 cm, gekapt en gepolijst uit een stukje lydiet. Der

gelijke toetssteentjes worden tot op de dag van vandaag door de goudsmid

gebruikt om goud op kwaliteit (gehalte) te toetsen.

Dat deze twee vondsten in elkaars nabijheid werden gevonden, hoeft niets te

betekenen. Maar het is wel toevallig en misschien hebben ze aan dezelfde per

soon toebehoord. Werd een valsemunter betrapt, dan waren de straffen rigoreus.

Meestal volgde een barbaarse doodstraf. In Deventer bijvoorbeeld kende men als

straf een variant op het vuurvergulden. De vervalser werd, tot lering en vermaak

van het toegestroomde publiek, levend gekookt. De koperen ketel waarin dit

gebeurde is nog te zien in het Stadsmuseum aan de Markt. Vele ordonnantiën

handelen over valse-munterij, maar ondanks de zware straffen was het wellicht

toch lonend en aantrekkelijk, als men maar uit handen van het gerecht wist te

blijven. Dat was niet het geval met drie Amersfoorters die in 1437 in Groningen

werden betrapt. In een kelder hadden zij '...quaet golt ende silver gemuntet'. Eén

van hen werd in Groningen op de markt gekookt. Een ander werd op voorspraak

van de abt van Aduard vrijgesproken en de derde wist te ontvluchten.

AMERSFOORT ..:. St. Joriskerkhof Op de Groenmarkt T. D'HOLLOSY

De opgraving van het St. Joriskerkhof op de Groenmarkt in oktober 1997 maakte veel

toeschouwers duidelijk hoe dicht de geschiedenis in Amersfoort onder het oppervlak zit

en hoe dynamisch de stad met zijn verleden omgaat: wat ooit het Sint Joriskerkhofwas

kennen we nu als de Groenmarkt, een pleintje met vrijdags vismarkt en in de zomer ter

rafJes en jazz.

Archeologen graven over het algemeen geen kerkhoven op als ze daar geen goede

reden voor hebben. Op de Groenmarkt diende zich dit najaar een dergelijke

reden aan: niet de herbestrating maar de bomen op het plein vormden aanleiding

voor het onderzoek. De oude bomen zouden worden gerooid en op andere plek

ken zouden nieuwe bomen worden geplaatst. Het uittrekken van de oude stron

ken met wortels en het graven van ruim één meter diepe gaten voor de nieuwe

kluiten betekende een zodanige bodemverstoring dat het nog aanwezige bodem

archief zou worden aangetast. Een bodemarchief dat, zoals uit archieven al

bekend, een kerkhof bevat. De auteur van een plaatselijk geschiedboek uit 1760,-------------_.
Abraham van Bemmel, schrijft dat '... de grond van S. Joris Kerkhof, die met

boomen beplant, en met een muur en staketsel omzet was .. .' in 1621 bij het aan-
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grenzende plein, 'de Appelrnarkt', werd getrokken. Uit archieven weten we ook

dat het laatste graf in r602 is gegraven. Bij diverse graafwerkzaarnheden ten

behoeve van riool, telefoon, gas, water en elektra, maar ook bij het plaatsten van

bomen, lantaarnpalen en het beeld van St. Joris, is er op de Groenmarkt in het

verleden al vele malen menselijk botmateriaal aangetroffen. Hierdoor is echter

ook al veel van het kerkhof verloren gegaan.

Inzet van het archeologische onderzoek was niet om het hele kerkhof op te gra

ven. Dat was ook niet nodig: slechts ter hoogte van de bomenrij zou het kerkhof

vergraven worden. De rest zou ongestoord onder een nieuwe bestrating verdwij

nen. De opgraving vond dan ook alleen plaats op de lijn van de oude stronken en

de nieuwe bomenrij. Vooral de inrichting, opbouwen structuur van het kerkhof

(wie, waar en in welke richting, hoe diep en in hoeveel lagen op elkaar?) en de

wijze van begraven (wel of geen kist, kleding, bijgiften?), maar ook de staat van

de graven was het onderzoeksdoel. Daarnaast zouden we misschien wat meer te

weten kunnen komen over de periode voorafgaande aan het kerkhof, het oude

terrein met de hier vermoede waterloop of zelfs haven, de ophogingen in de

ondergrond, en de librije die ooit op deze plek tegen de kerk aan heeft gestaan.

Wijs geworden door de opgravingen op het Lieve Vrouwekerkhof en het Obser

vantenkerkhof is er bij deze opgraving naar gestreefd om de skeletten die over

dag vrijgegraven werden, voor het eind van dezelfde dag te bergen en mee te

nemen en het terrein af te dekken, zodat er geen diefstal van schedels en vernie

lingen konden plaatst vinden. Onder grote belangstelling is de opgraving in okto

ber van start gegaan.

Vrij dicht onder de bestrating werden de eerste graven aangetroffen, op nog geen

40 cm diepte. Het botmateriaal uit deze bovenste graven was erg vergaan.

Ze konden wel vrijgelegd worden, maar moeilijk meegenomen. De dieper lig

gende - en dus oudere - graven zijn beter bewaard gebleven. Tot op een diepte

van r,s m onder het straatoppervlak is er, in 6 lagen boven op elkaar, begraven.

Van het kisthout is vrijwel niets terug gevonden, maar dat men wel in kisten is

begraven weten we zeker: rijen roestige nagels geven aan waar de planken van de

kisten aan elkaar bevestigd waren. Het betrof telkens een eenvoudig rechthoekig

model. Van welke houtsoort de kisten waren gemaakt kunnen we misschien nog

achterhalen via de kleine houtfragmentjes die in het roest van de nagels zijn

bewaard gebleven. Ook kledingsresten zijn niet teruggevonden, op één enkele

knoop na. Men werd ook niet volledig gekleed begraven: rijen kleine koperen

speldjes langs het lichaam duiden eerder op een dichtgespeld doodskleed. Dit is

al eerder hier in Amersfoort aangetroffen, zowel bij de opgraving van het Lieve

Vrouwekerkhof, als bij het Observantenkerkhof.

Omdat alle kisten vergaan waren en de skeletten in 6 lagen boven elkaar lagen,

leek het kerkhof een ongestructureerd geheel. Veel bezoekers vroegen zich dan

ook afofwe hier met een eenmalige massabegraving te maken hadden. Wanneer
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de graven echter per niveau bekeken worden, komt er een duidelijke structuur

naar voren. De kisten zijn allemaal netjes naast elkaar geplaatst, met het hoofd

naar het westen en voeten naar het oosten, de gebruikelijke richting binnen de

christelijke traditie. Dat het kerkhof wat overvol begon te raken blijkt niet alleen

uit de hoeveelheid graven bovenop elkaar, maar ook uit het verschijnsel dat men

bij het graven van een nieuw graf een aantal maal een ouder graf heeft vergraven

of deels heeft moeten ruimen. De daarbij vrijgekomen botten werden dan vaak

in het nieuwe graf (naast, onder en op de kist) herbegraven. Om deze reden is

een deel van de graven niet meer compleet en andere graven juist overcompleet.

Dit verschijnsel doet zich niet voor bij een massagraf.

We hebben bijna 80 graven opgegraven, getekend en gefotografeerd. Hoewel ze

nog niet onderzocht zijn, is tijdens de opgraving al gebleken dat er zowel man

nen als vrouwen, kinderen en volwassenen zijn begraven. Voorlopig zijn de ske

letten in het depot van de sectie archeologie ondergebracht, en zullen ze tezij

nertijd nauwkeurig onderzocht worden om van elk individu het geslacht en de

leeftijd vast te stellen. Ook zal gekeken worden naar hun staat van gezondheid,

eventuele afwijkingen en het voorkomen van botbreuken. Uiteindelijk zullen de

botten herbegraven worden.

AMERSFOORT .:. Kamp 82 F. SNIEDER EN G. BOEKENOOGEN

In de winter van 1996-1997 werd op het perceel Kamp 82 een stookplaats opgegraven,

waarbij de mogelijkheid dat het een bierbrouwoven betrof, door botanisch onderzoek werd

ondersteund. Hieronder wordt eerst algemeen op bierbrouwen ingegaan, waarna het

Amersfoortse bierbrouwen - speciaal in de Middeleeuwen - en de betekenis voor de econo

mie aim bod komt. Vervolgens worden, naast de stookplaats van Kamp 82, andere eerder

in Amersfoort opgegraven stookplaatsen besproken en de argumentatie, gebaseerd op het

botanisch onderzoek, om - met enige reserves - de oventjes te bestempelen tot brouwovens.

Bierbrouwen in de Middeleeuwen

In de late Middeleeuwen en in de 16de en 17de eeuw was bier de volksdrank bij

uitstek. Een alternatief was er niet; wijn was te duur, water en melk dronk men

nauwelijks omdat het te riskant voor de gezondheid was. Doordat bier tijdens de

bereiding lang werd gekookt, was het veilig. Schattingen komen op een con

sumptie van zo'n 300 liter per persoon per jaar in de 16de en begin 17de eeuw.

Van jong tot oud dronk men bier; het alcoholpercentage was echter veel lager dan

van het huidige bier. Pas in de loop van de 17de eeuw werd bier enigszins verdron

gen door wijn. Nog later kwamen exotische dranken als koffie en thee in zwang.

Het bierbrouwen was in praktisch alle steden een belangrijke nijverheid. Van een
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kleine huisnijverheid in de Middeleeuwen werd het een belangrijke industrie in

de 16de en vooral in de 17de eeuw.

Belangrijke voorwaarden voor het bestaan van een bloeiende biemijverheid

waren de aanwezigheid van (relatief) schoon water, waarbij vooral grachtwater

werd gebruikt, brandstof (turf) en graan. Deze voorwaarden waren alle aanwezig

in middeleeuws Amersfoort. Bier bereidde men in de Middeleeuwen uit een

mengsel van vooral haver en, wat minder, tarwe en gerst. Dit werd in water

geweekt om te kiemen en vervolgens gedroogd en geroosterd. Door stampen bra

ken de korrels en deze mout vormde met warm water het beslag. Bij dit proces

zetten de, in het gekiemde graan aanwezige, enzymen zich om in suikers. Na f:tl
tering ontstond de 'wort' die in de brouwketel werd gekookt. Als smaakmaker

werd er eerst gruit, en na de 14de eeuw, hop (wat het bier ook langer houdbaar

maakte), toegevoegd. De afgekoelde vloeistofliet men gisten in de 'gijlkuip' waar

bij alcohol en koolzuur werden gevormd.

In de Middeleeuwen was bierbrouwen een huisnijverheid, waarin vooral de vrou

wen het werk deden. Voor het brouwen was in vergelijking met andere beroepen

relatief weinig gespecialiseerd gereedschap en ambachtelijke vaardigheid nodig.

In de kleine huisbrouwerijen was de benodigde hoeveelheid water nog niet zo

groot, dat ligging aan het water een vereiste was. Wel was het brouwen door de

stedelijke overheid aan allerlei bepalingen gebonden. Dit was in de eerste plaats

ingegeven door het economische belang van bier: door de eigen brouwnijverheid

te beschermen stelde de stedelijke overheid de eigen inkomsten veilig. Tot de

15de eeuw werd op bier een belasting geheven, het gruitrecht. Gruit is een meng

sel van kruiden, vooral gagel, om bier smaak te geven. De inkomsten van de gruit

waren in handen van de landsheer. Met het toenemen van de stedelijke autono

mie kwam dit recht in handen van de stedelijke overheid. Na verschuiving van

gruit naar hop werd de belasting op hop geheven. Ook via tolgelden (export) had

de overheid inkomsten van bier. Om die veilig te stellen werden kwaliteitseisen

opgesteld. Er waren veel voorschriften, zoals de verhouding tussen de te gebrui

ken graansoorten. Een Amersfoortse keur uit 1484 stelt, dat voor 16 vaten 10

mud haver, 3 mud gerst en 2 mud tarwe moet worden gebruikt.

Economische betekenis

De roem van het Amersfoortse bier blijkt mede uit een - verloren gegaan 

gebrandschilderd raam in de St. Joriskerk. Het was geschonken in 1614 door het

Brouwersgilde en een gedicht dat hierop te lezen was, vermeldde het opzienba

rende aantal van wel 350 brouwers 'weleer' in Amersfoort. Hoewel dit aantal

overdreven zal zijn, waren er vooral in de Middeleeuwen heel veel kleine brou

wers. In 15de-eeuwse inboedels worden brouwketels veelvuldig onder de gebrui

kelijke huishoudelijke inventaris genoemd. Bij een stadsbrand in 1495 werden

30 brouwerijen verwoest, terwijl de brand ongeveer een kwart van de stad in as
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heeft gelegd. Gegevens die spreken voor een zeer algemene nijverheid.

Al in bronnen uit het begin van de 14de eeuw is sprake van export van Amers

foorts bier. In 1326 stelt graaf Willem III van Holland in een oorkonde dat

Amersfoorts bier zonder tol naar Amsterdam gevaren mag worden. Maar in 1388

verbiedt de graafvan Holland het Amersfoorts bier te tappen ofvoor doorverkoop

aan te kopen: een maatregel ter protectie van het Hollandse bier. In 1399 geeft

Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, de stad Amersfoort in erfpacht

zijn 'tolle, coppel, ende gruyt, ende alle alsulcke guede tyns ende renthen' die hij

in Amersfoort heeft, tegen 250 Franse schilden per jaar.

De ligging van Amersfoort aan de Eem zal zeker een bijdrage aan de export heb

ben geleverd: het bier kon richting Zuiderzee worden verscheept. Maar juist in

het noorden was de concurrentie moordend. Bovendien maakte de geleidelijke

verzanding van de Eem het vervoer steeds moeizamer, terwijl voorbij de stad

landinwaarts de Eem geheel onbevaarbaar was.

Al in het begin van de 17de eeuw was de bierproductie in Amersfoort tanende.

Oorkonden melden een stroom van klachten over te zware accijnsheffingen die

Amersfoortse brouwers moeten opbrengen, terwijl de andere steden hun eigen

bier steeds meer door economische maatregelen bevoordelen. Naast de terug

gang, is ook sprake van schaalvergroting, die overigens parallel loopt aan die in

andere steden. De door de stad verspreide huisnijverheid, wordt gaandeweg ver

vangen door enkele steeds grote industriële brouwerijen, die zich steevast aan de

grachten vestigen. Natuurlijk was het vervoer door de ligging aan water eenvou

diger, maar ook werd nog heel lang voor de bierproductie gebruik gemaakt van

grachtwater. Waterputten leveren in die tijd niet voldoende water voor het gehe

le, inmiddels grootschaliger, brouwproces.

In dit verband is de 15de- of 16de-eeuwse houten waterleiding uit de opgraving

op de hoek van de Langegracht en de Zwanehalssteeg belangrijk, die water van

de Langegracht naar een put ergens achter een huis voerde. Schuin hier tegen

over werd onder de voormalige brouwerij 'De Kroon' (tussen Langegracht en

Krommestraat: Krommestraat 36 tjm 40) een soortgelijke houten leiding uit de

16de eeuw (of vroeger) aangetroffen. Deze voerde echter water vanaf een wel

onder de bestaande bebouwing richting de Krommestraat.

Op verschillende 17de en 18de eeuwse schilderijen is het gebruik van oppervlak

tewater voor het bierbrouwen te zien: via 'halen' en waterleidingen werd het

water naar de brouwerij geleid. Het is in dit verband verleidelijk de tekentjes die

op de kaart van Blaeu (1649) voorkomen als 'halen' voor het water te interprete

ren, in plaats van als hijskranen voor goederen.

In de 18de eeuw gaat het in Amersfoort verder bergafWaarts met de bierindustrie

en in 1760 zijn er nog maar drie brouwerijen over. Concurrentie, protectie en de

wijn zijn oorzaken van deze neergang en mogelijk speelde ook de steeds groter

wordende vervuiling van het grachtwater hierin een roL
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Bodemvondsten van Amersfoortse brouwovens

Een zo intensieve nijverheid moet wel sporen in de bodem achterlaten. Tijdens

het onderzoek in Amersfoorts bodem heeft de archeologische dienst tot nog toe

negen stookplaatsen gevonden: onder het pand op de hoek Appelmarkt/ Groen

markt, ter plaatse van Bloemendalsestraat 10, twee aan de Breestraat (ter plaatse

van de vroegere markthallen), ter plaatse van Hof 12, Krommestraat 45, Kamp

82 en op de hoek Kerkstraat/Muurhuizen - ook twee stuks. De vorm is onderling

goed vergelijkbaar: een ronde vloer van bakstenen met in het midden een recht

hoekige stookgang. De doorsnede van de ronde vloer is meestal zo'n I,S m, alleen

de stookvloer van Kamp 82 is veel groter: 2,5 m.

De datering van de stookplaatsen loopt van de 14de eeuw tot begin 16de eeuw, de

meeste zijn 15de-eeuws.

De opbouw van de ronde stookplaats is in geen enkel geval bewaard gebleven.

Hierdoor komen we dus niet dichter bij de interpretatie van de functie. De ver

gelijking met stookplaatsen die elders in ons land zijn opgegraven, geeft helaas

ook niet veel houvast. Toch kan door het uitsluiten van mogelijkheden en recon

structie van de opbouw, een redelijk betrouwbare interpretatie worden gegeven.

Een handjevol verkoolde zaden, gevonden bij de stookplaats achter Kamp 82,

geeft uiteindelijk de doorslag. Het werd een proces van eliminatie: de afwezig

heid van misbaksels van aardewerk maakte duidelijk dat het niet om pottenbak

kersovens ging, net zoals het ontbreken van leerafval leerlooiers uitsloot. In de

Bloemendalsestraat werden ijzerslakken gevonden, misschien wijzend op een

smeltoven. Bakkersovens hebben verschillende vormen, wat eliminatie bemoei

lijkt. Omdat er geen koepelvorm is aangetroffen, lijkt het niet om bakkersbe

drijfjes te gaan, ook al omdat de gevonden lage openingen erg onhandig waren

voor het in- en uitschuiven van brood.

Waarschijnlijk stond op de ronde structuur een recht opgemetselde muur, waarin

een grote ketel werd geplaatst die door het vuur in de stookgang verhit kon worden.

Welke vloeistof verhit werd, is aan de vorm niet af te lezen. Wij denken dus aan

bier, en met name het koken van de wort, in een flink zware, koperen ketel. Eigen

lijk is eerder sprake van een fornuis, waarop de ketel is geplaatst.

Bij enkele van de stookplaatsen zijn botanische monsters genomen, die mogelijk

meer licht op het probleem kunnen werpen. Het monster van Kamp 82 bevatte

veel verkoolde zaden. Om te kunnen zeggen dat de zaden werkelijk van het bier

brouwproces afkomstig zijn, moet er naar twee zaken gekeken worden: hoe is de

samenstelling en hoe ver is de ontkieming van het graan.

Het graan uit het zadenmonster bestaat voornamelijk uit haver (1200 zaden) en

rogge (170 zaden). Verder is er een te verwaarlozen hoeveelheid gerst aanwezig.

Zoals uit de beschrijving van het brouwproces blijkt, moet het graan, de mout,

ontkiemen om zijn enzymen los te laten. Dit gebeurt, onder natte omstandig

heden, in een meltbak. Daarna moet het gekiemde graan drogen, waarna het
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geroosterd wordt. Het verkoolde graan dat bij de oven van Kamp 82 is gevonden

verkeert in een beginnend stadium van kieming en is toen al verkoold. Mogelijk

is het roosteren uit de hand gelopen en zijn de zaden verbrand en weggegooid.

Haver kiemt trouwens slecht: daarom werd vaak een ander graan toegevoegd. Zo

kon van de gerst, alhoewel zeer gering in aantal, worden geconstateerd dat deze

wel in een ver stadium van ontkieming was.

Haver als hoofdbestanddeel voor bier doet in onze tijd, waarin gerst de belang

rijkste graansoort voor de mout is, vreemd aan. De samenstellingen van de mout

in de Middeleeuwen is uit diverse bronnen bekend. Haver blijkt tot in de 16de

eeuw hoofdbestanddeel te zijn geweest, tarwe en gerst vormden slechts een

gering deel. In de tweede helft van de 14de eeuw was de verhouding bijvoorbeeld

75% haver en 25% tarwe. In de eerder genoemde verordening uit 1484 over de

samenstelling van het brouwsel van Amersfoorts bier worden de volgende hoe

veelheden genoemd: 10 mud haver, 2 mud tarwe, 3 mud gerst. De verhouding

tussen haver en andere granen ligt bij het onderzochte monster weliswaar verder

uit elkaar (88% haver, 12% rogge en minder dan half procent gerst), maar er is

sprake van enige vertekening. De zaden zijn in dit geval geteld, en in de middel

eeuwse bron gaat het natuurlijk om volume. Aangezien haver smaller is en dus

minder volume heeft, komen de verhoudingen beter in de richting van de mid

deleeuwse standaard.

De vorm van de stookplaats en de verkoolde granen maken het zeer aannemelijk

dat zich ter plaatse van Kamp 82 in de Middeleeuwen een bierbrouwerij bevond.

Het bewijs is voor de andere acht stookplaatsen weliswaar minder evident, maar

de sterke overeenkomst in vorm en de uitsluiting van andere mogelijkheden

(behalve die van de Bloemendalse straat) maken de interpretatie van ook deze

stookplaatsen als bierbrouwerijen waarschijnlijk.

Het is zeer verheugend en een mooi initiatief van de projectontwikkelaar dat de

stookplaats van Kamp 82 bij de herbouw van het pand bewaard is gebleven. Deze

getuigenis van Amersfoorts verleden is permanent zichtbaar door grote uitspa

ringen in de vloer van de winkel.
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AMERSFOORT .:. Kleine Koppel T. D'HOLLOSY

In 1996 vonden in het kader van Rail 21 diverse werkzaamheden plaats rond de

spoorbrug over de Eem. Ten behoeve van de werkzaamheden aan de brug en de

aanleg van een fietstunnel is er een damwand geslagen. Ter hoogte van het kruis

punt Kleine Koppel, Kleine Spui en het Smalle Pad was de ingang van de fietstun

nel gepland. In juni van dat jaar is er een kort archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Op deze plek lag vanouds het verdere verloop van de buitenste grachtengordel,

de 'Beek'. In deze eeuw echter is het deel tussen de Eem en de Monnickendam

gedempt. In de oude kademuur was aan de dichtgemetselde boog nog altijd te

zien waar deze gracht in de Eem uitmondde. Juist dit deel van de kademuur zou

vervangen worden en ook een deel van het erachter liggende terrein zou voor de

fietstunnel vergraven worden.

Direct achter de kademuur werden de oude kademuren van de voormalige Beek

aangetroffen. Twee ruim 50 cm dikke muren, haaks op de kademuur van de Eem

en ruim 8 meter uit elkaar, vormden een smalle overgang naar de verderop bre

dere Beek. Aan het ene eind de bovengenoemde boog, aan het andere eind van

de smalle doorgang, bevond zich een in natuurstenen blokken uitgevoerde sleuf.

Hierdoor kon door middel van een schot de doorgang gesloten worden.

AMERSFOORT .:. KoppelpoortfMonnikendam T. D'HOLLOSY

De Koppelpoort is wel een van de meest bekende monumenten in Amersfoort. De com

binatie van water- en landpoort maakt dit bouwwerk tot een bijzonder geheel. De poort

is gebouwd rond 1380-1400, in het begin van de aanleg van de tweede stadsmuur. Voor

de restauratie in het begin van 1997 werd de voet van de waterpoort drooggelegd. Dit

bood de archeologen een unieke kans om het ondergrondse deel van dit 14de-eeuwse

bouwwerk vanuit hun vakgebied te bekijken. Mogelijk zou er duidelijkheid komen over

de aard van de fundering van de poort, eventuele voorgangers en hopelijk een nadere

datering van het bouwwerk.

Groot zou het archeologisch onderzoek echter niet worden: de restauratie omvat

te geen bodemverstorende werkzaamheden en de locatie bemoeilijkte het inzet

ten van groot graafmaterieel. Alle gegevens zijn door diverse observatie's in

februari 1997 tijdens de restauratiewerkzaamheden verkregen, gecombineerd

met enkele handgegraven kijkputjes.

Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op de vulling van de gracht aan de

stadskant van de poort: 'het Spui'. In de hoop een wat oudere vulling aan te tref

fen dan die in het door het varen en baggeren zeer verstoorde middenstuk van
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het Spui, is gekozen om de tegen poort en grachtmuur aan gelegen noordoosthoek

van de gracht te onderzoeken. De vulling van de gracht was, net als in de andere

hoeken rond de poort, ook in deze hoek afgedekt met een keien vloertje. Deze kei

vloertjes zijn waarschijnlijk aangelegd om uitspoeling van grond onder grachtmuur

en poort tegen te gaan. Het leek aannemelijk dat onder de keien een wat oudere en

minder met recente inwerpselen verrommelde grachtvulling aan te treffen was.

Na verwijdering van de keien is een blok van ca I bij 2 m grachtvulling tot de

maximale diepte die de grondwaterstand toeliet (krap I m onder de keienvloer)

onderzocht. De vloer was geplaatst op een zandige laag met veel puin, baksteen

en plavuizen. Hieronder bevond zich een gelaagd donker zandpakket. Tussen

zowel de keien als het puin en in het zandpakket zijn overeenkomstige vondsten

gedaan; een mengsel van aardewerkfragmenten, bot-, glas-, leer-, hout- en

metaalvondsten uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. Enkele aardewerkfragmenten

zijn laat 17de-eeuws en daarmee de oudste (te dateren) vondsten van onder de

keienvloer. Duidelijk is hiermee geworden dat er toch ook in deze hoek tot in de

20ste eeuw een verrommeling van de grachtvulling heeft plaatsgevonden en het

in deze eeuw pas ,of opnieuw, is afgedekt met de keien. Boringen naar diepere

lagen grachtvulling leverde geen verdere gegevens op.

Tussen het materiaal zaten wel enkele noemenswaardige vondsten: een bewerk

te melkemmer van messing, die gezien het kleine formaat (doorsnede 6 cm) als

speelgoed is bedoeld. Eveneens van metaal zijn de vele van latoenkoper gedraai

de zeer scherpe naalden die in een houten zetting zijn geplaatst en zo een soort

borstel of hekel vormde. Te vermelden zijn verder een houten bal, een handvol

knikkers, fragmenten van drie baardmankruikjes, en enkele verglaasde bakste

nen met glazuurresten en aanbaksels. Deze laatste hebben de wand van een pot

tenbakkers of tegelbakkersoven gevormd.

Het onderzoek concentreerde zich toen op de funderingen van de Koppelpoort

en de houten vloer in de doorgang onder de waterpoort. De eerste indruk was dat

de vloer, bestaande uit grenen planken (lengte onbekend, maar minstens 5 m,

breedte 26 cm, dikte 5 cm) en balken (lengte minstens 4 m, breedte 13 cm, dikte

8 cm), te nieuw was om uit de tijd van de bouw van de huidige poort (circa 1380

1400) te stammen. De staat van het hout en het totaal afwezig zijn van vondsten

van enige ouderdom er boven deden dit vem;;oeden, de vondst van 18de-eeuws

aardewerk er onder bevestigde dit. De houten planken liggen parallel aan de zij

den van de doorgang en tegen de natuurstenen blokken van het gewelf aan.

Langs de muren zijn grenen balken als een soort plinten op de vloer vastgetim

merd. Deze constructie zet zich om de hoeken nog een eindje voort. Ook over

langs van wand tot wand zijn balken geplaatst. Hiervan zijn er drie bij de obser

vatie aangetroffen. Eén ervan ligt exact onder het valluik van de poort.

Om de constructie zo veel mogelijk intact te laten is ervoor gekozen om een klein

kijkgat uit te zagen langs de wand van de poort. Direct onder de grenen vloer
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bevond zich een tweede vloer van (enorme) eikenhouten planken (lengte onbe

kend, breedte minstens I m, dikte 6 cm). Een tweede kijkgat, uitgezaagd in de

eiken vloer, toonde aan dat deze vloer ónder de natuurstenen blokken van de

Koppelpoort door loopt (in tegenstelling tot de grenen vloer). De Koppelpoort is

dus (deels) op deze eikenhouten vloer gebouwd. De eiken planken zijn met de

nerfrichting parallel aan de muur geplaatst op ferme dwarsbalken (lengte onbe

kend maar waarschijnlijk minstens zo lang als de breedte van de doorgang,

breedte 22,5x22,5 (?) cm). Deze eiken dwarsbalken lopen ook door tot onder de

poort en zijn zelf weer geplaatst over een eikenhouten lengtebalk (dikte circa 20

cm) onder en parallel aan de muur. Alleen de dwarsbalk is hiervoor tot op de helft

ingezaagd. De ruimte tussen eikenhouten vloer en lengtebalk is opgevuld met los

gestapelde of in leem gezette bakstenen. De lengtebalk rust zelfweer op een laag

bakstenen, die de bovenkant van een trapsgewijs breder wordende fundering

vormt. Dit is een vaak toegepaste funderingsmethode waarbij elke dieper liggen

de laag bakstenen breder is, de zogenaamde versnijding. De gebruikte bakstenen

hebben een formaat van 26XI2,5x6 cm, gangbaar voor de I4de eeuw. Ze zijn

schoon (dus niet secundair gebruikt). Door middel van een prikstok is vastgesteld

dat de fundering minstens 5 maal versnijdt. Het is niet gelukt om enkele bakste

nen uit de fundering te bemachtigen: ze zitten te stevig vast. Vermoedenlijk is er

bij het metselen gebruik gemaakt van tras, een vermalen puinsteen mengsel dat

onder natte omstandigheden geschikt is als metselspecie en een zeer stevig resul

taat levert. De ruimte onder de houten vloer, rond de balken en de fundering was

opgevuld met grijze leem. Een fragment van een 14de-eeuwse daktegel vormde

de enige vondst hieruit.

Tijdens de restauratie van de poort werd ook de Monnikendam, de andere water

poort aan de zuidwestkant van de stad, gerestaureerd. Ook bij deze poort kon

worden vastgesteld dat er een houten vloer aanwezig was. Of deze net als bij de

Koppelpoort ook een eikenhouten voorganger heeft die onderdeel is van de fun

dering kon helaas niet worden bevestigd.

De hele combinatie van hout, baksteen en natuursteen vormt aanleiding tot nieu

we vragen over de bouw van de poort. Had de eikenhouten vloer, duidelijk onder

deel van de poort, alleen een functie bij de bouw? De kwaliteit van de vloer doet

vermoeden dat deze voor een langduriger gebruik is bedoeld. De vloer is waar

schijnlijk geplaatst ter voorkoming van het wegspoelen van de grond onder de

poort. Het water moet er, doordat de doorgang een vernauwing vormt, soms met

hoge snelheid hebben gestroomd. Een vloer is ook niet ongewoon bij sluizen, als

gladde bodem waarover de deuren bewegen. De combinatie van vloer en valdeur

geeft de poort nu ook de functie van waterkering. De eiken vloer is ook gemak

kelijk voor het schoonhouden van de doorgang. De dwarsbalken die de grenen

vloer bezit, lijken daarvoor juist weer onhandig. De vloeren beperken eveneens

de diepte in de doorgang. Van het de stad in- en uitvarend verkeer hoeven we ons
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toch al niet zo'n grote voorstelling te maken. Waarom in de 18de, 19de of zelfs

pas in de 20ste eeuw de grenen vloer direct op het eikenvloer is geplaatst blijft

vooralsnog een vraag. Mogelijk was de oude houten vloer dermate versleten of

beschadigd dat deze aan vernieuwing toe was.

Over een exactere datering van de poort valt helaas weinig nieuws te melden. Date

ring van het eikenhout uit de fundering zou de bouw van de poort (in het ideale

geval) nader kunnen dateren. Eikenhout is dendrochronologisch (op basis van de

jaarringen) goed te dateren, maar een bruikbaar stuk eikenhout, bij voorkeur mét

spinthout en schors (waardoor het exacte kapjaar van de oorspronkelijke boom

vast te stellen is) was zonder verder sloopwerk van de vloer en fundering niet voor

handen. En slopen konden we in het kader van de restauratie niet doen.

AMERSFOORT .:. Lieve Vrouwestraat 5 T. D'HOLLOSY

Sloop van een pand aan de Lieve Vrouwestraat ten behoeve van de aldaar geplande

nieuwbouw leverde gelegenheid om, al was het een kleine locatie, weer eens in de

bodem van het oude centrum van Amersfoort te kijken. Dat hebben de archeologen

van de gemeente Amersfoort gedurende 4 dagen dan ook gedaan.

De omgeving van de Lieve Vrouwestraat heeft van nature een wat hogere ligging

en opgravingen hebben aangetoond dat de hogere plekken vaak als eerste in

gebruik zijn genomen. Ook bij deze opgraving is vastgesteld dat het natuurlijke

oppervlak hier relatief wat hoger was, en wederom zien we dan ook dat er, voor

Amersfoortse begrippen, oude sporen en vondsten zijn aangetroffen. Op het

oude oppervlak is een constructie van houten paaltjes en stammetjes waargeno

men die we in Amersfoort vaker hebben aangetroffen en die in verband worden

gebracht met oude wegen. De Lieve Vrouwestraat zou wel eens een hele oude

voorganger kunnen hebben gehad. Hier bovenop lag een 60 tot 80 cm dik esdek,

met duidelijke plaggen en 13de eeuwse kogelpotfragmenten en Paffrath-aarde

werk. Omstreeks 1300 verschijnt de eerste bebouwing langs de Lieve Vrouwe

straat: een houten gebouw met leemvloer. Hierna hebben er nog vele opvolgers

gestaan, gezien de opeenvolging van zeker 9 leemvloeren waartussen soms lagen

met veel houtskool, als stille getuigen van branden. Waarschijnlijk pas in de 1sde

eeuw, maar zeker in de 16de eeuw verschijnt hier ter plaatse de eerste bakstenen

bebouwing. Ondertussen is het terrein dan al ruim 2 meter hoger geworden door

het oude esdek, de leemvloeren en andere opgebrachte grond.
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AMERSFOORT ~:. Muurhuizen 179 F. SNIEDER

Toen de heer A. Ligtvoet in zijn huis in de Muurhuizen een kelder aan het graven was

en op oude resten stuitte, klopte hij voor raad en hulp aan bij de naburige stadsarcheo

logen. Het onderzoek dat daarop volgde leverde meer interessante gegevens op, dan men

zou verwachten van zo'n klein kijkgaatje onder een huis. Want niet alleen bevond zich

daar een geheel intacte beerput, ook werden onder de voorgevel resten van de stadsmuur

van rond 1]00 aangetroffin. Bij nader onderzoek bleek dat zich hier in de oudste stads

muur een poortje met een breedte van bijna een meter bevond.

De stadsmuur, waarvoor een dubbele gracht gelegen was, bood Amersfoort

bescherming tot het eind van de 14de eeuw. In die tijd maakte de stad een grote

bloei en groei door en al rond 1380 begon men met de bouw van een tweede

stadsmuur, om het nieuw bebouwde areaal te omsluiten.

Toen de tweede stadsmuur rond 1450 voltooid was, heeft men de grond direct

achter de eerste muur uitgegeven voor de bouw van huizen. Hiertoe moest men

de gracht gedeeltelijk dempen. De nieuw gebouwde huizen staan, zoals al op

meerdere opgravingslocaties in de Muurhuizen is geconstateerd, met de voorge

vel op de gedeeltelijk afgebroken stadsmuur en met de achtergevel in de gedemp

te gracht. De muurhuizen volgen dus het tracé van de eerste stadsmuur. De hui

dige straatnamen, waarlangs deze huizen gebouwd zijn, luiden: Muurhuizen,

Breestraat, Krankeledenstraat en Scherbierstraat. Buiten deze belangrijke

invloed op de topografie van de stad, zijn van de muur nauwelijks bovengrondse

resten overgebleven. Van de poorten in de oudste stadsmuur is niets meer over;

de huidige Kamperbinnenpoort aan de noordoostzijde van de stad is een in de

15de eeuw aangebouwde voorpoort van de 13de-eeuwse Viepoort, die zelf geheel

verdwenen is. Ook de Havickerpoort, die de stad aan de noordzijde afsloot, daar

waar de Bloemendalsestraat de stad nadert, is geheel verdwenen.

Tussen deze twee belangrijke poorten bevond zich een kleine opening in de

stadsmuur, die precies tegenover de Kerkstraat ligt. Een blik op de plattegrond

van de stad toont dat in noordelijke richting de Spieringsteeg precies in het ver-

van de Kerkstraat ligt. Dit werpt licht op de schijnbaar toevallige aanslui-
------------------'~-------

ting van de Kerkstraat op de Muurhuizen en de lukrake situering van de Spie-

ringsteeg krijgt opeens betekenis: het poortje sloot aan op de Kerkstraat, een

smalle ophaalbrug over de gracht moet toegang gegeven hebben tot het gebied

buiten de muren, waar een pad (de Spieringsteeg) in noordelijke richting liep.

Dit soort kleine uitvalspoortjes, ook wel 'poterne' genoemd, is geen onbekend

de kaart van Amsterdam door Cornelis Anthonisz. zijn in de

15de"eeuwse stadsmuur drie van dit soort poortjes getekend. Ze bevinden zich

tussen de grote, met torens versterkte, poorten. Ervoor lag een smalle ophaal

brug, die 's avonds en in tijden van gevaar kon worden opgehaald. Een pad leid-
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de vanaf de brug - in het geval van Amsterdam - naar buiten de muren gelegen

tuinderijen en industrieterreinen, zoals scheepswerven en 'raemen' (drogerijen

en ververijen van lakens).

De poterne onder Muurhuizen 179 diende waarschijnlijk ook als sluippoort en

leidde mogelijk in de 13de en 14de eeuw naar tuinderijen of industrieterreinen.

Zo luidt de benaming van dit gedeelte van de singelgracht 'Weverssingel', het

geen duidt op lakennijverheid.

De even verder naar het oosten gelegen brug zal pas uit een periode stammen toen

de huizenrij van de Muurhuizen volledig was. Wanneer dat precies is geweest, valt

nog niet vast te stellen. Wel kan gezegd worden dat het muurhuis 179 van een late

re datum is dan de beide belendende panden. Het pand heeft namelijk geen eigen

zijmuren; de zijmuren van de beide buurhuizen waren duidelijk buitenmuren en

pand 179 is in een latere periode ertussen gebouwd. Wellicht was er op deze plaats

nog lang een steeg, met een brug over de singel. Toen de steeg werd opgeheven,

mogelijk eind Isde eeuw, werd het gat opgevuld met een huis.

AMERSFOORT .:. Nieuwlandseweg 35 F. SNIEDER

In 1997 vond een van de laatste archeologische onderzoeken in de wijk Nieuwland

plaats. Voordien had de archeologische dienst in dit gebied, waar inmiddels een grote

nieuwbouwwijk verrijst, al vele plekken onderzocht (zie de voorgaande archeologische

kronieken). Hierbij waren vooral vondsten uit de Midden Steentijd en uit de Middel

eeuwen gedaan. Nu werd een oude boerderijplaats onderzocht.

De plek die in het voorjaar van 1997 is onderzocht, op een steenworp afstand van

de snelweg, was een oude boerderijplaats, 'de Akker'. Opvallend was de relatief

hoge ligging van het perceel van de boerderij en directe omgeving. Van de oude

boerderij zelf die in jaren '60 was afgebroken, restte niets meer in de grond. Het

enige dat werd aangetroffen, was een bij de boerderij behorende sloot waarin

18de- en 19de-eeuws aardewerk werd gevonden.

Toen het onderzoek zich ten zuidoosten van de voormalige boerderij op het res

tant van een 'bolle akker' richtte, werd tot onze grote verrassing een zogenaam

de klokbeker gevonden. De Klokbekerperiode dateert van ongeveer 2600 tot

2100 voor ehr. en behoorde tot het laatste deel van het Neolithicum. Het potje

bevond zich slechts 50 cm onder het huidige maaiveld. Bij nadere beschouwing

bleek dat van het oorspronkelijke oppervlak, als op zo vele hoge delen van Nieuw

land, een flinke laag grond (zand) was verwijderd. De meeste hogere zandkoppen

zijn ten behoeve van de zandwinning afgegraven; sommige allang geleden. Van

het maaiveld uit de Steentijd is daarom niets meer over en alleen de diepere spo-
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ren zijn bewaard gebleven. De toch al moeilijk te 'lezen' en te duiden sporen uit

deze tijden, zijn zeer fragmentarisch en hierdoor nog lastiger te interpreteren.

Er werden sporen gevonden uit de Klokbekerperiode, maar er dwars doorheen

ook paalgaten, kuilen en greppels uit jongere perioden: uit de vroege Bronstijd

en uit de Middeleeuwen. De vondst van de klokbeker stond niet op zichzelf; op

korte afstand werden nog fragmenten van enkele vrijwel identieke potjes gevon

den. Groot was het enthousiasme toen zo'n 30 m naar het oosten weer een com

plete klokbeker werd gevonden. Deze was ingegraven in een rechthoekige kuil,

met een oost-west oriëntatie. Direct naast de pot werden stukjes vuursteen en een

barnstenen kraal gevonden. De rechthoekige kuil is waarschijnlijk de grafkuil; de

klokbeker, de vuurstenen voorwerpen en de barnstenen kraal, de bijgiften. De zich

tegen het gele zand lichtgrijs aftekenende kuil is in recente tijd tot op een vrij diep

niveau verstoord door een groot gat, waarbij de klokbeker op een haar na is

geraakt. De verstoring heeft mogelijk andere bijgiften en het skelet oflijksilhouet

vernietigd. Hebben wij hier misschien te maken met een grafheuvelplundering?

In de klokbekercultuur was het gebruik de dode op de zij en met opgetrokken

knieën te begraven. De bijgiften, die naast de dode werden geplaatst, bestonden

meestal uit een klokbeker, vuurstenen werktuigen en soms ook een barnstenen

kraal. De kraal in het Nieuwlandse graf doet vermoeden dat het een rijk grafwas.

Enkele fragmentarisch overgebleven cirkelvormige sporen, met een doorsnede

van ongeveer acht meter, zijn de diepste restanten van over de graven opgeworpen

grafheuvels. Overigens kon het graf met de klokbeker niet gerelateerd worden aan

een van de grafheuvels; de kuil viel net buiten een van de gevonden cirkels.

Juist de compleetheid van de pot en de bijbehorende vondsten pleiten voor een--------
interpretatie als grafbijgiften. Aardewerk uit een nederzetting is meestal veel

minder compleet bewaard gebleven. Voor de andere klokbekerscherven is echter

de relatie met graven niet evident. Daar er ook rijen paalgaten zijn aangetroffen

met daarin klokbekerscherfjes, zou hier ook sprake van een nederzetting uit die

tijd kunnen zijn.

De in Nieuwland gevonden scherven en bekers zijn wel eenvormig, klein en

voorzien van eenzelfde versieringspatroon. Hopelijk zal nader onderzoek meer

licht doen schijnen op zowel de datering, als de betekenis van deze opgraving.

BAARN .:. De Drie Eiken REDACTIE

De uitbreiding van het industrieterrein De Drie Eiken in Baarn was voor de

Archeologische Werkgroep van Baarn aanleiding tot het doen van veldwerk in de

lente en de zomer van 1997. De uitbreidingslocatie ligt op de rand van het dek

zand dichtbij de prehistorische bedding van de Eem en bood de mogelijkheid

inzicht te krijgen in de eventuele prehistorische bewoning.
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Onderzoek in het Eembekken naar prehistorische resten in deze zo zeldzame,

maar voor Nederland karakteristieke wetlands staat uitgebreid in de belangstel

ling, zoals ook blijkt bij de opgravingen bij Almere.

In maart kon het reeds vrijgemaakte terrein worden onderzocht. De bodem was

door aanleg van sportvelden niet ongeschonden, maar toch kon een aanzienlijke

hoeveelheid vondsten, verkregen na zeving, worden geborgen.

Deze bestond hoofdzakelijk uit fragmenten vuursteen, met name honderden

splinters, vrijgekomen bij het bewerken van het ruwe materiaal tot werktuigen.

Omdat dit erg arbeidsintensief was, sprong men zuinig om met dergelijke werk

tuigen. Ondanks dat werden er behalve enkele krabbers en klingen weinig werk

tuigen gevonden. Daarnaast werden aardewerkfragmenten aangetroffen.

Opmerkelijk was de vondst van een haardkuil. De daaruit verzamelde houtskool

kan na het ontdoen van vervuiling, worden gebruikt om de kuil te dateren. Die is

nog niet precies te geven, maar op grond van het aardewerk en het vuursteen

materiaal is een datering tussen 4000 en 5000 voor ehr. het meest waarschijn

lijk. We hebben hier te maken met een kleine nederzetting uit het vroege Neoli

thicum, een voor Nederland zeer zeldzame vondst.

Literatuur

• T. eLEI) EN r. VAN DER lAAN, 'Archeologisch onderzoek bij De Drie Eiken', Baeme 21 (1997) 21-22

BAARN .:. De Lage Vuursche J.P. TER BRUGGE

Op I april 1997 overhandigde de algemeen directeur van de ROB, mw. H.C.M van

der Linden het eerste exemplaar van de Toeristisch Recreatief Archeologisch Pro

ject (TRAP)-Route Lage Vuursche aan de wethouder van onder meer monumen

tenzorg en archeologie van de gemeente Baarn, dhr. drs. H.P.C. van der Kerk. Het

betreft hier de eerste Utrechtse editie van de reeks TRAP-routes. De TRAP-route

Lage Vuursche is de bekroning van de restauratie van bijna twintig grafheuvels uit

het late Neolithicum en de Bronstijd in de bossen van Lage Vuursche. Naast het

verschijnen van deze wandelroute zijn bij de grafheuvels bronzen informatiezuil

tjes geplaatst, waarop een beschrijving van het zichtbare prehistorische fenomeen.

De door Tim de Ridder geschreven TRAP-route leidt de wandelaar langs de graf

heuvels uit het late Neolithicum en de Bronstijd, een pseudo-hunebed in de

dorpskern van Lage Vuursche, de kastelen Drakenstein en Groeneveld en enke

le oude landschappelijke structuren, zoals een post-middeleeuwse vinkenbaan.

Naast de wandelroute geeft het boekje ook informatie over de wijze van restau

ratie van de grafheuvels, hun opbouwen datering en de daarin aangetroffen bij

zettingen en grafgiften. Uiteraard wordt hierbij veel aandacht besteed aan de

door Van Giffen verrichte grafheuvelopgravingen en de door hem gedefinieerde

'Drakenstein-urn' uit de Bronstijd.
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BREUKELEN Nijenrode A. VAN ROOIJEN

In april 1997 meldde G.J. Immerzeel de vondst van een 13de- of I4de-eeuwse ver

sierde vuurdover het terrein van kasteel De vondst kwam uit een

kist met andere voorwerpen, die in de periode 19°7-193° tijdens baggerwerk uit

de slotgracht waren gekomen.

De vinder blijkt al 20 jaar vondsten te verzamelen op het terrein van het kasteel.

Bij het zichten ervan bleek ca 95% post-middeleeuws met de nadruk op de 18de

eeuwen later. Bij grondwerk op verschillende plaatsen deed hij boeiende vond

sten en waarnemingen. Zo beschreef en fotografeerde hij muurwerk op het

voorplein van het kasteel, toen dat vanwege een lekkende olietank werd open

gelegd. Geadviseerd werd deze historisch belangwekkende notities en foto's

per deellocatie te bundelen, te nummeren en uit te werken. De vuurdover en

enkele andere curieuze vondsten zouden niet misstaan in een vitrine in het

hoofdgebouw.

literatuur
• G. IMMERZEEL, 'Een middeleeuwse vuurdover van kasteel Nijenrode', Tijdschrift Historische Kring

Breukelen 12 (1997) 2, I05-109

BREUKELEN/ABCOUDE A2 Noord J.P. TER BRUGGE

Op advies van de ROB verleende Rijkswaterstaat/directie Utrecht aan het archeologisch

adviesbureau RAAP de opdracht voor een aanvullende archeologische inventarisatie

(AAI) van de uitbreidingszone van de rijksweg A2 Noord in de gemeenten Breukelen

en Abcoude.

Door middel van grondboringen en een oppervlaktekartering werden in 1997

de meest kansrijke gedeelten van het tracé van de A2, oude stroomruggen van

het Vechtsysteem (de Winkel, Angstel en Aa), gekarteerd met het doel even

tuele archeologische waarden vast te stellen. In totaal werden zeven vind

plaatsen onderscheiden, waaronder één vindplaats uit de IJzertijd, vier uit de

Middeleeuwen en post-Middeleeuwen en twee verdedigingswerken uit de late

18de eeuw.

De oudste vindplaats dateert uit de midden oflate IJzertijd en is gelegen op een

stroomrug van de Aa. Hoewel het terrein niet ten behoeve van de dakpan- en bak

steenindustrie is afgevlet, bleek de vindplaats toch aangetast. Erosie vanuit de Aa

heeft delen van het bodemarchiefter plekke opgeruimd en ploegwerkzaarnheden

hebben ook voor verstoring gezorgd. Desondanks kon in de boringen een dunne

laag met fosfaatverkleuring en houtskool worden herkend. Deze archeologische

?9 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT '99 6 -'997





B REU KE LE N lAB CO U D E

horizont kan geassocieerd worden met de oppervlaktevondsten van ca 50 aarde

werkscherven uit de IJzertijd en doet vermoeden dat met name de diepere grond

sporen nog intact zijn. De oppervlakte van de vindplaats bedraagt, voor zover

waarneembaar, 70x80 m. Vindplaatsen uit de IJzertijd in de Vechtstreek zijn

uiterst zeldzaam en deze vormt dan ook een waarschijnlijk belangrijke aanvul

ling op de kennis van deze bewoningsperiode In 1998 zal op basis van deze

gegevens een aanvullend archeologisch onderzoek (AAO) door middel van proef

sleuven worden uitgevoerd, met het doel de spreiding, gaafheid en conservering

van de sporen te bepalen.

Van de vier middeleeuwse/post-middeleeuwse vindplaatsen bestaan er twee uit

losse vondsten, die door middel van bemesting, bestaande uit stadsafval, in het

verleden over de landerijen werd uitgereden. Deze vindplaatsen behoeven geen

nader onderzoek gezien hun niet-primaire context. De twee andere vindplaatsen

betreffen een boerderijlocatie met de naam 'Vrederust' (de enige locatie in de

gemeente Abcoude) en een kasteelterrein, genaamd 'Huis Aastein'. Hoewel op

de eerste locatie geen vondsten zijn gedaan en voor de tweede geen toestemming

werd verkregen het terrein te betreden, mag gevoeglijk aangenomen worden dat

zich hier archeologische resten in de grond bevinden. Het aanstaande grondverzet

ter plekke van boerderij Vrederust zal archeologisch begeleid worden, terwijl Huis

Aastein naar later bleek niet binnen de verbredingszone en de toekomstige op-/afrit

komt te liggen, waarmee nader onderzoek op deze locatie niet nodig is.
------------==---

De twee laat 18de-eeuwse verdedigingswerken betreffen de 'Linie van Ter Aa' en

het bastion 'De Waakzaamheid', die onderdeel uitmaken van de (oude) Holland

se Waterlinie. De Linie van Ter Aa, gelegen bij het gelijknamige gehucht, is in

het huidige landschap herkenbaar als een lichte verhoging. De linie bestaat uit

aarden wallen, die in een langgerekte vorm aan de beide uiteinden twee redoutes

bevatten met daartussen een tweetal bastions. Aan de voet van de wallen bevond

zich een gracht, die nog herkenbaar is aan rietbegroeiing. Hoewel de linie na de

aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn primaire rol verloor, werd deze

tot aan het begin van deze eeuw voor militaire doeleinden benut. Sindsdien leid

de zij een kwijnend bestaan en werd een deel van de grachten met baggerspecie

opgevuld. Het zuidelijk deel van de linie zal bij de verbreding van de A2 verdwij

nen onder het wegcunet en de berm en zal daarom door middel van een profiel

sleuf nader worden gedocumenteerd. Met de gemeente Breukelen is gesproken

over de visualisatie van de verdere restanten van de linie voor cultuur-historische

en recreatieve activiteiten.

Het tweede verdedigingswerk is het bij het buurtschap 'Cromwijk' gelegen

bastion 'De Waakzaamheid'. Dit bastion, bestaande uit een besloten aarden wal,

ligt op de plaats waar de riviertjes de Aa en de Heicop samenkomen. Het bastion

werd in 1796, in het kader van de (oude) Hollandse Waterlinie, aangelegd en

werd aan het einde van de 19de eeuw voor een belangrijk deel geslecht. De grond
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van de wallen werd hiertoe waarschijnlijk in de grachten geschoven, terwijl ook

stadspuin werd gebruikt. Het binnenterrein werd eveneens met puin opgevuld.

Het terrein is thans als een duidelijke verhoging in het landschap zichtbaar en is

beplant met een hoogstamboomgaard. De gracht is als een depressie aanwezig

en staat bij overvloedige neerslag blank. Het bastion heeft de karakteristieke

puntvorm met een rechte, van oorsprong open achterzijde. Of binnen het aard

werk nog gebouwen hebben gestaan is niet duidelijk. Aangezien de verbreding

van de A2 het integrale behoud van het bastion niet toestaat, zal door middel van

een proefsleuf onderzocht worden hoe het aardwerk is opgebouwd. Het westelij

ke deel zal worden opgehoogd en gebruikt als carpoolplaats.

literatuur

• M.G.MARINELLI, Rijksweg A2 Noord; aanvullende Archeologische Inventarisatie, RAAP-rapport 256

(Amsterdam 1997)

BUNNIK .:. De Brakel A. VAN ROOIJEN

Nadat in februari 1997 met O. Akkerman de grondwerkzaamheden op het toe

komstig golfterrein De Brakel waren geïnspecteerd, kwam in april een melding

van J. Vogel van enkele vroeg-middeleeuwse metaalvondsten in de laagte, gren

zend aan het archeologisch beschermde gebied. Daaronder bevonden zich twee

mantelspelden en twee zilveren sceatta's. Kort meldde ook A. Beukhof

vondsten van hetzelfde terrein, waaronder een glis en een als (net?)verzwaring

gebruikte tufsteenklomp uit een donkere afvallaag. De vondsten zijn toegevoegd

aan de particuliere collectie.

De sceatta's zijn van het zogenaamde 'continental runic type'. De muntplaats is

onbekend. Mogelijk zijn ze onder Merovingisch bestuur geslagen. Van dit type,

daterend uit 7°°-715, zijn in Engeland, Nederland en Frankrijk maar weinig

vindplaatsen bekend.

Een S-vormige mantelspeld dateert uit omstreeks 550 na ehr. Nader veldonder

zoek wees uit dat de sceatta's en de andere vondsten afkomstig zijn uit een dicht

onder het oppervlak gelegen ca 0,2 m dikke donkergrijze kleilaag (met zavel) met

veel botresten en houtskool, waaronder nog diepere sporen, onder meer van een

oude geul, intact en goed geconserveerd aanwezig kunnen zijn. De bovenkant

van deze laag ligt op ca IA m +NAP en strekt zich uit over een oppervlak van ca

15x50 m. De ondiepe ca 10 m brede kreek loopt in de richting van het archeolo

gisch beschermde gebied. Uit de laag kwamen onder meer ijzersintels met res

ten van een ovenwand, enkele Romeinse tegelfragmenten met secundaire brand

sporen en Mayen-aardewerk.
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De vondstsamenstelling wijst op nederzettingsafVal, dat in de laagte naast de

nederzetting is gedumpt. De goede conserveringstoestand van het bot en de klei

ige grond geven aan, dat deze laagte in die tijd onder water stond.

In samenspraak met O. Akkerman van de provincie werd met de terreineigenaar

Stichting Realisatie Golfbaan afgesproken, dat op kosten van de golfclub op het

betreffende terreindeel een beschermende teellaag van ca 30 cm dikte wordt aan

gebracht alvorens het met gras wordt ingezaaid.

Literatuur
• DAVID HILL AND D.M. METCALF, red., Sceattas in England and on the Continent, The Seventh O::iford

Symposium on Coinage and Monetary History (Oxford 1984}

BUNNIK Molenweg A. VAN ROOIJEN

In juni meldde B. Elberse vondsten van middeleeuws aardewerk en bodemsporen

op een perceel dat voor bouw open lag. Het bleek onderdeel uit te maken van een

archeologisch waardevol gebied; het bouwplan was aan onze aandacht ontsnapt.

Parallel aan de door de een minstens 5,5 m brede grep

pel met een glooiend profiel. De bodem lag op ca 2,5 m onder straatniveau. Het

aanzetniveau van de insteek was niet zichtbaar en ligt tussen maaiveldniveau en

1,7 m diepte. Uit de zandige donkergrijze vulling kwamen fragmenten van

veldovensteen en laat-middeleeuws aardewerk. Deze greppel doorsneed een naar

het oosten toe afbuigende en aanzienlijk smallere greppel, waaruit een scherfvan

blauwgrijs aardewerk kwam. Extra informatie kon afgeleid worden uit een onbe

schadigd bodemprofiel bij het trottoir. Daarin waren twee bewoningslagen zicht

baar. De bovenste donkergrijze kleüge zavellaag was ca 0,5 m dik en reikte tot

0,85 m onder straatniveau. In de laag, die vroeger ongetwijfeld tot maaiveldni

veau doorliep, bevonden zich enkele botresten, houtskoolbrokjes en twee laat

middeleeuwse scherven. Gezien de overeenkomstige datering bestaat er een rela

tie tussen de brede greppel en deze laag. Onder de middeleeuwse laag bevond

zich een ca 0,2 m dik pakket bruine kleiige zavel zonder bewoningsafVal. Hier

onder lag een bruin-grijze zavelige laag van gelijke dikte met bot- en aardewerk

resten uit de IJzertijd. Deze laag reikte tot 1,25 m onder straatniveau. Een waar

neming leverde voldoende gegevens op om de archeologische waarde van het

gebied, waarvan het bouwperceel deel uitmaakt, te bevestigen. Hoewel het gebied

voor een groot deel bebouwd is, lijkt aanvullend archeologisch onderzoek gebo

den om de conserveringstoestand, waarde en begrenzing van de nog aanwezige

sporen te bepalen.
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BUNNIK .:. De Niënhof T.P. TER BRUGGE

Een voorgenomen ontgronding in het kader van natuurontwikkeling bij het land

goed 'De Niënhof ten noorden van de dorpskern van Bunnik door de stichting

Het Utrechts Landschap was voor de provincie Utrecht aanleiding om het archeo

logisch adviesbureau RAAP opdracht te verlenen hier een aanvullende archeolo

gische inventarisatie uit te voeren. Het in 1996 onderzochte terrein (ca 2S0XSO

m) ligt ter plekke van een oude restgeul van de Rijn. In een aantal boringen wer

den houtskool- en baksteenbrokjes aangetroffen, die waarschijnlijk uit de 17de en

18de eeuw dateren en mogelijk tijdens bemestingswerkzaamheden op het land

zijn terecht gekomen. Er kan evenwel niet worden uitgesloten dat deze moeilijk

dateerbare archeologische indicatoren uit een vroegere periode stammen (Late

Middeleeuwen). De resultaten vormden geen aanleiding voor een aanvullend

onderzoek.

Literatuur

• O. ODÉ, Provincie Utrecht; archeologisch onderzoek in het kader van ontgronding 'De Niënhof te Bunnik,

RAAP-rapport 177 (Amsterdam 1996)

BUNNIK .:. Odijk T.P. TER BRUGGE

In 1997 voerde archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van de provincie

Utrecht een aanvullende archeologische inventarisatie (AAI) uit op een terrein ten

noorden van de dorpskern van Odijk en aan de zuidzijde van de Kromme Rijn,

dat kortstondig zou worden ingericht als feestterrein in het kader van het

Utrechtse Romeinenjaar. De bouw door padvinders van een reconstructie van

een Romeins fort zou een aantasting van eventuele archeologische sporen kun

nen betekenen, hetgeen de reden vormde voor het onderzoek. Grondboringen

toonden een brede baan met geulafzettingen en bijbehorende oeverwallen aan,

waarop, ondanks een hoge verwachting, geen archeologische resten zijn aange

troffen. De resultaten van dit onderzoek vormden geen aanleiding voor nader

onderzoek.

Literatuur
D.H. de Jager, Provincie Utrecht Gemeente Bunnik, Odijk; een aanvullend archeologische inventarisatie

(AAI), RAAP-rapport 280 (Amsterdam 1997)
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BUNNIK .:. Vechten W.K. Vos EN J.P. TER BRUGGE

Als gevolg van de plaatselijke verbreding van de rijksweg Utrecht-Arnhem zal binnen

afzienbare tijd een deel van de vicus ten oosten van de Romeinse legerplaats in Vechten

worden afgegraven. Met het oog hierop zijn in 1989 en 1991 opgravingen verricht op de

percelen die op dat moment toegankelijk waren. In 1995 en 1996 werd het resterende deel

onderzocht, een strook van ongeveer 400X20 m die zich, parallel aan de rijksweg, uit

strekt van het 19de-eeuwsefort Vechten in het westen tot aan de Achterdijk in het oosten.

Uit grondboringen is gebleken dat onder de bouwvoor nog een pakket bewo

ningssporen van ca 1,5 m dikte aanwezig is. Omdat de beschikbare middelen een

volledige opgraving niet toelieten, is besloten alleen de beide uiteinden van de

bedreigde strook volledig op te graven: in het westen zal ten behoeve van de aan

leg van het wegcunet de bovengrond tot op grote diepte worden verwijderd en in

het oosten zal door de verbreding van het viaduct over de Achterdijk eveneens

grote schade aan het bodemarchief worden aangericht.

In het tussenliggende gedeelte zullen slechts enkele tientallen centimeters van

de bovengrond worden verwijderd, zodat hier in beginsel alleen de top van het

pakket Romeinse bewoningssporen zal worden aangetast. Hier zouden daarom

slechts de sporen worden vastgelegd die zich direct onder de bouwvoor afteken

den. Om meer informatie over de aard van de sporen in dit gebied te verkrijgen,

zou de onderkant van de bouwvoor worden doorgespit en het daarin aanwezige

materiaal in vakken van 3x3 m worden verzameld.

In het westelijke gedeelte, direct ten noordoosten van fort Vechten (zone I), zijn

parallel aan de rijksweg tien werkputten aangelegd van ca 30x8 m. De geringe

breedte van de putten is het gevolg van de aanwezigheid van een pijpleiding die

het te onderzoeken terrein in de lengte doorsnijdt. Dit komt de interpretatie van

de aangetroffen sporen niet ten goede. Door de dikte van het pakket bewonings

sporen moesten in de meeste putten negen vlakken worden aangelegd.

Een van de werkputten doorsnijdt een lange sleuf die W.c. Braat in 1938 in dit

gebied heeft aangelegd; diens bevindingen zijn nooit gepubliceerd, maar vormen

een nuttige aanvulling op het huidige onderzoek.

In de meeste werkputten is onder de bouwvoor een donkere laag van ca 20 cm

dikte aanwezig die vooral veel gefragmenteerd Romeins bouwmateriaal bevat.

Omdat deze laag dunner wordt naarmate de afstand tot fort Vechten groter

wordt, wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat hij is aangebracht bij

de bouw van het fort in 1867-70 om een depressie in het voorterrein op te vullen.

Onder deze puinlaag bevindt zich een dik pakket bewoningssporen, waarin op

grond van oversnijdingen minstens twee fasen moeten worden onderscheiden.

Een belangrijk deel van de sporen wordt gevormd door ca I m brede en 0,5-1,5 m

diepe greppels die de werkputten van zuidoost naar noordwest doorsnijden.
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Waarschijnlijk gaat het om afwateringsgreppels die haaks op de Romeinse Rijn

zijn gegraven en niet allemaal gelijktijdig in gebruik zijn geweest.

Tussen deze brede greppels zijn ook smalle greppeltjes aangetroffen waarin paal

tjes waren geplaatst; een van deze greppeltjes kon over een lengte van 35 m wor

den gevolgd. De onderlinge afstand tussen deze smalle greppeltjes bedraagt

steeds 6 m of 12 m. Voorlopig wordt aangenomen dat het de resten betreft van

erfafscheidingen, die percelen van ten minste 35x6 momsloten.

Duidelijke sporen van bebouwing zijn tot op heden amper aangetroffen. In een van

de werkputten lag een rechthoekige kuil die op grond van de aanwezigheid van

palen in de hoeken wellicht als kelder mag worden geïnterpreteerd. Verder zijn

zeven waterputten aan het licht gekomen, in de vorm van een of twee ingegraven

houten wijntonnen; in verschillende van deze vaten waren merken ingebrand.

Uit de vondst van minstens één smeedhaardje en van tal van kuilen met ijzerslak

ken blijkt dat in dit deel van de vicus op grote schaal ijzer moet zijn bewerkt.

Het bovengenoemde pakket bevindt zich op een ca 25 cm dikke laag vette klei die

in een periode van enkele tientallen jaren bij hoge waterstanden moet zijn

gevormd. Onder deze kleilaag is op enkele plaatsen nog een dunne bewonings

laag waargenomen, waaraan tot nu toe nog maar weinig sporen kunnen worden

toegeschreven. Deze oudste bewoningslaag ligt op de afzettingen van de kron

kelwaard van een oude Rijnloop.

De analyse van de aangetroffen sporen en vondsten verkeert nog in de beginfase,

zodat de absolute chronologie en de aard van de bewoning nog onzeker zijn.

Op grond van de determinatie van de munten en van een gedeelte van het aarde

werk wordt verondersteld dat dit deel van de vicus omstreeks 40 na Chr. in

gebruik is genomen. Kort daarna moet het terrein door regelmatige overstromin

gen ongeschikt zijn geworden voor bewoning; pas tegen het einde van de Flavi

sche tijd lijkt het weer begaanbaar te zijn geweest. Ofdeze zone vervolgens tot het

vertrek van de Romeinen na het midden van de 3de eeuw continu in gebruik is

geweest, is nog onduidelijk; de jongste munten stammen uit de Severische tijd.

Zoals reeds is opgemerkt, is in dit deel van de vicus een tijd lang ijzer bewerkt,

waarschijnlijk aan het einde van de jongste bewoningsperiode. Uit een oudere

fase stammen een ustrinum en twee urnen met gecremeerd bot en munten uit

de 1ste eeuw; of deze vondsten tot de jongste of de oudste bewoningsperiode

behoren, is nog onduidelijk.

Onder het vondstrnateriaal bevinden zich opmerkelijk veel metalen voorwerpen.

Het systematisch gebruik van de metaaldetector heeft per werkput honderden

ijzeren en bronzen artefacten opgeleverd, waaronder spijkers, fibulae, munten

en voorwerpen van militaire aard.

Tot de-opmerkelijkste vondsten die zijn gedaan, behoort een wijnvat met een

ingebrand stempel van keizer Caligula. De waterput waarvan deze ton de bekis-

ting vormde, is gezien de schone vulling bij de overstromingen rond of na het

midden van de 1ste eeuw buiten gebruik geraakt.
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Een ander bijzonder stuk is een votiefaltaar voor de moedergodinnen, met de

tekst MATRIBVS / SACRVM / G . IVLIVS / RESPECTVS / PRO SE ET SVIS / V(otum)

. S(olvit) . L(ibens) . L(aetus) . M(erito). Dit wijgeschenk is aangetroffen in een kuil

die uit de tweede bewoningsperiode dateert.

In het oostelijke gedeelte van het door de wegverbreding bedreigde terrein zijn

vanaf de laatste weken van 1995 werkputten aangelegd, direct grenzend aan de

werkput van 1989. Het belangrijkste element hier lijkt een soort insteekhaventje

te zijn wat vanuit een beschoeide zijgeul van de Rijn is ingegraven. Mogelijk is

over de insteekhaven heen een soort botenhuis gebouwd. Bijzonder was de

vondst van een vloertje van dakpannen, bedekt met een zwarte roetlaag.

Dit betreft waarschijnlijk een stookplaats, maar omdat in de directe omgeving

geen sporen van gebouwen zijn gevonden, is onduidelijk of het gaat om een

haardplaats van een huis.In de oeverzone van de zijgeul werd een muntschat van

48 zilveren denarii aangetroffen met als sluitdatum het jaar 71 na ehr.

Het oorspronkelijke plan was om in het minst bedreigde gebied slechts de boven

kant van het Romeinse lagenpakket in kaart te brengen; voor de interpretatie van

de sporen zou gebruik worden gemaakt van de vondsten uit de bouwvoor. Om

het rendement van deze werkwijze te onderzoeken, is ook in de andere zones al

materiaal verzameld uit het onderste deel van de bouwvoor. De vondsten uit zone

I zijn na determinatie per categorie gewogen: bouwmateriaal, ijzerslakken, aar

dewerk en bot. De hoeveelheid bot was te verwaarlozen en is verder buiten

.beschouwing gelaten. Van de overige vondstgroepen is de verspreiding over het

terrein bestudeerd en vergeleken met de aangetroffen grondsporen.

Het bouwmateriaal is geconcentreerd aan de westzijde van dit deel van de opgra

ving, waar de onder de bouwvoor aanwezige puinlaag het dikst is. Het meeste

aardewerk daarentegen is aan de oostzijde aangetroffen, waar sporen zich vaak al

direct onder de bouwvoor aftekenen. De verspreiding van deze vondsten in de

bouwvoor vormt dus een tamelijk betrouwbare afspiegeling van het daaronder

aangelegde opgravingsvlak, maar tot een beter begrip van de aard van de aange

troffen sporen heeft de analyse vooralsnog niet geleid.

In de verspreiding van de ijzerslakken over de werkputten zijn twee grote con

centraties waarneembaar. De ene bevindt zich aan de oostzijde, in de directe

omgeving van het aangetroffen smeedhaardje. De tweede concentratie ligt in de

meest westelijke putten, en hangt samen met enkele grote kuilen met ijzerslak

ken die daar zijn gevonden; het is zeer wel mogelijk dat zich ook daar een ofmeer

smeedhaardjes hebben bevonden.

In zone 2 is de bovengrond op veel plaatsen verstoord door de aanwezigheid van

een boerderij en door de aanleg van leidingen. Het is daarom niet te verwachten

dat hier nog een duidelijk verband kan worden aangetoond tussen het Romein

se materiaal uit de bouwvoor en de daaronder nog aanwezige sporen.

Op de keper beschouwd levert de voorgestelde aanpak dus alleen bruikbare resul-
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taten Op als de bovengrond slechts oppervlakkig verstoord is en als direct onder

de bouwvoor duidelijk leesbare sporen van bewoning aanwezig zijn. Of zone 2

werkelijk met deze werkwijze zal worden onderzocht, staat daarom nog niet vast.

In 1997 stelde de gemeenteraad van Bunnik, op advies van de ROB, in de APV een

detectorverbod in voor het beschermde archeologische monument Fectio (castel

lumjvicus c.a.). Hiermede heeft de regionale politie een extra juridische basis

gekregen om illegale en oncontroleerbare graafwerkzaamheden met het doel

oudheidkundige voorwerpen te verzamelen te verbaliseren.

Rondom het monument zullen bordjes met deze bepaling worden geplaatst.

Literatuur

• W. HESSING e.a., Romeinen langs de snelweg. Bouwstenen voor Vechtens verleden (Abcoude/

Amersfoort 1997)

BUNNIK Vechten, losse vondsten A. VAN ROOIJEN

In april 1996 meldde M. Duurland vondsten, afkomstig uit de Romeinse restgeul

ten noorden van het castellum. Hij verzameld ze met de detector bij het viaduct

over de Mereveldseweg uit een stort van de jaren '70. De metaalvondsten werden

samen met determinatie en beschrijving afgestaan aan het provinciaal depot.

In mei 1997 meldde B. Elberse de vondst van een gestapelde tufsteenstructuur

vlak onder het maaiveld in de noordelijke bermsloot van de A 12. Bij een daar

opvolgende waarneming werd een concentratie van 14 gestapelde tufsteenbrok

ken waargenomen. Hergebruik van Romeins bouwmateriaal is niet uitgesloten,

maar de functie van de structuur die slechts beperkt in zicht kwam (ca I m2) is

onbekend. Een driehoekige tufsteen was 10 cm dik.

In november 1997 meldde A. van Schip de vondst van een zwaar langwerpig stuk

lood met verkoolde houtresten erin. Het fragment kon niet nader worden gede

termineerd en is na documentatie aan de vinder geretourneerd.

In december 1997 deed A. Schoenmaker een tot de verbeelding sprekende

vondst van een vaas, geornamenteerd met figuren in klassieke klederdracht. De

vaas stond op een zware sokkel. Begeleidende vondsten werden niet gedaan,

maar een datering in de Romeinse tijd lag gezien de vondstlocatie, dicht bij het

fort, voor de hand. Spijtig genoeg bleek sprake van een in twee delen gegoten

betonnen tuinornament van recente datum. Het stuk kreeg een passende

bestemming.
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BUNNIK Werkhoven, St. Stevenskerk A. VAN R001JEN

In de Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995 werd de vondst van frag

menten van sarcofaagdeksels vermeld. Nader onderzoek in april 1997 wees uit dat

de drie fragmenten pasten en samen een trapeziumvormige grafdeksel vormden.

Bovendien werd in dezelfde maand het verloren gewaande timpaan van de

Romaanse kerkbouw, in tweeën gebroken, teruggevonden. De brokstukken

waren ter linker- en rechterzijde voor de ingang van het 'lijkbaarhuisje' als ver

harding gebruikt. Het timpaan was bekend uit de tekening van T.P. Six uit 1846.

Mede op verzoek van het kerkbestuur en van de archeologische werkgroep wer

den de fragmenten op foto en tekening vastgelegd en beschreven. Vastgesteld

werd dat nu brokstukken van minstens drie sarcofaagdeksels zijn gevonden: het

timpaan, de drie passende brokstukken en de onlangs in het zicht gekomen frag

menten in de noordelijke kerkmuur, die de bovendorpel en rechterstijl van een

oude ingang vormen. Mw. I. van der Wiele meldde dat tijdens het restauratie

werk korte tijd ook grafdekselfragmenten in zicht kwamen ter hoogte van de lin

kerstijl van deze ingang. Zij legde haar waarneming op foto's vast. Het zouden

brokstukken van een vierde deksel kunnen zijn, maar zekerheid is niet te krijgen.

De stukken zijn ondergemetseld tijdens de restauratie en niet gedocumenteerd.

De passende brokstukken en de timpaanfragmenten werden geteken~. A1!~_~_!Uk- _
ken zijn van rode zandsteen en voorzien van geometrische decoratiepatronen. Deze

decoratiewijze werd in de eerste helft/ midden van de nde eeuw toegepast. Bij het

timpaanfragment kon het vermoeden van Vermeer worden bevestigd, dat het oor

spronkelijk deel uitmaakte van een trapeziumvormig toelopende grafdeksel. Six'

tekening van het fragment van zo'n 150 jaar geleden blijkt redelijk met de werke-

lijkheid overeen te stemmen. In Dekselse Graven kan men tevergeefs zoeken naar

identieke grafdeksels. De afgebeelde versierde deksels zijn geen van alle gelijk. Het

in Duitsland laten vervaardigen van een gedecoreerde grafdeksel was slechts voor

de zeer welgestelden weggelegd. Opmerkelijk is dat bisschop Bernold, gestorven in

1054, in Utrecht werd begraven onder een onbewerkte deksel. We moeten bewerk-

te deksels als individuele producten beschouwen, waarbij de opdrachtgever moge-

lijk zelfs invloed had op de vorm van de decoratie.

Van de stenen platen waarop de deksels rustten is een fragment van 13IX30/33x9

cm teruggevonden. De platen hebben vermoedelijk na het ruimen van het kerk

hof als bouwmateriaal een tweede bestemming gekregen.

Op de druk bezochte open dag van 30 april werden de sarcofaagfragmenten

getoond. Veel bekijks hadden ook de vondsten, die door de werkgroep 'Leen de

Keijzer' van Houten bij hun funderingsonderzoek in 1995 werden gedaan. Deze

waren in de kerktoren in een vitrine ondergebracht. Het kerkbestuur overweegt

de fragmenten een prominente plek in de kerk te geven. Voorlopig liggen ze

beschut in de toren.
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Lite"ratuur

.. G. Vermeer, De Oude ofSint-Stevenskerk te Werkhoven (Zutphen 1985)

.. C. Waslander, Dekselse Graven. Noordnederlandse Grafsculptuur in de elfde en twaalfde eeuw

(Meppel 1991)
.. P. de Wit, 'De Sint-Stevenskerk te Werkhoven (verslag van het archeologisch onderzoek in 1995)'.

Het Kromme-Rijngehied 3I (1997) I. I-IQ

BUNNIK .;. Signaleringen en vondstmeldingen

Tijdens een inspectie van bekende archeologische terreinen in Werkhoven wees

A. Veenhof vier nieuwe middeleeuwse vindplaatsen aan.

Via R. van der Mark werd de vondst gemeld van een stenen brugornament uit de

gracht van het kasteel Beverweert door een aantal leerlingen van de Internatio

nale School. Geadviseerd werd het ornament, dat blijkbaar uit 1856 dateert, een

goede plek in de buurt van de kasteelbrug te geven.

In april 1997 meldde M. Duurland drie metaalvondsten op het sportterrein in

Werkhoven: een zilveren denarius van Nero, een bronzen gespdoorn van een

laat-Romeinse gordel en een kleine middeleeuwse gesp. Aardewerkfragmenten

werden niet verzameld. Hij deed de vondsten met de detector in het najaar van

1994 op een akker, bekend als terrein van hoge archeologische waarde. Vond

sten, determinatie en beschrijving werden afgestaan aan het provinciaal depot.

In juni 1997 meldden P. Hoogers en T. van Bommel de vondst van aardewerk

fragmenten uit de Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen uit van elders opge

brachte grond op het sportveld Kop van Noord in Odijk. Naar alle waarschijnlijk

heid is de grond afkomstig van de plaats, waar nu het nieuwe stadhuis staat.

In september 1997 meldde B. van de Pol de vondst van een fragment van een

bronzen beugelfibula uit de 6de eeuw. Op de halfronde kopplaat met fragmen

ten van vijf geprofileerde knoppen is vaag een versiering zichtbaar. Van de beu

gel resteert minder dan 2 cm.

In mei 1997 meldde B. Elberse de vondst van een houten voorwerp, mogelijk een

handvat. De vondst werd gedaan tijdens de bouw van de flats tegenover het nieu

we stadhuis in Odijk, nu meer dan vijf jaar geleden. De vondst is afkomstig uit

de bedding van een geul, die ook werd waargenomen bij de aanleg van de weg

naar het nieuwe stadhuis op de Kop van Noord. In het verleden schijnen hier tal

rijke vroeg-middeleeuwse vondsten te zijn gedaan, die in particuliere collecties

zijn terechtgekomen. In de nabijheid van de geuloever schijnt het in de Mero

vingische tijd van activiteiten gebruist te hebben.

Op een geploegd weiland aan het Oostromsdijkje vond B. Elberse veel aarde

werkfragmenten uit de IJzertijd en Romeinse tijd.
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In juni 1997 meldde B. EIberse, dat hij in een smalle gasleidingsleufbij de Riet

sloot een v-vormige, ongeveer 3 m brede en ca 1,8 m diepe geul had waargeno

men. Aan de oostkant ervan was een dikke cultuurlaag zichtbaar. Enkele aarde

werkfragmenten, mogelijk uit de IJzertijd daterend, werden niet verzameld.

De locatie ligt aan de rand van een terrein van archeologische betekenis.

Ten noordoosten van deze vindplaats meldde B. Elberse in september 1997 de

vondst van een grote Romeinse doliumscherf en een bodemscherf van een

Romeinse kruik, afkomstig uit de stort van een smalle leidingsleuf.

In april 1997 meldde M. Duurland twee metaalvondsten uit vroeg-Romeinse tijd,

gedaan in het najaar van 1994 op een akker in Werkhoven bij Casa Cara. Hij ver

zamelde deze met de detector. De vindplaats ligt aan de rand van een terrein van

hoge archeologische waarde. Ten zuiden van de vindplaats, in het archeologisch

bekende terrein, werd op één plek een groot aantal Romeins-inheemse scherven

waargenomen. De vondsten werden samen met determinatie en beschrijving

afgestaan aan het provinciaal depot.

BUNSCHOTEN .:. N 199 J.P. TER BRUGGE

In 1994 verrichtte archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van de provin

cie Utrecht en op advies van de ROB een aanvullende archeologische kartering

(AAI) uit in het uitbreidingstracé van de provinciale weg N 199 (Amersfoort Bun

schoten/Spakenburg). Tijdens de uitvoering van deze kartering werd geen toe

stemming verkregen om een terrein ten noorden van de rijksweg A I te betreden.

Aangezien de provincie in 1997 deze gronden inmiddels had verworven en

gezien de hoge archeologische verwachting van dit gebied, werd alsnog aan RAAP

opdracht verleend bedoelde percelen (2 ha) door middel van grondboringen te

karteren. De bouwvoor en toplaag bestonden uit licht veraard veen met houtres

ten en op sommige plaatsen gemengd met licht zandige klei. Tussen de 35 en 75

cm diep gaat het veen abrupt over in een lichtgrijs zand. In dit pleistocene zand

werden geen aanwijzingen voor bodemvorming aangetroffen. Archeologische

sporen ofvondsten werden evenmin gevonden, hetgeen nader onderzoek hier ter

plekke niet noodzakelijk maakt.

Literatuur

• H.C.I. VISSCHER, Archeologisch onderzoek N-199. Verslag vooronderzoek oriënterend booronderzoek
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DOORN

DE BILT .:. Wilhelminalaan 20 A. VAN ROOIJEN

Vondsten van menselijke skeletdelen, gedaan in 1991, werden door de heer Ver

nooij in 1997 gemeld. De vondstomstandigheden zijn curieus: een konijn heeft

de resten in de achtertuin opgegraven. Op basis van de schedel en kaakresten

wist Tj. Pot te reconstueren, dat het gaat om één (?) volwassen menselijk indivi

du van tenminste 45 jaar, mogelijk vrouwelijk.

Ongetwijfeld is er een verband met het Vrouwenklooster, waarvan ook bij de

nieuwbouw op het KNMI-terrein overblijfselen zijn gevonden.

Zie hiervoor de Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995.

DOORN .:. Dorpsstraat 55 A. VAN ROOIJEN

A. de Graaff meldde bij de ROB in december 1997 de vondst van een oud gewelf

volgestort met zand en puin achter een woonhuis. Er werd de mogelijkheid van

een waterkelder geopperd. Bij nader onderzoek van het gewelf, dat door de huis

eigenaar was blootgelegd, bleek het inderdaad een waterkelder van ca 0,8 x 1,1 x

1,3m. Het bouwhistorisch object is opgetrokken uit rode baksteen van 22/23 x

II x 3,5/4cm. Het dateert uit ongeveer 1700. Het aanliggende woonhuis dateert

uit de 18de eeuw maar is op een ouder fundament opgetrokken. De kelder dien

de om het hemelwater op te vangen, dat daarna in het woonhuis kon worden

opgepompt. De zwarte aanslag op de stenen van het gewelf wijst op een tijdelijk

gebruik als beerput. De waterkelder is tot halve hoogte van binnen met

plavuizen bekleed.

DOORN .:. Maartenskerk J.P. TER BRUGGE

In verband met restauratiewerkzaarnheden in de Nederlands-hervormde Maar

tenskerk van Doom werden onder de plavuizenvloer van de toren meerdere

gepolychromeerde stenen sculptuurfragmenten aangetroffen, die samengesteld

onderdeel uitmaken van zes reliëfs van ca 65xIIO cm. De reliëfs tonen religieuze

voorstellingen, waarvan vooralsnog de Judaskus en Veronica met de Zweetdoek

geïdentificeerd konden worden, en beeldondersteunende elementen zoals zui

len, kapitelen en balusters. Het materiaal dateert op kunsthistorische gronden

van rond 1525. Enkele brokstukken met de afbeelding van een knielende ridder

en een vrouw zijn onbeschilderd en dateren mogelijk nog uit de late 15de eeuw.

Hoogstwaarschijnlijk zijn de voorstellingen na de Reformatie uit de Maartens-
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kerk verwijderd en gebruikt als plaveisel voor de torenvloer. De ogen, neus en

mond van de personen zijn voordien uitgehakt. De reliëfs zijn gemaakt van

Baumberger kalksteen uit de omgeving van Münster (Dld).

Beschilderde sculpturen uit deze periode zijn uit Nederland zeer zeldzaam,

nadat de Beeldenstorm in en na 1566 rondwaardde. In Doorn zijn de beelden en

schilderingen rond 1585 verwijderd.

De brokstukken zijn door de ROB gelicht en worden sindsdien gedocumenteerd

en gerestaureerd door de Stichting Restauratie Atelier Limburg in Maastricht. De

coördinatie van dit project ligt bij dhr. R. Meijers (ROB) en is een samenwer

kingsproject tussen ROB, Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Instituut

Collectie Nederland. Gestreefd wordt naar een geschikte expositieruimte in de

provincie, zo mogelijk in de Maartenskerk zelf.

DRIEBERGEN .:. Landgoed Bomia P.K.J. VAN DER VOORDE

In 1996 is de Werkgroep Zandgronden van de AWN begonnen met een inventa

risatie en inmeting van de sporen van het Franse Kamp. In dit gebied zijn deze

sporen beter bewaard dan in het aangrenzende gebied van Staatsbosbeheer Aus

terlitz omdat er minder rigoreuze grondbewerking is toegepast. Dit onderzoek

wordt voortgezet.

DRIEBERGEN .:. Rijsenburg A. VAN ROOIJEN

Een aantal boringen door P. van der Voorde en A.M. van Bommel bij het gebied

ten oosten van de Kromme Rijn aangeduid als 'De Woerd' leverde geen aanwij

zingen op voor een archeologische waarde.

HOUTEN .:. Beusichemseweg A. VAN SCHIP

Als uitvloeisel van de uitbreidingsplannen van de gemeente Houten werd door

de Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer in maart 1996 begonnen met een

opgraving op de Beusichemseweg. Al in 1985 waren op die plaats sporen gevon

den van middeleeuwse bewoning. Ook nu werd, naast recente scherven, veel

middeleeuws materiaal aangetroffen. Grondboringen leverden echter geen enke

le aanwijzing op voor middeleeuwse bewoning. Bij een boring werd in de boor-
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kern een zwarte verkleuring waargenomen. Aanvankelijk werd gedacht aan een

gat met asresten, maar bij een proefopgraving stuitten we op een zwarte laag met

zeer veel laat-middeleeuws materiaal. Daarna werd besloten tot een systemati

sche opgraving.

In een tweetal greppels werd een groot aantal vondsten gedaan. Aardewerkfrag

menten van de types Pingsdorf, Paffrath en Andene. Bovendien werd een bijna

complete pot van het type Paffrath gevonden, naast een aantal, veelal complete ske

letten van marterachtigen. Misschien zijn deze dieren gedood vanwege hun pels.

Ook werden gebruiksvoorwerpen gevonden, waaronder ijzeren mesjes, een

bronzen halvemaanvormig gebogen voorwerp (misschien een sieraad), twee

slijpstenen, een spinklosje, een glis en een benen schaats.

Bij het uitspoelen van monsters van de greppelinhoud vonden we visschubben

en graten, fragmenten van (eenden?-)eierschalen en verkoold graan, waarschijn

lijk tarwe of een ondersoort als gerst of haver.

Omdat de meeste vondsten een huishoudelijke betekenis hadden, verwachtten

we op de resten van een gebouw te zullen stuiten. Dat gebeurde echter pas eind

oktober, toen een nieuwe put was uitgegraven. Daarin werden onmiskenbaar de

verkleuringen veroorzaakt door paalgaten aangetroffen. Ook in 1997 werd de

opgraving voortgezet. Opnieuw werd veel aardewerk en restmateriaal

gevonden, waaronder van varken, paard, koe en hond. Bij de conservering van

een van de gevonden paardenschedels kon worden vastgesteld dat het dier, na

een slag met een hamer op de zijkant van de schedel, uiteindelijk met een klap

boven de ogen was afgemaakt. Bij de twee gevonden hondenschedels werden de

twee bovenste nekwervels gevonden, terwijl de rest van skeletten onvindbaar ble

ken. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de koppen van de romp gescheiden

zijn om ze te slachten en de lichamen op te eten. Een van de hondenschedels

draagt duidelijke sporen van knuppelslagen, de wijze waarop het beest aan zijn

einde kwam.

In de vorm van grondverkleuringen werden een haardplaats, een aantal paalga

ten en afvalkuilen gevonden. In een van de diverse greppels werden grote aan

tallen stukjes eendenei aangetroffen.

Een op het oog grote bonk roest leverde na reiniging en determinatie met behulp

van röntgenstralen_~etblad_van een~lakke, ijzeren spade op. De spade kan rond

1200 gedateerd worden. Ook werd een fragment van een smeltkroes gevonden,

waarop sporen van metallisch koper zichtbaar zijn. Dit lijkt bij de verdere zo agra

risch georiënteerde vondsten niet voor de hand te liggen. Niet ver van de plaats

waar onmiskenbaar Romeinse scherven werden gevonden, vonden we een rand

stuk van een waarschijnlijk eveneens Romeinse vijzel.
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HOUTEN .:. Schalkwijk REDACTIE

Aan de Ramweg in Schalkwijk werd door leden van de Archeologische Werk

groep Schalkwijk een kleine medaille gevonden. Het bleek een benedictusme

daille uit de 18de eeuw. Aan de ene zijde staat het Benedictuskruis afgebeeld met

de letters CSSML,NDSMD die tesamen een Latijnse spreuk vormen: Crux Sacra Sit

Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux (=het heilige kruis zal mijn licht zijn, geen

draak die mij verleidt).

De andere zijde is gesierd met een afbeelding van de heilige Benedictus zelf met

de tekst Crux S.P. Benedicti.

De medaille, zo werd gedacht, beschermde tegen toverij en heksen. Als het vee

ziek was of een koe geen melk meer gaf, diende de medaille in water gelegd te

worden. Met dat water moest vervolgens het vee gewassen worden om weer

gezond te worden. Op het sterfbed gaf een benedictusmedaille rust, in een kerk

toren bewaard beschermde hij tegen onweer.

HOUTEN .:. Veerwagenweg A. VAN ROOIJEN

Ter plekke van het nieuwe zwembad werd naar aanleiding van vondsten van

grote botfragmenten, houtskool, mortelresten, spijkers en middeleeuws aarde

werk op twee plaatsen in de bouwput een nader onderzoek ingesteld. Dit gebeur

de met toestemming van A. Russel van het Bureau Bouwcoärdinatie Nederland

BV te Houten. De conclusie van het onderzoek was, dat het terrein in de periode

na 1400 minstens 0,8 m is opgehoogd. De vondsten waren uit deze ophogings

laag afkomstig.

HOUTEN .:. Zuid (Vinex) J.P. TER BRUGGE

In 1997 werd een aanvang genomen met het opgraven van de gewaardeerde loca

ties, die niet voor behoud in aanmerking kwamen. Het betreft een drietal grote

locaties ter weerszijden van de Binnenweg bij het gehucht Loerik, ten zuidoosten

van Houten. Hier wordt de Vinexlocatie Houten-Zuid gerealiseerd, die voorziet

in de bouw van enkele duizenden woningen, de aanleg van verblijfs- en recre

atieruimten en infrastructuur. Een vierde, een beschermd archeologisch monu

ment in de binnenbocht van de Binnenweg, wordt in de nieuwe stedebouwkun

dige structuur ingepast en ingericht als openbaar groen, terwijl een vijfde locatie

van zeer hoge waarde door middel van ophogingslagen behouden kan blijven.
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Het onderzoek, dat in 1998 wordt gecontinueerd, leverde uitgebreide sporen uit

de IJzertijd, Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen op, die een goed inzicht

bieden in het toenmalig gebruik van het landschap en de wijze waarop men

woonde. Aangezien het archeologisch onderzoek hier nog niet voltooid is, wordt

voor een overzicht van de resultaten verwezen naar de archeologische kroniek

over 1998-1999 (nog te verschijnen).

In het zuidelijk deel van de Vinexlocatie werd aan de Hoogdijk een tweetal grote

terreinen op basis van eerder waarderend onderzoek definitief wettelijk

beschermd.

literatuur
• S.G. van Dockum, 'Houten-Zuid', in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995

(Utrec.ht 1998) 66

LANGBROEK .:.. Hindersteyn J.P. TER BRUGGE

Dhr. H.J.E. van Beuningen meldde de vondst van enig middeleeuws aardewerk,

gedaan na voltooiing van ontgrondingswerkzaamheden langs de Langbroeker

Wetering, tegenover kasteel Hindersteyn. Het bevond zich in de afdekkende klei

laag, net boven de scheiding met het onderliggende veen. Het vondstmateriaal

betreft scherven van kogelpot- en Paffrath-aardewerk en een Andennescherf uit

de I2de eeuw. Archeologische sporen zijn niet waargenomen, zodat over de aard

van de vindplaats verder weinig te melden valt. Het vondstmateriaal is bereid

willig afgestaan aan het provinciaal depot voor bodemvondsten.

MAARTENSDIJK ..:. Westbroek REDACTIE

In de zomer van 1996 vonden twee boeren in hun boomgaard een terracotta

kleurige steen van 10X15 cm. Zij herkenden tot hun verrassing daarin een meis

jeskopje. De steen werd meegenomen en thuis schoongemaakt. Na enige

omzwervingen kwam de steen terecht bij het Archeologisch en Bouwhistorisch

Centrum in Utrecht, waar hij werd herkend als een haardsteen. Zo'n haardsteen

werd tegen de achterwand van een schouw gemetseld. De gevonden steen bleek

in Antwerpen rond 1550-1560 gemaakt te zijn. Na 1625 raakten haardstenen uit

de mode en kwamen gietijzeren haardschermen in de mode.

Op de plek waar de steen werd gevonden, heeft in de relevante periode geen

bebouwing gestaan. Wel is daar als eens eerder een zilveren munt uit Gelre van
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1681 gevonden. Het is onduidelijk hoe de steen daar is terechtgekomen. Welis

waar is er ooit grond opgebracht uit Zeist, maar het is onduidelijk of in het 17de

eeuwse Zeist sprake is geweest van zulke haardstenen.

Literatuur

• M.L. DE RAADT-NaLST TRENITÉ, 'Unieke vondst in Westbroek', St. Maerten (1997) 16, II-I2

NIEUWEGEIN .~. Galecopperdijk 19 R. VAN DER MARK

In de loop van 1996 en 1997 is een aantal waarnemingen verricht bij de bouw

activiteiten in het gebied Galecop. Dit gebied bevindt zich in het noorden van de

gemeente Nieuwegein (zie ook Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994

1995). Hierbij is een aantal vindplaatsen uit de nde tot en met de 13de eeuw gelo

kaliseerd. Deze vindplaatsen bevonden zich langs de Galecopperdijk en dateren

uit de ontginningsfase van het gebied. Er was helaas weinig ruimte om archeo

logisch onderzoek te doen. Wel valt te veronderstellen dat de bewoning uit die

vroege fase waarschijnlijk bestond uit lintbebouwing. Opvallend daarbij is, dat de

bewoning zich alleen aan de westzijde van de Galecopperdijk bevond. Er is in die

periode dus sprake van eenzijdige lintbebouwing.

Slechts een van deze vindplaatsen kon nader bestudeerd worden. Dit was het per

ceel Galecopperdijk 19. Op dit perceel stond de monumentale boerderij Het Mis

verstand, die in januari 1997 door brand werd verwoest. De boerderij lag op een

kunstmatige verhoging. Eerdere waarnemingen en grondboringen toonden

bewoningssporen aan uit de 12de en 13de eeuw. Het vondstmateriaal bestond uit

Pingsdorf, Paffrath, proto-steengoed en kogelpot-aardewerk.

Na een bouwhistorisch onderzoek naar de resten van de boerderij en de bijgebou

wen zijn de overblijfselen gesloopt tot het niveau van de fundamenten, om zo de

eventuele archeologische sporen zo min mogelijk te beschadigen. Dit niveau vorm

de tevens het eerste archeologische vlak voor een proefonderzoek, waarbij de resten

van een 17de-eeuwse stenen voorganger werden aangetroffen. In die periode was

ook het rechthuis van Galecop in dit pand gevestigd. Na een aantal bewoningslagen

zijn er resten aangetroffen van een houtbouw-fase uit de 13de eeuw. Aangezien de

ondergrond uit veen bestond en onder de grondwaterspiegel lag, waren de houten

palen en een deel van het vlechtwerk van de wanden nog intact.

Geld- en tijdgebrek noodzaakten echter om het onderzoek af te ronden.

Thans wordt getracht het terrein in te passen in de toekomstige planontwikkeling

van het gebied.
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NIEUWEGEIN .:. Huis De Wiers R. VAN DER MARK

In de winter van 1997-1998 is er archeologisch onderzoek verricht naar de resten van

de 17de-eeuwse buitenplaats De Wiers. Dit gebeurde op initiatiefvan de gemeente Nieu

wegein met medewerking van de ROB. De werkzaamheden werden ondersteund door

de Werkgroep Archeologie van de Historische Kring Nieuwegein. Aanleiding vormde de

voorgenomen sanering van het terrein en de aanleg van een jachthaven. Het gebied

maakt deel uit van de locatie Vreeswijk Noord.

Bovengronds restte van het Huis De Wiers alleen nog het souterrain. De boven

bouw van het huis is in I946 gesloopt om plaats te maken voor een machinefa

briek. Sinds I894 heeft het terrein een industriële bestemming gehad. Belang

rijke doelstelling bij het onderzoek was het in kaart brengen van de I7de-eeuwse

aanleg rond het huis, zoals grachten, bijgebouwen en voorterrein. Daarnaast

werd getracht oudere bewoningsfases op het terrein vast te stellen.

Dat die oudere bewoning er geweest is, wordt ingegeven door aanwijzingen in

historische bronnen. Zo wordt verondersteld dat het vroeg-middeleeuwse Vrees

wijk in dit gebied heeft gelegen. Tevens is bekend dat de bouwheer van De Wiers,

Willem Ploos van Amstel, voor de bouw van het huis in bezit was van een hof

stede die sinds de Middeleeuwen behoorde tot het goederencomplex van het

kapittel van Oudmunster. Ploos van Amstel was kanunnik bij dit kapittel.

Bij het archeologisch onderzoek zijn echter geen vondsten of sporen van voor

I653 aangetroffen. De hofstede die Willem Ploos van Amstel in dit gebied reeds

bezat moet de omgrachte boerderij De Oude Wiers geweest zijn, die in de jaren

'70 is gesloopt. De oudste vermelding van deze hofstede dateert uit de I3de eeuw:

bij de sloop van de Oude Wiers zijn archeologische vondsten gedaan uit die

periode, wat deze veronderstelling ondersteunt.

Bij het onderzoek rond De Wiers kwam al snel naar voren dat een groot deel van

de I7de-eeuwse aanleg rond en voor het huis nog in de bodem aanwezig is. Alleen

de westzijde van het terrein was verstoord door een daar gelegen hellingbaan. Blij

kens de kadastrale minuut van hier een deel van de en van de tuin

aanleg. Bij de sanering in maart I998 zijn nog wel resten van een slingervijver

aangetroffen. Het terrein ten noorden, zuiden en oosten bleek grotendeels onver

stoord. Het is op die plaatsen de laatste eeuw alleen opgehoogd. De omgrachtin

gen, de brug naar het voorterrein en het eiland waarop het huis stond zijn hier nog

goed te herkennen. Het eiland was rechthoekig en bestraat met IJsselsteentjes en

omgeven door een kademuur. De muur lag 4 m uit de gevel van het huis en was

nog geheel intact. Aan de oostzijde lag een smalle, droge gracht met in het mid

den een brug over de gracht. Aan weerszijden van de brug lagen trappen, die via

het hoger gelegen voorterrein toegang gaven tot het kasteeleiland.

Aan de noord- en zuidzijde van De Wiers is een deel van de oorspronkelijke
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gracht teruggevonden. Aan de noordzijde was de gracht verstoord door een

insteekhaven die in de jaren '30 is aangelegd. Aangezien bronnering vanwege de

bodemverontreiniging hier niet mogelijk was, is dit deel niet strategrafisch

onderzocht en ontbreekt archeozoologisch en botanisch materiaal. Wel zijn

enkele profielen gezet door de oorspronkelijke gracht. Belangrijk resultaat was

het vinden van een houten beschoeiing uit het einde van de 18de eeuw. Die

beschoeiing is aangelegd omdat de erachter gelegen stenen beschoeiing en de

qde-eeuwse bestrating deels waren ingestort en verzakt. De stenen beschoeiing

en de bestrating op het eiland zullen rond die tijd zijn afgedekt met een kleilaag.

De ruimte tussen de 17de- en 18de-eeuwse beschoeiingen was opgevuld met

huishoudelijk afval uit de periode 1780-18ro. Tijdens de sanering is aan deze

zijde ook een vondstcomplex uit de tweede helft van de 17de eeuw aangetroffen.

Het materiaal is dus te onderscheiden in twee afzonderlijke, gesloten vondstcom

plexen. Belangrijke vondsten waren porceleinen serviesgoed, vroeg-industrieel aar

dewerk, steengoed en huishoudelijk roodbakkend aardewerk. Andere materiaal

groepen waren leer (schoeisel), textiel, glas, hout en metaal. Opmerkelijk waren een

17de-eeuwse spreeuwenpot en een afdekplaatje voor zo'n pot, een tweetal roemers,

bestek, een haalijzer, zalfpotjes, borden en een bodem van een duigenbakje.

De gracht aan de zuidzijde is tijdens de sanering bekeken. Ook hier zijn weer de

beschoeiingen uit de 17de- en de 18de eeuw gevonden. Ook kon het fundament

van de 17de-eeuwse kademuur bekeken worden. De muur was gefundeerd op

een eikenhouten funderingsplaat, waaronder eiken palen waren geslagen. Aan

de zuidzijde werd nauwelijks vondstmateriaal aangetroffen. Blijkens oude afbeel

dingen bevonden zich aan deze zijde geen ramen of deuropeningen. Aan de

noordzijde is wel een - dichtgemetselde - deuropening zichtbaar. Die deur gaf

toegang tot de erachter gelegen keuken en spoelkeuken. De gracht rond het huis

varieerde van Ia tot 12 m breed.

Direct ten oosten van het huis is het voorterrein opgegraven. Dit plein bestond

uit een rechthoekig, ommuurd terrein van 28X42 m. Deze ommuring bleek tot

een een hoogte van 3-4 m nog intact te zijn. Ook deze muur is gefundeerd op een

eikenhouten plaat met daaronder houten palen. Aan de landzijde had de gracht

rond het huis en het voorterrein een palen beschoeiing, waartussen vlechtwerk

van wilgentenen.

Het geheel viel binnen een rechthoekige omgrachting, die ook het huis omgaf.

Dit terrein lag ca 1,5 m hoger dan het oorspronkelijke maaiveld rond het complex.

De gracht hier had een breedte van 5-6 m. Het voorterrein was aan de huiszijde

afgesloten door een droge gracht. Het huis was toegankelijk via een gemetselde

boogbrug en een hardstenen bordestrap, die in fragmenten is teruggevonden. De

oostzijde, de zijde van de Wierselaan en de oorspronkelijke oprijlaan, werd afge

sloten door een rechthoekig poortgebouw. Van dit poortgebouw zijn de funda

menten aangetroffen. Een deel van de functionele indeling was hieruit

nog te herleiden.
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Vanaf de Wierselaan was het terrein toegankelijk via een gemetselde boogbrug,

waarvan resten zijn opgegraven. Het betreft een 17de-eeuwse boogbrug met een

overspanning van 3>4 m.

Uit de profielen van het voorplein waren voor een deel het oorspronkelijke maai

veld en ook de bodembedekking van het plein af te leiden. Het plein was deels

opgehoogd met grond die uit de gracht afkomstig was. Op het voorterrein zijn

een 18de-eeuwse pompput en aan de zuidzijde een boenhuis met hardstenen

boenstoep gevonden.

Aan de voorzijde van het huis is een aantal 17de-eeuwse bouwfragmenten verza

meld tussen het afbraakmateriaal. Het gaat om fragmenten van het hardstenen

bordes, de trappartijen, profielstenen van daklijsten en vensters, hang- en sluit

werk en muurankers. Bij het poortgebouw zijn enkele 17de- en 18de-eeuwse

vondsten gedaan. Uit de ophogingslaag van de droge gracht voor het huis kwa

men laat-19de-eeuwse vondsten te voorschijn. Opmerkelijk waren twee qde

eeuwse hardstenen sluitstenen van de pilaren van een van de hekken rond het

huis, waarin de naam van het huis was uitgehakt.

Bij de opgraving is een groot deel van de hoofdstructuur van het tussen 1652

1654 in opdracht van Ploos van Amstel gebouwde huis De Wiers teruggevonden.

Dit vormt de kern van de buitenplaats, zoals die door de Utrechtse architecten

Ghijsbert Theunisz. van Vianen en Peter Jansz. van Cooten is gebouwd.

De architectuur is een voorbeeld van het Hollands classicisme. Ook sporen van

de latere verbouwingen door de familie Van Westrenen zijn aangetroffen.

Het huis is een van de weinige reste~ende sporen van de vele kastelen en bui

tenplaatsen, die ooit in Nieuwegein hebben gestaan. Daarom worden de resten

zo veel mogelijk gespaard en ingepast in de herinrichting van het terrein.

RHENEN .:. Achterberg West J.P. TER BRUGGE

Op basis van de aanvullende archeologische inventarisatie door archeologisch

adviesbureau RAAP in 1995 op de locatie Achterberg West (zie de Archeologische

Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995 p. 9°-92) werden in 1996 door de ROB

twaalf proefsleuven gegraven als waarderend aanvullend onderzoek (AAO). Doel

van dit onderzoek was de archeologische waarde van de ten noorden van de

Bovenweg aangetroffen middeleeuwse nederzetting en het grafveld vast te stel

len in het kader van het bestemmingsplan Achterberg West. Het grafveld dateert,

gezien de bijgiften, uit de 6de/7de eeuw, de nederzetting tussen de 8ste/9de tot

in de 12de/13de eeuw. Waarschijnlijk is de nederzetting de rechtstreekse voor

ganger van het huidige gehucht Achterberg.

Hoewel het onderzoek nog niet geheel is uitgewerkt, is wel duidelijk dat in het graf-
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veld zowel crematies als inhumaties voorkomen. Van de begraven skeletten zijn

__________ . ~~n resten bewaard gebl~~~E-,---~aa!_~ij_~~~~~herkenbaaraan de grafkuil~_n en bij
giften. De crematieresten waren bijeen verzameld in urnen aangetroffen. Het graf

veld meet ca 30 bij 40 m en bevat vermoedelijk ongeveer 40 graven. Vroeg-mid

deleeuwse grafVelden zijn in de gemeente Rhenen geen onbekend fenomeen.

De aard van de grafvondsten, omvang en conservering van de grafvelden lopen ech

ter sterk uiteen. Dit maakt het mogelijk inzicht te verkrijgen in de toenmalige socia

le opbouw of grafrituelen. Het grafveld in Achterberg neemt daarbij een belangrij

ke plaats in, gezien de relatief goede conservering, gaafheid en omvang.

De ten zuidoosten van het grafveld gelegen nederzetting bestond uit grondsporen

van gebouwen (woningen, stallen en/of schuren). Eveneens zijn enkele ontwate

ringgreppels aangetroffen, die zich net als de paalsporen als donkere sporen in de

lichte ondergrond aftekenden. De datering is gebaseerd op het aardewerk dat in

de grondsporen is aangetroffen. De begrenzing van het terrein kon voor een deel

worden vastgesteld. Aanvullend onderzoek door middel van boringen in 1997

completeerde de begrenzing, waarmee de totale oppervlakte op ca 75x30 m

bepaald kon worden.

De gemeente Rhenen heeft de stedebouwkundig ontwerper op basis van deze

aanvullende gegevens opdracht gegeven de gewaardeerde terreinen in het inrich

tingsplan te integreren.

literatuur

• T. VAN DRUNEN, 'Archeologie in Achterberg', Oud-Rhenen (I996) ongenummerd, 28-32

RHENEN Berghoeve A. VAN ROOIJEN

Mw. L. Delfin trok in het archief van Veenendaal de vondstgegevens na van een

mogelijk vroeg-middeleeuws kerkje ten noorden van de steenfabrieken. De plaats

is slechts bij benadering bekend, omdat die bij de vondstrnelding van A.P. de

Kleuver ontbreekt. In het Nieuw Veenendaals Dagblad van 1955 bleek sprake van

'buitengewoon grote bakstenen ... , zware dakpannen en tegels van basaltlava'.

De bakstenen werden gedateerd 'rond het begin 14°0' (sic). De Kleuver nam aan

dat het de resten zijn van de kapel als afgebeeld op het beroemde schilderij voor

stellende de inname van Rhenen in 1499 door de hertog van Gelre.

Op basis van het archiefonderzoek kan worden vastgesteld dat van een vroeg

middeleeuws kerkje geen sprake was. Of het laat-middeleeuwse bouwsel een

kapel was, zal wel nooit meer achterhaald kunnen worden.
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RHENEN .:. Cuneraheuvel J.P. TER BRUGGE

De gemeente Rhenen verlaeeg van de minister van OC&W jROB vergunning om

de 12 kwijnende linden op het beschermde archeologisch rijksmonument 'Cune

raheuveljCunerabergje' uit te graven en te vervangen door nieuwe exemplaren.

Aangezien op dit terrein resten van de aan de heilige Cunera gewijde kapel uit de

late Middeleeuwen en mogelijk ook resten van het vroeg-middeleeuwse grafvan

deze heilige zijn beschermd, werd het uitgraven van de boomstobben door de

ROB als voorwaarde voor vergunning opgenomen. Namens de ROB voerde dhr.

A. van Rooijen, assistent van de provinciaal archeoloog, dit onderzoek uit.

In totaal werd 37 m2 tot op een diepte van 80 cm onderzocht, hetgeen neerkomt

op circa 20% van de totale oppervlakte. Het onderzoek maakte duidelijk dat in

ieder geval het noordelijk deel van de Cuneraheuvel een onderdeel van de

Utrechtse Heuvelrug is en niet een primair door mensenhanden opgeworpen

hoogte betreft. Het bodemarchief bleek in het verleden reeds zwaar aangetast,

recentelijk nog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de graafwerkzaarnhe

den werd veel los puin gevonden, dat waarschijnlijk aan de kapel heeft toebe

hoord. Bakstenen in verband werden echter niet aangetroffen. Verder werd

divers schervenmateriaal verzameld uit de Middeleeuwen en post-Middeleeu

wen, maar ook uit de IJzertijd. Dit materiaal bevond zich evenmin in de oor

spronkelijke context, zodat geen uitspraken kunnen worden gedaan over de aard

van eventuele grondsporen. Hoewel het beschermde monument een hoge sym

bolische en cultuur-historische waarde heeft, moest geconstateerd worden dat

het bodemarchief zwaar aangetast is.

RHE NEN .:. Signaleringen en vondstmeldingen

In januari 1997 meldde L. Delfin, namens J. Mom, de vondst van Romeins mate

riaal uit een bietenkuil aan de Stokweg. Omdat ter plekke al vaker vondsten zijn

gedaan die mogelijk op een Romeins graf wijzen, stelde J. Mom voor om een

beperkt onderzoek in te stellen. Het terrein is niet bedreigd en heeft nog geen

archeologische waardebepaling. Het onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.

Eveneens via L. Delfm meldde J. Mom de vondst van een vroeg-middeleeuwse

verbrande munt op een braakliggend terrein, waar woningen voor nieuwbou;.'

waren gesloopt.
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SOEST

DE RONDE VENEN .:. Wilnis A. VAN ROOIJEN EN P.e. GRUNDMANN

De Archeologische Werkgroep van de historische vereniging De Proosdijlanden ver

werkte onder leiding van P. Hoogers de vondsten van de noodopgraving aan de

Dorpsstraat 24-26 in Wilnis, die in 1996 plaatsvond. Aan de Dorpsstraat, op een

plek waar ooit een boerderij stond, werd de rond 1890 gebouwde lagere school, die

door brand in 1995 zwaar beschadigd was, afgebroken. Behalve fundamenten van de

boerderij die er rond 1800 gebouwd is werden ook oudere fundamenten aangetrof

fen. Op het oorspronkelijke veen werden brandplekken gezien, waarbij bovendien

vele scherven en munten werden gevonden. Een deel van die vondsten bevond zich

in het ophogingsmateriaal, dat van elders is aangevoerd. Onder de munten bevond

zich een zilveren rijder uit ca 1680. De vondsten zijn tijdelijk ondergebracht in een

buurthuis in Amstelveen en worden nog nader onderzocht.

Literatuur

• H. LEFERS, 'De opgraving in Wilnis. Een historisch overzicht', De Proostkoerier II (1996) 4, 13-14

SOEST .:. Noordelijke Eng T.P. TER BRUGGE

Op advies van de ROB voerde RAAP in opdracht van de gemeente Soest in 1996 een

inventarisatie uit in het bestemmingsplangebied Noordelijke Eng. De voorgeno

men woningbouw zal hier gaan plaatsvinden op een middeleeuws akkercomplex

(eng) dat de Soester stuwwal overdekt. Misschien bevond zich onder de eng-opho

gingspakketten een goed geconserveerd bodemarchief De uitgevoerde grondbo

ringen wezen uit dat een belangrijk deel van de oorspronkelijk aanwezige eng of

esdek door secundaire verstoring was aangetast, net zoals de top van de onderlig

gende stuwwaltop. Vermoedelijk is een deel van het terrein in de laatste eeuwen

ontgrond, met zandwinning als doel, terwijl het zuidwestelijk deel door een (voor

malige) autosloperij is aangetast. Slechts in het hooggelegen noordoostelijk deel

van het terrein werd een restant van een esdek aangetroffen, waaronder nog een

restant van het oorspronkelijk bodemprofiel. Aangezien een dergelijk profiel de

grootste kans op archeologische sporen geeft, werd hier een vijftal 'megaboringen'

gezet. Dergelijke boringen hebben een relatiefgrote diameter, met als doel de opge

boorde grond te kunnen zeven. Fijn gefragmenteerd nederzettingsafval en resten

van vuursteenbewerking kunnen hierbij als zeefresidu over blijven en een duidelij

ke aanwijzing voor een vindplaats vormen. Het op de Noordelijk Eng gezeefde

materiaal (maaswijqte 4 mm) leverde echter hiervoor geen aanwijzingen op.

Literatuur

• LA. SCHUTE, Gemeente Soest. Archeologisch onderzoek ten behoeve van het Bestemmingsplan Noordelijke

Eng, eerste herziening, RAAP-rapport 24 (Amsterdam 1996)
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UTRECHT Buurkerkhof H.L. WYN1A EN C.A.M. VAN ROOIJEN

Van 8 tot en met 14 mei 1996 vond er op het Buurkerkhofeen kleine opgraving plaats.

Dit onderzoek was noodzakelijk omdat er een transformatorhuisje van de REMU - van

uit esthetische overwegingen ondergronds - werd geplaatst. De werkzaamheden werden

in harmonieuze samenwerking met de REMU uitgevoerd. Hoewel het om een klein

onderzoek ging waren de verwachtingen vooraf hooggespannen. Dit omdat het Buur

kerkhofin een historisch belangrijk gebied ligt.

Gedurende het onderzoek bleek het mogelijk om door middel van grondborin-

gen enkele waarnemingen aan_~~E~!Uurlijkeondergrond te doen. ~?~~_~~!?_~ _
cm +NAP ging een zandlaag in zaveligere afzettingen over die tot circa 130 cm

+NAP reikten. Daarop lagen zavelig-humeuze lagen met daarin Romeins aarde-

werk en metaalslakken, een aanwijzing voor metaalbewerking in de hier ver-

moede vicus uit de Romeinse periode. Waar de bovenzijde van de Romeinse

lagen precies ligt is niet helemaal duidelijk, omdat slechts op twee punten een

dieper stekend kijkgaatje is gemaakt. Op de ene plaats ligt tussen de 175 en de 185

cm +NAP een laag schone klei op de Romeinse lagen, terwijl op een andere

plaats verstoringen met Romeins aardewerk, rond de 200 cm +NAP worden afge-

dekt door Karolingische lagen. Van de Merovingische periode is geen enkel

spoortje of scherfJe gevonden.

De Karolingische lagen waren zowel in het profiel als het vlak goed herkenbaar.

Het is overigens voor het eerst dat in dit gebied bij een opgraving duidelijke spo

ren uit de Karolingische tijd zijn aangetroffen. In de jaren '30 is door Th. Haak

ma Wagenaar onderzoek verricht naar de funderingen van de Buurkerk waarbij

ook Karolingisch materiaal is aangetroffen. De context waarbinnen dit aardewerk

is aangetroffen is niet duidelijk.

Hoewel in de meeste kuilen van Karolingische oorsprong ook wel Romeins aar

dewerk zat, was de hoeveelheid Karolingisch materiaal opvallend.

Waar het aardewerk betreft gaat het eigenlijk om drie soorten. Allereerst Badorf

aardewerk dat vooral tussen 775 en 850 gedateerd wordt. Ten tweede werden

resten van zogenaamde Karolingische bolpotten gevonden, te dateren tussen

725 en 850. Als laatste werden nogal wat scherven van grofgemagerde kogel

pot gevonden. Deze laatste groep is moeilijk nauwkeurig te dateren

(8ste-1ode eeuw), maar past qua periode zeer wel bij de hiervoor genoemde

aardewerk soorten.

In de Karolingische lagen en kuilen werden nog enkele spectaculaire vondsten

gedaan. Allereerst dient een fragment van een beeldje van een Romeins moeder

godin vermeldt te worden. Dit fragment was determineerbaar doordat in Worms

een compleet exemplaar van een identiek beeldje bekend is.
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Deze Romeinse terracotta beeldjes werden (vermoedelijk in grote aantallen) in

mallen vervaardigd, fragmenten ervan zijn dan ook goed aan een figurine

toe te schrijven.

Een tweede aansprekende vondst, maar nu wel Karolingisch, was een brokje

barnsteen. Hoewel er geen duidelijke bewerkingssporen zichtbaar waren, is het

toch niet ondenkbaar dat dit een stukje afval van barnsteenbewerking is.

Deze aanname werd opgeroepen door de vondst van diverse fragmenten van her

tengewei. Het gaat hier vooral om de punten en kransen van het gewei. Deze uit

einden waren niet bruikbaar voor het vervaardigen van producten en worden dan

ook vaak als restafval aangetroffen. Een bekend product dat van hertegewei werd

gemaakt is de (luizen)kam.

Al deze voor Utrecht meer dan spectaculaire vondsten bij elkaar genomen, kan

geconstateerd worden dat onder of in de buurt van het Buurkerkhof een Karo

lingische (ambachts?)nederzetting heeft gelegen.

Daar waar door latere begravingen en kuilen de bodem niet verstoord was, lag

bovenop de Karolingische lagen een 10 cm dikke beige kleilaag. Deze schone

kleilaag lag op circa 215 cm +NAP.

Bovenop de kleilaag lagen enkele horizontale venige/humeuze lagen, waarin

naast een weinig Romeins en Karolingisch materiaal vooral rrde- en I2de-eeuw

se scherven zijn gevonden. Een opmerkelijke vondst uit deze lagen is een

Romeinse biconische slingerkogeL Er zijn ook twee mest(veen?)kuilen met daar

in wat rrde- en I2de-eeuws materiaal door de eerder behandelde kleilaag en de

Romeinse en Karolingische lagen heen gegraven. Verder zijn geen bewonings

sporen uit deze periode gevonden.

Rond de 280 cm +NAP beginnen de 13de- en I4de-eeuwse lagen van waaruit ook

een mest(veen)kuil en een paalkuil zijn ingegraven. De genoemde lagen gaan

over in de verrommelde bovengrond, die tot het straatniveau van 520 cm boven

+NAP reikt.

De bovengrond was mede vergraven ten behoeve van een groot aantal skeletten

die op het Buurkerkhofliggen. Omdat aangenomen mag worden dat er vele eeu

wen begraven is, kunnen de skeletrestanten moeilijk gedateerd worden. Het

bleek bovendien dat de meeste begravingen verstoord waren, zodat geen strati

grafie meer zichtbaar was. Daarnaast is de kans groot dat de oudste begravingen

tussendoor geruimd zijn. Het enige dat vastgesteld kon worden is dat de onder

zijde van de diepste begravingen rond de 240 cm +NAP lag. Aangezien de 13de

en 14de-eeuwse lagen rond de 280 cm +NAP beginnen, zullen de nu gevonden

skeletten niet van voor die tijd zijn. Dan hadden de skeletten toch minimaal 40

cm dieper moeten liggen.

Een laatste aardige vondst betrof het betonnen fundament van een zogenaamde

kooipaal dat vlak onder het straatniveau lag. Aan deze paal hingen begin deze

eeuw de toen nog bovengrondse telefoonkabels.
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Msluitend kan geconcludeerd worden dat van vooral de Karolingische periode

overtuigende restanten van activiteiten zijn aangetroffen. Van de latere Middel

eeuwen zijn grondlagen gevonden, waarvan de onderste dateren uit de nde/I2de

eeuw, met daarin enkele kuilen en vooral begravingen.

UTRECHT .:. Croeselaan C.A.M. VAN ROOIJEN.

Voor het verbreden van de Van Zijstweg werden op de hoek met de Croeselaan

de huizen met de nrs 165 en 167 gesloopt. Voor de weg daar werd aangelegd,

vond er achter de huizen een sanering van de bodem plaats. Bij het weggraven

van de olievervuiling werden in november 1996 enkele archeologische waarne

mingen en opmetingen uitgevoerd.

Het buitengebied van de stad krijgt, vanwege de interesse in de voormalige rivier

lopen, toenemende archeologische aandacht. Ook is er sinds enige jaren meer

zicht gekomen op waar buiten de binnenstad Romeinse bewoningssporen ver

wacht kunnen worden en op dergelijke sporen werd ook hier gehoopt.

De vraag naar Romeinse bewoning werd snel beantwoord: er werden geen spo

ren van aangetroffen. Wat de rivierafzettingen aangaat, bleek dat het onderzoek

precies in een met klei dichtgeslibde (rest)geul plaatsvond. De bodem van de rest

geul lag op no cm -NAP, waar het zand werd aangeboord. Vanaf de onderzijde

tot ca °NAP lag een opvulling van vette bruin-humeuze klei, waar bovenop beige

klei was afgezet. De bovenste 70 cm, tussen 150 en 220 cm +NAP, was verstoord

en/of opgebracht. De breedte van de restgeul kon niet worden vastgesteld.

Helaas werden er geen daterende vondsten gedaan. Niettemin zijn er wel aan

wijzingen omtrent de datering van de geul. In de afzettingen boven in de geul

ontbreekt namelijk het vegetatieniveau dat in de zuidelijke binnenstad met de

Romeinse periode wordt geassocieerd. Als deze waarneming juist is, dan is de

geul van in of na de Romeinse periode. Ook een geologisch vastgestelde restgeul

die iets westelijk van de hier behandelde waarneming ligt en waartoe ook de nu

aangeboorde geul lijkt te horen, wijst in die richting. Deze restgeul behoort

namelijk tot het Kromme-Rijnstelsel, dat tot in de vroege Middeleeuwen actief

was. Over het vervolg van de geul richting het oosten (de binnenstad) valt niets

met zekerheid te zeggen.
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UTRECHT .;. Donkerstraat C.A.M. VAN ROOITEN.

In april en september 1996 zijn er enige waarnemingen ter plaatse van het pand

Donkerstraat 6 gedaan. Behalve wat later middeleeuws muurwerk, werd daarbij

vooral ophogingsgrond aangetroffen. Tussen de IlO en 210 cm +NAP werd dit

door middel van enkele grondboringen aangetoond. Tot circa 420 cm +NAP kon

den de ophogingspakketten in een profiel worden vastgesteld.

Uit de ophogingsgrond kwamen tussen de 210 cm en 300 cm +NAP wat I2de- en

nde-eeuwse scherven, terwijl bovenuit ook 13de-eeuws materiaal is gehaald.

De eerste bewoningssporen bestaan uit restanten van een rommelige houtcon

structie die rond de 260 +NAP in de veenpakketten lag. Deze constructie, moge

lijk van een schuurtje, zal van in of na de 12de eeuw dateren.

Bovenop de veenpakketten, rond de 420 +NAP, ligt een aantal lemen vloeren van

rond 1300 boven elkaar. In de zijwand van het ontgravingsgat was een 13de-eeuw

se funderingsmuur herkenbaar die vermoedelijk aan datzelfde maaiveldniveau

van rond 1300 te relateren is.

De hier gedane waarnemingen wijken af van die eerder dat jaar op het vlakbij

gelegen Buurkerkhof zijn gedaan. De nu gevonden opbouw lijkt meer op de in

1996 bij het Visschersplein aangetroffen stratigrafie. Daar liggen de ophogingen

echter boven een oude restgeul, terwijl hier veeleer van een oeverwal sprake zou

moeten zijn. Deze is echter niet aangetroffen.

Opmerkelijke vondsten uit het ophogingspakket zijn een benen glis en een (half)

versierd rond

UTRECHT .:. Kromhoutkazemeterreîn C.A.M. VAN ROOITEN.

Eind 1997 is er een klein proefonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de te bouwen

studentenflats op het terrein van de Krornhoutkazerne. Het onderzoek bestond

uit een min of meer noord-zuid georiënteerde opgravingssleuf, gelegen achter

Prins Hendriklaan nr 107-109.

De opgraving werd uitgevoerd om de natuurlijke opbouw van de grond, in ver

band met oude rivierlopen, vast te leggen. Tevens werd gekeken of sporen van

Romeinse bewoning in de bodem aanwezig waren en, last but not least, was

het mogelijk dat fortificaties van het oude waterliniefort Vossegat zouden

worden gevonden.

De bovenste 35 cm grond bleken te zijn opgebracht voor de tuinaanleg van het

huidige kazerneterrein. Onder die tuingrond ligt het maaiveld van het fort Vos

segat. Op dit niveau lag een met puin en keien verhard pad, waarlangs de stom

pen van een rij dikke bomen stonden. Vermoedelijk gaat het hier om een weg die
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hoort bij de inrichting van het oude waterliniefort, van de fortificaties zelf is op

de plaats van de nieuwbouw niets aangetroffen.

Onder het genoemde pad lag een laag van ca 65 cm bruin/beige natuurlijke klei

met weer daaronder een laagje licht blauwgrijze klei/zavel van IO-I5 cm dik. Dit

laatste is vermoedelijk een oud vegetatieniveau. In dit niveau zijn geen bewo

ningssporen gesignaleerd, maar wel werd een fragment van een Romeinse tegu

la (dakpan) er in aangetroffen.

Onder dit blauwgrijze niveau lagen weer natuurlijke afzettingen. Aan de noord

zijde is nog 70 cm klei vastgesteld, terwijl aan de zuidzijde, waar het vegetatie

niveau ook 10 cm hoger lag, de grond zaveliger was.

Er van uit gaande dat het vegetatieniveau in de Romeinse periode is gevormd,

kan geconcludeerd worden dat ter plaatse ofin de directe omgeving van de opgra

ving in of na de Romeinse periode geen rivier heeft gestroomd. De klei wijst op

afzettingen in een meer komachtig situatie.

UTRECHT .:. MariaplaatsfWalsteeg C.A.M. VAN ROOIJEN EN M. STAFLEU

Het terrein langs de Walsteeg dat na de sloop van enkele panden kon worden onder

zocht maakte ooit deel uit van de Maria-immuniteit. Uit de Romeinse periode werd een

restgeul aangetroffin, maar verreweg de meeste vondsten stonden in relatie met de vijf

claustrale huizen die hier hebben gestaan, waaronder enkele prachtige mozaiekvloeren.

Ook werden nogfunderingen gevonden van de 19de-eeuwse Dominicuskerk.

De plannen voor de nieuwbouw

Sinds de sloop van de voormalige belastingkantoren langs de Walsteeg in 1992

lag het terrein aan de Mariaplaats/Walsteeg braak. Maar ook vóórdat die nood

gebouwen werden opgericht, lag het terrein al grotendeels verlaten. Dat kwam

omdat de Dorninicuskerk begin 1940 was gesloopt. De kerk was overbodig

geworden omdat er in de binnenstad te veel (rooms-katholieke) parochies waren.

Er waren plannen om op het vrijgekomen terrein gebouwen voor een medisch

instituut neer te zetten. Dit plan is echter, vermoedelijk vanwege de oorlog, niet

door gegaan. Niettemin zijn toen ook veel huizen, die deels in bezit van de

parochiekerk waren, voor deze plannen gesloopt.

Na het niet doorgaan van een eerder bouwproject, ontstonden er begin jaren '90

binnen de gemeente Utrecht nieuwe plannen om dit gebied te gaan herinrichten.

Hierbij wilde men zoveel mogelijk de oude structuur, vooral bepaald door de inrich

ting van de Maria-immuniteit, opnieuw weergeven. Als basis van de nieuwbouw

plannen zouden dus historische en archeologische gegevens dienst moeten doen.

Er waren al veel historische gegevens bekend, maar arCheologisch was op dit ter-
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rein nog niets onderzocht. Daarom werd besloten een opgraving van start te laten

gaan voordat de definitieve bouwplannen ontwikkeld werden. Bob van Reeth (archi

tect) werd aangetrokken om de oude structuur die gedurende het onderzoek bloot

kwam te liggen en de nieuwbouw in een harmonieus geheel te laten samengaan.

De vraagstellingen

De verwachtingen met betrekking tot het archeologisch onderzoek waren hoog

gespannen. Het terrein ligt tussen het voormalige ziekenhuis St. Johannes de

Deo, de Gertrudiskapel, de huizen langs het Willemsplantsoen, de Walsteeg en

de huizen langs de Springweg. Het vormt een deel van de middeleeuwse Maria

immuniteit. Verwacht werd dat het nodige van de huizen van de kanunnikken in

de bodem bewaard zou zijn gebleven. Ook bestond de mogelijkheid dat er spo

ren uit de Romeinse of vroeg-middeleeuwse periode aangetroffen zouden wor

den. Binnen de Mariakerk (in het gebouw van K&W) zijn in 1989 kuilen uit de

6de/7de eeuw gevonden, zodat ook op het zuidelijk daarvan gelegen terrein op

sporen uit die tijd werd gehoopt. Natuurlijk werd in de bodem ook gespeurd naar

sporen van rivieractiviteiten, die in Utrecht zo bepalend kunnen zijn voor de late

re structuren. Kortom de opgraving werd begonnen met een veelheid aan ver

schillende vraagstellingen en verwachtingen.

De grondopbouw

Niet geheel conform de verwachtingen werden er op het terrein riviergeulen aan

getroffen. Deze geulen en de erbij horende oeverwallen zijn er de oorzaak van dat

de opbouw van de ondergrond sterk in samenstelling varieert. In de geulen ligt,

tot het niveau waar gegraven is, vooral klei, die vaak vet en enigszins humeus is;

de oeverwallen bestaan vooral uit zand.

De geulen zijn ruim voor de Romeinse tijd ontstaan, terwijl ook de verlanding

ervan vóór de Romeinse tijd een aanvang heeft genomen. Uiteindelijk moeten de

geulen ergens voor de IOde/nde eeuw compleet verland zijn geraakt.

Dit alles is vast te stellen aan de hand van de gesedimenteerde klei (met daarin veel

schelpjes en slakjes) in de geulen. De klei geeft aan dat de dichtslibbing is gebeurd

met materiaal dat makkelijk door langzaam stromend water te transporteren is.

Op een dun laagje na, is er in de geul geen zandafzetting waargenomen.

Onderin de geulen (van onder het waargenomen niveau van 0,70 -NAP) ligt eerst

een dik pakket klei, zonder enig dateerbaar materiaal erin. Vervolgens ligt er een

dikke humeuze kleilaag, met daarin enkele Romeinse en inheemse scherven. De

onderzijde van deze laag, die in de Romeinse tijd gevormd is, ligt in het midden

van de geul rond de 0,50 -NAP. Op één plek langs de oever werd onderin de

Romeinse laag een rij paalgaatjes gevonden. Mogelijk betreft het hier restanten

van een schoeiing uit die periode. De paalgaatjes doen erg denken aan die, die op

het Visschersplein zijn gevonden.
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De aangetroffen restgeul heeft in de Romeinse tijd nog wel water gevoerd, ma~r

van stroming zal nauwelijks sprake zijn geweest.

Boven de (Romeinse) kleilaag werd weer een dik pakket klei afgezet. In de oos

telijke arm van de geulen (zie hieronder) werd ook een dun laagje zand aange

troffen. Dit laatste wijst op een kortstondige vergrote stroomsnelheid in de ver

landende restgeul.

Bovenin de jongste klei-afzettingen bevinden zich de sporen uit de IOde/nde eeuw

(zie hieronder), zodat de geulen toen al volledig verland moeten zijn geweest.

De geulen lopen in verschillende richtingen. Midden op het opgravingsterrein

lijkt zich een T-splitsing te bevinden. Van deze splitsing uit gaat één tak naar het

zuiden. Deze arm, die ruim 30 m breed is, verdwijnt ongeveer in het midden

onder de Walsteeg. Een andere (smallere?) geul loopt naar het noord-westen en

verlaat daar het opgravingsterrein. De derde geul gaat naar het oosten, waar deze

bij eerdere opgravingen ook al is aangetroffen. Deze laatste geul-arm was in de

Romeinse periode minder diep dan de andere twee, terwijl hier onder de

Romeinse laag ook meestal sprake is van zand.

Het is niet zeker of dit complex van geulen tot een 'normale' riviergeul behoord

heeft. Het lijkt aannemelijker dat het hier om een restant van een 'crevassegeul'

gaat, een geulenstelsel dat is ontstaan door een doorbraak in een oeverwal.

Crevassegeulen vertonen meestal een snel vertakkend en ondieper wordend

geulensysteem.

Langs de geulen liggen de oeverafzettingen, die bovenin vooral uit zandlagen

bestaan. Op deze 'oeverwallen' ligt een vegetatieniveau, dat lichtgrijs van kleur,

zandig van structuur en doorworteld is. Aardewerk dateert deze laag in de

Romeinse tijd (zie ook 'Zuidelijke Binnenstad' in de Archeologische Kroniek Pro

vincie Utrecht 1994-1995). In de overgang van land naar water uit de Romeinse

periode is een oeverzone te herkennen. Deze bestaat uit een dik pakket

blauw/grijze zavel. Scherven van vooral terra sigillata en gladwandig aardewerk

geven ook hier een datering in de Romeinse tijd. Romeins-inheems aardewerk

ontbreekt vrijwel geheel. De vondst van een sterke concentratie scherven en van

een kuiltje geeft aan dat hier blijkbaar ook enige menselijke activiteit was, iets

waar ook de hiervoor genoemde paalgaatjes op wijzen. Opvallend is dat een groot

deel van de scherven licht verbrand en sterk gesleten is. Blijkbaar is hier wat afval

gedeponeerd dat lange tijd op het maaiveld heeft gelegen en daardoor is afgesle

ten. Het is ook mogelijk dat het licht kabbelende water in de restgeul daaraan

debet geweest is.

Een klein aanvullend onderzoek vond plaats op het terrein van het Duitse Huis,

ten westen van de 19de-eeuwse vleugel. Daar is in de ondergrond ook zand

geconstateerd. Blijkbaar hebben we op die plaats van doen met een voortzetting

van de zandrug in de zuidwesthoek van het opgravingsterrein aan de Walsteeg.
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Sedimentatie na de Romeinse tijd

Over het gehele terrein ligt boven het Romeinse niveau homogene beige klei, wat

erop wijst dat het gehele terrein in de post-Romeinse periode 'komgebied' van

een rivierstelsel geweest is. Blijkbaar heeft hier in de zeer nabije omgeving (enke

le tientallen meters) toen geen rivier gestroomd. Alleen in de restgeul is, zoals

vermeld, zeer kortstondig en vrij lokaal wat zand afgezet. Het voordien geacci

denteerde terrein is door de kleiafzettingen van na de Romeinse tijd opgehoogd

en geëgaliseerd. Wel zal hieronder blijken dat de verschillen in de ondergrond

consequenties hadden voor de latere bebouwing.

In de klei zijn enkele (delen van) sloten aangetroffen die vermoedelijk van voor

de stichting van de Maria-immuniteit (1080) stammen. Hoewel de oriëntatie van

de sloten gelijk is aan die van de latere percelen, komen de grenzen toch niet

overeen. Een deel van de sloten moet, zoals hieronder zal blijken, alweer in de

rrde eeuw verdwenen zijn.

De immuniteitsgrens

Het was uit schriftelijke bronnen al bekend dat de zuidelijk grens van de immu

niteit, in de vorm van een sloot, binnen het opgravingsterrein lag. Ook was

bekend dat de percelen van de claustrale huizen, vermoedelijk ergens in de twee

de helft van de 13de eeuw, over deze grenssloot heen, tot aan de Walsteeg, zijn

uitgebreid. Het immuniteitsrecht bleefechter tot binnen de eerste grens beperkt.

De sloot begrensde immers het kerkelijk gebied terwijl de uitbreidingen van de

percelen, op individuele basis, in het wereldlijk gebied plaats vonden.

De genoemde grenssloot van de immuniteit werd inderdaad gevonden. Ongeveer

17 m noordelijk van de Walsteeg en vrijwel parallel daaraan lag een diepe sloot.

De oudste waargenomen fase dateert uit de rrde eeuw. Behalve wat aardewerk

werd in deze sloot ook een bovenstukje van een tinnen schrijf- of kledingpen

gevonden. Het versierde deel lijkt veel op een 'bisschopsmuntje' en wel op die

van bisschop Bemold (1027-IOS4). Een andere fraaie vondst uit de vullagen is die

van een natuurstenen

In de dwarsdoorsnede van de immuniteitssloot was te zien hoe deze in verschil

lende perioden met afVal is dichtgeraakt en ook weer opnieuw is uitgediept. Blijk

baar is de sloot behalve als grens, ook als riool gebruikt. Uiteindelijk is de sloot in

de 1sde eeuw overkluisd. Hierdoor ontstond een slokop die - vermoedelijk - van de

Springweg tot aan de Stadsbuitengracht liep. De slokop (en ook de sloot) was over

het gehele opgravingsterrein te volgen. Gelukkig was het westelijke deel van dit

riool, door een omlegging, al lang buiten gebruik. Daardoor kon deze onder

gronds tot vlakbij de achtergevels van de huizen langs het Willemplantsoen wor

den bekeken. Daar werd de 'weg' afgesloten door de funderingen van de (20ste

eeuwse) huizen. Op de oostzijde van het terrein lag een betonnen rioolbuis in de

oude slokop. Dit is een typisch voorbeeld van continuïteit en ontwikkeling in een
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stad. De oude structuur, in de vorm van de grenssloot, blijft in de slokop en het

riool herkenbaar. De uitvoering evolueert van een met de hand gegraven sloot, via

een gemetselde slokop naar een met machines ingegraven betonnen riool.

Net ten noorden van de sloot zijn op de percelen 1I, lIl, en IV (de nummering

van de percelen volgt de uit de historische bronnen bekende indeling) resten van

een (laat)I3de-eeuwse muur gevonden. Op perceel V was, mogelijk door latere

verbouwingen, daarvan niets waar te nemen. Het lijkt erop dat de muren ook als

afscheiding van de immuniteitspercelen hebben gediend en mogelijk ter afscher

ming van de (riool)sloot hebben gefunctioneerd.

Vlak langs de Walsteeg lag nog een sloot, die van oorsprong ongeveer even diep

en oud was als de immuniteitssloot. Alleen eindigde deze sloot, die aan de zijde

van de Springweg begon, bij de latere grens tussen de percelen IV en V. Tussen

de twee sloten in lag een perceel van circa 15 m breed. Dit terrein is volgens de

geschreven bronnen in de tweede helft van de I3de eeuw grotendeels bij de per

celen van de immuniteit getrokken. Dat dit één lang perceel van de Springweg

tot de Stadsbuitengracht is geweest, is niet waarschijnlijk. Het kan zich heel goed

tot het terrein binnen de twee sloten (dus tot de latere grens tussen perceel IV en

V) beperkt hebben. Bij de beschrijving van claustraal huis V volgt hierover meer.

In een zeer brede dwarsverbinding tussen de twee genoemde sloten stond een

vlechtwerkconstructie van 2X2,5 m die in de bodem van de sloot was geplaatst. De

hoekpalen bestonden uit diep in de klei gedreven, eiken palen. Van een van die

palen kon door dendrochronologisch (jaarringen-) onderzoek de kapdatum van de

boom worden vastgesteld, namelijk najaar/winter 1257/1258. Het bouwsel is dus

in ieder geval van na die datum. Het is zeer wel mogelijk dat we hier van doen heb

ben met een visbun, een afgezet stukje water om de vis levend in te bewaren.

In de late I3de eeuw is deze mogelijke visbun buiten gebruik geraakt en zijn de

dwarsverbinding en de bun dichtgegooid met mest en ander afval. Daarin zijn

met name grote hoeveelheden proto-steengoed drinkkannen en houten schotels

teruggevonden. De massaliteit van de voorwerpen wijst op de herkomst uit meer

dan één huishouden. Of het op een schep gelijkend voorwerp ook als zodanig

werd gebruikt is onzeker.

Het is denkbaar dat de dwarssloot, met daarin het vlechtwerk, is dichtgegooid

toen het perceel langs de Walsteeg in de tweede helft van de I3de eeuw bij de

huiserven van de immuniteit werd getrokken. De genoemde brede sloot kwam

toen namelijk precies midden op perceel III te liggen, wat niet erg handig is.

Door de dwarssloot te dempen met afval werd dit hoekje weer begaanbaar en was

een eventuele doorgang naar de Walsteeg eenvoudiger te realiseren. Gezien de

hoeveelheid afval, zeker in verhouding tot wat elders binnen de immuniteit uit

deze periode is gevonden, kan dit nauwelijks van één huishouden zijn. Het is

dan ook mogelijk dat dit afval nog stamt van de periode dat een deel van de

kanunnikken nog communaal leefde.
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Perceelsgrenzen en de vroegste bebouwing

De immuniteit was opgedeeld in een aantal percelen. De grenzen van deze ter

reinen zijn rond 1300 zeer nadrukkelijk, in de vorm van huis en tuinmuren, aan

wezig. Voor de oudere immuniteitsfase deze het ook

te herkennen.

Het duidelijkst herkenbaar was een sloot die ter plaatse van de grens tussen de per

celen III en IV lag (zie hieronder). Deze sloot is ergens in de nde/I2de eeuw dicht

gegooid, waarna er vervolgens palen voor een gebouw in zijn gezet. De palen in de

gedempte sloot zijn diep ingegraven, terwijl aan beide zijden van deze rij minder

diep ingegraven palen zijn aangetroffen. Het is denkbaar dat hier aan twee kanten

een soort loods of werkplaats is gebouwd. Helaas was het, vanwege jonger muur

werk, niet mogelijk om dit gebouw goed in beeld te brengen. Restanten van vloe

ren, haarden of ander afval zijn binnen de plattegrond niet gevonden, wel zaten in

de paalkuilen fragmentjes van natuursteen.

Aan de oostzijde van dit/deze gebouw(en) is een waterput gevonden. De put is

bij gebrek aan aardewerk niet te dateren. Het gaat om een tonputje dat tot onder

het grondwater is ingegraven. Op de bodem lagen brokken natuursteen, vooral

roodbontzandsteen. Deze stenen dienden blijkbaar als een fûter, zodat de put

niet door het zand van onderaf kon dichtslibben.

Ten westen van het houten gebouw lag een aantal vuurplaatsen waarbij metaal

slakken werden gevonden. Eén van die brandplekken en de daarbij gevonden

slakken wierp zoveel vragen op dat besloten werd dit complex door een specia

liste in metaalonderzoek (1. Joosten) te laten onderzoeken. Het verslag van haar

onderzoek, waarbij zij vaststelt dat het hier om een klokkengieterij kan gaan,

volgt op dit artikel.

Het gehele complex (schuur, put en brandplaatsen) kan in de periode van rond

1080 gedateerd worden. Op basis van het materiaal kan zowel sprake zijn van

activiteiten van voor 1080 (de stichtingsdatum van de immuniteit) als van na die

tijd. Het gebruik van de rode bontzandsteen in de put en de vondst van frag

mentjes natuursteen in de paalkuilen van het gebouw, wijzen op een aanleg van

rond 1080. Bij de bouw van de kerk zal namelijk het nodige rest- en/of afValma

teriaal zijn overgebleven. Ook het gieten van klokken wijst natuurlijk op activi

teiten die bij de bouwen wijding van de Mariakerk horen. Gezien enkele scherf

jes boven dit oventje stamt deze gieterij uiterlijk uit de I2de eeuw. Het lijkt er dan

ook sterk op dat hier sprake is van een werkplaats voor de bouw van de Maria

kerk. De klokkengieterij spreekt voor zich, maar het is tevens goed voorstelbaar

dat hier ook de steenhouwerij heeft gestaan.

Ter plaatse van de grens tussen perceel 11 en 111 zijn ook paalgaten gevonden. Op

het noorddeel gaat het om ondiepe, kleine paalkuilen, vermoedelijk van een

afscheiding. Op het middendeel is een aantal zware diep ingegraven houten

palen gevonden die vrijwel zeker tot een gebouw hebben behoord. Door latere
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graafactiviteiten was de plattegrond niet meer te reconstrueren. Wel bleek het

mogelijk om door middel van jaarringen-onderzoek de kapdatum van één van de

bomen op 'na ro81 ± 6 jaar' te stellen. Een gebouw uit de beginperiode van de

immuniteit dus.

Vlakbij dit gebouw werd een houten waterput gevonden. De rechte wanden

van deze put' deden vermoeden dat het hier gaat om een hergebruikte hoge

slanke (wijn)ton.

Nog meer bebouwingssporen uit de vroegste fase van de immuniteit zijn gevon

den aan de westkant van het terrein. Daar wijzen enkele restanten van een tuf

stenen fundering en enkele uitbraaksleuven die daar mogelijk bij horen, op

bebouwing uit de nde/I2de eeuw. In de zuidelijk achter dit bouwwerk gelegen

sloot, werd vooral nde- en I2de-eeuws aardewerk gevonden. Verder lag in deze

sloot nogal wat etensafval en beer. Onder het botmateriaal bevonden zich vooral

restanten van varkens, in mindere mate van schaap/geit en een enkel fragment

van gevogelte en van rund.

Alles bij elkaar genomen is het waarschijnlijk dat hier vanaf de immuniteitsstich

ting een gebouw heeft gestaan. Gezien het gedumpte afval in de sloot achter dit

gebouw is hier geen sprake van afval van nijverheidsactiviteiten, maar gaat het om

voedselrestanten. De breedte van de uitbraaksleuven (140 cm) wijst op een zeer

stevig gebouw, te zwaar voor een particulier huis. Mogelijk is hier dan ook sprake

van een communaal gebouw, waar meerdere kanunnikken samenleefden.

Helaas zijn de gevonden gegevens over dit gebouw schaars, zodat over de

omvang en de plattegrond van het gebouw niets met zekerheid te zeggen is.

Het gebouw zal rond 1300 zijn gesloopt en plaats hebben gemaakt voor het claus

trale huis V, dat later behandeld wordt.

Behalve de reeds vermelde gebouwen zal het opgegraven terrein in de I2de/13de

eeuw een vrij open karakter hebben gehad; mogelijk hebben hier vooral moes

tuinen en boomgaarden gelegen.

De grote hoeveelheid bebouwingssporen van rond 1300 en later, wijst op een ver

anderde functie van dit gebied. Het terrein werd primair voor (individuele) bewo

ning ingericht. Daartoe werd een aantal parallel liggende percelen, strekkend van

de Mariaplaats tot de immuniteitssloot (later verlengd tot de Walsteeg), uitgege

ven. Het zijn de terreinen behorend bij de claustrale huizen Ir t/m V van de

immuniteit van St. Mari~ die archeologisch onderzocht zijn. Zij zullen hieronder
-----------

in die volgorde behandeld worden.

De verslaggeving van het archeologisch onderzoek naar de bebouwing binnen de

immuniteit zal per claustraal perceel gebeuren en binnen de percelen zoveel

mogelijk chronologisch. De tekeningen in dit verslag geven een chronologisch

overzicht van het gevonden muurwerk op het gehele opgravingsterrein, waarbij de

voornaamste elementen van de ontwikkeling van de bebouwing zijn aangegeven.
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Claustraal huis 11

Dit, van de vier onderzochte claustrale woningen het meest oostelijk gelegen

huis, stamt uit de 13de eeuw. Midden op het perceel is dwars op de perceels

oriëntatie een huis neergezet. De korte westgevel, die tevens de grens van het

perceel aangeeft, stond los tegen het zaalvormige huis. Deze eerste fase van het

huis heeft een afmeting van 15x8 m. Doordat de volledige zaal later is onderkel

derd, was van de oude indeling weinig meer terug te vinden. Wel werden in de

korte oostgevel nog sporen van de originele haard, met gebogen achterwand,

teruggevonden.

Ten noorden van het huis is alleen een uitbraaksleuf van een tuimuur langs de

steeg tussen perceel 11 en 111 gevonden. Het terrein voor het huis heeft blijkbaar

als tuin dienst gedaan.

Aan de zuidzijde van het huis is in de 13de eeuw een vierkante aanbouw neerge

zet waarin zich ook een kelder (5,5x6 m) met tongewelf bevond. In de oost- en

westmuur van de kelder waren, ook in het gewelf, muurkasten uitgespaard, ter

wijl in de zuidmuur naast een muurkast mogelijk ook twee kaarsennissen heb

ben gezeten. Boven de kelder was mogelijk een keuken of een opkamer.

De kelder was via een trap uit het hoofdhuis te bereiken. De gemetselde trap had

eikenhouten treden waarvan er één door middel van jaarringen gedateerd kon

worden. De kapdatum van de boom werd gesteld op 1268 (± 6 jaar) na Chr. Het

muurwerk van de kelder was op bouwhistorische gegevens al gesteld op het laat

ste kwart van de 13de eeuw.

In de kelder werden enkele vloerniveau's aangetroffen. De oudste vloer heeft

bestaan uit, vermoedelijk, een dambordpatroon van gele en groene plavuizen van

17,5xq,5x3,5 cm. Al snel moet de kelder te vochtig zijn geweest want de vloerop

hogingen in de kelder volgden elkaar snel op, waarbij de plavuizenvloer herlegd

is en aangevuld met plavuizen van gelijke grootte, maar iets dunner. Ook de

ingang van de kelder werd verplaatst van de noordmuur naar de westmuur, waar

aan de buitenzijde een entreehalletje werd aangebouwd.

Uiteindelijk moet de kelder aan het begin van de 14de eeuw volledig zijn dicht

gegooid. Deze datering volgt uit de spectaculaire vondst van een in mozaïek

gelegde plavuizenvloer die bovenop de keldervulling lag. De tegeltjes van deze

vloer (en vermoedelijk ook de eerdere keldervloeren) zijn in de Bemuurde Weerd

gemaakt. Dit kon niet alleen worden vastgesteld aan de hand van het type tegels

en de afmetingen, maar ook aan de hand van sporen van het fabricageproces die

op de tegels zijn achter gebleven.

Vroeg I4de-eeuwse plavuizen vloeren zijn in Utrecht niet onbekend (zie ook

onder claustraal huis III en V), maar deze vloer vertoont een geheel eigen

patroon en heeft een aantal prachtig versierde tegels.

Langs de muren ligt een rand van donkergroen geglazuurde tegels. Over vrijwel

de gehele verdere ruimte ligt een overhoeks dambordpatroon van gele en don-
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kergroene plavuizen. Al deze plavuizen meten ca 17x17x1,5/2 cm. In de middenas

van de ruimte liggen twee vierkanten met andere tegels. Een klein vierkantje,

waar vrijwel niets van bewaard is gebleven, bevatte tegeltjes van IIXIIX1,5/2 cm

versierd met klimmende leeuwen. Identieke tegels zijn bekend van het kera

misch centrum in de Bemuurde Weerd. Het grootste vierkant bevat een prachtig

tegeltableau waarvan in Nederland geen parallellen bekend zijn. De individuele

tegels (ca 15XI5XI,5/2 cm) hebben een versiering die een eindeloos patroon moge

lijk maken. In een van de hoeken van de tegels bevindt zich een klein bladmo

tief, terwijl in de diagonaal daar tegenover liggende hoek een groot motief zit.

Het gaat hier vooral om een grote (kwart)cirkel met daarbinnen wapenschilden.

Op iedere tegel zit een compleet wapenschild met een klimmende leeuwen nog

twee halve wapenschilden met een 'chevron-achtige' versiering. Deze tegels ver

raden door hun stijl en de wapenschilden een sterke Engelse invloed. Inderdaad

is er dan ook een fragment van een identieke tegel bekend in de collectie van het

British Museum in London.

Nader onderzoek heeft intussen geleerd dat diverse van de in de Bemuurde Weerd

gemaakte tegels een Engelse oorsprong hebben. Identiek versierde tegels blijken

namelijk ook in Pleshey Castle (West Essex) voor te komen. Daar zijn de ter plaat

se geproduceerde tegels alleen iets ouder. Blijkbaar is rond 1315 een tegelmaker met

zijn mallen naar Utrecht gekomen om hier zijn ambacht voort te zetten. Een aan

tal van die plavuizen heeft zijn weg gevonden naar de vloer van daustraal huis Il.

Wat de hier behandelde vloer nog een extra dimensie gaf waren de kleurver

schillen in de grote gele en donkergroene tegels. Deze variatie is een gevolg van

het bakproces. Daar waar de klei van de tegel reducerend is gebakken, wordt de

tegel grijs in plaats van het meer gebruikelijke (oxyderend) roodbruin. De reduc

tie vindt vooral in het midden van de tegel plaats, omdat de zuurstof daar het

minst kan doordringen. Als een dergelijke tegel met witte slib en loodglazuur is

bedekt, ontstaat een 'normale' gele rand met een licht groen-grijs binnenvlak.

Wordt de tegel alleen met loodglazuur bedekt dan wordt de rand roodbruin en

het binnenvlak donkergroen. Ofdeze kleurvariatie bewust door de tegelbakker is

aangebracht of het gevolg is van het toeval is niet duidelijk.

Zoals gebruikelijk lag het fraaiste deel van de vloer, het tableau met de versierde

tegels, recht voor de haard. Dit onderstreept de belangrijke plaats die de haard in

de middeleeuwse huizen had.

De vloer is gelicht en het bijzondere tegeltableau met de Engelse heraldiek is ten

bate van exposities gerestaureerd.

In de 15de eeuw is de vloer van de vierkante ruimte opgehoogd en is er een nieu

we vloer van 'gewone' rode plavuizen gelegd. De haard op dit niveau bestond uit

op de kant gestapelde (hergebruikte) geglazuurde plavuizen. Een dergelijke

haardvloer was tot nu toe alleen bekend uit de 14de eeuw (zie onder het lIlde

daustrale huis), toen werden er echter daktegels gebruikt.
--~~"----------------
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Ten oosten van de voormalige kelder is aan het begin van de 14de eeuw nog een

ruimte bijgebouwd. Gezien de vloer van grote bakstenen, de erachter liggende

beerkelder (met een afvoergootje) en een klein 'koelkeldertje' gaat het hier om

een keuken. Het koelkeldertje bestond uit een ingegraven gemetselde kast die

door middel van een luik (onder de trap?) werd afgesloten. Hier konden kleine

voorraden koel worden bewaard. Vlak tegen de zuidmuur van de uitbouwen lag

een waterput die bij het huis hoorde.

Een opmerkelijke vondst achter het huis betreft een grote gemetselde cisterne

van S,S m doorsnede die ook diende voor de levering van water. Twee houten ton

putten in de cisterne moesten, samen met een goot voor de aanvoer van regen

water, voor het nodige water zorgen. Naar de reden waarom hier in de 1sde eeuw

een dergelijke put is gemetseld kan slechts gegist worden. Mogelijk dat hier

water uit geput werd voor het brouwen van bier.

In de 16de eeuw is er aan de buitenzijde van de oostgevel van het hoofdhuis een

ruimte aangebouwd. In die muur werd een 16de-eeuwse haardplaats gevonden.

De achterwand van de haard is opgebouwd uit haardstenen die van rond het mid

den van de 16de eeuw stammen. Door het vuur is een aantal van de stenen zwaar

beschadigd en de anderen zijn zwart geworden. Enkele stenen bleken vervangen

te zijn door jongere exemplaren. Naast de haard was de erbij behorende muur

plint, een zwarte strook onderlangs de verder witte muur, nog aanwezig. In de

hoek van de achterwand van de haard en die muurplint was ter verfraaiing een

klein motiefje geschilderd. Het muurwerk van deze aanbouw is slechts ten dele

onderzocht, maar het aangetroffen muurwerk laat zien dat op het perceel, ten

oosten van het huis, nog redelijk wat ruimte was. Het terrein van het IIde huis is

dan ook zeer breed.

In de 17de eeuw zijn er binnen het hoofdhuis weer de nodige verbouwingen uitge

voerd. De oude zaalruimte is uitgediept voor de aanleg van drie kelders en daarbij is

tevens een steegje tussen huis II en huis III onderkelderd. De oude muren bleken

voor de kelders niet diep genoeg te zijn gefundeerd. Daarom heeft men onder de

funderingen een dunne kelderwand gemetseld. Helaas zijn bij het uitdiepen voor

de kelders ook alle oude vloerniveau's vergraven. De vondst van losse 14de-eeuwse

mozaïektegeltjes doet vermoeden dat hier een dergelijke vloer is weggegraven.

Een bijzondere mobiele vondst op dit perceel was de grotendeels complete steen

goedkan uit het productiecentrum Raeren (in België op de grens met Duitsland).

Op deze kan staat, als een soort 16de-eeuws stripverhaal, het verhaal van de

'kuise Susanna' afgebeeld en het jaartal 1S84. Deze kan werd in een beerput

gevonden die in de 16de eeuw achter huis II is aangelegd. De put is, gezien de

rest van het materiaal, aan het eind van de 17de eeuw buiten gebruik geraakt.

Vermoedelijk is vanaf dat moment de oude vierkante beerkelder achter de aan

bouwen weer in gebruik genomen. Het materiaal van rond 1800 in deze kelder

wijst er tenminste op dat deze tot die tijd in gebruik is geweest.
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In het meest zuidelijke hoekje vah het perceel behorende tot claustraal huis II is,

tussen de nog bestaande bebouwing langs de Walsteeg en de perceelsmuur met

huis lIl, een klein huisje gevonden. Dit uit de I4dejIsde eeuw daterende gebouw

tje lag met de voorzijde aan de Walsteeg. De westmuur werd gevormd door de

scheidingsmuur met het perceel van claustrale huis lIl. Uit archiefonderzoek

bleek dat hier twee van dergelijke woningen hebben gestaan. Vermoedelijk

dateert het nog bestaande pand Walsteeg 20 in oorsprong uit diezelfde periode.

Het perceel II is in de I8de eeuw, in samenhang met de sloop van een deel van

het claustrale huis, opnieuw ingericht. Alleen de woninkjes langs de Walsteeg zijn

bij deze herinrichting niet veranderd. Vanafde oude slokop tot bijna aan de Maria

plaats is een riool aangelegd, met daarboven een steegje. Het oude huis werd

opgedeeld in verschillende kleine woondelen en het voor- en het achterterrein wer

den volgezet met kleine woninkjes.

De beerkelder achter het claustrale huis raakte in onbruik en in plaats daarvan

kwam vanaf die plaats, waar vermoedelijk de poepdoos zat, nog een gemetseld

riool dat de beer rechtstreeks naar de slokop boven de oude grenssloot afvoerde.

Op het voormalige achterterrein resteerden van de genoemde huisjes vooral de

keldertjes en de spaarboogfunderingen, van vloeren of vuurplaatsen is niets

gevonden. Op basis van oude kaarten moet de bouwdatum van deze kameren

ergens tussen 1821 en 1860 worden geplaatst. Daarbij heeft men blijkbaar oud

sloopmateriaal benut want de gebruikte baksteen doet I8de-eeuws aan.

De kameren van dit slopje, in eerste instantie Frederiksoord genaamd, zijn ver

moedelijk tussen 1922 en 1930 gesloopt. Op een plattegrond uit 1922 staan de

huisjes, als Walsteeg nrs 2 tjm IS, nog aangegeven. Maar op een luchtfoto uit ca

1930 zijn ze verdwenen. De toegangspoort tot dit verdwenen slopje is overigens

nog steeds zichtbaar in de Walsteeg.

Op het voormalige voorterrein is langs de Mariaplaats, aan beide zijden van het

genoemde steegje, een woning van enige omvang gebouwd. De woning aan de

westzijde had een kelder van behoorlijk formaat, terwijl de woning aan de oost

zijde van een waterkelder was voorzien. Achter deze bebouwing lagen alleen aan

de westzijde van het steegje nog enkele kleine woningen. Ook al deze huizen zijn

waarschijnlijk pas aan het begin van deze eeuw verdwenen.

Vermeldenswaard is de vondst van een partij natuurstenen gootfragmenten op het

voormalige perceel 11. Deze niet in situ gevonden middeleeuwse goten lagen wes

telijk van de eerder besproken mozaïekvloer. Zij hebben ooit deel uitgemaakt van

een goot, die op een tussenmuur tussen twee daken heeft gelegen. Het is alleszins

aannemelijk dat deze goot tot het IIde claustrale huis behoord heeft, en dat deze

op een muur tussen het hoofdhuis en de laat I3de-eeuwse kelder gelegen heeft.

De lengte van de goot, ongeveer 6 m, is hiermee in overeenstemming.

In het nieuwbouwcomplex is de goot, ter hoogte van de vindplaats, weer als

waterafvoer ingepast.
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Claustrale huis 111

Van het lIlde c1australe huis, dat tot in de jaren veertig nog. bestond, zijn aan

zienlijke restanten teruggevonden, aanzienlijk in omvang maar ook in kwaliteit.

De oudste sporen van bebouwing ter plaatse van dit huis zijn echter marginaal.

Het gaat om een enkele meter fundering van tufsteen en een in het verlengde

daarvan liggend uitbraaksleu:fje. Vermoedelijk stammen deze oudste bouwspo

ren uit de 12de/13de eeuw. Andere bebouwingssporen uit die periode zijn niet

aangetroffen. Mogelijk betreft het hier een deel van een (tuf)stenen muur van

een overigens houten gebouw, dat later versteend is.

Rond 1300 werd aan de noordwestzijde, tegen deze muur een stenen huis

gebouwd dat de kern van het lIlde c1australe huis vormt.

Het bestaat uit een grote kamer van II,5x6 m, die ten opzichte van de oudere muur

iets gedraaid is. De korte zijmuren zijn van deze ruimte tot aan de tufstenen muur

doorgetrokken, waardoor een iets tapse, smalle nevenruimte ontstond. Verschil

lende doorgangen geven aan dat deze ruimten met elkaar verbonden waren.

De smallere ruimte is, vermoedelijk ook in deze vroege periode, opgedeeld

geweest. Van de scheidingsmuur is slechts een uitbraaksleuf teruggevonden.

Net ten zuiden van het huis is een houten waterput uit de oudste periode terug

gevonden. Blijkens het erin gevonden aardewerk is deze put ergens in de eerste

helft van de 14de eeuw dichtgegooid, mogelijk gedurende de verbouwing.

Aan de westzijde van c1austraal huis III zijn enkele aanzetten van funderingen

gevonden. Ze waren ingelaten in c1austraal huis III en zijn dan ook vrijwel gelijk

tijdig. Bij het onderzoek in 1995 is gebleken dat dit aanzetten van muren zijn, die

tot het buurhuis (c1austraal huis IV) behoren. Dat wil zeggen dat de (bak)stenen

huizen op de percelen 111 en IV uit dezelfde periode stammen.

In de grote kamer van het lIlde huis bevindt de haard zich in de korte oostrnuur.

De oudste fase van de haard heeft een gebogen achterwand die bij het metselen

van de muur is uitgespaard. In de haard lag een vloer van op hun kant staande

daktegelfragmenten. Niet alleen kon zo een fraai motief worden gelegd, maar

tevens was de haardvloer dik genoeg om de slijtage door het branden lange tijd

te weerstaan. Een vrijwel identieke haard is al eens in het huis Rozendaal aan de

Oude Gracht/Hekelsteeg gevonden.

Aansluitend aan de haard lag een fraaie mozaïekvloer die in zijn geheel kon wor

den blootgelegd. Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat er bijna geen ver

storingen hadden plaatsgevonden, leidde tot een spectaculair resultaat. Ca 60 m2

mozaïekvloer van rond 1300 kwam in het zicht.

De vloer bestond grotendeels uit gele, roodbruine en zwartgroene plavuisjes van

5,5x5,5 cm, die zijn vervaardigd in de Bemuurde Weerd. Rond de haard lag een

dubbele rand van roodbruine plavuizen met af?eeldingen van_.Bele_ lelies.:-. _

Ook deze tegels zijn in de Bemuurde Weerd gemaakt.

Het basispatroon van dit soort vloeren is vaak gelijk. Langs de wand liggen grote
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(I7XI7 cm) plavuizen van verschillende kleuren. De rest van de vloer wordt, door

overhoeks liggende rijen roodbruine tegels, in vierkanten opgedeeld. Op de snij

punten van de roodbruine diagonalen ligt meestal een geel plavuisje. In de ont

stane vierkanten worden vervolgens afwisselende patronen van gele en zwart

groene plavuizen gelegd. Vaak liggen, in de lengterichting van de kamer, dezelf

de patronen op een rij. De middelste zone en het deel voor de haard zijn dikwijls

extra versierd. Zo ook hier: tegels met lelies bij de haard en een wat fijner

mozaïekpatroon in het midden.

Wat deze vloer nog eens extra interessant maakt, zijn de sporen van slijtage.

Goed is te zien, hoe de plaats van het pad van de deur naar de haard, en enkele

andere zones, sterk zijn gesleten. Waar de vloer minder is versleten, hebben wel

licht tafels en kasten gestaan.

Tot onze grote vreugde heeft de architect kans gezien de gehele vloer - met haard

en muren van het vertrek - in de parkeerkelder te bewaren. Daar is de prachtige

vloer van ca 20.000 te bewonderen.

De fraai uitgevoerde haard, de grootte van de kamer en de prachtige vloer geven

aan dat we hier met de representatieve ruimte van het kanunnikkenhuis te doen

hebben. Deze indruk wordt nog versterkt door de vondst van fragmenten van

muurschildering, die in een stortlaag op de 14de-eeuwse mozaiëkvloer werden

gevonden. Blijkbaar heeft men, vóórdat een volgende vloer werd gelegd, de

muren afgebikt. De afgeslagen fresco- en mortelfragmenten zijn als uitvlakking

en ophoging gebruikt. Hoewel er maar een klein deel van de wandversiering is

teruggevonden, straalt de rijkdom er vanaf. Afbeeldingen zijn niet meer te her

kennen, maar wel is op de fragmenten een overtuigende hoeveelheid goudluster

aangetroffen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat in Nederland in een par

ticulier huis restanten van een muurschildering met goudverfuit die periode zijn

aangetroffen.

In de zuidelijke muur van de pronkkamer bevonden zich de restanten van twee

muurkasten, die bij de bouw van het huis in de muurdikte waren uitgespaard.

Verder waren in de muur nog diverse doorgangen uit verschillende periodes te

localiseren, waaronder de originele toegang tot de kamer. Deze is te herkennen

aan de sterke slijtage van de mozaiëkvloer daar ter plaatse.

De mozaïekvloer is nog in de 14de eeuw afgedekt met een laag puin, waar over

heen een nieuwe vloer is aangelegd. Het ophogen van de vloer werd daarna nog

enkele malen herhaald, zodat uiteindelijk vier vloerlagen uit de periode 1300

1450 zijn aangetroffen. Opmerkelijk daarbij was dat een van de haardvloeren van

een klein formaat baksteen (22/23xII,sxScm) gemaakt was. Vermoedelijk zijn

deze bakstenen uit Holland geïmporteerd, waar dat formaat in de Isde eeuw

gangbaar was.

Aan de hand van de vele wijzigingen aan vloeren en doorgangen kan geconsta

teerd worden dat in de eerste ISO jaar van zijn bestaan veel aan de grote kamer
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verbouwd is. Een deel van die verbouwingen hing samen met wat er zuidelijk

tegen deze ruimte werd gebouwd.

In de loop van I4de eeuw is daar namelijk een grote vleugel bijgebouwd, waarbij

de voormalige smalle ruimte werd gesloopt. De nieuwe, lange aanbouw is in ver

schillende ruimten verdeeld en enige malen verbouwd, zodat ook daar een enor

me wirwar aan sporen kon worden vastgelegd. Bij de bouw van deze vleugel

is gebruikt gemaakt van de perceelsmuur, die nu als oostmuur van het

gebouw diende.

Tegen de zuid(oost)zijde van de pronkkamer is een kelder gebouwd. Deze kelder,

door een tussenmuur in twee delen gesplitst, heeft een afdekking in de vorm van

een kruisribgewelf gehad. De restanten van de boogaanzetten waren nog in de

muren herkenbaar. Onder de keldervloer lag een gootje dat het water opving en

naar een buiten de kelder gelegen waterput afvoerde. Daarnaast, ook onder de

kelder, lag nog een beerkeldertje met daarin nogal wat qdejI8de-eeuws schoei

sel. De stortkoker was in de zuidmuur van de pronkkamer ingehakt, mogelijk

naar een ruimte op de kelder met het kruisribgewelf leidend.

Zuidelijk van de kelder bevond zich een smalle kamer, waarvan de functie niet te

achterhalen is. Weer zuidelijk daarvan lag een kamer van 4xS m met een haard

tegen de oostmuuy. De oudste (onderzochte) fase van de haard dateerde uit de

Isde eeuwen was geplaatst in een dichtgezette oude doorgang. De haard had een

vloer van bakstenen. Aansluitend lag een vloer met een schaakbord-patroon van

zwarte en gele tegels. Deze tegelvloer was door naden in drie delen verdeeld.

Daaruit is op te maken dat hier houten tussenwandjes gestaan hebben, die de

kamer van oost naar west in drie delen opsplitsten. Boven de Isde-eeuwse haard

lag een uit het begin van de I7de eeuw stammende haard met een vloer van rode,

achthoekige plavuizen en kleine zwarte vierkante De van de

schouw zijn van terracotta gemaakt en dateren uit dezelfde periode. Ze zijn moge

lijk in Den Haag gemaakt, want daar is uit deze periode een grote productie

van dergelijk materiaal bekend. De producent aldaar, Otto Reyerszoon Schaick,

vroeg in I629, I636 en I648 bij de Staten Generaal octrooien voor zijn werk aan.

Deze haard stamt uit de periode dat het huis in bezit was van Adriaan Bloema

ert, die waarschijnlijk z"elf dus deze haard heeft laten aanleggen. Wellicht heeft

hij, zittend voor het knapperend haardvuur, met enkele van zijn leerlingen onder

wie Honthorst, Ter Brugghen en Both het effect van licht en schaduw in de schil

derskunst zitten bespreken.

Door de I7de-eeuwse haard heen is een I9de-eeuwse verbouwing gezet. Achter

de muur waar deze haard tegenaan lag, bevond zich de stortkoker van een beer

put. Hoewel de muur de grens van perceel III moet hebben gevormd, hoort deze

put toch bij het huis waarin Bloemaert heeft Dit valt af te leiden uit het

feit dat op het Ilde perceel in de buurt van deze beerput geen bebouwing uit die

periode is gevonden. Bovendien bleek dat de muur van het gebouw op het lIlde
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perceel bij de stortkoker iets naar binnen is verlegd, waardoor de stortkoker in de

oude muurlijn ligt. Op deze wijze kon van binnenuit afval in de stortkoker gede

poneerd worden. Waarschijnlijk lag ter plaatse van de beerput een steegje, dat

gebruikt is om de beerput en de goten in aan te leggen. De van oorsprong 16de

eeuwse beerput stond via een overloopsysteem weer in verbinding met de slokop

uit .de 1s~e eeuw. Uit de put is een rijke hoeveelheid vondsten van glas, aarde

werk, hout en metaal te voorschijn gekomen. Niet alleen de hoeveelheid, maar

ook de luxe van de voorwerpen maakte indruk. Al dit materiaal stamt uit de eer

ste helft van de 17de eeuw, dus uit de tijd dat Abraham Bloemaert hier de scep

ter (beter de verfkwast) zwaaide. Een bijzondere vondst is een Delftsblauw bord

met onderop het jaartal 1619 geschilderd. Abraham Bloemaert kocht het huis in

1617. Een tweede vondst die eruit springt, is een metalen wierookhouder, die een

goede illustratie vormt van het feit dat Bloemaert het katholieke geloof is blijven

aanhangen. Hij is in 1617 bewust in de katholieke enclave, die de voormalige

immuniteit van St. Marie na de Reformatie was geworden, gaan wonen.

Nadat de put buiten gebruik is geraakt, is iets verder richting de slokop een nieu

we put aangelegd. Uit deze put is een opmerkelijke hoeveelheid 18de/19de-eeuw

se flessen en (eenvoudige) drinkglazen geborgen. De kwaliteit van dit glaswerk is

wat magertjes in vergelijking met wat in de 17de-eeuwse put is gevonden.

Nog verder zuidelijk binnen de hiervoor besproken uitbouw, lag weer een vier

kante kamer. De zuidmuur hiervan grensde aan de eerder besproken slokop.

De oudste vuurplaats in die kamer moet tegen de zuidwand hebben gelegen.

Daar is, als enig teken van de aanwezigheid van een haard, een 14de- of vroeg

1sde-eeuwse haardpot gevonden. Later is de vuurplaats naar het midden van de

oostmuur verplaatst. Daar heeft, gezien de sporen op de oudst aangetroffen (laat

middeleeuwse?) vloer, langs de muur een grote vuurplaats gelegen. Vervolgens

is deze weer vervangen door een haard, die op zijn beurt weer doorgraven is door

een 19de-eeuwse asput. Het is denkbaar dat, gezien de grote vuurplaats, deze

ruimte een keuken is geweest. Van deze ruimte is ergens in de 17de/18de eeuw

een smal stuk afgescheiden, waarvan de functie onduidelijk is.

In de 19de eeuw is aan de zuidoostzijde van het hoofdgebouw nog een vierkant

bouwblok neergezet. Van de indeling van dit gebouw was niets meer te achter

halen. Het gehele huis is inclusief aanbouwen in 1940 gesloopt. Op de oude

vogelvlucht-foto uit begin jaren dertig van deze eeuw is het complex nog herken

baar aanwezig.

Op het voorterrein van het claustrale huis 111 is uit de oudste bebouwingsfase

niet veel gevonden. Het enige wat daar is aangetroffen, is een waterput, die van

speciaal voor putten tapsgevormde stenen was gemaakt. Ook hier heeft blijkbaar

een siertuin gelegen.

Verder is ten noorden van het huis de muur op de grens met het perceel IV en

die bij de steeg tussen perceel 11 en 111 aangetroffen. Ter volledigheid, de steeg
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tussen de percelen 11 en 111 was dus aan beide zijden door een muur ingesloten.

Ook op het lIlde perceel zijn bij de Walsteeg woningen gevonden. Het is

uit archieven bekend dat Abraham Bloemaert daar in de 17de eeuw enkele

kameren verhuurde.

De oudste bebouwingssporen langs de Walsteeg stammen uit de 15de eeuw,

maar ze zijn zeer marginaal. Uit de 16de/17de eeuw zijn meer substantiële res

ten gevonden. In eerste instantie hebben er alleen huizen langs de Walsteeg gele

gen, later is de bebouwing ook verder het binnenterrein opgegaan. Haaks op de

Walsteeg moet er een klein steegje zijn aangelegd. Een onderdoorgang leidde

naar een slopje. Aan de oostzijde van dit slopje zijn drie kleine woningen gevon

den. Aan de westzijde stond de achterbouw die hoorde bij het huisje langs de

Walsteeg. Aan beide zijden stonden de gebouwtjes met de achtergevel tegen of

op de perceelsmuren van het claustrale huls 111: aan de oostkant op de grens met

perceel 11, aan de westkant met perceel IV. Op een plattegrond uit 1935 worden

de huisjes nog aangegeven. In 1940 zijn de huizen langs de Walsteeg

gesloopt en toen zal ook dit slopje zijn meegenomen.

Het meest noord-oostelijke huisje in het slopje had een kelder waarvan een deel

van het rustend intact was. De noordmuur van deze kel

der stond tegen de zuidelijke muur van de slokop. Doordat het huisje niet haaks

op dit riool lag, is de kelder van vorm.

De funderingen van de aangetroffen kameren waren over het algemeen in slech

te staat. Dit kwam niet alleen omdat het om tamelijk zwakke muurtjes ging, maar

ook omdat de vele verbouwingen en de latere sloop en rioolwerken dit geheel

weinig goed gedaan hebben.

Gedurende de Reformatie werden de immuniteiten opgeheven. Daarmee verviel

ook de functie van de ruimtelijke structuur zoals die tot dan bestond. De grote

open ruimten van de grote percelen werden langzamerhand opgevuld met ande

re woonhuizen. Niet alleen de achtertuinen, maar vooral de tot dan toe leeg

gebleven voortuinen werden bebouwd. De grote huizen kwamen te midden van

de nieuwe huizen te liggen en verdwenen zo deels uit het zicht.

De schamele resten van bebouwing die op het voorterrein van huis 111 zijn aan

getroffen stammen dan ook uit de 17de eeuw. Toen werd ook hier, in het ver

lengde van het nog bestaande rijtje huizen langs de Mariaplaats, een pand neer

gezet; hiervan is alleen de kelder teruggevonden. Dit huis zou rond 1660 zijn

gebouwd. Bloemaerts zoon Joost (na 1610?-1680) heeft hier vermoedelijk

gewoond, terwijl zijn broer Frederick in het oude huis zat.

Dat er van het huis nog maar weinig over was, komt vooral omdat hier, op de

plaats van het vlak voor de oorlog gesloopte huis, door de Duitse bezetters een

bunker is gebouwd. De bunker is op zijn beurt in oktober 1987 verwijderd.
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Claustrale huis IV

Zoals al eerder is vermeld, werden de huizen III en IV vrijwel gelijktijdig

gebouwd. Bij het lIlde huis kon aangetoond worden dat dit huis tegen een oude

tufstenen muur is aangezet. Ook bij het IVde huis heeft in diezelfde lijn moge

lijk iets gestaan. Dit valt echter alleen uit secundaire gegevens af te leiden, waar

door over die oudste fase niets met zekerheid gezegd kan worden.

Het wel teruggevonden deel van het daustrale huis IV bestond in eerste instan

tie uit een grote zaal met uitbouwen en mogelijk wat oude bouwdelen aan de

zuidkant. Door allerlei verbouwingen en met name het aanleggen van half onder

grondse kelders in de 17de eeuw zijn veel van de bebouwingssporen uit de perio

de rond 1300 (en/ofeerder) verdwenen. Vermoedelijk zat de haard van de zaal in

de korte westgevel. Op die plaats bevond zich in de qde eeuw in ieder geval een

haard in het souterrain.

Van de oudst aangetroffen vloer is alleen een stukje van de mortellaag met

indrukken van de tegeltjes teruggevonden. Het ging hier weer om een vroeg

14de-eeuwse mozaïekvloer. De afmetingen van de tegelindrukken en hun

patroon wijzen erop dat de vloer min of meer leek op die welke in het daustrale

huis III is gevonden, namelijk een vloer met overhoeks liggende vierkanten met

daarbinnen verschillende patronen. Mozaïektegeltjes die in afvalkuilen op het

perceel IV zijn gevonden, bevestigen dit beeld. Het waren voornamelijk 'gewone'

monochrome Utrechtse tegeltjes, maar er zijn ook enkele met lelies versierde

exemplaren gevonden. Blijkbaar zijn niet alleen de huizen gelijk van opzet

geweest, maar waren ook de vloeren min of meer vergelijkbaar. Een bijzonder

heid van de vloer van het daustrale huis IV was het feit dat er binnen het patroon

van overhoekse vierkanten ook een vak evenwijdig aan de muren heeft gelegen.

Onder de resten van deze (mozaïek)vloer lag een deel van een omgevallen muur

die waarschijnlijk tot de eerder genoemde oudere bouwfase heeft behoord.

Behalve de overeenkomst in het gebouwen het daarin voorkomen van eenzelfde

vloer is er nog een andere overeenkomst tussen de inrichting van de percelen III

en IV. Ook in de verder niet bebouwde 'voortuin' van perceel IV ligt een water

put van tapse stenen. Een muur op de grens met perceel V completeert het al

bekende beeld van een besloten tuin.

Vrijwel onmiddellijk na de bouw van het hoofdhuis in de vroege 14de eeuw is aan

de zuidzijde ervan een iets smallere vleugel, opgedeeld in twee ruimten, aange

bouwd. Gezien het hergebruik van grote hoeveelheden tufsteen, is hier waar

schijnlijk een ouder bouwblok gesloopt. Dit valt ook af leiden uit de aanwezig

heid van een beerkelder - met overloop naar de immuniteitssloot - die aan de

zuidwestzijde tegen deze nieuwe uitbreiding staat. Gezien het formaat van de

gebruikte stenen en het metselwerk, moet de beerkelder uit de late 13de eeuw

zijn, terwijl het blok waar hij tegenaan staat, vroeg 14de-eeuws is. Ook een water

put van taps gevormde stenen, ten zuidoosten van de beerkelder dateert uit de

late 13de eeuwen is daarmee een overblijfsel van een oudere fase.
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Tegen de beerkelder aan staat een noord-zuid lopende muur. Deze muur staat op

zijn beurt weer koud tegen de, eerder al behandelde, fundering met spaarbogen

aan die aan de noordzijde langs de immuniteitssloot staat. Het lijkt erop dat deze

fundering onderdeel was van een tuinmuur die het zicht op de nog niet over

kluisde immuniteitssloot, die toen als open riool functioneerde, zal hebben moe

ten ontnemen. Voor de aanwezigheid van de noord-zuid muur in de tuin is nog

geen verklaring voorhanden. Beide muren zijn in de (late?) 13de eeuw te dateren.

In de zuidoostelijke ruimte van het huis IV zijn haarden uit drie verschillende

fasen aangetroffen. Twee daarvan (respectievelijk uit de I4de en 15de eeuw) lig

gen op hetzelfde niveau als de mozaïekvloer. De derde haard bevindt zich lager,

namelijk op het vloemiveau van het 17de-eeuwse souterrain. . _

Deze zuidelijke aanbouw, die deels boven de eerder beschreven restgeul uit de

Romeinse periode ligt, heeft last gehad van verzakkingen, met name in de zuid-

westhoek. Het bleek dat de fundering, die daar voor een groot deel uit herge-

bruikte tufsteen bestond, hersteld en verbreed is. Dit is vermoedelijk deels

gedaan om de verzakking op te vangen en deels om verzwaring (verhoging) van

de aanbouw mogelijk te maken.

Aan de westzijde van het huis, ter hoogte van de grote zaal, heeft rond 1400 een

uitbreiding plaats gevonden. Het huis is daar tot de oostmuur van het (oude) huis

V doorgetrokken.

Ook aan de zuidoostzijde is in de 15de(?) eeuw een aanbouw neergezet. In zuid

westelijke richting vonden de uitbreidingen pas in de 16de eeuw plaats. In de 17de

eeuw is vervolgens het grootste deel van het huis uitgediept voor de aanleg van half

ondergrondse kelders. Deze kelders beslaan ongeveer driekwart van het oppervlak

van het huis. De muren van deze kelders waren versierd met qde- en 18de-eeuw

se delftsblauwe tegeltjes. Onder de haardvloer van de noord-westelijke kelder is

een fraaie, met stempelindrukken versierde haardpot gevonden. De oren van de

pot, die normaal hoog boven de rand uitsteken, zijn afgezaagd.

Ook op het perceel IV zijn bij de Walsteeg funderingsrestanten aangetroffen.

Het oudste bouwwerk van 15x5,5 m stamt uit de 15de eeuwen stond in de leng

terichting langs de Walsteeg. Het kan een schuur of koetshuis van het grote

daustrale huis zijn geweest. De muren waren steens breed met aan de binnen

zijde om de 2,5 meen poertje. Het is denkbaar dat op deze verbredingen het

houtskelet van het gebouw heeft gestaan. Ook is het mogelijk dat tussen deze ver

bredingen stenen bogen hebben gestaan waarop de rest van het - dan zware 

gebouw rustte. De inrit van dit gebouw lijkt zich in de zuidoosthoek te hebben

bevonden. De westmuur vertegenwoordigt de oudste (zie hieronder) grensmuur

tussen de percelen IV en V. Later is dit gebouw in twee stukken opgedeeld.

Hoogstwaarschijnlijk zijn er toen kameren van gemaakt. Een beerput is het enige

relict dat op de latere bewoning wijst.
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Verder zijn hier in een vloer de brokken van een trogvormige roodzandstenen

sarcofaag uit één stuk gevonden. Deze I2de-eeuwse sarcofaag zal oorspronkelijk

wel bij de Mariakerk gelegen hebben. Onder dit 15de-eeuwse gebouw werd een

opmerkelijke vondst gedaan. In een afvalkuil uit de 13de/I4de eeuw werden

enkele grote kralen van (buxus?)hout en git aangetroffen. Vermoedelijk gaat het

om kralen van een rozenkrans.

Op het voorterrein van claustraal huis IV moet een (klein) huis gestaan hebben.

Dit waarschijnlijk uit de 17de eeuw daterende gebouw was echter volledig weg

gesloopt, alleen van de kelder zijn de contouren gevonden.

Een schuilkerk in het IVde claustrale huis
In 1652 is de Dominicanerstatie die bij de Wittevrouwenpoort stond, naar het

claustrale huis IV verplaatst. Reden daarvoor was dat in de voormalige immuni

teit van St Marie 'vele huisingen met verborgen openingen van luyken, cassen

ende anders geappropieert sijn om groote bijeenkomsten ende verboden verga

deringen te houden'. Anders gezegd: hier kon men bij een inval beter vluchten

dan in de oude statie.

Het is niet duidelijk wat de invloed van de komst van die schuilkerk op het

gebouw geweest is. Als daar al bouwkundige aanpassingen voor nodig waren,

dan zullen die op het niveau van de begane grond plaats gevonden hebben, waar

door daar bij de opgraving niets meer van te zien was.

Na de opheffing van het verbod op de katholieke erediensten in 1795, werd in

1850 door architect Molkenboer de eerste fase van de Dominicuskerk gebouwd.

Het claustrale huis IV werd daartoe volledig gesloopt. Omdat het huis op een

smal, min of meer zuid-noord georiënteerd perceel lag, waren de mogelijkhe

den tot uitbreiden beperkt. Het (van binnen rondgesloten) koor van de Domini

cuskerk is dan ook niet op het oosten, maar meer op het zuiden gericht.

De funderingen van de oudste fase van de kerk zijn volledig van hergebruikte

kloostermoppen gemaakt. Deze zullen van het gesloopte middeleeuwse huis

afkomstig zijn geweest. Bijzonder was de toepassing van zogenaamde 'zwaaila

gen' , overhoeks ingemetselde stenen, in de fundering.

Bij de bouw van deze 'eerste' kerk is vermoedelijk ook het huis op het voorterrein

gesloopt.

In 1867 is onder leiding van architect Tollenaar het 'oude' koor gesloopt en ver

vangen door een neobarok dwarsschip en (recht gesloten) koor. Ook deze fase,

uitgevoerd met de toen gangbare baksteen, is volledig teruggevonden.

De pastorie van de kerk, die in het claustrale huis V gevestigd was, werd even

eens in deze fase vergroot. De grote kelder, die bijna geheel op het (voormalige)

perceel IV lag, hoort bij de uitbreiding van de pastorie.

Als laatste uitbreiding werden in 1879 twee torens gebouwd. De funderingen

van deze torens zijn eveneens, koud tegen de kerk aan, teruggevonden.
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Tevens moet men iets bij de ingangspartij hebben verbouwd, want daar werden

verbouwingssporen uit dezelfde periode aangetroffen. Mogelijk heeft men de

entree aan de stijl van de torens aangepast. Nadat op 3 maart 1940 de laatste Hei

lige Mis in de Dominicuskerk was opgedragen, werd in de week van 4 maart met

de sloop van de kerk begonnen.

Claustraal huis V

De chronologie van de bebouwing op het perceel V is wat gecompliceerder. Niet

alleen lag het eerder vermelde tufstenen gebouw op de plaats waar later het per

ceel is gekomen, maar ook is er sprake van enkele sloop- en nieuwbouwfasen.

De eerste, met zekerheid particuliere, bewoning stamt uit ca 1300. De restanten

van dit huis werden aangetroffen op dezelfde rij als die van de huizen II, III en

IV, en wel ter plaatse van het oude, gesloopte tufstenen gebouw. Van de muren

was vrij weinig over, alleen van de zuidwestzijde was nog een redelijk stuk

bewaard gebleven. Dit deel was namelijk sterk verzakt omdat het boven de oude

restgeul lag. Verder waren het vooral de uitbraaksleuven die de positie van de

voormalige muren verraadden. Gezien de geringe breedte van de funderingen is

er vermoedelijk sprake geweest van een huis met één bouwlaag. Dit in tegen

stelling tot de buurhuizen, die alle aanzienlijk zwaarder gefundeerd en vermoe

delijk dus hoger gebouwd waren.

Alles wijst erop dat in het oostelijk deel van het huis een vierkante kamer van 'JX7
m heeft gelegen. Dat is niet alleen aan de hand van de muurrestanten aan te

tonen, maar ook dankzij de aanwezigheid van een deel van een mozaïekvloer.

Het patroon van dit fraaie, zwart-gele vloerrestant maakt het namelijk aanneme

lijk dat het een onderdeel is geweest van een vloer in een ruitpatroon met opvul

lingen in de hoeken, een motief dat precies in een vierkante kamer past. Aan de

westzijde van de vierkante kamer heeft nog een dergelijke kamer gelegen.

Het in situ bewaarde deel van de zwart-gele mozaïekvloer is gemaakt van

Utrechtse plavuisjes. In de uitbraaksleuven zijn echter ook witbakkende tegeltjes

uit het Belgische Maasland gevonden. Of deze tegeltjes in de vloer van deze vier

kante ruimte hebben gelegen is niet zeker. Het is ook denkbaar dat ze uit de wes

telijk gelegen kamer komen.

Ten zuiden van het huis zijn een beer- en een waterput gevonden, die tot deze

eerste fase behoord hebben. De waterput bestond uit een op een ingegraven ton

gemetselde put. Deze put is, na buiten gebruik te zijn geraakt, met 14de-eeuws

materiaal dichtgegooid. Uit de beerput zijn geen dateerbare vondsten geborgen,

maar gezien zijn positie en gelet op de gebruikte stenen, is een datering in de

14de eeuw goed mogelijk.

Het huis moet ergens aan het eind van die eeuw zijn gesloopt. Over de resten van

de fundamenten heen staat namelijk een tuinmuur die van rond 1400 of iets

later is. Opmerkelijk is dat alles westelijk van de tuinmuur grondig is wegge-

II2 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT '99 6 -'997





I UTRECHT

sloopt, terwijl oostelijk ervan de vloer en muurrestanten bev:aard zijn gebleven.

De bouw van de tuinrnuur geeft overigens aan dat een deel van het perceel in ande

re handen was overgegaan. De smalle 'bewaarde' strook tussen perceel IV en de

nieuwe tuinmuur zal als oprijlaan voor het nieuwe huis V dienst hebben gedaan.

Als reden voor de sloop van het 'eerste' daustrale huis V kan de sterke verzakking

van de zuidwesthoek worden aangevoerd. Blijkbaar had men niet in de gaten dat

de draagkracht van de ondergrond hier zó sterk verschilde. Dat kwam omdat men

grotendeels boven een met klei dichtgeslibde restgeul bouwde, die mede door het

gewicht van de muren verder inklonk dan de 'oever'. Het zal dan ook nauwelijks

toeval zijn dat de plaats waar het huis herbouwd werd precies op een wat zuidelij

ker gelegen oude oeverwal lag die wel een stevige ondergrond vormde.

Dat het om herbouw van het 14de-eeuwse huis gaat is op te maken uit het feit dat

in de insteek van een van de (latere) muren van het nieuwe huis een gigantische

hoeveelheid plavuisjes van een mozaïekvloer is gevonden. Het waren niet alleen

de bekende tegeltjes uit Utrecht, maar ook de zeldzame witbakkende tegeltjes.

Deze laatste zijn op de andere percelen niet aangetroffen. Het is aannemelijk dat

een deel van de vloer(en) van het oudste huis zijn meegenomen en op de nieuwe

locatie herlegd (waar ze vervolgens weer zijn opgeruimd).

De plattegrond van de verplaatste woning is zeer ingewikkeld. Bovendien maak

te het gegeven dat veel van het huis van hergebruikt materiaal is opgetrokken de

datering van de verschillende bouwfasen extra lastig.

De westrnuur van het huis, met daarin een gebogen haardnis met haardwangen,

dateert, gezien het metselwerk en de steenformaten, uit circa 1400. Van de zui

delijke muur is uit deze fase een aanzet teruggevonden, terwijl van de noord- en

oostrnuur nog een fundering was te traceren. De meeste sporen uit deze periode

zijn echter door latere verbouwingen verdwenen. Wel is er een beerput uit die

tijd, tegen de slokop aan, bewaard gebleven.

Reeds eerder werd vermeld dat bij dit huis een afvalkuil met 14de-eeuwse

mozaïektegeltjes is gevonden. Hoewel geen vloerresten in situ zijn aamgetroffen,

wordt vermoed dat deze herlegde mozaïekvloer vóór de hiervoor beschreven

haard heeft gelegen.

Het huis is rond wederom sterk verbouwd. Dit is met de verbouw van

de eerder besproken slokop gebeurd. De noordmuur van de slokop is namelijk in

verband met een zware spaarboogfundering gemetseld. De zuidmuur van de

slokop is, voor de tegendruk, met steunberen versterkt. Op de zware spaarboog

fundering heeft de achtergevel van het verbouwde huis gestaan. Ook zijn de fun

deringen van de oost- en de noordmuur uit deze periode aangetroffen. De oost

muur is iets naar binnen verplaatst en enigszins gedraaid ten opzichte van zijn

voorganger. Blijkbaar is tegelijkertijd met deze verbouwing de grens tussen per

ceel IV en V aangepast. Deze wijziging is tot aan de Walsteeg te volgen. Daar is

namelijk een stuk tuinmuur, enkele meters westelijk van de oude grens, bewaard

II4 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT "99 6 -"997





I UTRECHT

gebleven. De oude beerput van het claustrale huis V is bij deze perceelswijziging

op het perceel van huis IV terechtgekomen en buiten gebruik geraakt. Men heeft

toen niet meer de moeite genomen de beerput te legen, waardoor ons een grote

hoeveelheid glas en aardewerk uit de tweede helft van de 1sde en vroege 16de

eeuw toeviel. Binnen het verbouwde huis is een nieuwe beerput, met overloop

naar de slokop, aangelegd.

De hier besproken verbouwingsfase van het huis V is mogelijk iets nader te date

ren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de sloot in 1487 nog bestond. De verbou

wing en overkluizing tot slokop moeten dan ook (vlak) na die tijd hebben plaats

gevonden. In dezelfde bron uit 1487 wordt gemeld dat de eigenaar van het per

ceel V ook het huis Lamparden met bijbehorende tuin heeft gekocht. Dit huis lag

ten zuiden van het perceel V, tussen de immuniteitssloot en de Walsteeg inge

klemd. Het is zeer waarschijnlijk dat de aankoop van dit terrein de eigenaar de

mogelijkheid gaf om het riool te overkluizen en zijn pand uit te breiden. Het is

aannemelijk dat het terrein van het huis Lamparden tot dan toe niet bij de per

celen van de immuniteit behoorde. Daarop wijst het met een naam toebedeelde

huis op een apart bewoond perceel. Bovendien was eerder al geconstateerd dat

het perceel langs de Walsteeg dat wel bij de immuniteitspercelen was getrokken

vermoedelijk bij de grens tussen perceel IV en V eindigde. Dat zal dus eerst de

oostgrens van het terrein van huis Lamparden geweest.

Binnen het verbouwde huis V zijn twee kelders aangelegd. De westelijke kelder

kan het best als een halfondergrondse kelder worden gezien. Voor de aanleg van

deze kelder is de haard met de gebogen achterwand dichtgemetseld. De oudste

vloer van de kelder lag iets dieper dan de onderzijde van de haard. Zowel de vloer

van de haard als die van de kamer zijn dan ook weggesloopt voor de aanleg van

de kelder. Het was dan ook in de insteek van de bij deze verbouwing verplaatste

noordmuur, dat de eerder vermelde hergebruikte plavuisjes uit het oude huis

zijn teruggevonden.

De oostelijke kelder was wel van 'normale' diepte. In de muren van deze kelder

waren nog kaarsnissen, een stortluik en een koekoek traceerbaar. Deze kelder is

later (1867) gesloopt voor de uitbreiding van de Dominicuskerk. Daarmee werd

de perceelsgrens tussen perceel IV en V wederom veranderd. Ook werd - zoals

eerder vermeld - over de perceelsgrens heen, tegen de westzijde van het koor van

de Dominicuskerk, een grote kelder aangelegd. Deze kelder hoorde bij de pasto

rie van de kerk, die ondertussen in het huis V gevestigd was. Het gegeven dat de

kerk de beide percelen in bezit had, maakte dat de oude grens bij nieuwbouw

zonder probleem kon worden doorbroken.

Op het Vde perceel is langs de Walsteeg nauwelijks bebouwing gevonden.

Slechts van één woning zijn sporen gevonden. Deze woning kan niet erg breed

ofdiep geweest zijn, 6x6 m met een eventuele aanbouw. Gezien de situering van

het huis tussen de Walsteeg en de immuniteitssloot, ligt dit op het terrein dat tot
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1487 tot huis Lamparden behoorde. Het is niet waarschijnlijk dat het hier om dat

huis gaat. De ligging aan de Walsteeg, en het formaat passen niet bij een in de

geschreven bronnen met name genoemd huis. Ook de datering van de funde

ringen lijkt dit uit te sluiten. Vermoedelijk heeft het huis Lamparden buiten het

opgravingsterrein gelegen.

Hoewel het door het vele hergebruikte materiaal moeilijk te bepalen is, zal de

oudste fase van het nu gevonden huis uit de 17de eeuw stammen. Het huis is

tegen de perceelsmuur tussen de terreinen van huis IV en V aangebouwd. Later

moeten er nog verschillende verbouwingen hebben plaatsgevonden, waarbij

onder andere een (laat) 17de-eeuwse kelder is ingebouwd. Een deel van deze

woning, mogelijk een aanbouw, is voor de uitbreiding van de Dominicuskerk

gesloopt. De rest van de woning zal, evenals de meeste andere bewoning op het

opgravingsterrein, pas in deze eeuw zijn afgebroken.

Het heden

De hiervoor geschetste gegevens zijn, zoals eerder is vermeld, mede de basis

geweest voor het ontwerp van de nieuwbouw, waarin een aantal kenmerken van

de oude structuur terug te vinden is.

De immuniteitspercelen zijn herkenbaar in de positie van de diverse bouwblok

ken en de verspringende rooilijnen. De hoge, losstaande bouwblokken op het

middenterrein refereren aan de grote claustrale huizen die hier ooit gestaan heb

ben. De muur langs de Walsteeg geeft de beslotenheid van het immuniteitsge

bied aan. De relatieflage bouw erachter herinnert aan de kameren en huisjes die

hier stonden. De bebouwing aan de kant van de Mariaplaats staat grotendeels op

de plaats waar na de Reformatie een rij aaneensluitende woningen is gebouwd.

Het (semi-open) binnenterrein, met verschillende, onderling verbonden, 'plaats

jes' weerspiegelt de situatie zoals die geweest moet zijn bij de vestiging van de

schuilkerken in dit gebied.

De nieuwbouw die aan de Mariaplaats is neergezet, weerspiegelt zodoende wat

van het rijke verleden van de Maria-immuniteit.
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UTRECHT .;. Mariaplaats/Walsteeg, klokkengietersafval I. JOOSTEN

Tijdens de opgraving op de Mariaplaats is materiaal gevonden dat wijst op het gieten

van een klok ter plekke. Dit zou de vroegste vondst in Nederland betnffèn van een klok

kengieterij. Alvorens het opgravingsmateriaal zelfte behandelen zal de techniek van het

klokkengieten zoals die waarschijnlijk indertijd in de praktijk gebracht werd behandeld

worden aan de hand van een 12de-eeuws traktaat.

In de Middeleeuwen werden klokken vaak door rondreizende klokkengieters in

de kerk of op het kerkhof gegoten. Het oudste geschrift dat de techniek van het

klokkengieten beschrijft is dat van Theophilus, een monnik, edelsmid en brons

en wellicht ook klokkengieter uit het begin van de 12de eeuw. De werkwijze die

Theophilus beschrijft is gebaseerd op de 'verloren was'- of are perdue -methode.

De te gieten klok werd in was gemodelleerd en in leem ingekapseld. Vervolgens

werd de was uit de vorm gesmolten en het brons in de aldus ontstane lege ruim

te gegoten.

De kern van de klok werd van leem gemaakt rond een houten spil. Op de kern

werd de zogenaamde 'valse klok' in was gemodelleerd en hierop werd zeer fijne

leem aangebracht. De spil werd uit de vorm gehaald en in de kern werd het ijze

ren klepeloog, waar later de klepel aan zou komen te hangen, aangebracht. Op de

kop van de kern werd in was de kroon gemodelleerd. Op de kroon bevonden zich,

eveneens van was, de gietloop en twee ontluchtingskanalen. De later aange

brachte wassen delen werden met leem bestreken en daarna het hele model.

Rondom de vorm werden ter versteviging ijzeren hoepels bevestigd om te voor

komen dat deze tijdens het gieten zou scheuren. Vervolgens werd de kern uitge

hold om de vorm van binnenuit te kunnen verwarmen. De vorm werd in een kuil

op een stenen sokkel geplaatst en verwarmd zodat de was eruit kon lopen en de

leem goed droogde. Daarna werd de gietkuil met aarde opgevuld. De vorm werd,

op de gietloop en de ontluchtingskanalen na, helemaal ingegraven om de grote

kracht waarmee het vloeibare brons tijdens het gieten tegen de wand van de vorm

aandrukt, te weerstaan.

Theophilus beschrijft twee methoden om klokkebrons te smelten. Bij de eerste

methode werden koper en tin in gietpannen of smeltkroezen gesmolten. Een van

de nadelen hiervan is dat de pannen naar de vorm gedragen moeten worden. Een

andere en veel toegepaste manier was het gebruik van een schachtoven waarbij

het brons vanuit de oven via een kanaal rechtstreeks in de vorm geleid werd. Een

schachtoven bestaat uit een ronde, hoge schacht, die bij Theophilus uit ijzer

bestond en zowel aan de binnen- als buitenzijde met leem was bekleed. Soms

bestond de buitenwand uit een rieten korf. In de 17de-eeuw zijn ook houten ton

nen gebruikt. De oven kon tevens uit vuurvaste stenen bestaan. (Onder)in de

schacht bevond zich een opening die tot het moment van gieten met een lemen

u8 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 199 6 -1997



I UTRECHT

prop was afgesloten. Nadat de oven op temperatuur was gebracht werden laags

gewijs het houtskool en het koper toegevoegd. Zuiver koper smelt bij een tem

peratuur van ongeveer 1084oe. De benodigde lucht om een dergelijke hoge tem

peratuur te verkrijgen werd met blaasbalgen toegevoerd. Wanneer het koper was

gesmolten werd het tin toegevoegd. Theophilus geeft de samenstelling van klok

kebrons nauwkeurig op: 20% tin en 80% koper. Zuiver tin heeft een smeltpunt

van 232°C en smolt onmiddellijk in het vloeibare koper. De legering werd

geroerd om het goed te mengen. Zodra het brons goed was gemengd werd de

leemprop in de opening van de oven weggestoken zodat het vloeibare metaal in

de vorm kon lopen. Tijdens het gieten werd het vuil dat op het brons dreef, het

bronsschuim, erafgeschept. Nadat het brons gestold was en enigszins afgekoeld,

werd de klok uit de kuil gehaald. De vorm werd verwijderd en de klok nauwkeu

rig afgewerkt door met een hamer de oneffenheden eraf te slaan en hem met

zandsteen te schuren.

De vondsten op de Mariaplaats

Het onderzoek op de Mariaplaats betrof een kuil met daarin een vrijstaande

lemen ring met een diameter van 0,5 m staande op drie bouwstenen van tuf.

De ring is reducerend (zwart) gebakken en aan de buitenkant van enige delen

zijn afdrukken te zien. Hoewel het niet met zekerheid is vast te stellen zouden

de afdrukken van de duigen van een houten ton kunnen zijn. Sommige stukken

van de ring hadden een wanddikte van ten minste I tot I,S cm. De stukken zijn

organisch gemagerd met kaf en gras. De binnenkant is redelijk glad en lichtgrijs,

de buitenkant is onregelmatig en niet glad afgestreken. Rond de lemen ring

bevindt zich een dunne zwarte laag met een gemiddelde breedte van IS cm

begrensd door een tweede, heel licht gebakken, lemen ring. Onder de bouwste

nen bevindt zich een deel van een, eveneens reducerend gebakken, lemen rand.

De kleinste, driehoekige bouwsteen is aan de bovenkant verglaasd, de grootste

aan de onderkant. De glaslaag is rood en zwart gekleurd wat wijst op de aanwe

zigheid van verschillende koperoxyden. Daarnaast is op sommige plaatsen ook

groen koperoxyde aanwezig. In de vulling van de binnenste ring zijn enkele ver

glaasde stukken leemwand gevonden waarin een deel van een schuin naar bene

den wijzend gat te zien is. Dit zijn delen van een luchtinlaat waarin een blaasbalg

kon worden gestoken. Ook zijn stukken rood verbrande en verslakte ovenwand,

bronsschuim en koper en brons gevonden. De verslakte ovenwand zou afkomstig

kunnen zijn van een gietloop. De metaalvondsten bestaan uit stukjes koper en

brons. Het gevonden brons heeft een gemiddelde samenstelling van 80% koper

en 20% tin. Op de korrelgrenzen zijn bolletjes lood aanwezig. Het koper is in

veel gevallen gecorrodeerd tot malachiet, dat een felgroene kleur heeft. In een

stuk verglaasde ovenwand zijn delen tin, koper en lood aangetroffen.
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Een schachtoven?

De samenstelling van het brons is typisch voor die van klokkespijs: 20% tin en

80% koper. De vondst van zowel koper als tin geeft aan dat het brons ter plekke

werd gelegeerd. Dit was gebruikelijk bij het maken van klokkebrons. Het was van

groot belang voor de klokkengieter de samenstelling van het brons nauwkeurig

te weten omdat het tingehalte de klank en dus de kwaliteit van de klok bepaalt.

Ook het feit dat de mal slechts een keer te gebruiken was en de klok dus in één

keer goed gegoten moest worden maakte kennis van de precieze bronssamen

stelling noodzakelijk. De toevoeging van lood aan brons verlaagt het smeltpunt

en maakt het vloeibaarder en makkelijker te gieten.

Het is moeilijker om de kuil met de lemen ring op de bouwstenen te duiden. Mis

schien is het een restant van een schachtoven. Het geraamte van de oven zou kun·

nen hebben bestaan uit een ton, vanwege de afdrukken op enkele stukken leem,

of uit een ander materiaal, bijvoorbeeld ijzer. De verglazing op de stenen vloer en

de aanwezigheid van koperoxyde geeft aan dat zij in contact hebben gestaan met

zowel grote hitte als koper. De stenen vloer is daarentegen niet volkomen afgeslo

ten en er is in de lemen ring ook geen opening te zien waardoor het brons uit de

oven kon stromen. Op de stenen zou een rooster gestaan kunnen hebben met

daarop een smeltkroes. Een dergelijke oven is ook bekend van Theophilus. De

gevonden stukken luchtinlaat geven aan dat de lucht schuin naar beneden de oven

in werd geblazen. Na het gietproces zou de oven zijn afgebroken en volgegooid

met gietafval zoals bronsschuim, stukken ovenwand en metaalresten.

Een tweede mogelijkheid is dat de kuil met de lemen ring de klokkekuil is geweest

waarin de klokkevorm stond. De lemen rand is in dat geval een deel van de kern.

De gladde binnenzijde zou ontstaan kunnen zijn bij het uithollen van de kern.

Ten derde zou de kuil niets met het gieten van een klok te maken kunnen heb·

ben gehad. Tenslotte bevonden de bronsresten zich in de vulling en zijn de

bouwstenen aan beide zijden verglaasd, wat er op wijst dat ze in ieder geval twee

keer zijn gebruikt. Waar de kuil dan voor heeft gediend is niet duidelijk, te den

ken valt aan een rookplaats voor vis.

In ieder geval duidt de vondst van het klokkebrons ondubbelzinnig op de aan

wezigheid van een vroeg-middeleeuwse klokkengieterij ter plekke. Wellicht zijn

het de resten van het gieten van de eerste klok van de Mariakerk die in II99 werd

gewijd en daarom een klok nodig had.
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UTRECHT .:. Nieuwegracht 67 C.A.M. VAN ROOIJEN

Bij een in oktober 1997 uitgevoerd klein onderzoek in een nieuw uitgegraven kel

der onder Nieuwegracht 67, bleek het mogelijk om door middel van een profiel

de grondopbouw vast te stellen. Deze verticale doorsnede lag net achter de werf

kelder en ten noorden van de huiskelder van nr 67.

Het bleek dat op de natuurlijke afzettingen een aantal tussen 1000 en 1300 te

dateren vloemiveaus lag. Tevens waren daarin de haardplekken in de vorm van

onverharde brandplaatsen aan te wijzen. Het exact dateren van de vloeren was op

basis van de gebrekkige waarnemingen niet mogelijk. Wel is duidelijk dat hier al

vroeg bewoning was, maar het is niet helder of deze plaats sindsdien continu

bewoond is geweest.

UTRECHT .:. Pelmolenweg C.A.M. VAN ROOIJEN

Op de plaats binnen de singel waar de fundering van de nieuwe loopbrug over de

Catherijnesingel is aangelegd, heeft begin 1997 een klein onderzoek plaatsge

vonden. Gedurende dit onderzoek werd een grote, zware, rechthoekige poer

gevonden waarvan het metselwerk, met stenen van 26xI2x5 cm, wijst op een aan

leg in de 16de eeuw. Vermoedelijk is de poer onderdeel geweest van de onder

bouw van een standerdmolen. Als dit juist is, moeten er nog twee van dergelijke

poeren zijn geweest. Qua locatie, tussen de stadsmuren en de Stadsbuitengracht

in, is een molen ook zeer waarschijnlijk.
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UTRECHT Visschersplein C.A.M. VAN ROOIJEN

In juli 1996 is een opgraving uitgevoerd ter plaatse van Visschersplein 50. Op basis van

de opgravingen aan de Boterstraat (1986), het Visschersplein (1981) en de Walsteeg

(1994-1996) werd verwacht een restgeul uit de (pre-) Romeinse periode te vinden, die

in en na de Romeinse periode is dichtgeslibd met klei. Daarboven behoorden veen- en

mestophogingen te liggen met mogelijk wat restanten van houtbouw. Stenen bebouwing

werd pas vanaf de 14de eeuw verwacht, waarbij een uitzondering werd gemaakt voor

het terrein vlak achter de panden aan de Lijnmarkt. In die panden werden namelijk

recentelijk, bij bouwhistorisch onderzoek, restanten van een groot, vrijwel geheel tufste

nen gebouw van rond 1200 ontdekt. Het was mogelijk dat achter dit gebouw ook enige

sporen uit die periode zouden worden teruggevonden.

De (pre-)Romeinse restgeul werd inderdaad gevonden, de opgraving lag er mid

den boven. Van onderafgezien werd tot IO cm -NAP zand aangetroffen, daarop lag

bruin humeuze klei tot een hoogte van 50 cm +NAP. Deze laag is bij de hiervoor

genoemde opgravingen als Romeins herkend. De daarop liggende kleilagen reik

ten tot 170 cm +NAP, terwijl daar weer boven een grote massa van ophogingspak

ketten is aangetroffen die feitelijk tot aan het huidige straatniveau reiken. Opval

lend is dat die tot 550 cm +NAP reikende lagen vrijwel volledig uit veen, soms ver

mengd met klei en wat kalk, bestaan. De lagen bleken zeer nat te zijn, wat ver

moedelijk veroorzaakt wordt doordat de afwatering naar beneden toe geblokkeerd

is door de vette klei. Mogelijk dat deze immer nat blijvende ondergrond de reden

van de continue ophogingen is geweest. Vanuit het perspectief van de grondwa

terstand of de overstromingen zijn de ophogingen (totaal 380 cm) nutteloos.

Het Visschersplein behoort nu tot één van de hoogste gebieden in de stad.

Overigens tonen de resultaten van deze opgraving zeer duidelijk aan dat de hui

dige maaiveldhoogten in de stad niet te relateren zijn aan de hoogte van de

natuurlijke ondergrond.

De onderste ophogingspakketten, tussen de 170 en 280 cm +NAP, bevatten nde

tot 13de-eeuws aardewerk. Hetzelfde geldt voor de kuilen die erin zijn gegraven.

In dit grote pakket is rond de 230 cm +NAP een afvalkuiltje met veelleersnippers

en I2dej13de-eeuws aardewerk gevonden. Mogelijk dat dit restanten zijn van een

in de nabijheid gelegen ambachtelijk bedrijfje.

Bovenop het eerder genoemde dikke pakket, rond de 280 cm +NAP, zijn aan de

oostzijde restanten van een houten schuurtje gevonden. Dit bouwsel van herge

bruikte palen en planken zal uit de eerste helft van de 13de eeuw stammen.

Vanaf de genoemde 280 tot 4IO cm +NAP liggen 13de-eeuwse ophogingslagen.

Aan de oostzijde van het terrein, deels boven het eerder genoemde gebouwtje,

zijn enkele straatniveaus van rond 13°0 gevonden. De onderste daarvan lag rond

de 350 cm +NAP.
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In de boven de 410 cm +NAP liggende veenlagen is bijzonder veel laat 13de- en 14de

eeuws aardewerk aangetroffen. Hier is dus niet alleen veen, maar ook afval gedepo

neerd. Na de I4de eeuw hebben geen ophogingen van belang meer plaats gevonden.

Aan bebouwingssporen zijn ook enkele interessante vondsten gedaan. Allereerst

zijn de resten van een lange oost-west tuinmuur gevonden. Deze muur ligt in het

verlengde van de zuidmuur van het grote tufstenen huis dat de kern van de hui

zen Twijnstraat 23/25 vormt. In de uitbraaksleufbevindt zich nogal wat tufsteen,

maar ook baksteen is aanwezig. Onder die voormalige muur zijn enkele langwer

pige 12de/13de-eeuwse kuilen gevonden die op een iets hoger niveau een greppel

leken te vormen. De perceelsgrens die in een later stadium werd aangegeven door

een muur, kan dus in de 13de eeuw met een greppel gemarkeerd zijn geweest.

Ten noorden van de tuinmuur is aan de westzijde van het terrein alleen een 14de

eeuwse beerput gevonden. Ten zuiden van deze put, op het andere erf, zijn de

resten van een 14de-eeuws huis met daarbij twee kleine beer/tonputten gevon

den. De diepte van het huis is 6,5 m bij onbekende lengte. De vloer lag op 450

cm +NAP. In de twee tonputten is een aantal gave laat 13de- en vroeg 14de-eeuw

se kannen aangetroffen. Een opmerkelijke vondst daartussen was een (niet com

plete) kopie van een importkan uit het Duitse Rijnland, maar uitgevoerd in

lokaal, grijsgebakken aardewerk. In die put is naast aardewerk uit de eerste helft

van de 14de eeuw ook een fraai, gedraaid houten bord aangetroffen.

Wanneer de stenen middeleeuwse bebouwing gesloopt is valt niet uit de archeo

logische gegevens op te maken. In de 19de eeuw is het Visschersplein met de

aanpalende bebouwing aangelegd, zodat uiterlijk in die periode de oude bebou

wing verwijderd moet zijn.

Van de in 1996 gesloopte 19de-eeuwse bebouwing zijn ook sporen teruggevon

den. De oriëntatie van deze nieuwe percelering geert iets ten opzichte van de

middeleeuwse en is natuurlijk in overeenstemming met het huidige kaartbeeld.

UTRECHT .:. VoorstraatjBoothstraat
C.A.M. VAN R001TEN EN R. VAN DER MARK

Na de opgravingen aan de MariaplaatsjWalsteeg, is de opgraving in het 'gat' van de

Voorstraat gedurende de zomer van 1997 het tweede grote onderzoek binnen een llde

eeuwse immuniteit, in korte tijd. Ervaringen uit het eerste project konden zodoende

gebruikt worden bij het onderzoek op de tweede locatie.

De immuniteit van St. Jan, waar het opgravingsterrein toe heeft behoord, is

gesticht rond 1050. Verwacht werd dat de oudste, mogelijk nde-eeuwse, percele

ring herkenbaar zou zijn onder de nog tot subrecente tijden aanwezige tuinmu

ren. Van bebouwing uit de nde en 12de eeuw werd niet veel verwacht, voorna-
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melijk omdat het opgravingsterrein relatief ver van de Janskerk af ligt. Ook de

hoop om van de latere claustrale huizen restanten te vinden was niet groot. Uit

onderzoek was al gebleken dat alleen de achterbouw van het huis dat zelf op het

terrein van Janskerkhof 16 ligt op het opgravingsterrein gelokaliseerd kon zijn.

Van de hoofdbouw van dit huis is in de I9de eeuw al een grote mozaïekvloer

gevonden, die in het Centraal Museum ligt. Sporen van bebouwing langs de

Boothstraat en de Voorstraat werden nauwelijks meer verwacht. Op die plaatsen

waren de funderingen al weggegraven ten behoeve van de olietanks van de gara

ge, die op hun beurt bij de bodemsanering weer zijn verwijderd.

De natuurlijke ondergrond van het opgravingsterrein was voorafeen blanco pagi

na. Tot nu toe waren geen goede waarnemingen aan de ondergrond van dit deel

van de stad bekend. Verwacht werd dat er rivierafzettingen van met name de

Rijn zouden worden aangetroffen met een mogelijke datering in of na de

Romeinse periode.

Een andere interessante vraag betreft de 'bocht' in de Voorstraat. Deze krom

ming heeft al de nodige mensen geïntrigeerd. Is deze curve in de weg veroor

zaakt door de natuurlijke ondergrond, doordat de weg om de St. Jansimmuniteit

is heen gelegd of is er een andere reden? Mogelijk verborg het terrein aan de

Voorstraat enkele aanwijzingen hieromtrent.

Het archeologisch onderzoek begon einde mei 1997 en was begin augustus

afgerond.

De natuurlijke ondergrond

Het bleek dat de natuurlijke ondergrond enkele interessante fenomenen te zien

gaf. Op het noordelijke deel van het terrein, van de Voorstraat tot aan de hoek

met het deel dat tot de Boothstraat reikt, lag een voornamelijk uit zand bestaan

de flank van een oeverwal. Aan de zuidzijde reikend tot ca SO cm +NAP en op ca

IS m van de Voorstraat oplopend tot 120 cm +NAP. Op deze oeverwal lag een ca

SO cm dikke, maar naar het noorden toe dunner wordende, blauw-grijze laag die

een oud vegetatieniveaujoeverzone aangeeft. Binnen deze laag waren drie lagen

te onderscheiden die vermoedelijk met aanslibbing en begroeiing gedurende een

langdurige periode te maken hebben. Aardewerk is er nauwelijks gevonden.

Naast een enkel brokje inheems- dan wel IJzertijd-aardewerk werd onder uit de

laag een Romeinse dakpan geborgen. Op de bovengrens van deze dikke laag

werd een scherf gevonden die moeilijk te determineren is, maar het meest lijkt

op vroeg-Merovingisch (sde eeuw) aardewerk. Alles wijst er op dat deze oeverzo

ne in de Romeinse periode als zodanig functioneerde en mogelijk, met tussen

tijdse sedimentatie, tot in de sde eeuw heeft bestaan. Er waren geen sporen die

wezen op bewoning. Wel is onderin dit dikke pakket een kuiltje gevonden. Aar

dewerk om dit enkele teken van menselijke activiteit in deze vroege periode

nauwkeuriger te kunnen dateren is er niet.
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De bij dit niveau horende riviergeul, die hier ten zuiden van wordt vermoed, is

niet aangetroffen. Dit komt vooral omdat latere riviergeulveranderingen de spo

ren daarvan hebben gewist. Aan de noordzijde van deze oeverzone is de aanzet

tot een delletje gezien. Helaas was hier door de verstoringen in de bodem geen

duidelijk beeld van te verkrijgen.

Bovenop de dikke grijs-blauwe laag zijn weer natuurlijke afzettingen gedepo

neerd, veelal zavelig en zandig, maar naar het noorden toe iets kleiiger. Dit wijst

erop dat de rivier die dit heeft afgezet niet ver zuidelijk hiervan stroomde. Boven

het lage deel van de oeverzone zijn deze afzettingen ca 90 cm dik en reiken tot

190 cm +NAP. Boven het hoge deel van de oeverzone zijn de afzettingen ook tot

190 cm +NAP gezien.

De volgende fase van rivieractiviteiten betreft een verandering van de stroom

geul. Op het zuiddeel van het terrein, ongeveer het opgegraven stuk haaks op de

Boothstraat, heeft een riviergeul alle oudere sporen weggevaagd en daarvoor in

de plaats tot ca 200 +NAP een zandpakket gedeponeerd. In een noord-zuid pro

fiel was te zien hoe deze rivieractiviteiten door de eerder beschreven lagen heb

ben gesneden.

De jongste traceerbare sporen die de rivier heeft achtergelaten bestaan uit twee I

à 2 m brede en ca I m diepe geultjes die op het terrein liggen. In deze geultjes

werd naast enkele Karolingische scherven ook wat Iodejrrde-eeuws(?) materiaal

gevonden. Blijkbaar zijn dit sporen van een overstroming die, mede gezien enke

le erin gegraven kuiltjes, van voor de stichting van de immuniteit van St. Jan zijn.

Door de vele latere ingravingen zijn de geultjes maar zeer partieel waargenomen.

Op enkele andere plaatsen op het terrein zijn ook nog sporen van afzetting ge

traceerd, maar daar is weinig duidelijkheid over. Vermoedelijk zijn deze ook van

voor de stichting van de immuniteit. Duidelijk is wel dat de rivier in ieder geval

tot in de Iode eeuw een rol heeft gespeeld bij het vormgeven van de ondergrond.

De bewoningssporen

De eerste bewoningssporen op het terrein worden gevormd door houten water

putten. De oudste daarvan is gemaakt van met houten pennen verbonden, dikke

plakken van de buitenzijde van een boomstam. Het is voor het eerst dat een op

dergelijke wijze geconstrueerde put in Utrecht is gevonden. De delen van de put

zijn dan ook overgebracht naar een laboratorium om te worden geconserveerd.

Er zijn uit deze put geen vondsten geborgen.

Een tweede waterput, die gezien de insteek jonger is dan de hiervoor genoemde,

is gemaakt van een ingegraven ton. Aardewerk in de vulling van deze put dateert

uit de 12de eeuw. Het heeft er alle schijn van dat de putten ingegraven zijn na het

stichten van de immuniteit.

Dat brengt ons bij de begrenzing van de immuniteit van St. Jan en de vraag omtrent

de kromming van de Voorstraat. Het antwoord daarop is helaas kort en krachtig,
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sporen van de begrenzing zijn niet gevonden en ook voor een verklaring van de

kromming in de Voorstraat zijn geen aanwijzingen verkregen. Dit was vooral te wij

ten aan de verstoring van het terrein vlak langs de Voorstraat.

Van de inrichting van het immuniteitsgebied zijn meer gegevens voorhanden.

Onder één van de twee op het terrein liggende perceelsgrenzen (tussen de percelen

van de huizen Janskerkhof 14 en 16) zijn restanten van een nde(?)-eeuws slootje

gevonden. Hierboven lagen de funderingen van de post-middeleeuwse tuinmuren

die de grens tussen de twee claustrale terreinen hebben gevormd. Deze grens was

tot aan de sloop van de garage nog in het muurwerk te herkennen.

Een tweede slootje markeert vermoedelijk de positie van de oudste grens tussen

de terreinen van de huizen Janskerkhof 16 en 18. Gezien de erlangs staande

bebouwing is deze grens deels tot in de 19de eeuw gehandhaafd, maar van het

erachter gelegen terrein is alleen zeker dat die perceelsgrens na de Reformatie

doorbroken is.

Hoewel er wel enkele paalkuiltjes en twee tufstenen stiepjes zijn gevonden, is er

geen duidelijke structuur van een gebouw van voor ca 1300 gevonden. Gezien de

ligging van het terrein, ver van de kerk en niet ter plaatse van de oudste huizen,

hoeft dit geen verwondering te wekken. Wel is het vreemd dat bij de twee eerder

genoemde waterputten geen gebouw is te herkennen. Ook bij een derde water

put, met daarin een kan uit de oud te traceren.

Het is mogelijk dat door de vele, latere vergravingen in deze hoek de sporen

ervan vernietigd zijn.

De achterbouw van het verdwenen claustrale huis

Ter plaatse van Janskerkhof 16 heeft een claustraal huis gelegen. De achterbouw

hiervan werd op het opgravingsterrein aangetroffen. Een fraaie daartoe behoren

de vondst betrof een haardvloer gemaakt van daktegels, die op de kant gezet een

biezenmattenpatroon vormden. Aan drie zijden werd dit vloertje door een stenen

rand begrensd waaromheen een lemen vloer lag. Helaas was de vierde zijde ver

stoord zodat de samenhang met de huismuur niet meer was vast te stellen. Ver

moedelijk lag de haardplaats tegen een muur aan. De ruimte waarbinnen de

haardvloer lag is later stevig verbouwd zodat van het originele muurwerk vrijwel

niets meer over was. De achterbouw is in de Isde eeuw nog verrijkt met een grote

kelder, waarna tot in de 19de eeuw diverse uitbreidingen en verbouwingen, veel

al met gebruik van oude materialen, hebben plaatsgevonden.

Langs de Boothstraat is geen oude bebouwing meer aangetroffen. Deels was dit

door de bouw van de garage en de onderkeldering daarvan al vernietigd, deels is

dit gebeurd bij het verwijderen van de olietanks. Langs de Voorstraat speelde het

zelfde probleem. Daar werd echter, met name verder het terrein op, nog wel fun

deringswerk uit de 18de-zoste eeuw aangetroffen. Behalve de funderingen wer

den ook nog enkele waterkelders getraceerd.
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Vanaf de Boothstraat gezien is achter huis m 6 een 18de-eeuws gebouw gevon

den. Gezien de grootte en de ligging heeft dit ook behoord tot het pand aan de

Boothstraat. Dit gebouw ligt dwars over een oude perceelsgrens heen. Blijkbaar

is daar een lapje grond van eigenaar verwisseld.

Alles bij elkaar genomen zijn er weinig sporen van bebouwing gevonden.

Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de opgraving zich op de diepe achterterrei

nen van de claustrale huizen heeft afgespeeld. Wel zijn op die terreinen veel

puin/afvalkuilen, beer- en waterputten gevonden waarin een ruime hoeveelheid

vondsten zat. Met name een grote hoeveelheid 16de- tot en met 19de-eeuws aar

dewerk werd

UTRECHT .:. Waterstraat G. BusÉ EN C.A.M. VAN ROOIJEN

In 1996 werd gedurende de maand augustus, ter plaatse van Waterstraat nr 4 een

opgraving uitgevoerd. Het onderzoek was nodig in verband met nieuwbouwplannen.

Voorafwerd verwacht dat een aantal begravingen van bij de Jacobikerk zouden worden

gevonden, terwijl verder de hoop was gericht op gegevens uit de llde en 12de eeuw. In

het gebied langs de Waterstraat zijn immers veelvuldig sporen, waaronder schoeiingen,

schepen en gebouwen uit de lode-12de eeuw aangetroffen. Gehoopt werd dat ook nu

vondsten uit die periode zouden worden gedaan.

Tegelijk met de opgraving is ook bouwhistorisch onderzoek gedaan aan het direct naast

de opgraving gelegen pand Oudegracht 33.

Gedurende de opgraving bleek dat de natuurlijke ondergrond uit vette, soms

humeuze, grijze klei bestond. Deze klei reikte tot minimaal 80 cm -NAP, zodat

ervan mag worden uitgegaan dat zich daar een restgeul bevindt. De natuurlijke

klei-afzettingen reikten naar boven toe in ieder geval tot 190 cm +NAP.

De oudste sporen in de klei (op 190 cm +NAP) dateren uit de nde (mogelijk late

Iade) eeuw. Zo zijn scherven gevonden van zogenaamde reliëfuandarnforen en

Duisburgse waar. Deze beide aardewerksoorten zijn al eerder in Utrecht gevon

den, onder andere in 1985 aan de Lange Lauwerstraat in een sloot uit het begin

van de nde eeuw.

Door de bescheiden omvang van de, tot op diepte onderzochte, opgravingsput is het

vaststellen van structuren vrijwel onmogelijk. Niettemin zijn enkele paalkuilen en

een eiken paal gevonden. De eiken paalstomp is op basis van jaarringen gedateerd,

waarbij is vastgesteld dat de kapdatum vlak na 990 (± 6 jr) heeft gelegen. De paal

kuilen zijn op basis van het aardewerk in de nde/I2de eeuw te dateren.

Verder zijn twee haakse greppels (met veel houtsnippers erin) en wat kuilen uit

de nde/I2de eeuw aangetroffen. Het maaiveld is mogelijk in de nde eeuw iets
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opgehoogd, maar deze (gedateerde) kleilagen met onder meer houtskool erin,

kunnen ook omgespitte ondergrond zijn. Uit de I2de eeuw zijn ook diverse kui

len aangetroffen, alhoewel daar geen paalkuil tussen lijkt te zitten. In ieder geval

moet het maaiveld omhooggebracht zijn. De (nde-) 12de-eeuwse lagen zijn tot

circa 300 +NAP traceerbaar.

Vermoedelijk stammen enkele tufstenen muren ook uit de I2de eeuw.

De stratigrafisch oudste muur lag noord-zuid georiënteerd. De overgang van de

fundering naar het schone muurwerk lag op 280 cm +NAP, ongeveer een meter

onder het huidige maaiveld. Het zuidelijk deel van deze muur is het eerst

gebouwd. Halverwege de opgravingsput was te zien hoe het noordelijk deel een

jongere fase vertegenwoordigt.. Of dit een herstelling of uitbreiding is geweest

valt niet te zeggen. De muur stak tot voorbij de aansluiting met de hierna te

behandelen, haaks erop staande oost-west muur. Die haakse muur stond koud

tegen de (noord)west zijde van de noord-zuid muur. De diepte van de fundering

kwam overeen met de noord-zuid muur. De opbouwen de specie van de muur

week echter weer afvan de eerder genoemde twee delen. Hoewel dus drie fasen

traceerbaar zijn, is het zeer twijfelachtig of er sprake is van een groot verschil in

bouwdata van de verschillende tufstenen muurwerken.

Bovenop de tufstenen noord-zuid muur (slechts een enkele laag hoog) lag uit

braakjfunderingspuin met daarin een enkele 14de(?)-eeuwse scherf. Daarop staat

weer een bakstenen muur die rond 1400 wordt gedateerd. Aangezien de muren

dichtbij de Jacobikerk liggen, is het aannemelijk dat het hier om de muren van

het kerkhof gaat rl
Wat dat betreft was het geen verrassing dat aan de westzijde van de noord-zuid

muur resten van skeletten werden gevonden. Vermoedelijk gaat het, gezien de

niet in situ liggende skeletten, om herbegravingen. De skeletten dateren niet van

de bouwperiode van de tufstenen muur. De onderste begravingen lagen name

lijk precies op de overgang van de fundering van die muur naar het opgaande

werk, dus ter hoogte van het 12de-eeuwse maaiveld.

Uit de 13de eeuw zijn weinig gegevens voorhanden, terwijl uit de 14de eeuw wel

weer sporen zijn gevonden. Opvallend uit die periode is een grote ronde kuil

(doorsnede ruim 2,S m) met onderin een laagje riet. In de kuil werd een krom

stuk hout aangetroffen dat aan de einden doorboord was, mogelijk een
--"------

De aanwezigheid van de kuil suggereert dat hier in de 14de eeuw geen huis heeft

gestaan, iets wat gezien de schaarsheid aan sporen en materiaal ook voor de 13de

eeuw lijkt te gelden.

Direct tegen de oostzijde van de eerder besproken (kerkhof)muur staat een bak

stenen muur uit de Isde eeuw, die in verband is gemetseld met een spaarboog

fundering langs de Waterstraat.

De bovenzijde van de spaarboog lag rond de 370 cm +NAP, ca 10 cm onder het

huidige maaiveld. Ergens tussen de 12de eeuwen de bouw van de Isde-eeuwse
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muur is het maaiveld dus met ongeveer 90 cm omhoog gebracht.

Samen met enkele poeren vormden deze muren het fundament van een huis aan

de Waterstraat waarvan nog meer resten zijn teruggevonden. Zo is ook nog een

r8de-eeuws keldertje aangetroffen. Helaas zijn geen sporen van een haard of een

vloerniveau gevonden. Achter het huisje lag een mogelijk r5de-eeuwse waterput

terwijl ten oosten van het huis een beerput uit diezelfde periode is aangetroffen.

Het lijkt er op dat de ruimte direct ten zuiden en ten oosten van het huis niet

bebouwd was. Het huisje heeft dienst gedaan totdat het gesloopt werd om plaats

te maken voor het recent verwijderde gebouw, dat uit het begin van deze eeuw

stamde.

Onderin de vermelde beerput lag r7de-eeuws aardewerk, waaruit volgt dat deze

put in ieder geval tot in die periode in gebruik is gebleven. Van putten uit eerde

re oflatere periodes is niets gevonden. Vermoedelijk liggen deze achter de opge

graven huizen, buiten het nu opgegraven terrein.

Op de kadastrale minuut van r832 staat op de plaats van de opgegraven funda

menten een gebouw aangegeven dat hiermee in breedte overeenkomt; in zuide

lijke richting is het ongeveer twee maal zo lang. Op het gebied direct ten oosten

van het huis is geen bebouwing aangegeven. Verder worden op de Wijkhuis

nummerplattegrond r860, getekend door R. Dufour in r865, op het stuk achter

het huidige pand Oudegracht 33 aan de Waterstraat vier huizen aangegeven. Het

meest westelijke daarvan zou overeen kunnen komen met het huis waarvan nu

de fundamenten zijn opgegraven.

(*) In 1988 is ten zuiden van de Jacobikerk ook al een deel van de tufstenen kerkhofmuur blootgelegd,

zie hiervoor de Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht over 1988, 152-157.

Het maaiveld ter hoogte van de muur lag daar (in de I3de eeuw) ongeveer 1,50 m onder het huidige

maaiveld, en daa=ee ongeveer een halve meter lager dan het maaiveld aan de noordzijde van de kerk.

VLEUTEN-DE MEERN .:. Thematerweg H. DOORNENBAL

Een aantal leden van de Archeologische Werkgroep Oude Rijn heeft een archeo

logische veldverkenning uitgevoerd. Het onderzochte terrein ligt ten noorden

van de Thematerweg, ongeveer 3°0 m ten oosten van de kern van Haarzuilens.

Dit terrein sluit aan bij het reeds eerder onderzochte terrein rond het Haarpad

(zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995). Op een maisakker zijn, in

een concentratie, enkele tientallen handgevormde scherven gevonden. De scher

ven zijn organisch gemagerd.
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VLEUTEN-DE MEERN Veldhuizen E.P. GRAAFSTAL

Een van de grote archeologische sensaties van de afgelopen jaren was de ontdekking van

de Romeinse weg en een schip ten westen van De Meern. De open dagen trokken dui

zenden bezoekers. De noodwaarneming die hier werd uitgevoerd, maakt onderdeel uit

van een groter onderzoeksprogramma, waarin de bewoningsgeschiedenis en land

schapsontwikkeling van de Heldammer stroomrug centraal staan. In dat kader werd in

1997 onderzoek gedaan naar twee inheems-Romeinse nederzettingen, een boerderijlint

uit de tijd van de middeleeuwse cope-ontginningen en een huisplaats van rond 1400. De

resultaten van vijfopgravingen en een reeks kleinere waarnemingen worden hier in de

vorm van een continu verhaal gepresenteerd.

Achtergronden

De komende jaren wordt ten westen van de stad Utrecht de VINEx-locatie Leid

sche Rijn ontwikkeld. Uiteindelijk zullen hier, op het grondgebied van de buur

gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meern, 3°.000 woningen worden gebouwd.

Vleuten-De Meern neemt daarvan ongeveer 11.000 woningen voor.zijn rekening.

In de loop van 1997 heeft de gemeente een begin gemaakt met de realisering van

haar eerste bouwplan: Veldhuizen (34°° woningen). In augustus startte het

bouwrijpmaken; de eerste paal wordt in de loop van 1998 geslagen.

De VINEx-locatie wordt grotendeels ontwikkeld op stroomruggronden die in de

loop van duizenden jaren door de Oude Rijn zijn opgebouwd. Deze wat hoger

gelegen ruggen met hun gemakkelijk te bewerken bodem zijn vanouds een

gewilde vestigingsplaats voor de mens geweest. Het gemeentelijk grondgebied is

dan ook rijk aan bewoningssporen uit de Prehistorie, de Romeinse tijd en de

Middeleeuwen. Al in 1992-1993 is het gebied tussen Utrecht en Harmelen in

opdracht van de provincie vlakdekkend gekarteerd, zodat bij de ontwikkeling van

de bouwplannen rekening kon worden gehouden met het bodemarchief. Op

grond van booronderzoek en in enkele gevallen proefsleuven hebben de meeste

vindplaatsen, na overleg tussen de ROB en de betrokken gemeenten in 1995

1996, een bepaalde status gekregen in relatie tot de nieuwbouwplannen.

De gemeente Vleuten-De Meern heeft in 1996 gekozen voor een actief archeolo

gisch beleid ter begeleiding van haar bouwplannen. Daartoe is een projectar

cheoloog aangesteld, die in een vroeg stadium betrokken wordt bij voorbereiding

en uitwerking van de bestemmingsplannen. De talrijke archeologische waarden

in het gebied vragen om maatwerk. Goed geconserveerde vindplaatsen worden

zoveel mogelijk in de plannen ingepast: daardoor krijgt de nieuwe woonomge

ving identiteit, een geheugen als het ware.

Vaak is aanvullend archeologisch onderzoek (AAO) in de vorm van proefsleuven

nodig om de kwaliteit en uitgestrektheid van vindplaatsen nader te onderzoeken:

Op grond van zulk onderzoek kunnen dan passende inrichtingsvormen en

137 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT '99 6 -'997



I VLEUTEN-DE MEERN

beheersmaatregelen worden voorgesteld. In sommige gevallen laten ontwerpers

zich inspireren door vroegere 'gebruikssporen' in het landschap en zullen ele

menten uit het verleden worden gevisualiseerd in de openbare ruimte of in de

architectuur. Niet alle vindplaatsen kunnen echter behouden blijven; in dat geval

worden de sporen zo veel mogelijk geregistreerd voordat zij worden overbouwd.

De nieuwe kennis die dat oplevert, draagt op haar beurt bij aan het draagvlak van

de archeologische monumentenzorg.

Wonen op de Heldammer stroomrug

Het bouwplan Veldhuizen ligt voor de helft op een stroomrug die is opgebouwd

door een zijtak van de Oude Rijn, de zogenaamde Heldammer stroomrug; voor

de andere helft bestaat de ondergrond uit veen. De Heldammer stroomrug kent

een interessante bewoningsgeschiedenis, in de loop waarvan de nederzettingen

telkens op een andere plaats in het landschap lagen. Wat Veldhuizen zo bijzon

der maakt is dat er in tegenstelling tot omliggende gebieden nauwelijks klei is

afgegraven ('afgevlet') ten behoeve van de dakpan- en steenindustrie. Mede daar

door heeft de Heldammer stroomrug ten westen van De Meern tot op heden zijn

karakteristieke terreinvormen bewaard.

De bloeifase van het Heldarnmer systeem ligt tussen ruwweg 2500 voor Chr. en

het begin van de jaartelling. In die periode bouwde de rivier een ongeveer 400 m

brede gordel van zandige bedding- en oeverafzettingen op. Op grotere afstand

van de rivier ontstonden als gevolg van jaarlijkse overstromingen zware kleipak

ketten. Verder naar het zuiden woekerde al die tijd een uitgestrekt elzenbroek

bos, waardoor hier metersdikke veenlagen ontstonden. De opbouw van de Hel

dammer stroomrug verraadt dat er eigenlijk twee perioden van activiteit zijn

geweest, gescheiden door een hiaat, dat ongeveer in de IJzertijd valt. Het jonge

re systeem was actief omstreeks de Romeinse tijd en is in het terrein makkelijk

te herkennen als een ongeveer 200 m brede band van vaak oppervlakkige zand

afzettingen. Karakteristiek voor deze fase zijn ook de zavelige oeverafzettingen

die buiten de eigenlijke stroomgordel, vooral aan de zuidkant ervan, over de klei

en het veen werden afgezet. Wij zullen er in het vervolg naar verwijzen als de

flankafzettingen van de Heldarnmer stroomrug.

De oudste bewoningssporen op de Heldammer stroomrug gaan minstens terug

tot de Late IJzertijd, maar van deze periode is het meeste verdwenen door latere

rivieractiviteit. Althans voor Veldhuizen is veel meer bekend over het nederzet

tingspatroon uit de Romeinse tijd. Kort na het begin van de jaartelling streken

inheemse boeren neer op de flankafzettingen langs de zuidrand van de stroom

rug. Afgaande op de vondsten bereikte de bevolkingsdichtheid een hoogtepunt in

de 2de eeuw. Daarna raakte het gebied snel ontvolkt en verviel het weer tot een

wildernis. In dezelfde tijd, omstreeks de 3de eeuw, moet de rivier die de Hel

dammer stroomrug heeft opgebouwd, zijn verland.
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Pas in de rrde eeuw werd het gebied weer ontgonnen. Het is de periode van de

grote cope-ontginningen, die het enorme Stichts-Hollandse veengebied openleg

den. De ontginning van Veldhuizen vond plaats vanuit de huidige Leidse Rijn,

die aanvankelijk werd aangelegd als een wetering voor de afvoer van polderwater,

dat door middel van talrijke evenwijdige sloten aan het achterliggende gebied

werd onttrokken. Het huidige verkavelingspatroon dateert nog steeds uit die tijd.

Aanvankelijk lagen de agrarische bedrijven direct aan de ontginningsbasis, de

huidige Rijksstraatweg, vroeger ook wel Rijndijk geheten. Kort na het midden

van de 13de eeuw besloot men de boerderijen te verplaatsen naar de zuidelijke

rand van de stroomrug, die door het inklinken van het veen na enkele eeuwen

'vanzelf uit het landschap was verrezen. Sindsdien lagen de bedrijven, anders

dan gebruikelijk, midden in het - vandaar de naam van

het gebied: Veldhuizen. Nederzettingsgeografisch is dit voor de provincie

Utrecht een haast uniek patroon.

Twee van deze oude boerderijcomplexen, Het Klooster en De Balije, kan men

vandaag nog zien liggen wanneer men ten westen van De Meern over de eH.

Letschertweg rijdt. Midden in de rij van 'veldhuizen' liggen de resten van kasteel

Nijevelt, waarvan de heren een belangrijke rol hebben gespeeld in de middel

eeuwse geschiedenis van Veldhuizen. Het is een wettelijk beschermd monu

ment, dat met een flink deel van zijn oude omgeving in de nieuwe woonwijk zal

worden opgenomen, net als Het Klooster en De Balije.

Onderzoeksprogramma

Door de realisering van het plan Veldhuizen zal een segment van ongeveer

anderhalve kilometer van het oude stroomruglandschap ontoegankelijk worden

voor onderzoek. Enkele vindplaatsen van de laagste status, waarvan de conserve

ring tijdens de kartering onvoldoende kon worden vastgesteld, zullen worden

overbouwd. Teneinde zoveel mogelijk van het verleden te bewaren voor het nieu

we Veldhuizen en zijn bewoners, heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld

voor een omvangrijk onderzoeksprogramma.

In het voorjaar werden over alle op dat moment bekende vindplaatsen in Veld

huizen proefsleuven aangelegd, teneinde nadere gegevens te verkrijgen over hun

aard, omvang en kwaliteit. Op basis hiervan werd een uitgebreid programma van

vervolgonderzoek ontworpen, waarin de bewoningsgeschiedenis en landschaps

ontwikkeling van het gebied centraal staan. Het onderzoek wordt in opdracht van

de gemeente uitgevoerd door de ROB en staat onder leiding van de gemeentelij

ke projectarcheoloog. Een belangrijke bijdrage aan het project leveren de onge

veer dertig leden van de Archeologische Werkgroep Oude Rijn, een samenwer

kingsverband van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en

de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland; een twintigtal van hen is

betrokken bij het veldwerk.
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Het afgelopen jaar werd op vijf locaties in Veldhuizen vervolgonderzoek uitge

voerd. Het gaat om twee inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd, een

boerderijlint uit de periode van de nde tot en met de 13de eeuw, een huisplaats

uit de Late Middeleeuwen en het grachtenstelsel van kasteel Nijevelt. Het onder

zoek bij Nijevelt zal voor het grootste deel in 1998 plaatsvinden en zal dus in zijn

geheel in de volgende kroniek worden behandeld. De andere opgravingen wer

den nog in de loop van het voorbije jaar afgerond en worden in deze bijdrage

besproken. Eerst echter kijken wij terug op de spectaculaire ontdekking van de

Romeinse weg en het schip dat daar luttele meters naast werd gevonden.

De A I van Romeins Nederland

Een van de eerste werken die in het bouwplan werden uitgevoerd, was het gra

ven van een grote waterpartij, mede met het doel om zand te winnen dat elders

in het plangebied nodig was. Tot het onderzoeksproject Veldhuizen behoort een

intensieve begeleiding van dit soort inrichtingswerken. Grote bodemingrepen

worden zoveel mogelijk gevolgd, om ook meer verspreide sporen van bewoning

en gegevens over de landschapsontwikkeling te registreren. De ogen en oren van

de vrijwilligers zijn daarbij een welkome aanvulling.

Bij de aanleg van de waterpartij zou het jongere systeem van de HeIdammer

stroomrug en de gordel van flankafzettingen ten zuiden ervan worden doorsne

den. Voor zover bekend was het gebied nagenoeg vrij van bewoningssporen. Voor

uitlopend op het werk werden door de uitvoerder her en der grote gaten gegraven,

om te verkennen waar de winbare zandvoorkomens ophielden. In augustus kwam

bij de projectarc..~eoloog de melding binnen dat in een van die gaten op een diep

te van anderhalve meter zwaar houtwerk was ontdekt. In de rommelige kuil die

door de zandwinnaars was achtergelaten, was niet onmiddellijk duidelijk wat de

aard van de constructie was. De eerste gedachten gingen in de richting van een

Romeinse beschoeiing, omdat onmiddelijk ten noorden van het houtwerk de rest

geul van het jongere Heldammer systeem werd aangetroffen.

Op 9 september werd de bewuste put opgeschoond en aan een nader onderzoek

onderworpen. Langzaam maar zeker drong het door: het hout behoorde tot het

kistwerk van een weg! De weg zelf, geplaveid met grind, lag op een soort dijk, die

bijeen gehouden werd door planken en palen. Voor de datering werden voorals

nog geen aanwijzingen gevonden, maar omdat de flankafzettingen van de Hel

dammer stroomrug er deels overheen lagen, moest het haast wel een Romeins

werk zijn. Een zindering trok door de aanwezigen. Een weg van deze uitvoering

moest haast wel de langgezochte verkeersader zijn die de verschillende leger

kampen op de zuidoever van de Rijn met elkaar verbond. Nog dezelfde dag werd

enkele meters verderop, in de naastgelegen rivierbedding, een schip gevonden.

Zo gebeurde het dat nota bene in het Romeinenjaar, waarin de aanleg van de

limes in Midden-Nederland werd herdacht, alle elementen die essentieel waren
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voor het functioneren van dat grensverdedigingssysteem, op één plek werden

ontdekt: de weg, een rivier en een schip.

De hectische weken erna stonden in het teken van inventarisatie. Om te begin

nen werd de toestand van het schip onderzocht door het Nederlands Instituut

voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie (NISA), een sector van de Rijksdienst

voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. De put van de zandwinnaars werd iets

uitgebreid, zodat een kleine, ongeschonden sectie van de houtconstructie kon

worden bestudeerd en een haaks profiel door weg en rivierbedding aangelegd.

Het voorlopige onderzoek resulteerde in een prachtig overzicht van de situatie.

De vrijgeprepareerde wegconstructie en het deels blootgelegde schip konden op

26 september worden getoond aan de landelijke media. De open dagen op 27

september en 4 oktober trokken telkens enkele duizenden (!) bezoekers.

Onmiddellijk na de ontdekking van de weg besloot de gemeente Vleuten-De

Meern de plannen voor de waterpartij aan te passen, zodat de resten van de weg

bewaard konden blijven. Van het grootste belang was natuurlijk dat er snel dui

delijkheid zou komen over het verdere verloop van de weg door het plangebied.

In opdracht van de ROB onderzocht archeologisch adviesbureau RAAP de moge

lijkheden voor geofysische prospectie van de weg, onder andere door middel van

grondradar en bodemweerstandsmetingen. Omdat daarmee geen goede resulta

ten werden behaald, werd besloten de weg verder in kaart te brengen door om de

100 m rijen grondboringen te plaatsen haaks op het vermoede tracé. Op die

manier was RAAP in staat de weg over een afstand van meer dan 1400 m te ver

volgen, van de C.H. Letschertweg in het oosten tot de Rijksstraatweg in het

noordwesten.

Zodra het tracé van de weg door Veldhuizen vaststond, trad de gemeente Vleu

ten-De Meern in overleg met de ROB en de provincie om te bezien hoe de weg zo

goed mogelijk ingepast kon worden in een bestemmingsplan dat al bijna was

vastgesteld, en in een stedebouwkundig plan dat al in een vergevorderd stadium

van uitvoering verkeerde. Met de nodige aanpassingen bleek het mogelijk de res

ten van de weg over vrijwel de volle lengte ongestoord in de bodem te bewaren.

Voor zover het gebied al bouwrijp gemaakt was, bleek het niet meer mogelijk het

tracé ook vrij te houden van bebouwing. Maar vooral in de oostelijke helft van het

plangebied bestaan goede mogelijkheden om de weg in te passen, functioneel te

maken, bijvoorbeeld als wandelpad, en plaatselijk misschien zelfs na te bouwen.

De weg

Op de plaats waar hij werd ontdekt, was de weg gefundeerd door middel van een

zware houten die men technisch kan als een kistwerk.

Het grondlichaam waar de weg op rustte, werd bijeen gehouden door twee rijen

van dicht op elkaar geplaatste eiken palen, die door middel van een heiblok in de

bodem moeten zijn gedreven. Aan de binnenkant van de palen liepen in de leng-
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terichting van de weg eiken planken. Tussen de planken was een pakket grond

ter hoogte van een halve meter gestort. Om de zijwaartse druk van dit grondli

chaam te weerstaan, was om de 3,5 m (12 Romeinse voeten?) een zware trekbalk

tussen de twee palenrijen aangebracht. Waarschijnlijk waren aan de zijkant

ervan met hetzelfde oogmerk schuine taluds aangebracht. De voet daarvan werd

mogelijk vastgehouden door een liggende stam in de lengterichting, geborgd

door een rij paaltjes. Op het laatste element na werd de hele houtconstructie van

de weg teruggevonden. De breedte van het weglichaam bedraagt ongeveer 4,5 m,

genoeg om twee karren elkaar te kunnen laten passeren.

Behalve het houtwerk dat de basis van de weg vormde, bleek ook de hele boven

bouw nog aanwezig. Het grondlichaam binnen het kistwerk werd afgedekt door

een mat van samengedrukte rietbundels, die waarschijnlijk hebben gefungeerd

als een drukverdelende laag. Dit gebruik is ook bekend uit de vroegere Neder

landse dijkbouw. Op de rietmat lagen verscheidene ophogingslagen van afwisse

lend zand en klei. Zelfs een van de plaveisellagen van grind bleek voor een deel

nog aanwezig. Van de latere wegdekken is het meeste verslagen door rivierover

stromingen.

De opgegraven sectie is uniek alleen al door zijn conserveringstoestand. Het gaat

zonder meer om de best bewaarde Romeinse weg in zijn soort die ooit in Neder

land gevonden is. Met name het houtwerk is, op de paalkoppen na, geheel

bewaard gebleven. De wegconstructie staat tot een hoogte van bijna anderhalve

meter overeind! De gunstige conserveringstoestand is onder meer te danken aan

het feit dat al spoedig zand en klei tegen de voet van het weglichaam werden afge

zet. Het wegdek moest steeds verder worden opgehoogd om de sedimentatie bij

te houden. De oorspronkelijke constructie raakte daardoor bedolven onder latere

afzettingen en ophogingslagen.

De constructie van de weg is sterk verwant aan die welke in de jaren '80 is gevon

den tijdens het onderzoek op het Marktveld in Valkenburg (Z.-H.). De weg was

daar minder goed bewaard, maar de onderzoekers kwamen ook toen al tot een

reconstructie die te vergelijken is met wat in Veldhuizen is gevonden. De paral

lellen gaan verder. Door middel van jaarringonderzoek kon het kistwerk van de

weg van Veldhuizen worden gedateerd op 124/5 na ehr. Dat wil zeggen: de eiken

die in de constructie zijn verwerkt, zijn geveld tussen het najaar van 124 en het

voorjaar van 125. De weg zal dan kort daarna, mogelijk nog in de zomer van 125,

zijn aangelegd. De jaarringdateringen van de weg van Valkenburg komen uit op

123/4, één jaar eerder. Wat verder opvalt is dat het eikenhout van beide wegen

sterk verwant is in zijn groeipatroon. Waarschijnlijk is voor beide wegen hetzelf

de houtbestand bestand gebruikt.

Het lijkt er dus op dat de wegen van De Meern en Valkenburg in één campagne

zijn aangelegd. Dan zal daar ook wel een centraal directief aan ten grondslag lig

gen. In dat verband valt erop te wijzen dat twee jaar eerder, in 122 na ehr, keizer
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Hadrianus door onze streken trok, op weg naar Brittannia: Van deze rusteloos

reizende keizer is bekend dat hij, overal waar hij kwam, opdracht gaf tot aanleg

en verbetering van werken die konden worden gerekend tot het grensverdedi

gingssysteem van het Romeinse rijk. De weg langs de limes van de Nederrijn zou

prima in zijn bouwprogramma passen. Het kost weinig moeite om zich de ver

bolgenheid van de keizer voor te stellen toen hij van nabij zag in welke deplora

bele staat het wegenstelsel in dit deel van zijn rijk verkeerde. De enorme logis

tieke operatie die de bouw van de weg betekende, veroorzaakte dat pas enkele

jaren daarna de activiteiten op gang kwamen.

De parallel met Valkenburg is een extra argument om in de weg van De Meern

inderdaad de grote route langs de limes te zien. Maar dan valt ook te verwachten

dat de weg ter plaatse een voorganger heeft gehad. Inderdaad is bij het onderzoek

in Veldhuizen gebleken dat er onder het kistwerk van ongeveer 125 na Chr. res

ten schuilgaan van waarschijnlijk een oudere fase van de weg. Daarop wijst onder

andere een pakket met houtsnippers, afgedekt door een zandlaag, waarin al wat

grind voorkomt. Naast de weg ligt op hetzelfde niveau een greppeltje, waarin veel

grind terecht is gekomen. Het lijkt erop dat onder de 'dijkweg' van Hadrianw;;

een eenvoudiger grindbaan schuilgaat.

Aan een vitale verkeersverbinding als deze moet regelmatig onderhoud hebben

plaatsgevonden, zeker waar de weg gelijk opliep met een rivierloop, die natuur

lijk regelmatig buiten zijn oevers trad. Bij het onderzoek zijn aanwijzingen

gevonden voor ernstige erosie van het weglichaam door de rivierbocht die er

dicht tegenaan lag. Waarschijnlijk lag de bedding in het begin van de Romeinse

tijd veel meer naar het noorden en kwam deze pas in het begin van de 2de eeuw

gevaarlijk dicht tegen de weg aan te liggen. De 'dijkweg' van het jaar 125 was daar

dan een antwoord op.

Maar de rivier liet zich niet stuiten. Aan de noordzijde raakte de weg na verloop

van tijd ernstig ondermijnd (en het talud verspoeld?) door de schurende werking

van het water. Het kistwerk verzakte aan die kant een halve meter, zodat zelfs de

trekbalken afbraken. Direct ten noorden van het kistwerk is een massieve

beschoeiing van elzenhout aangetroffen. Waarschijnlijk werd deze geslagen op

het moment dat de weg begon te verzakken. Het weggezakte grondlichaam

erachter werd opgevuld met bundels elzentakken. Het lijkt erop dat de ingreep

succes heeft gehad, want de rivier heeft de beschoeiing niet opgeruimd.

Het schip

Het schip werd gevonden op nauwelijks 6 m ten noorden van de Romeinse weg

en parallel daaraan, op de oeverlijn van de rivier die voor zoveel problemen had

______~~ ~_e~9~~ Ij!:!_~LI?et één van_zijn uit_~~~~E---,__~ermoedelijk de achtersteven,
midden in de opgravingsput en kon vanaf dat punt over een lengte van ruim 7 m

worden gevolgd. Het onderzoek in september was diagnostisch van aard en had
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tot doel de kwaliteit en toestand van de vondst vast te stellen. Alleen de achter

steven en de bovenste boordplank aan stuurboordzijde werden blootgelegd. Ook

werd dwars op het schip een sleufJe gegraven, waarbij het 'inwendige' werd ver

kend. Voor de rest werd het wrak ongemoeid gelaten. Na de noodwaarnerning

van september is het weer toegedekt met grond, in afwachting van een beslissing

over berging of conservering in situ. Wel werd in november door middel van

twee kijkgaten het andere uiteinde van het schip opgespoord, waardoor de leng

te werd vastgesteld op maar liefst 26 m.

Het schip is een vertegenwoordiger van het welbekende 'Zwammerdam-type',

dat teruggaat op pre-Romeinse scheepsbouwtradities in het gebied van de Boven

Rijn. In de Romeinse tijd werden deze rijnaken de transportschepen bij uitstek

van de Germaanse provincies. Zij hebben een platte bodem, opgebouwd uit

brede eiken planken, waarschijnlijk vijf in het geval van het Meernse schip. Een

plank met een L-vormige doorsnede, het kimhout, vormde dan de overgang naar

de boorden. De planken werden doorgaans bijeengehouden door brede L-vormi

ge spanten, vervaardigd uit kromgegroeide stukken hout, die paarsgewijs werden

geplaatst, zodanig dat per spantpaar aan elke zijde van het schip een 'knie'

omhoog stond, waaraan de vrijwel recht opstaande boorden waren bevestigd.

Deze bestonden meestal uit een of twee brede planken, die in klinkertechniek,

dus overnaads, aan elkaar en aan het kimhout bevestigd waren.

Tijdens de waarneming in september kon vooral de achtersteven in meer detail

worden bestudeerd. Hier kwamen alle planken samen in een massieve eiken

plaat. De bovenzijde ervan was afgerond en in de hoeken voorzien van twee

ronde uitsparingen. De binnenzijde van de achterstevenplaat was aan weerszij

den in twee verdiepingen halfrond uitgeschulpt. Op de bovenkant van de onder

zochte boordplank zaten ruim 1 m uit de achterkant twee ijzeren ringen beves

tigd, waaraan mogelijk de stuurriem heeft vastgezeten. In het inwendige werden

diverse planken en balken gevonden die deel uitmaken van de hogere opbouw

van het schip, maar waarvan de samenhang en functie vooralsnog onduidelijk is.

Vanwege de bijzondere ligging van het schip werd in eerste instantie gedacht dat

het schip iets te maken had met de noodmaatregelen die op een bepaald moment

nodig waren geweest om de Romeinse weg voor de rivier te beschermen. Ook in

recente tijd, onder meer bij de Watersnoodramp van 1953, is het voorgekomen

dat men bij dreigende dijkdoorbraken schepen als caissons liet afzinken.

De Romeinse schuiten van Zwammerdam zijn waarschijnlijk tot zinken

gebracht om de Rijnoever bij het castellum op die plaats vast te leggen.

In de loop van het onderzoek door het NISAjROB werden echter vondsten gedaan

die tegen deze interpretatie pleiten. Zo kwam in het inwendige van het schip een

houten gereedschapskist te voorschijn. Vlakbij de kist werden een sleutel, een

beitel en een breeuwijzer gevonden. De zijden van de eikenhouten kist waren

met zwaluwstaartverbindingen in elkaar gezet en op de hoeken verstevigd met
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ijzerbeslag. In één van de zijden was een hefslot aangebracht. Daarnaast werd in

het schip een gave houten emmer geborgen. Al deze zaken komen in feite uit één

klein kijkgaatje.

Zulke vondsten zijn merkwaardig in een schip dat als een zinkstuk zou zijn afge

dankt. Men had dan toch eerst alle waardevolle en bruikbare zaken eruit gehaald

en eraf gesloopt. We zagen al dat veel meer dan alleen het casco van het schip

bewaard lijkt. Het heeft er dus op zijn minst de schijn van dat het schip per onge

luk is gezonken, net als het Romeinse graanschip dat in Woerden is gevonden.

Mogelijk werd het door een sluipende calamiteit getroffen toen het ter plaatse lag

afgemeerd. In dat verband kan erop gewezen worden dat in het achterland, op

nog geen 100 m van het schip, een inheems-Romeinse nederzetting van een

zekere omvang ligt.

Door zijn gaafheid en vooral door de compleetheid, naar het schijnt, van zijn uit

rusting en inventaris is het Meernse schip van zeer grote waarde. Het is zonder

meer een van de meest compleet bewaarde Romeinse vrachtvaarders die we in het

gebied ten noorden van de Alpen kennen. Eventuele berging zal moeten geschie

den onder condities die de hoogste wetenschappelijke standaard garanderen.

Voorlopig echter rust het schip veilig op de plaats waar het ongeveer 1800 jaar lag.

Wanneer het schip is gezonken, kan bij benadering worden vastgesteld. De bed

ding waar de schuit op rust, heeft de weg van Hadrianus immers danig aange

vreten. In het schip is bovendien een fibula gevonden van een type dat met name

voor de tweede helft van de 2de eeuw is geattesteerd. Dat is ook de periode dat dit

soort schepen in onze streken een bekende verschijning werden: de Romeinse

castella werden toen in steen herbouwd en een gestage stroom van zulke sche

pen moet de Rijn af zijn komen zakken om de benodigde bouwmaterialen aan te

voeren. Heel veel later dan het einde van de 2de eeuw kan het schip trouwens ook

niet zijn gezonken, want blijkens een C14-datering van de eigenlijke restgeul die

erboven ligt (het schip zelf rust nog op zandige beddingafzettingen uit de bloei

fase van de rivier), is de Heldammer stroom tegen 200, althans nauwelijks later,

definitief gaan verlanden.

Een boomstarnkano

De rijnaak is inmiddels naar goed scheepsarcheologisch gebruik 'De Meern l'

gedoopt. 'De Meern 2' liet niet lang op zich wachten, al waren de proporties dit

maal bescheidener. Bij de aanleg van de waterpartij ten noorden van de Romein-

se weg werd enkele weken later een groot fragment van een boomstamkano

en 8 oktober werd de kano vrijgelegd en geborgen door mede-
---------""-----"'--'------------

werkers van het NISA/ROB. Hij wordt momenteel geconserveerd in het Rijksmu-

seum voor Scheepsarcheologie in Lelystad.
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Het gaat om een klassieke boomstamkano, uit één monumentale eik gehouwen

en niet opgeboeid met extra boordplanken. Van zichzelfwas de kano al 35 tot 40
cm hoog. De grootste breedte bedraagt ongeveer 78 cm. Bij het uithollen van de

stam is een aantal spanten uitgespaard. De dikte van de bodem werd daarbij op

6 cm gehouden. De lengte van het bewaarde fragment bedraagt bijna 3 m; in

totaal kan de kano 6 tot 10 m lang zijn geweest. Toen hij op deze plaats terecht

kwam ofwerd achtergelaten was de kano al niet meer compleet; vermoedelijk is

het een afgedankt exemplaar.

In de kano werden enkele scherven van Romeins aardewerk gevonden, waarmee

de datering althans globaal vaststaat. Jaarringonderzoek zal wellicht een nadere

precisering van het bouwjaar opleveren. Wanneer het vaartuig in de bedding werd

achtergelaten is niet precies vast te stellen. Waarschijnlijk is de De Meern 2 wat

ouder dan De Meern I, want de kano lijkt te rusten op beddingafzettingen die

horen bij een fase waarin de rivier nog op enige afstand van de Romeinse weg lag.

De weg in het landschap

Wat de Romeinse weg van Veldhuizen zo interessant maakt is dat we een stukje

van de limesstraat nu eindelijk over grotere lengte kunnen vervolgen en bestu

deren in haar landschappelijke context. Want daarin schuilt toch de grote bete

kenis van deze vondst: het is een weg door het laagland, die is gebouwd in tame

lijk natte condities en met gebruikmaking van de materialen die in dit milieu

beschikbaar waren, en technieken die hier aangewezen schenen. De meeste

andere Romeinse wegen die wij kennen, zoals uit Limburg, zijn in wezen grind

banen, hoogstens met voorzieningen voor drainage en afWatering. Door zijn rijke

organische component is de weg van Veldhuizen een pakhuis vol informatie.

Van de meeste houtsoorten en andere materialen kan het herkomstmilieu of 

gebied worden vastgesteld. Men kan aan de selectie van het hout en aan de

bewerkingssporen in principe aflezen hoe het hele werkproces van bouwen

onderhoud van de weg was georganiseerd, bijvoorbeeld hoeveel handen eraan

werkten en welke gereedschappen werden gebruikt. Met name het eikenhout

geeft bovendien, zoals we zagen, spectaculaire dateringsmogelijkheden.

Interessant is het Veldhuizense tracé ook omdat het ligt buiten de context van

een Romeinse nederzetting. Elders in Nederland zijn Romeinse wegen vrijwel

steeds in nederzettingsverband onderzocht. De vergelijkbare Romeinse weg die

is opgegraven in Valkenburg, ligt tussen een Romeinse legerplaats en de bijbe

horende burgerlijke nederzetting. Bovendien had men tot nu toe kunnen ver

moeden dat de nabijheid van de Rijnmonding in Valkenburg tot een bijzondere

constructie aanleiding had gegeven. De weg van De Meern ligt echter midden in

het rivierengebied, enkele kilometers verwijderd van de meest nabije Romeinse

legerplaats (de Hoge Woerd ten noorden van De Meern), in een 'leeg' gebied,

waar hoogstens wat verspreide inheemse boerderijen lagen.
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Door het booronderzoek van RAAP en een zestal waarnemingen in bodemont

sluitingen is inmiddels al veel duidelijk geworden over het 'gedrag' van de weg

in het landschap. Wat allereerst opvalt is zijn ligging op de flank van de Hel

dammer had niemand hem daar verwacht. Tot nu toe

zou men gewed hebben op de brede stroomrug van de Oude Rijn. En als de weg

al over de Heldammer stroomrug liep, dan toch zeker over de hoogst opgeslibde

delen ervan, de oeverwallen. Maar daar ligt hij niet. Het tracé volgt angstvallig de

zuidelijke rand van de stroomrug. De weg ligt vrijwel overal buiten de gordel van

beddingafzettingen en is dus niet eens gefundeerd op zand, maar op zware klei,

die hier al gauw overgaat in veen. Het pakket van zavelige flankafzettingen die

we ten zuiden van de weg aantreffen, werd grotendeels pas in de loop van de

Romeinse tijd opgebouwd. Er lijkt maar één verklaring voor deze merkwaardige

situering op een slappe ondergrond: men wilde de weg kennelijk zo veel moge

lijk buiten het bereik van de rivier houden. We weten dat het Heldammer sys

teem in de Romeinse tijd nog springlevend was. De Romeinen zouden dat trou

wens aan den lijve ondervinden.

Een van de meest interessante fenomenen aan de weg in Veldhuizen is dat hij

over die 1400 m verscheidene malen van opbouw verandert. Globaal kunnen

twee profieltypen worden onderscheiden. Ongeveer de helft van het tracé is uit

gevoerd als een eenvoudige grindbaan, waarschijnlijk overal begeleid door berm

sloten. De andere helft kent een veel zwaardere en hogere opbouw, waarin tel

kens eiken of zachthouten palen, rijshout en/of rietmatten worden waargeno

men, al is een constructie met planken en trekbalken tot nu toe alleen vastgesteld

bij de sectie die in september bij de waterpartij werd blootgelegd. Kortheidshalve

zou men kunnen spreken van een grindbaan en een dijkweg.

Het voorkomen van deze twee profieltypen blijkt landschappelijk te zijn bepaald.

De dijkweg komen we steevast tegen op die plaatsen waar de restgeul van de Hel

dammer stroom tegen de weg aan ligt, zoals bij de waterpartij in het oosten en

over honderden meters in het westen van Veldhuizen. Waar de weg niet werd

bedreigd door de rivier, bijvoorbeeld in het lange rechte stuk ertussen, is hij vrij

wel overal opgebouwd volgens het lichtere profieltype van de grindbaan. Merk

waardig genoeg echter is ook daar op twee punten over korte afstand (en ver ver

wijderd van de rivier) een zwaardere opbouw vastgesteld. Mogelijk waren hier

bijzondere maatregelen nodig om een depressie of slappe zone in de venige

ondergrond te overbruggen.

Met dit alles is een paradox beschreven: men koos enerzijds voor een veilige land

schappelijke situering van de weg, zo ver mogelijk van het dynamische Heldam

mer systeem, anderzijds ligt de rivier er feitelijk voor de helft van het tracé strak

tegenaan. Hierdoor was een veel zwaardere uitvoering van de weg noodzakelijk

en er kwamen later nog veel problemen uit voort, want door erosie van het weg

lichaam en afspoeling van plaveiselmateriaal was juist in deze secties voortdu-
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rend onderhoud nodig. We moeten dus haast wel aannemen dat het profieltype

van de dijkweg een latere ontwikkeling was en dat de weg oorspronkelijk op de

meeste plaatsen op veilige afstand van de rivier was gesitueerd.

De weg zal dan aanvankelijk misschien over de volle lengte uitgevoerd zijn

geweest als een grindbaan. Pas later is op twee plaatsen in Veldhuizen een rivier

bocht tegen de weg aan komen te liggen, waardoor hier een zwaardere profIle

ring noodzakelijk werd. In feite werd deze ontwikkeling reeds vermoed bij het

onderzoek in september ter plaatse van de waterpartij. Het lijkt erop dat het

bewind (en het bezoek) van Hadrianus een belangrijke stap markeert in de over

gang naar het zwaardere profieltype. Bij een waarneming in het 'dijktraject' in

het uiterste westen van het plangebied werden in oktober nog enkele eiken palen

geborgen, die door middel van jaarringonderzoek eveneens werden gedateerd op

124/5 na Chr.
Vanafhet begin moet de weg onderhevig zijn geweest aan allerlei vormen van ero

sie. Onder andere door berijding ontstonden regelmatig kuilen in de weg. Om de

grootste gaten te stoppen gebruikte men, naar het schijnt, bundels van elzentak

ken. Tot het normale onderhoud behoorde ook het vernieuwen van de plaveisel

laag. Bij rivieroverstromingen werd namelijk regelmatig het grinddek van de weg

gesleept, waardoor grinddeeItjes soms tientallen meters zuidelijker terecht kwa

men. Bij een van de kleinere waarnemingen werd in een grindlaag in de berm van

de weg een scherfje van een geverfde beker gevonden, die op zijn vroegst uit het

laatste kwart van de 2de eeuw dateert. Misschien mogen we daaruit afleiden dat

het gebruik en het onderhoud althans tot die tijd hebben voortgeduurd.

Met name in het westen van het plangebied, waar een rivierbocht over honder

den meters tegen de weg aan ligt, zijn aanwijzingen gevonden voor ernstige aan

tasting van het weglichaam. Een kleine waarneming heeft aangetoond dat ook

daar plaatselijk een zware beschoeiing van elzenhout aan de geulzijde van de weg

is geslagen. De grondboringen van RAAP suggereren dat dit soort noodmaatrege

len niet afdoende is geweest en dat delen van de wegconstructie hier op sommige

plaatsen zijn verzwolgen door de rivier. Dit moet nog in de Romeinse tijd zijn

gebeurd, mogelijk al tegen het einde van de 2de eeuw, althans weinig later. Mis

schien werd het problematische wegtracé in de 3de eeuw eenvoudig opgegeven.

Boeren op de rand van de stroomrug

De eerste objecten die in Veldhuizen onderhanden werden genomen (de

Romeinse weg was toen nog niet ontdekt), waren twee kleine vindplaatsen, die in

kaart waren gebracht tijdens de kartering van 1992-1993. Op beide terreinen was

toen een handvol scherven van handgevormd inheems en ook wel wat gedraaid

Romeins aardewerk gevonden, maar bij het booronderzoek kon geen overtui

gende bewoningslaag worden aangetoond. Bovendien stond vast dat minstens

één van de terreinen voor een deel was afgevlet. Bij zulke matige indicaties kon
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aan de vindplaatsen geen hoge status worden toegekend toen het Masterplan

Leidsche Rijn werd opgesteld en moesten ze worden vrijgegeven voor ruimtelij

ke ontwikkeling.

Omdat de vindplaatsen volgens het stedebouwkundig plan Veldhuizen zouden

worden overbouwd, hadden de proefsleuven in dit geval tot doel om duidelijk te

maken of vervolgonderzoek nodig was en, zo ja, hoeveel dit zou kosten. Tegen

verwachting werden tijdens het AAO op beide terreinen toch nog samenhangen

de en redelijk geconserveerde sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. De eer

ste resultaten wezen in de richting van kleine inheemse nederzettingen, met

nogal rommelige en ook wat ongebruikelijke structuren. Bovendien verschafte

hun ligging in het achterland van het Romeinse castellum van De Meern een bij

zonder onderzoekskader. Dat zich op deze terreinen geen sterk verontreinigde

laag met houtskool, scherfgruis en fosfaatresten heeft ontwikkeld, bleek bij nader

inzien eerder te liggen aan een kortstondige, althans weinig intensieve bewo

ning. Dat maakt deze plekken echter niet minder interessant, integendeel!

Besloten werd tot een integraal onderzoek van de bewoonde erven en hun direc

te omgeving. Inderdaad kwamen daarbij twee clusters van gebouwsporen aan het

licht. Het oostelijke 'erf, als wij dat zo mogen noemen, beslaat een oppervlak van

ca 80X40 m, het westelijke is wat kleiner en meet ongeveer 60x30 m. Waarne

mingen in de omgeving en enkele sleuven in de periferie suggereren dat het

gebied eromheen goeddeels 'leeg' was, althans vrij van greppels, kuilen of

gebouwsporen.

De sporen bleken bijna overal afgeknot door latere bodembewerking. Meer

oppervlakkige sporen kunnen daardoor zelfs volledig zijn opgeruimd. Het spo-

renoverzicht is dus vrijwel zeker incompleet. !20or d!_ bank~~~~men bleek h~ _

oostelijke erf het best geconserveerd. Een probleem was ook dat de sporen maar

matig verontreinigd waren met archeologisch 'vuil' en dus niet altijd makkelijk

te onderscheiden van hun omgeving.

De uitwerking van het onderzoek moet nog plaatsvinden, maar er zijn toch al

enkele interessante resultaten te melden. Curieus zijn om te beginnen de gebouw

sporen die werden aangetroffen. De kern van inheems-Romeinse nederzettingen

wordt elders doorgaans gevormd door grote 'woonstalhuizen' met een breedte van

5,5 à 6,5 m en een lengte van rond de 20 m. In het stalgedeelte, dat vaak meer dan

de helft van het gebouw besloeg, kon het vee aan weerszijden in boxen worden

gestald. Op elk van de onderzochte erven is inderdaad één plattegrond aan te wij

zen waarin we met veel goede wil een 'hoofdgebouw' zouden kunnen zien, al zijn

hier werkelijk alle verhoudingen zoek: bij een lengte van r6,5 m (deze kon slechts

in één geval worden vastgesteld) bedraagt hun breedte inwendig hoogstens 4 m.

Daar kun je zelfs het kleinere, inheemse rundvee met goed fatsoen niet in kwijt.

De sterk afgeronde hoeken, zoals vroeger ook gebruikelijk bij schaapskooien, zou

den misschien eerder wijzen op losse stalling van (klein-?)vee.
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Daarnaast zijn er eigenlijk alleen bouwsels met een breedte van ongeveer 2,5 m

- schuurtjes op zijn best. Net als bij de 'hoofdgebouwen' waren de palen die het

houtskelet droegen, geplaatst in wandgreppels. Zo vinden we op het westelijke

deel van het best geconserveerde erf onder andere een zeer regelmatige platte

grond van 2,5x6 m en een schuurtje van dezelfde oppervlakte. Het laatste

gebouw was klaarblijkelijk aan één zijde open, zodat wellicht te denken valt aan

een veestalling.

Andere funderingsgreppels die op en om de erven zijn aangetroffen, zijn te onre

gelmatig van vorm of omsluiten een te groot oppervlak om aan gebouwen te den

ken: het zijn eerder veekralen. De gebouwvormen hadden ons al op dat spoor

gezet. Ook enkele grote kuilen op het oostelijke nederzettingsterrein wijzen in

die richting: zulke 'troggen' met een asymmetrische doorsnede (één van de wan

den is onder een flauwe hoek ingegraven) worden doorgaans geïnterpreteerd als

drenkkuilen voor vee. Ten slotte valt nog te wijzen op een merkwaardige, vol

maakt cirkelvormige greppel op het westelijke 'erf: zulke structuren, met een

paal in het midden, kennen we van elders als hooibergen.

Al met al zou men uit de grondsporen dus met de nodige voorzichtigheid kun

nen afleiden dat de bewoners (of moeten we zeggen: gebruikers?) van de twee

terreinen hun bestaan zochten in een vorm van veehouderij. Het botmateriaal

zou dan iets naders kunnen zeggen over de aard van dit bedrijf. Nu moet voor

opgesteld worden dat op beide terreinen maar weinig faunaresten zijn gevonden.

Toch wijzen de botten wel in een bepaalde richting, want het paard is, voor

inheemse verhoudingen, duidelijk oververtegenwoordigd. In het achterland van

de Romeinse limes komt dat echter wel meer voor en dan ziet men er graag een

aanwijzing in voor paardenfokkerij - ten behoeve van het Romeinse leger uiter

aard. Opvallend in dit verband is dat er minstens twee veulens tussen het bot

materiaal zitten.

Hoe het ook zij, intensieve contacten met de Romeinse buitenwereld hadden de

bewoners van onze nederzettingen zeker. Wij vinden op beide terreinen alle

bekende typen vaatwerk vertegenwoordigd: geverfde drinkbekers en gladwandi

ge kruiken, ruwwandige kookpotten, veel grijs kustaardewerk ook, en daarnaast

amforen en een enkel stuk terra sigillata en terra nigra. Men had maalstenen van

basaltlava, afkomstig uit de Eiffel, en gebruikte zout uit het kustgebied (scherven

van zoutvaatjes wijzen daarop). Ongetwijfeld verhandelden de bewoners hun

agrarische overschotten, mogelijk met het garnizoen dat even verderop op de

Hoge Woerd gelegerd was. Af en toe scharrelden ze daar ook wat afgedankte

bouwmaterialen van het Romeinse legerkamp bij elkaar. Trouwens, ook uit de

Romeinse weg werden regelmatig stenen geroofd: met name op het oostelijke erf

werden tientallen brokken basalt gevonden, die verwisselbaar lijken met de keien

die op sommige plaatsen langs de flanken van de weg worden gevonden.

Twee bijzondere vondsten, beide afkomstig van het oostelijk erf, verdienen het
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apart te worden genoemd. De eerste is een fragment van een ivoren armband (?),

vervaardigd uit de slagtand van een Afrikaanse olifant; het is een zeldzame, maar

bekende materiaalcategorie. Curieuze vondst is ook een fragment van een dakpan

met daarop een zeldzaam stempel van het Isde legioen: LEG(io) XV. Van dit

legioen weten we dat het in 70 na Chr, tijdens de opstand van de Bataven, bij Xan

ten werd verslagen en nadien niet meer is gehergroepeerd. De dakpan moet dus

al vroeg naar De Meern zijn gekomen, vermoedelijk eerst naar het legerkamp op

de Hoge Woerd (of naar een militair bouwwerk langs de weg in Veldhuizen?) en

pas in tweede instantie, als sloopmateriaal, naar onze inheemse boerderij.

De bewoning van de twee terreinen heeft op zijn best een eeuw geduurd. Mgaan

de op het aardewerk mogen wij het begin stellen omstreeks het eerste kwart van

de 2de eeuw: rond 100 ofkort daarna. Men is geneigd een verband te leggen met

de Hadriaanse weg, die wellicht als een soort dijk heeft gefungeerd voor het ach

terliggende gebied, zodat het minder frequent te lijden had van wateroverlast. Er

lijkt vanaf dat moment haast een lotsverbondenheid tussen de weg en beide

nederzettingen te bestaan, want net als met het formidabele kunstwerk lijkt het

tegen het eind van de 2de eeuw gedaan met de inheemse bewoning: er zijn geen

vondsten gedaan die noodzakelijk na het jaar 200 thuishoren. De nederzettings

resten zijn nog net toegedekt met een laagje zavel dat, gezien de C14-eindfase

datering van de Heldammer stroom, nauwelijks later kan zijn afgezet.

Ook al zijn beide terreinen misschien nog geen honderd jaar in gebruik geweest,

merkwaardig blijft toch wel de geringe vondstdichtheid en vervuilingsgraad van

de sporen. Met name het botmateriaal schittert haast door afwezigheid (aan de

conserveringstoestand kan het niet liggen, want die is goed). Ook de afwezigheid

van elk spoor van fosfaat, althans voor het oog, wijst op een weinig intensieve

bewoning van de terreinen. Werden ze überhaupt wel bewoond in de strikte zin

des woords? Dat wil zeggen: waren het geen terreinen met een speciale functie,

die deel uitmaakten van een groter nederzettingsverband, waarvan de bewoonde

erven elders lagen? Dat zou kunnen, maar dan had men daarvan in de nabije

omgeving van de twee opgegraven sporenclusters toch zo langzamerhand wel

een spoor van terug willen vinden, want inmiddels komen steeds grotere delen

van het omliggende gebied als gevolg van allerlei bodemontsluitingen in beeld 

en dat beeld blijft vooralsnog leeg. In dit verband valt ook te wijzen op een inhu

matiegraf dat aan de noordelijke rand van het oostelijke sporencluster werd

gevonden: dergelijke 'slordige' bijzettingen kennen we meer uit inheems

Romeinse context, meestal plompverloren op of rond het erf.

Wat ook opvalt is dat rondom de sporenclusters en in de omgeving ervan geen

greppels of sloten zijn aangetroffen (op één uitzondering na), die zouden kun

nen wijzen op een stelselmatige percelering en ontwatering van het omliggende

gebied. Zulke kavelsystemen zou men verwachten - en zullen in dit milieu ook

wel noodzakelijk zijn geweest - bij akkerbouw. Vond er dan hoofdzakelijk bewei-
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ding plaats? Dat zou overeenstemmen met de aanwijzingen voor veehouderij of

zelfs paardenfokkerij, die de gebouwvormen en het botmateriaal opleverden. Het

zou een passende exploitatievorm zijn voor de lagere gronden langs de rand van

de stroomrug, want niet ver naar het zuiden begon het komgebied, dat hoogstens

geschikt was voor het laten grazen van vee.

In dit verband is het goed te wijzen op de fysisch-geografische ligging van de

nederzettingen: zij liggen midden op de gordel van flankafzettingen ten zuiden

van de Heldammer stroomrug. De zavelige bodem zou op zichzelfprima geschikt

zijn voor landbouw. Daarmee is ook op zijn minst geëxperimenteerd, want zowel

op het oostelijke als het westelijke sporencluster zijn her en der eergetouwkrassen

gevonden, die direct voorafgaan aan de bewoningssporen. Maar de grondwater

huishouding was er misschien toch niet optimaal, want niet ver onder de zavelige

bodem begon zware komklei en weldra veen. Daarnaast moet het gebied ook

regelmatig te lijden hebben gehad van wateroverlast, want we weten dat het Hel

dammer systeem in de eerste eeuwen van de jaartelling erg dynamisch was.

Zou het kunnen zijn dat pas na de aanleg van de Romeinse weg als dijk een inten

siever gebruik van het gebied erachter mogelijk werd? Het kan zijn dat de Hadri

aanse weg een deel van het overstromingswater voortaan keerde. Het is een aan

trekkelijke gedachte, want de activiteit op beide terreinen begint wel heel mooi

ergens rond die tijd. Wat ook opvalt is dat de twee nederzettingen op zekere

afstand van de weg liggen, ruim 50 m, net als een vindplaats in het oosten van het

plangebied. Het kan zijn dat een bepaalde zone langs de weg gereserveerd gebied

was, waar onder meer grond werd weggegraven om het weglichaam te herstellen,

zoals ook bij de Nederlandse dijken en kaden in het verleden wel voorkwam.

Hoe het ook zij, het lijkt erop dat er hier niet zo'n heel brede strook bruikbaar

land voor de inheemse bewoners overbleef. In het gebied ten noorden van de weg

had de rivier vrij spel; hier zijn dan ook geen Romeinse bewoningssporen aan

getroffen. Het is de vraag of er op het beschikbare oppervlak ten zuiden van de

weg een volwaardig boerenbedrijf ontwikkeld kon worden. Vandaar wellicht de

enigszins 'gefrustreerde' vorm van de twee onderzochte erven. In de hiërarchie

van nederzettingsvormen die wij uit deze periode kennen, staan de twee terrei

nen ergens onderaan de ladder. Misschien dat het 'moederbedrijf van deze bui

tenposten ergens verderop langs de weg nog een keer voor de dag komt.

De ontginners van Veldhuizen

In de 3de eeuw verlandde de rivier die het gebied van de Heldammer stroomrug

had gevormd en ontsloten. De vegetatie hernam haar natuurlijke vormen en

gedurende 800 jaar kende Veldhuizen naar het schijnt geen bewoners. Laat

Romeinse of vroeg-middeleeuwse vondsten zijn uit dit gebied althans niet

bekend. De bewoning concentreert zich in de Merovingische en Karolingische

periode op de hogere gronden langs de restgeul van de Oude Rijn, met name

rondom Vleuten.
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De oudste middeleeuwse vindplaatsen in Veldhuizen liggen aan de noordrand

van het bestemmingsplan, langs de Rijksstraatweg of, zo men wil, de Leidse Rijn,

de oude ontginningsbasis van het gebied. Het gaat om twee terreinen met

vondstmateriaal uit de I2de en 13de eeuw, die zijn ontdekt tijdens de kartering

van 1992-1993. Beide zullen grotendeels worden opgenomen en bewaard in

groenstroken.

Op het westelijke terrein werd in mei een kleinschalig proefonderzoek (AAO) uit

gevoerd om inzicht te verkrijgen in de omvang en kwaliteit van de nederzet

tingssporen. Daarbij werd vastgesteld dat de archeologische resten weliswaar

aanzienlijk zijn geraakt door recente bodembewerking, maar dat zich deson

danks nog goede grondsporen in het terrein bevinden. Zuidwaarts bleken de spo

ren zich minder ver uit te strekken dan aanvankelijk op grond van de oppervlak

tevondsten was gedacht. Vanwege de grote ruimtelijke druk op dit terrein werd

besloten om aan deze zijde een zone die arm leek aan sporen, prijs te geven voor

woningbouw, op voorwaarde dat dit gebied integraal kon worden onderzocht. Dit

vervolgonderzoek vond plaats in oktober en november. Daarbij werd een strook

ca 25x95 m grotendeels opgegraven. Tegen verwachting bleken hierin nog juist

de achterzijden van enkele erven te liggen.
----------_.!---

De opgegraven gebouwsporen kunnen vermoedelijk worden toegeschreven aan

één, waarschijnlijk tamelijk korte bewoningsfase. Daarvoor pleiten onder meer

de overeenkomstige vorm en opvulling van de sporen en hun opmerkelijk gerin

ge vervuilingsgraad. Welbeschouwd kunnen drie naast elkaar gelegen clusters

van sporen worden onderscheiden. In het westen staat een groep van paalgaten

duidelijk op zichzelf. Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met de achter

kant van een ongeveer 8 m breed gebouw. De twee andere clusters van paalgaten

liggen iets dichter tegen elkaar en vertegenwoordigen waarschijnlijk eveneens de

kopse zijden van twee gebouwen, ditmaal niet meer dan 6 m breed. Het zou kun

nen dat enkele greppels en paalgaten ten zuiden van het meest oostelijke gebouw

tot een soort van aanbouw horen.

De betrekkelijk geringe breedte van althans twee van de gebouwen wijst in de

richting van schuren, hetgeen in overeenstemming is met hun situering op wat

als de achterzijde van de erven moet worden geschouwd. De minieme hoeveel

heid vondstmateriaal wijst ook op een perifere ligging ten opzichte van de woon

huizen. Opvallend is bovendien de concentratie van grote kuilen tussen de twee

oostelijke gebouwen. Afvalkuilen zitten er waarschijnlijk niet tussen, want hun

opvulling is nagenoeg schoon. Sommige zullen drenkkuilen zijn geweest voor

het vee. Het (weinige) botmateriaal dat hier achter op de erven is gevonden,

schijnt geen consumptieafval te bevatten: het zijn eerder resten van kadavers,

waarvan de botten verstrooid zijn geraakt. In het beeld dat wij aldus verkrijgen,

past ook mooi de cirkelvormige greppel in het uiterste westen. Dergelijke struc

turen werden in deze periode vaak rondom hooibergen aangelegd, om de onder-
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grond droog te houden. Het zal niet verbazen dat onder het botmateriaal

schaap/geit, hond en paard, onder andere een veulen, vertegenwoordigd zijn.

Dat we inderdaad met de achterzijde van de erven te maken hebben blijkt uit

twee sloten die er in verschillende fasen omheen gelopen hebben en die tot doel

hadden het terrein te ontwateren. Wat opvalt is dat de oudste sloot twee maal een

paar meter verspringt. De gebouwsporen ten noorden ervan lijken dat ook te

doen. Het is een aantrekkelijke gedachte dat de nederzetting in deze fase drie

erven telde. De breedte van elk perceel was dan ongeveer 18 m. Omdat de kavels

schuin op de ontginningsbasis stonden en vermoedelijk even diep waren, ver

sprongen zij aan de achterzijde, hetgeen in het verloop van de oudste sloot terug

komt. De latere sloot liep recht achter de erven langs. Ten zuiden van de erfaf

scheiding zal het bouwland hebben gelegen. Bij de veldkartering van 1992-1993

werd hier zeker tot 100 m zuidwaarts een lichte verspreiding van nogal verweer

de aardewerkscherven gevonden, die wijzen op bemesting van akkerland. Daar

bij raakte ook huisvuil, waaronder gebroken vaatwerk, over het land verspreid.

Door de schaarste aan vondstmateriaal zijn de opgegraven gebouwen moeilijk te

dateren. Het weinige aardewerk dat in de sporen is gevonden, stamt voorname

lijk uit het midden of de tweede helft van de I2de eeuw. De oppervlaktevondsten

van het terrein lopen echter door tot in het derde kwart van de I3de eeuw. Omdat

de nederzetting gelegen is de aan ontginningsbasis van Veldhuizen, dat niet lang

na het midden van de nde eeuw in cultuur werd gebracht, zou men verwachten

dat zich op het terrein ook oudere sporen bevinden. Met name onder de kogel

potscherven zou wel wat materiaal uit die begintijd kunnen schuilgaan.

. Aangezien de opgegraven gebouwsporen een periode van hoogstens enkele

generaties vertegenwoordigen en omdat het bovendien> nog om bebouwing lijkt

te gaan die achter op de erven stond, moet het grootste deel van de bewonings

sporen, waaronder waarschijnlijk ook de eigenlijke boerderijen, zich bevinden

tussen de opgegraven strook en de Rijksstraatweg. Dit gebied zal integraal wor

den opgenomen in een groenstrook. De bewoningssporen die daar dan zullen

worden bewaard, vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. Om te beginnen

zijn uit deze periode in het rivierkleigebied weinig nederzettingen onderzocht.

Door de plaatsvastheid van dit soort boerderijlinten zijn de oudste sporen vaak

aangetast door latere bebouwing. Het terrein heeft bovendien bijzondere waarde

vanwege zijn ligging aan de basis van een van de grote Stichtse veenontginnin

gen. De tradities in huizenbouw en materiële cultuur die van het 'oude land' wer

den meegenomen naar het 'nieuwe land' ofer misschien juist achterbleven, kun

nen hier worden bestudeerd. Tenslotte is het ook treffend dat straks een goed

geconserveerde vindplaats uit de ontginningstijd juist bij de entree van de woon

wijk Veldhuizen zal herinneren aan een nieuwe, laat-20ste-eeuwse openlegging

van het gebied.
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Veldhuizen krijgt vorm

In de 13de eeuw doet zich een ingrijpende verandering voor in het nederzet

tingspatroon van Veldhuizen. Sinds de Late Middeleeuwen lagen de meeste boer

derijen, zoals we zagen, niet meer aan de Rijksstraatweg, maar honderden

meters landinwaarts, aan lange toepaden. Dat was stellig een anomalie en waar

schijnlijk is het gebied daarom gaan heten naar die 'veldhuizen' . Als dat zo is dan

moet de verschuiving van de boerderijen hebben plaatsgevonden vóór 1313, want

in dat jaar horen we de naam van het gerecht voor het eerst. We kunnen de date

ring echter nog wat verder aanscherpen.

Vermoedelijk hebben de heren van Nijevelt, het kasteel dat midden in het gebied

ligt, een leidende rol gespeeld bij de ontginning van Veldhuizen en de verplaat

sing van de nederzettingsstructuur in de 13de eeuw. De naam van hun kasteel

duidt trouwens ook al op een nieuwe vestiging. De voorloper van Nijevelt kan dan

op hetzelfde kavel aan de Rijksstraatweg hebben gelegen, daar waar later de

korenmolen van Veldhuizen stond. Welnu, Nijevelt wordt voor het eerst

genoemd in 1288. Als de gevolgde redenering klopt, dan zou de verplaatsing van

de boerderijen van Veldhuizen rond het midden van de 13de eeuw kunnen heb

ben plaatsgevonden.

De archeologische gegevens zijn daarmee geheel in overeenstemming. De vond

sten op het onderzochte terrein aan de Rijksstraatweg houden, zoals we zagen,

omstreeks het midden van de 13de eeuw op. Het oudste aardewerk dat op het ter

rein van kasteel Nijevelt wordt gevonden, is protosteengoed uit de tweede helft

van de 13de eeuw. Bij de aanleg van de eH. Letschertweg in 1985 is een grote

hoeveelheid laat-middeleeuws aardewerk gevonden ter hoogte van de tegen

woordige boerderij Het Klooster. Het oudste materiaal dateert hier van omst

reeks 1275. Misschien mogen we de grote verschuiving dus dateren

omstreeks het derde kwart van de 13de eeuw.

Om een verklaring te vinden voor deze grote ingreep, moeten we kijken naar de

ligging van de verplaatste boerderijcomplexen. Zij blijken allemaal, ook kasteel

Nijevelt, op de zuidelijke rand van de Heldammer stroomrug te liggen, net voor

bij de overgang van de bedding- en oeverafzettingen naar de flankafzettingen.

Dat is de zone waar zich het grootste verval in het reliëfvoordoet; de boerderijen

liggen nog net op het hogere deeL Het sterke niveauverschil dat zich hier mani

festeert, in de orde van I,S m, is er niet altijd geweest: het is ontstaan doordat het

veen dat zich onder de flankafzettingen bevindt, is gaan inklinken als gevolg van

de stelselmatige ontwatering die de ontginning met zich meebracht. Het zandli

chaam van de stroomrug kwam hierdoor als vanzelf uit het landschap orphoog

zetten. Van andere veenontginningen is bekend dat deze 'klink' al in de eerste

paar honderd jaar kon oplopen tot enkele meters. Het inklinken van het veenge

bied ten zuiden van de Heldammer stroomrug had allerlei consequenties. Had

op het veen aanvankelijk nog overal akkerbouw plaatsgevonden, door zijn lage
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ligging was het nu alleen nog maar geschikt voor beweiding. Voortaan kon alleen

op de stroomrug nog graan worden verbouwd. Nu het landschap van Veldhuizen

in twee gebruikszones uiteenviel, werd het voor de agrarische bedrijfsvoering

waarschijnlijk gunstiger om de boerderijen er precies tussenin te hebben liggen,

dicht bij het vee en dicht bij het gewas.

Met het verschuiven van de bewoning trad er nog een verandering op in het neder

zettingspatroon. Vóór 125° was de bewoning georganiseerd in lintvormige neder

zettingen, waar de boerderijen zij aan zij aan de kop van de kavels lagen, zoals bij

de nederzetting aan de Rijksstraatweg. Dit patroon is elders ook geconstateerd, bij

voorbeeld langs de Hogeweidsedijk in Utrecht en langs de Parklaan ten westen

van Vleuten; waar over 4°0 m een continu bewoningslint uit de periode van de

nde tot de 13de eeuw is vastgesteld. Wanneer de Veldhuizense boerderijen in de

13de eeuw worden verplaatst, verdwijnt tegelijk het lintvormige, geconcentreerde

karakter van de bebouwing: de bedrijven zwermen als het ware uit over de respec

tieve kavels. Voortaan liggen de boerderijen geïsoleerd in het veld.

Huisraad van een middeleeuwse boer

Ook het bewoningslint langs de Rijksstraatweg werd in de 13de eeuw opgebro

ken. Op hetzelfde kavel, maar dan een meter of 3°0 zuidelijker, werd toen naar

het schijnt slechts één boerderij teruggebouwd. In oktober kon deze huisplaats

worden gelocaliseerd aan de hand van een recente bodemontsluiting. Iets later,

rond 14°0, lag er een boerderij enkele tientallen meters naar het noordoosten, op

een plaats waar tijdens de kartering van 1992-1993 al het nodige aardewerk was

gevonden. Hoewel grondboringen geen hoge verwachtingen hadden gewekt ten

aanzien van zijn conservering, werd de vindplaats toch betrokken in het pro

gramma van proef- en vervolgonderzoek. De locatie bood een unieke gelegenheid

om één van de 'veldhuizen' vrij van latere bebouwing te onderzoeken. Blijkens

de vondsten had de bewoning er hoogstens enkele generaties geduurd, hetgeen

voor het onderzoek naar de materiële cultuur een gunstige omstandigheid is. Het

AAO werd uitgevoerd in maart, het vervolgonderzoek in september en oktober.

het onderzoek werd een opgegraven.

Hoewel de opgravingsputten zorgvuldig werden gecentreerd rond het hoogste

punt van een lichte, maar markante verhoging in het terrein, vermoedelijk het

restant van een huisterpje, werden tijdens het onderzoek geen overtuigende

gebouwsporen aangetroffen. Het valt niet uit te sluiten dat deze zijn ver-dwenen

door latere egalisatiewerkzaarnheden, maar in dit verband valt ook te wijzen op

een verandering die zich in deze tijd voordoet in de huizenbouw. Vanaf de 13de

eeuw wordt een fundering van de staanders op horizontale houten liggers ofbak

stenen, zogenaamde stiepen, gebruikelijk. Deze werden veel minder diep in de

bodem ingegraven dan de palen van voorheen, zodat er bij opgravingen zelden

iets van teruggevonden wordt.
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Dat er op het terrein intensief is gewoond, bewijzen andere sporen. Iets ten zui

den van het hoogste punt van het huisterpje werd een aantal kuilen gevonden,

die rijk gevuld bleken met allerhande bewoningsafval. In de nabijheid werden

ook de resten van een gedemonteerde waterput opgegraven. Op de bodem lagen

de scherven van vier min of meer complete stukken aardewerk. De schacht van

de waterput was later grotendeels vergraven door de aanleg van een sloot. De vul

ling van deze sloot leverde opnieuw een grote hoeveelheid gebroken huisraad en

ander afval op. Het materiaal moet er in terecht zijn gekomen toen het terrein

werd verlaten en opgeruimd, en het huisterpje wellicht geëgaliseerd.

De boerderij die wij hier mogen vermoeden, is maar kort bewoond geweest. Het

aardewerkcomplex maakt een zeer homogene indruk en dateert uit de periode

1375-1425. Samen met de andere vondsten, met name het botmateriaal, stelt het

ons in staat om iets van de couleur locale van het Veldhuizen van rond 1400 waar

te nemen. Eigenlijk hangt er over het laat-middeleeuwse plattelandsleven nog

een betrekkelijke 'historische nacht', waarin vondsten als deze wat schemerlicht

kunnen brengen. Er zijn in feite nog niet zo veel van dit soort vondstcomplexen

uit plattelandscontext bestudeerd. Het materiaal heeft dus beslist ook vergelij

kingswaarde op zichzelf.

Opvallend is om te beginnen dat de boerderij rond 1400 al gedeeltelijk 'ver

steend' is, dat wil zeggen: de buitenwanden van het woongedeelte zijn toen opge

trokken uit bakstenen, die in ruime mate op het terrein zijn gevonden

(28/30XI2,5/14x6/7,5 cm). Omdat elk spoor van mortel ontbreekt, moeten we

aannemen dat als specie dan nog leem wordt gebruikt, in dit milieu althans.Tus

sen het afval zijn ook enkele daktegels en dakleien gevonden, evenals plavuizen.

Opmerkelijk zijn enkele stukjes vensterglas.

Eerder werd beredeneerd dat de bewoners, althans vanaf de 13de eeuw, een

gemengd agrarisch bedrijfuitoefenden en zich om die reden hier vestigden, mid

den tussen vee en gewas. De vondsten bevestigen dat. Zo staat vast dat er akker

bouw werd bedreven. Men verbouwde onder andere dwerg- en broodtarwe,

mogelijk ook haver, zo blijkt uit bewaarde graankorrels. Alle drie werden in de

Middeleeuwen veel gebruikt. De rijke stroomruggrond ten noorden van de boer

derij zal vooral voor de tarwesoorten zeer geschikt zijn geweest.

Maar men hield ook vee. Dat blijkt uit het in ruime kwantiteit aangetroffen

slachtafval. Omdat per soort steeds alle skeletonderdelen worden aangetroffen,

moeten de beesten ter plaatse zijn geslacht: men at zijn eigen vee op. Rund, var

ken en schaap/geit zijn met respectievelijk 463, lI6 en 27 gedetermineerde frag

menten allemaal goed vertegenwoordigd, al heeft de eerste categorie verreweg de

overhand. Dat zal toch wel betekenen dat de veestapel voor een groot deel uit

koeien bestond. Het vee was aanzienlijk kleiner dan tegenwoordig: de gemiddel

de schofthoogte lag zeker IO cm lager dan nu. De vrij lage slachtleeftijd die bij de

runderen is vastgesteld, wijst erop dat het vee voor een deel werd gehouden voor
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het vlees. Omgekeerd lijken de schapen niet bij voorkeur te zijn gegeten om en

nabij hun eerste jaar, wanneer ze het best smaken, wat erop zou kunnen wijzen

dat zij om hun wol werden gehouden. Die wol werd op zijn minst voor een deel

op de boerderij zelf verwerkt, getuige de vondst van enkele spinsteentjes.

Een dergelijk bedrijf bracht geen grote rijkdom voort. Men zal wellicht wat vee

hebben verhandeld, zeer waarschijnlijk ook zuivel, en mogelijk wol. Misschien

bracht men een deel zelf in Utrecht op de markt. Althans kocht men daar het

meeste van wat men zelf niet kon maken, vooral het vaatwerk. Ruwweg 85% van

de aardewerkfragmenten behoort tot de goedkopere, lokale baksels: roodbakken

de en grijsbakkende waar, die voor een groot deel in Utrecht zelf vervaardigd

moet zijn, want het materiaal vertoont grote gelijkenis met de producten die daar

rond 1400 aan de Lauwerecht werden gemaakt.

Het overwicht van dit 'gewone' aardewerk mag men niet alleen maar in termen

van welstand duiden. Men moet vooral ook kijken naar de functionele vormen

die eronder vertegenwoordigd zijn: het zijn vooral voorraadkannen, voorraadpot

ten en melkteilen, en die werden nu eenmaal vooral in deze aardewerksoorten

vervaardigd. Het wat 'armoedige' aardewerk weerspiegelt dus voor een deel niets

anders dan de bedrijfsinventaris van een boerderij. De melkteilen werden onder

meer gebruikt voor het afromen van melk en zullen dus een rol hebben gespeeld

bij de zuivelbereiding. De grote grijze voorraadpotten dienden voor de opslag van

droge waren, zoals graan, of als inmaakpot.

Geringe welstand spreekt eerder uit het botspectrum, zeker in vergelijking met

wat we van gelijktijdige stadsbewoners weten. Die kenden vaak een opvallend

gevarieerd menu, met relatief veel vis (zowel zoetwater- als zeevis) en gevogelte,

af en toe zelfs wat jachtwild. In armere milieus was hoogstens de soortenrijkdom

wat kleiner ofat men de goedkopere onderdelen. In dit licht valt de eenzijdigheid

van de vleesconsumptie in Veldhuizen op: naar botgewicht gerekend werd ruim

75% rundvlees gegeten, 20% varkensvlees en nog wat schapenvlees. Vis, gevo

gelte en wild ontbreken, waarschijnlijk omdat jacht- en visrechten in die tijd

zorgvuldig beschermd werden.

Als schenk- en tafelgerei werden kannen en drinkschaaltjes van steengoed

gebruikt. Dit materiaal uit het Duitse Rijnland was inmiddels volkomen inge

burgerd en maakt in onze verzameling ongeveer 15% van de scherven uit.

De huisraad bestond verder grotendeels uit roodbakkend aardewerk: grapen,

kannen, kommen, voorraadpotten, een olielamp en een gatenpot, waarin tuin

kruiden konden worden gekweekt of vuurkooltjes getransporteerd. Bij het keu

ken- en eetgerei komen verder geen bijzondere vormen of aardewerksoorten

voor. Opmerkelijk is dat borden en bakpannen in dit grote aardewerkcomplex

geheel ontbreken. Men at kennelijk van houten borden en in de keuken moeten

dan haast wel metalen pannen zijn gebruikt.

Rond 1425 werd de boerderij verlaten; een opvolger heeft zij naar het schijnt niet
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gekend, zodat er op deze plaats een gat viel in het lint van 'veldhuizen' . Toch valt

hier kort daarna een bijzondere activiteit te constateren. Dwars door het terrein

werd een sloot gegraven, waarlangs aan beide kanten over een afstand van 15 m

palen werden geplaatst. Ook langs aansluitende slootpartijen zijn dergelijke paal

gaten gevonden. Voor een deel staan de palen paarsgewijs tegenover elkaar, alsof

zij samen ooit een juk hebben gevormd, waarvan de ligger de sloot overbrugde.

Voor de constructie kan althans één plausibele functie worden bedacht: zij speel

de mogelijk een rol bij het roten van vlas en diende dan om de zakken ofhouten

bakken waarin de stengels bijeen werden gehouden, op te hangen. Dan wordt

opeens ook een korte sloot die enkele meters noordelijker ligt begrijpelijk, want

deze houdt al na 12 m op en lijkt anders weinig zinvol. Het zou een mooie

bestemming zijn voor het verlaten terrein, dat plotseling wat afzijdig was komen

te liggen ten opzichte van de bewoning: het rottingsproces bracht een haast

ondraaglijke stank voort. De meest nabije boerderij lag nu 200 meter naar het

westen, doorgaans van de wind af. Men vraagt zich af of de heren van Nijevelt er

geen bezwaar tegen maakten: bij noordwestenwind kregen ze de volle laag.
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VLEUTEN-DE MEERN Signaleringen en vondstmeldingen

J. Vogel uit Harmelen meldde de vondst van enkele munten en een ijzeren pijl

punt ter hoogte van het vermoede tracé van de Romeinse weg. De munten dateer

den uit de Iste, 3de, I3de en I7de eeuw, de pijlpunt is waarschijnlijk middeleeuws.

Ook meldde hij in juli 1997 de vondst van I3de- en I4de-eeuws materiaal tijdens

baggerwerk tussen de Hamtoren en een beschermd archeologisch monument.

Bij een veldverkenning op de reeds voor bouw braakliggende percelen tussen de

Zandweg en de Groenedijk door een aantal leden van de Archeologische Werk

groep Oude Rijn zijn geen archeologisch interessante vondsten gedaan. Op de

sterk met stadsafval vervuilde percelen was het vondstzicht erg slecht.



I WOERDEN

WOERDEN .:. Polder Breeveld J.P. TER BRUGGE

Het verzamelen van vondstmateriaal bij de zeefinstallatie van de zandwinnings

locatie Breeveld in Woerden door de heer S. Pels is in 1996 en 1997 voortgezet

(zie de Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995 P.134). Ook de heer P.

Stoel uit IJsselstein vond er vuurstenen, enkele aardewerkscherfjes en enig bot

materiaal, die dit ter bestudering tijdelijk ter beschikking stelde. Van de firma

Ballast Nedam, de exploitant van de locatie, werd medewerking verkregen bij het

verzamelen van het materiaal. De storthopen met grof residu werd nauwlettend

doorgezocht op botmateriaal, vuursteen en artefacten, die aan de ROB ter bestu

dering en inventarisatie werden afgestaan. De heer F. Laarman (ROB) determi

neerde het botmateriaal, terwijl de heren Hogestijn en Peeters (beiden ROB) het

vuursteenmateriaal bestudeerden.

Het gedetermineerde botmateriaal bestaat uit mammoet, wolharige neushoorn,

wisent/oeros, wild paard, rund, reuzenhert, eland, edelhert, rendier, ree,

schaap/geit, bruine beer, wild zwijn, bever, otter, wolf/hond, das, marter, aal

scholver, gans, eend, zeearend, kroeskoppelikaan, zwaan, snoek, meerval en

schildpad. Naast dit dierlijk botmateriaal werd ook diverse menselijke skeletres

ten aangetroffen. Aangezien de mogelijkheid bestond dat (een deel van) het men

selijk botmateriaal eenzelfde ouderdom kon hebben als de pleistocene dierlijke

botten, werd een monster van een vermeend menselijk scheenbeen (tibia) aan

een Cl4-datering onderworpen. Aanvankelijk was de verwondering groot toen

deze datering een ouderdom van 38.650 BP (before present) opleverde, hetgeen

veruit het oudste menselijke botmateriaal uit Nederland zou impliceren. Tenein~

de zekerheid over de toewijzing als menselijk te verkrijgen, werden een histoloog

(drs. A.G.F.M. Cuijpers) en een paleolontoloog (dr. T. van Kolfschoten) gevraagd

het vanuit hun disciplines nader te beschouwen. Dit nadere onderzoek had als

resultaat dat het bot niet menselijk is en hoogstwaarschijnlijk als leeuw geïdenti

ficeerd moet worden.

Naast het botmateriaal werden ook enkele artefacten verzameld. Het betreft hier

een aantal geweibijlen met doorboringen en aangescherpte uiteinden. Twee bij-

len zijn door middel van de Cl4-methode gedateerd, hetgeen voor beide exem

plaren dateringen opleverde van 4660 ± 50 jaar BP en komen hiermee (ongeca

libreerd) uit in het Neolithicum. Bovendien werden enkele fragmenten van pre

historisch aardewerk gevonden die, grofgemagerd, waarschijnlijk uit dezelfde

periode stammen. Het verzamelde vuursteen, meest afslagen en een enkele

kernsteen, dateert mogelijk uit een veel vroegere periode.

De vondsten komen uit een zandwinningsput en zijn door een zuiger, tesamen met

het zand, steen en hout, opgezogen. De oorspronkelijke herkomstdiepte is helaas

meestal niet te herleiden, gezien de wisselende zuigdiepte en instortende putwan

den. De neolithische vondsten komen waarschijnlijk uit de bovenste 5 tot 6 m.
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WOERDEN

WIJK BIJ DUURSTEDE

Tot deze diepte bevond zich hier vanafmaaiveld gerekend, een veenpakket, terwijl

dwars door de winningslocatie heen een crevassegeul liep. Of de neolithische

vondsten geassocieerd moeten worden met de top van het pleistocene zand, de

crevassegeul of een veenhorizont, kan niet met zekerheid worden beantwoord.

WIJK BIJ DUURSTEDE .:. Signaleringen en vondstmeldingen

Dhr. H.J.E.van Beuningen meldde de vondst van enig middeleeuws aardewerk in

zijn tuin aan de Brink in Cothen. Het betreft aardewerk uit de 12de eeuw, waar

onder een randscherf van Andenne-aardewerk. Van deze vindplaats is in het ver

leden meer vondstmateriaal geborgen. De vindplaats zelf is een op de AMK van

Utrecht als een terrein van hoge archeologische waarde vermeld. Het vondstma

teriaal is bereidwillig afgestaan aan het provinciaal depot voor bodemvondsten.

In april 1997 meldde M. Duurland diverse vondsten die hij in de zomer en het

najaar van 1994 had gedaan. Daaronder waren elf vondsten uit Romeinse tijd,

aangetroffen op een akker aan de Bredeweg in Cothen. Hij verzamelde deze op

het oog en met de detector. Het perceel is in Archis bekend als nederzettingster

rein van archeologische waarde. De vondsten werden samen met determinatie en

beschrijving afgestaan aan het provinciaal depot.

Op een akker aan de Kapelleweg vond hij enkele vroeg-Romeinse voorwerpen,

waaronder een viertal bronzen fibulae die in opvallend goede staat verkeren. Hij

verzamelde deze op het oog en met de detector. Het perceel is in Archis bekend

als terrein van hoge archeologische waarde. De vondsten werden samen met

determinatie en beschrijving afgestaan aan het provinciaal depot.

Bij het Cothense pompstation vond hij een fragment van een glazen armband uit

de late IJzertijd. In Archis is dit terrein aangemerkt als van hoge archeologische

waarde. De vondst is niet meer beschikbaar, maar de determinatie en beschrij

ving ervan zijn afgestaan aan het provinciaal depot.

Daarnaast deed hij meer dan vijftien vondsten bij de ingebruikname van het per

ceel aan de Trechtweg als boomgaard. Hij verzamelde deze op het oog en met de

detector. Het merendeel van de vondsten, waaronder enkele fibulae, glas en aarde

werk, dateert uit de late IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd. Het perceel is in Archis

bekend als nederzettingsterrein van archeologische waarde. De vondsten werden

samen met determinatie en beschrijving afgestaan aan het provinciaal depot.

In 1996 werd tijdens graafwerkzaarnheden ten behoeve van het laat-middel

eeuwse Nederhofcomplex aan de Markt in Wijk bij Duurstede een zwaar bescha

digde deksteen van een stookwand aangetroffen. Een dergelijke haardsteen werd
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WIJK BIJ DUURSTEDE

IJSSELSTEIN

gebruikt in de achterkant van een haard en is vaak versierd met voorstellingen in

reliëf. Zo ook deze Wijkse steen, die precies lijkt op een haardsteen die eerder in

Utrecht werd gevonden. De halfronde deksteen is 34x24x5 cm groot en voorzien

van het wapen van de Habsburgers. Rond de afgebeelde keizerskroon staat het

jaartal 1550. Keizer Karel V was tussen 1528 en 1545 als opvolger van de Utrecht

se bisschop eigenaar van de Nederhof. Daarna zou het complex in handen van

een onbekende particulier terecht zijn gekomen.

IJ SSElSTEIN N 210 J.P. TER BRUGGE

Het archeologisch adviesbureau RAAP voerde in 1996 in opdracht van de pro

vincie Utrecht een aanvullende archeologische inventarisatie (AAI) uit in het

tracé van de te realiseren provinciale weg N 210. De aanleg van deze weg werd

noodzakelijk door de aanleg van de nieuwe woonwijk Zenderpark, waarin het

oorspronkelijk tracé ligt. Het onderzoek richtte zich op de hier aanwezige oude

stroomruggen, die een hoge archeologische potentie hebben. De lengte van het

onderzochte km.

Het onderzoek leverde een tweetal vindplaatsen op, waarvan er één zich over

grote afstand uitspreidde. De eerste vindplaats werd aangetroffen op de Over

Oudlandse stroomrug, aan beide zijden van de Lagedijk. Onder een tussen 0,8

en 1,1 m dikke kleilaag bevond zich een vondstlaag in een zandige donkerge

kleurde kleilaag. In veel boringen werd vondstrnateriaal aangetroffen, bestaande

uit aardewerk, houtskool, leem, bot en puin. Het aardewerk is handgevormd en

kan aan de hand van geïmporteerd draaischijf-vaatwerk gedateerd worden in de

Romeinse Tijd. Gezien de dikte van de afdekkende kleilaag en de relatief hoge

waterstand verwachten we dat dit een goed geconserveerde vindplaats zal zijn. De

tweede, ten oosten van de Lagedijk gelegen, vindplaats is gedefinieerd aan de

hand van de oppervlaktevondst van een viertal scherven uit de Romeinse Tijd.

Aangezien het perceel land ten oosten van de Lage Dijk in het verleden is afge

vlet, is deze vindplaats hoogstwaarschijnlijk voor het belangrijkste deel vernie

tigd. Mogelijk bevinden zich de diepste grondsporen zich nog in de ondergrond.

De eerste vindplaats zal in 1998 door middel van een aanvullend archeologisch

onderzoek (AAO) onderzocht worden, teneinde te bepalen ofgestreefd moet wor

den naar behoud door middel van een verhoogde aanleg van de weg of dat een

definitieve opgraving vereist is. De tweede vindplaats zal niet nader worden

onderzocht.

Literatuur
• J.A.M.OUDE RENGERINK, N 210 Omlegging Zenderpark Ijsselstein; een archeologische kartering, RAAP

rapport 193 (Amsterdam 1996)
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I IJSSELSTEIN

IJ SSELSTEIN .:. Stadsmuur J.P. TER BRUGGE

In juli 1997 kwam de restauratie van de middeleeuwse stadsmuur van IJsselstein

langs de Walkade, na een zorgvuldige restauratie, gereed. De restauratie ging in

1996 gepaard met bouwhistorische opnamen van de muur, terwijl de ROB (dhr.

M.J.A. de Haan) zorgdroeg voor enkele (archeologische) waarnemingen op plaat

sen waar dit vanuit de bouwgeschiedenis het meest relevant was. De stadsmuur

is een beschermd (bouwkundig) monument, hetgeen borg stond voor een zorg

vuldig onderzoek en herstel.

De stadsmuur ten zuiden van de Walkade, aan de noordoostzijde van de stad,

werd omstreeks 1350 gebouwd. Reeds in 1418 werd de muur ontmanteld op last

van Jacoba van Beieren. Bij de herbouw van de muur kort hierna werd waar

schijnlijk gebruik gemaakt van het afbraakmateriaal, terwijl een klein deel van de

fundamenten niet ontmanteld werd en kon worden hergebruikt. Door de eeuwen

heen, die volgden op de herbouwfase, werden delen van de muur in meer ofmin

dere mate hersteld en aangevuld of kwamen aanbouwen te vervallen, zoals een

waltoren en een wachthuisje. Bovendien werd de bovenste 1,5/2 mafgebroken.

Het archeologisch onderzoek richtte zich op de vermoede bouwkundige sporen,

waarvan in de vorm van opgaand muurwerk niets meer restte. Onder andere

werd de plattegrond/fundering van het 'rondeel' (waltoren), waarschijnlijk

gesloopt tussen 1650/1740, in de ondergrond aangetroffen. Van de fundering

restten nog enkele steenlagen, variërend in hoogte tussen de 29 en 63 cm.

Opmerkelijk was het feit dat de fundering aan de verdedigde stadszijde het diepst

doorging, daar waar dit elders juist andersom is. De muurdikte van het rondeel

bedroeg ca 1,15 m, terwijl de doorsnede van de toren zelf 4,3 m bedroeg. Tijdens

de herbouw van de stadsmuur tussen 1650 en 1740 is de toren definitief opge

geven en werd het fundament ter plekke van de muur weggebroken.

Met de vondst van een 1,82 m breed en 2,1 m lang fundament kon aannemelijk

worden gemaakt dat aan de Walkadezijde van de stadsmuur ook steunberen aan

wezig zijn geweest, zoals die zich elders langs de muur bevinden. Mogelijk dat

ook de resten van een tweede steunbeer zijn aangetroffen. Recente verstoringen

en de aanwezigheid van een boom maakten de opname onmogelijk. Tijdens het

archeologisch onderzoek is verder een aantal grond- of spaarbogen aangetroffen.

Deze, op zich sterke, constructies behoeven aanzienlijk minder stenen dan een

volledig massief opgemetselde muur en werden bij verdedigingswerken meer

dan eens toegepast. De overspanning van de onderzóchte grondbogen bedroeg

IA m. De muren zijn na afloop van het onderzoek geconsolideerd en het onder

zoek vond zijn weerslag in een rapport.

Literatuur

• D.B.M.HERMANS, Gemeente Ijsselstein; Stadsmuur Walkade. Bouwhistorisch onderzoek (Arnhem 1996)
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I ZEIST

ZEIST .:. Boulevardterrein P.K.J. VAN DER VOORDE

De grootschalige bouwvoorbereiding op het Boulevardterrein werd periodiek

gevolgd door leden van de AWN. Van de destijds daar lopende spoorlijn werden

railspijkers en kool- en asresten gevonden. De bovenste lagen op de hoek van de

Slotlaan en de Steynlaan waren door drainage en grondwerk flink verstoord.

Langs de Boulevard werden geen archeologische resten aangetroffen; de profie

len waren hier meer intact dan elders op het terrein.

ZEIST .:. 2de Hogeweg en Walkartweg T.P. TER BRUGGE

In 1997 verrichtte het archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van de

gemeente Zeist en op advies van de ROB een aanvullende archeologische inven

tarisatie (AAI) op een tweetal locaties in de bebouwde kom van Zeist (ze Hoge

weg en Walkartweg). Op beide terreinen zou woningbouw uitgevoerd gaan wor

den, hetgeen een kartering wenselijk maakte in verband met de archeologische

verwachting, die hier gold. De locaties liggen op de rand van de Utrechtse Heu

velrug en zijn bedekt met een middeleeuws esdek, ontstaan door bemesting ver

mengd met zand. Onder deze esdekken gaat in veel gevallen het relatief onge

stoorde pleistocene dekzand schuil, waarin zich vaak resten uit de Prehistorie tot

en met Vroege Middeleeuwen bevinden. Door middel van grondboringen met

een zogenaamde megaboor werd de top van dit pleistocene zand gekarteerd. De

opgeboorde grond werd gezeefd, met het doel eventueel aanwezige vuursteen

splinters en fragmentjes aardewerk, aanwijzingen voor de aanwezigheid van een

nederzetting of off-site locatie, te verzamelen.

De eerste locatie, ze Hogeweg, leverde een esdek met een dikte van ca 80 cm op,

waaronder een relatief ongestoord humuspodzolbodem. Hierin werd geen

archeologisch vondstmateriaal aangetroffen. Het tweede terrein aan de Walkart

weg bleek reeds zwaar verstoord door onder andere de bouw van een, inmiddels

weer gesloopte, school. Van een ongestoord bodemprofiel was geen sprake meer

en vondsten zijn ook niet aangetroffen. Beide locaties behoeven derhalve geen

nader archeologisch onderzoek.

Literatuur
• P.S.G.ASMUSSEN, Gemeente Zeist; Archeologisch Onderzoek 2e Hogeweg (Terrein I) en Walkartweg

(Terrein IJ), RAAP-rapport 254 (Amsterdam 1997)
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I ZEIST

ZEIST .:. Sparrenheuvel J.P. TER BRUGGE

In opdracht van de gemeente Zeist en op advies van de ROB voerde het archeo

logisch adviesbureau RAAP in 1996 een aanvullende archeologische inventarisa

tie (AAI) uit op de locatie Buitenplaats Sparrenheuvel aan de provinciale weg

N 225. Het bestaande kantoorpand was in opdracht van de eigenaar, de Vereni

ging voor Nationale Zorgverzekeraars, gesloopt om hier een nieuw pand te kun

nen bouwen. Rondom de slooplocatie werden boringen gezet met het doel te zien

of de op basis van de aanwezigheid van een esdek verwachte hoge potentie vind

plaatsen zou opleveren. Onder het esdek, op de rand van de Utrechtse heuvelrug,

kunnen immers sporen uit de Prehistorie en Middeleeuwen schuilgaan. Op vrij

wel het gehele terrein werd het esdek aangetroffen, zij het zwaar aangetast als

gevolg van de parkaanleg. Het esdek bleek gelegen te zijn op een stuifzandlaag,

in dikte variërend tussen 30 tot lIS cm, die ontstaan is met de middeleeuwse ont

ginning van het landschap. Hieronder bevond zich het oorspronkelijk dekzand,

waarin geen enkele aanwijzing voor bodemvorming werd aangetroffen. Hoogst

waarschijnlijk is de top van het dekzand ten tijde van bedoelde ontginningsfase

uitgestoven, waarmee eventuele archeologische sporen eveneens zijn verdwe

nen. Het aldus ontbreken van archeologische resten maakte een aanvullend

archeologisch onderzoek verder overbodig. Desondanks werd op het gazon een

IJzertijdscherf aangetroffen, die naar verwachting met de voor het esdek bedoel

de mest van elders is aangevoerd.

Literatuur

• LA.SCHUTE, Gemeente Zeist; Archeologisch onderzoek Buitenplaats Sparrenheuvel. RAAP-rapport 201

(Amsterdam 1996)
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I AMERSFOORT

Amersfoort

?
1 Bloemendalsepoort 2 St. Jorisdriehoek 3 Groenmarkt 4 Kamp 5 Kleine Koppel 6 Koppelpoort

7 Lieve Vrouwestraat 8 Muurhuizen 179
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I STAD-UTRECHT

stad·Utrecht

1 Buurkerkhof 2 Croeselaan 3 Donkerstraat 4 MariaplaatsjWalsteeg 5 Nieuwegracht 6 Pelmolenweg 7 Visschersplein

8 VoorstraatjBoothstraat 9 Waterstraat
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IZU>D· oon un'eHT 1'1

Zuid· Oost Utrecht (I)

1 Bunnik .:. Odijk 2 Bunnik .:. Werkhoven 3 Doorn .:. Dorpsstraat 4 Doorn .:. Maartenskerk 5 Driebergen .:. Bornia

6 Langbroek .:. Hindersteyn 7 Zeist .:. Boulevard 8 Zeist .:- 2de HogewegjWalkartweg 9 Zeist .:. Sparrenheuvel
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ZUID-OOST UTRECHT (2)

ZUID-WEST UTRECHT

Zuid-Oost Utrecht (2)

1 Rhenen .:. Achterberg West 2 Rhenen .:. Cuneraheullel

Zuid-West Utrecht

1 Woerden .:. Polder Breelleld
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I MIDDEN UTRECHT

Midden Utrecht

1 Bunnik .;. De Brakel 2 Bunnik .;. Vechten 3 Bunnik .;. Molenweg 4 Bunnik .;. De Niënhof 5 Houten .;. Beusichemseweg

6 Houten .;. Veerwagenweg 7 Houten .;. Binnenweg 8 Maartensdijk - Westbroek 9 Utrecht - Kromhoutkazerne

10 Vleuten .;. Thematerweg 11 De Meern .;. Veldhuizen 12 ijsselstein .;. N 210 13 ijsselstein .;. Stadsmuur

14 Nieuwegein .;. Galecop 15 Nieuwegein .;. De Wiers
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NOORD-OOST UTRECHT

NOORD-WEST UTRECHT

Noord-Oost Utrecht

1 Amersfoort -:- Nieuwlandsweg 2 Amersfoort -:- Bunschoterstraat 3 Bunschoten -:- N '99 4 Baarn -:- De Drie Eiken

5 Baarn -:- De Lage Vuursche

Noord-West Utrecht

1 Breukelen -:- Nijenrode
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I VERKLARENDE WOORDENLIJST

Verklarende woordenlijst

Alzei plaats met laat-Romeins castellum, gelegen tussen Bingen en Worms in

Duitsland. Bepaalde laat-Romeinse aardewerktypen worden er naar vernoemd.

Andenne aardewerk uit de rniddenperiode van de Middeleeuwen, zo genoemd

naar het produktiecentrum.

Artefact door mensen gemaakt voorwerp.

Badorf aardewerk uit de vroege Middeleeuwen, zo genoemd naar het produktie

centrum.

Besmeten wordt gezegd van aardewerk, waarvan de wand is bedekt met een

grove kleipap; een zo behandelde pot geeft meer houvast.

Castellum Romeins militair fort.

Dekzand stuifzand, waarmee grote delen van Nederland in de laatste periode van

de laatste IJstijd werden bedekt. Soms is het opgewaaid in ruggen, zogenaamde

dekzandruggen.

Drag afkorting van Dragendorff, de naam van de man, die als eerste een typolo

gie voor terra sigillata opstelde; een terra sigillata-vorm wordt aangegeven door

deze afkorting, gevolgd door een nummer, bijvoorbeeld Drag. 37 (versierde kom).

Drakestein aardewerktype uit de Bronstijd, genoemd naar de eerste vindplaats,

het landgoed Drakestein.

Esdek vaak dikke laag oude akkergrond, ontstaan door eeuwenlange ophoging

met mest en plaggen. In Utrecht spreekt men van tengen'.

Fibula kledingspeld (meervoud: fibulae).

Geverfd aard bepaalde soort Romeins aardewerk.

Gladwandig bepaalde soort Romeins aardewerk.

Grape bolle pot op pootjes, middeleeuws.

Harpstedt aardewerk uit de IJzertijd, genoemd naar de eerste vindplaats.

Hilversum aardewerk uit de Bronstijd, genoemd naar de eerste vindplaats.

Horreum graanschuur van Romeins type. Net als een spieker heeft hij een ver

hoogde vloer, maar deze rust op stenen riggels, of op rijen dicht naast elkaar in

sleuven geplaatste palen ofbalken.

Huisplattegronden Van huisplattegronden wordt vaak gezegd, dat zij een-, twee-,

drie-, of zelfs vierschepig zijn. Dit slaat op het aantal delen, waarin de binnen

ruimte van het huis in de lengterichting wordt verdeeld door rijen palen. In het

inwendige van een eenschepig huis bevinden zich geen palen, zodat de binnen

ruimte ongedeeld is. Een tweeschepig huis is in de lengterichting in tweeën

gedeeld, meestal door een rij palen, die de nok van het dak dragen. Het inwen

dige van een drieschepig huis wordt in drieën gedeeld door twee rijen palen,

meestal gegroepeerd in jukken, die een dakdragende functie hebben. Bij een

vierschepig huis staat tussen de palen van elk juk nog een derde paal, die meest

al als extra ondersteuning van de nok dient. Binnen een en hetzelfde gebouw
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kunnen verschillende constructies voorkomen: wij spreken dan bij voorbeeld van

een gemengd een- en tweeschepig huis.

Hypocaust Romeinse vloerverwarming: warme lucht circuleerde in een ruimte

onder de vloer; de vloer zelf rustte op zuiltjes, gemaakt van tegels.

Klokbeker aardewerk uit het Neolithicum, zo genoemd naar zijn vorm; een

ondertype is de Veluwse klokbeker.

Kogelpot middeleeuws aardewerk, zo genoemd naar de vorm.

Kringgrep(pel) ronde greppel om (crematie)graf, vaak in urnenveld, maar ook

wel bij begravingen in andere periodes.

laTene·armband glazen armband uit de late IJzertijd.

limes grens van het Romeinse Rijk, in ons land gelegen langs de Oude Rijn.

lunula onderdeel van middeleeuws paardentuig

Marne IJzertijd-aardewerk van zuidelijke oorsprong.

Oeverwal natuurlijke verhoging langs een onbedekte rivierbedding, meestal

bestaande uit zand of zavel. Een oeverwal ontstaat doordat, als de rivier buiten

zijn oevers treedt, het zwaardere materiaal, zoals zand, direct naast de bedding

wordt afgezet.

Ogief als de ribben van een gewelf elkaar diagonaal kruisen

Paalkuilen de sporen van de kuilen, die zijn gegraven om de palen in te zetten,

en die daarna weer zijn dichtgegooid met grond, die een andere (meestal don

kerder) kleur hebben dan de omgevende ongeroerde grond. Een enkele keer kan

de plaats van de eigenlijke paal worden herkend als een nog iets donkerder

gedeelte binnen zo'n paalkuil. Dit donkere gedeelte heet paalgat. Tijdens een

opgraving worden paalkuilen 'gecoupeerd', verticaal doorgesneden, om de diep

te te bepalen en andere gegevens te verkrijgen. Op foto's van huisplattegronden,

genomen in het veld, vertonen paalkuilen zich daarom soms als halfronde gaten.

Paffrath aardewerk uit de Middeleeuwen, zo genoemd naar het produktiecen

trum in Duitsland.

Pingsdorf aardewerk uit de Middeleeuwen, zo genoemd naar het produktiecen

trum in Duitsland.

Radstempel roterend wieltje met uitsteeksels, gebruikt bij het versieren van aar

dewerk, populair in de vroege Middeleeuwen, maar ook wel daarvoor en daarna.

Ruwwandig bepaalde soort Romeins aardewerk.

Spieker graanschuur, waarvan de - verhoogde - vloer rust op vier of meer zware

palen, die in een vierkant of rechthoek zijn geplaatst. De vloer is verhoogd om

twee redenen: het graan blijft droog, omdat de lucht onder de vloer door kan cir

culeren, en het graan is niet zo gemakkelijk bereikbaar voor ongedierte.

Spinklos/steen schijfVormig gewichtje, meestal gemaakt van aardewerk ofbeen,

dat wordt gebruikt bij het spinnen van bijv. wol.

Standvoetbeker aardewerk uit het Neolithicum, zo genoemd naar de standvoet,

die dit aardewerk bezit.
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Steengoed zeer hard gebakken middeleeuws aardewerk, dat onder meer bij Sieg

burg in Duitsland werd vervaardigd.

Stroomrug verhoging ontstaan door het naar elkaar toegroeien van twee oever

wallen. In het midden van zo'n rug bevindt zich vaak het restant van de oor

spronkelijke rivierbedding, de restgeul.

Stuifheuvels natuurlijke heuvels van stuifzand.

Terra nigra Romeins aardewerk, zwart van kleur.

Terra sigillata Romeins luxe-aardewerk, rood van kleur, vaak versierd.

Trechterbeker aardewerk uit het Neolithicum, zo genoemd naar de vorm

van de hals.

Urnenveld grafveld uit de late Bronstijd/vroege IJzertijd; de resten van de gecre

meerde doden werden er in urnen bijgezet, vaak onder lage heuveltjes met een

greppel ('kringgrep') eromheen.

Virus (Romeins:) burgerlijke nederzetting (vaak bij fort); (vroege Middeleeu

wen:) handelsplaats.

Von Uslar opsteller van typologie voor Germaans aardewerk uit de 2de-4de eeuw

na Chr.

Weefgewicht gewicht, vaak van aardewerk, waarmee de verticale draad van een

weefsel in een weefgetouw strak gehouden werd.
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