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Inleiding

Er gebeurt veel op het terrein van de archeologie in de provincie Utrecht en het

lijkt wel of het naar mate de kronieken onze huidige tijd naderen, alleen maar

meer wordt. Iedere kroniek is tot nog toe dild<er dan de vorige: niet alleen omdat

er meer onderzoek wordt gedaan, maar ook omdat er vaker grootschalig wordt

ingegrepen in het landschap.

In deze kroniek, over de jaren 1994 en 1995, is dat vooral te zien aan het

Eernland en het Leidsche Rijngebied. Daarnaast zijn er natuurlijk in de steden,

zoals Utrecht, Amersfoort, Woerden en Wijk bij Duurstede, weer diverse

opgravingen gedaan.

Droef nieuws valt er ook te noteren voor deze kroniek: een van de pijlers van de

amateur-archeologie in onze provincie, Leen de Keijzer, kwam ons in 1994 te

ontvallen. De Keijzer stond niet alleen aan de wieg van de historische kring Tus

sen Rijn en Lek, ook was hij een onvermoeibaar pleitbezorger voor de archeolo

gie. Diverse publicaties van zijn hand zijn in de loop van de jaren verschenen en

hij wist velen te enthousiasmeren voor het lokale en regionale verleden. Dat blijkt

ook uit de eer, die zijn collega-archeologen aan hem hebben betoond: de archeo

logische werkgroep van Tussen Rijn en Lek heeft zijn naam gewijzigd in: Leen

de Keijzer.

Zonder de hulp van de amateur-archeologen kon deze kroniek ook niet tot stand

komen: wij danken hen voor het schrijven van de verslagen, het ter beschikking

stellen van informatie en illustraties en hun enthousiaste reacties op de vorige

kronieken.

D.H. Kok

S.G. van Dockum

F. Vogelzang

[

Leen de Keijzer, staand,

derde van rechts, temidden

van collega-archeologen.
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I CHRONOLOGISCH SCHEMA

Chronologisch schema

De Nederlandse archeologie wordt onderverdeeld in een aantal periodes:

Paleolithicum (Oude Steentijd) tot 8000 voor Chr.

Mesolithicum (Midden Steentijd) 8000-5300 voor Chr.

Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5300-2100 voor Chr.

Bronstijd 2100-700 voor Chr.

IJzertijd 700-0 voor Chr.

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 Koninldijk Penningkabinet, Leiden

KUN Katholieke Universiteit Nijmegen

NJBG Nederlandse Jeugdbond voor de Geschiedenis

NWO Nederlandse stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek

PUG ProYinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen

RAAP Stichting Regionaal Archeologisch Archiveringsproject

RGD Rijks Geologische Dienst

ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

UU Universiteit Utrecht
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I CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART GELDERSE VALLEI

Cultuurhistorische waardenkaart Gelderse Vallei .:. S.G. VAN DOCKUM

In 1995 is in de Gelderse Vallei een pilotstudie uitgevoerd voor de Cultuurhis

torische Waardenkaart (CHWK), het nieuwe beleidsinstrument, van de Provincie

Utrecht. De kaart dient een integraal, presentabel en up-to-date te houden

bestand van cultuurhistorische (dus niet alleen archeologische!) waarden te zijn

ten behoeve het provinciale monumentenbeleid. Specifieke doelen moeten nog

worden uitgewerkt, waarbij te denken valt aan het Streekplan, structuurplan

nen/ontwild<elingsvisies en cultuurtoerisme. Voordat tot de samenstelling van

de CHWK voor de hele provincie wordt besloten, is een proefgebied gekozen om

alle werkzaamheden uit te voeren en de resultaten en de haalbaarheid te toetsen.

Dit proefgebied omvatte het Valleigebied, een gedeelte van de Gelderse Vallei en

van de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug.

Ten behoeve van het archeologische deel van de CHWK kreeg de ROB de

opdracht om -vooruitlopend op de actualisering van de gehele Archeologische

Monumentenkaart van Utrecht- de kaart van het hierboven omschreven gebied

te actualiseren. Het project duurde van 28 februari tot en met 14 juli 1995 en

werd uitgevoerd door drs T. Hazenberg (ROB). De uitvoering was mogelijk door

een financiële bijdrage van de Provincie Utrecht. Verdere begeleiding en onder

steuning van het project, alsmede bureau- en apparaatskosten werden door de

ROB gedragen. De werkzaamheden en resultaten zijn uitgebreid beschreven in

het rapport Archeologische Inventarisatie Valleigebied, Provincie Utrecht.

Kortweg komen de resultaten op het volgende neer. De reeds bekende archeolo

gische waarden zijn geïnspecteerd en opnieuw gewaardeerd. Dit heeft geleid tot

het afvoeren van twee monumenten, het aanpassen van de begrenzing van drie

andere en het samenvoegen van twee wettelijk b~schermde monumenten. Van

de elf op de kaart gehandhaafde monumenten is de huidige toestand vastgelegd.

In het gebied heeft verder een archeologische inventarisatie plaatsgehad om de

leemte in de kennis omtrent de vroegste bewoning weg te werken. Het monu

mentenbestand bevatte namelijk vooral terreinen met sporen uit de Late Middel

eeuwen. Toch Waren er aanwijzingen dat het gebied ook in de Prehistorie

bewoond werd en het was waarschijnlijk dat de bodem daarvan nog waardevolle

sporen in zich draagt. Het was (uiteraard) niet mogelijk om binnen de gestelde

termijn en met de beschil<bare financiële middelen het gehele gebied vlakdek

kend te inventariseren. Desalniettemin heeft de inventarisatie op de hogere dek

zandruggen en op het gordeldekzand overblijfselen uit het Mesolithicum en/of

het Neolithicum aan het licht gebracht. Drie vindplaatsen zijn inmiddels opge

nomen als terreinen van zeer hoge archeologische waarde, zes terreinen zijn aan

gegeven als archeologische attentiegebieden. Door de inventarisatie is een veel

evenwichtiger beeld ontstaan van de nog aanwezige waarden in het gebied. Tege

lijkertijd kunnen op grond van de resultaten van de inventarisatie meer gefun-
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deerde uitspraken worden gedaan over de archeologische verwachting van nog

niet geïnventariseerde delen van het proefgebied. Vooral de hogere delen van

dekzandruggen, die langs de beekdalen liggen, zijn zeer vondstkansrijk Ditzelf

de geldt voor het gordeldekzandgebied aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug.

Door het Staringcentrum zijn de historisch-geografische gegevens van het proef

gebied verzameld, terwijl de gegevens die reeds bekend waren uit het Monu

menten Inventarisatie Project (MIP) eveneens ten behoeve van het pilotproject

geactualiseerd zijn.

Literatuur
• T. Hazenberg, Archeologische Inventarisatie Valleigebied, Provincie Utrecht (Amersfoort 1995)
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I ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENKAART

Archeologische Monumentenkaart ..;. S.G. VAN DocKUM

Als vervolg op het hierboven omschreven pilotproject is medio 1995 eveneens

gestart met de actualisering van de totale Archeologische Monumentenkaart voor

de provincie Utrecht, die tezijnertijd deel zal gaan uitmaken van de Cultuurhis

torische Waardenkaart van de provincie (zie hierboven). Uitvoering van het pro

ject is in handen van mevr. I. Reuselaars. Zij kreeg ten behoeve van de uitvoering

van veldwerk dat vanaf oktober 1995 is uitgevoerd assistentie van dhr.

W. van Zijverden. De Provincie en de ROB financieren het project gezamenlijk

In het 1995 werden alle in het archief van de ROB aanwezige gegevens bestu

deerd en het monumentenbestand opgeschoond. Daarnaast werden terreinen

toegevoegd en werd veldwerk uitgevoerd. Eind 1995 is gestart met de inspecties

en het nadere onderzoek Dit zal in 1996 vervolgd worden en uitgebreid worden

met inventarisaties van een aantal zogenaamde witte vlekken. Amateurarcheolo

gen dragen in belangrijke mate bij aan het welslagen van het project. Zij hebben

niet alleen een schat aan gegevens afgestaan, ook ondernemen zij in samen

spraak met de projectleider inspecties en veldvetkenningen in hun eigen regio.

Het project wordt naar verwachting eind 1996 afgerond. In de kroniek over

1996-1997 zal uitgebreid verslag gedaan worden van de resultaten van de actu

alisering van de AMK.
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I ABCOUDE

ABCOUDE Kasteel REDACTIE

In januari 1995 werd op het terrein van het voormalige kasteel Abcoude door de

stichting RAAP een booronderzoek verricht. 3800 m2 werd met behulp van

weerstandsmetingen onderzocht. Er werd daartoe een raster van meetpunten

uitgezet en op ieder meetpunt de weerstand gemeten. De metingen werden naar

een veldcomputer doorgezonden. Verschillen in die vooral door vocht

ontstaan, geven een beeld van de ondergrond. Zand heeft een hogere weerstand

dan ldei, een muur geeft een hogere weerstand dan het omringende bodemma

teriaal. Vooral lijnvormige structuren zoals muren, uitbraaksleuven, sloten en

grachten zijn zo goed te herkennen. Behalve weerstandmetingen zijn er op het

kasteelterrein van Abcoude ook boringen verricht. In een vervolgonderzoek zijn

nog eens 5000 m2 onderzocht.

Het weerstandsonderzoek liet een duidelijk patroon van lage en hoge waarden

zien. In het zuidelijk deel van het onderzochte terrein zijn vierkante structuren,

verbonden door banen van hoge waarden te herkennen: het beeld van torens en

muren die samen een binnenterrein omsluiten. In het noordelijk deel is een

rechthoekige band herkenbaar. Het booronderzoek gaf grote hoeveelheden

ondoordringbaar puin aan op de plaatsen waar hoge weerstanden waren geme

ten. Soms lijkt daarbij sprake van de fundering van een toren, soms van een

opgevulde gracht. Op andere plaatsen zijn de muren tot onder het maaiveld afge

broken, waarna de sleuven zijn opgevuld met resten steen en cement.

Het kasteel Abcoude is pas rond 1860 afgebroken. Wel geven enkele 17de-eeuw

se tekeningen een goed beeld van het slot, dat nu door dit weerstandsonderzoek

is bevestigd. Het bestond uit een onregelmatige zeshoek met vijf torens, drie

vierkante en twee ronde. De voorburcht had een doorsnede van 45 m.

_~~~ui~oo~telit~!~~~E.~asde gr~~~ste en m~~_~~ei~i.~!~~~n~~n C!0nt~~juis! _
in die hoek werd veel puin gevonden bij het booronderzoek.

Wanneer het kasteel is gebouwd is onbekend. In de 13de eeuw lijkt een Zweder

van Zuylen er een versterkte toren te hebben gebouwd, die later werd verwoest.

Het stenen slot moet van later zijn, maar het is onbekend wie de bouwheer is. In

ieder geval was het lange tijd bezit van de machtige familie Van Zuylen/Van

Abcoude, die ook het slot bij Duurstede bezat. Later kwam het in bezit van de

Utrechtse bisschop, die het slot door een kastelein liet beheren. In het Rampjaar

1672 wist het garnizoen met succes de Franse troepen buiten de deur te houden,

maar daarna werd het kasteel verlaten en niet meer onderhouden.

Literatuur
• R.P. Exaltus en P.J.Orbons, Archeologisch onderzoek op de kasteeltelTeinen Slot van Abcoude,

Huis te Vreeland en Huis ter Eem. RAAP-rapport n6 (Amsterdam 1995)

• B. Olde Meierink e.a. (red.), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Utrecht 1995)
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De resultaten van het

weerstandsonderzoek met

ingetekende interpretatie.

Naarmate de tint donkerder

is, is de weerstand hoger.

De letters geven de plaats

,..---__..,-----' van de vijftórens aan.

Het kasteel Abcoude, getekend

door A. Rademacher in 1700.

Het kasteel is duidelijk verlaten

en bezig in verval te raken.

In 1715 zou' het worden

opg~knapt, maar hef was rond

1890opnieulÁJonbewoonbaar

ge~orden~'

+
50
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I AMERONGEN

AMERONGEN Drostestraat A. VAN ROOIJEN

Achter het pand Drostestraat 25 werden in december 1995 door de assistent van

de provinciaal archeoloog A. van Rooyen in samenwerking met F. Laarman (ROB)

in zes funderingssleuven en een bouwkuil waarnemingen gedaan, nadat de eige

naar van het pand melding had gemaakt van de vondst van menselijke skeletten.

In de funderingssleuven achter het huidige woonhuis werden, op ca 1,6 m onder

het maaiveld, verspreid over deze sleuven ongeveer 15 begravingen waargenomen.

De skeletresten waren oost-west georiënteerd en lagen in kisten, waarvan maar

weinig resteerde. Uit een grote kuil, deels onder de achtergevel van het huidige

pand, kwamen nog eens ongeveer 15 losse begravingen. De skeletdelen wijzen op

personen, zowel mannen als vrouwen, van gemiddelde leeftijd. Ter hoogte van de

funderingssleuven is waarschijnlijk sprake van één begraaflaag. De begravingen

lijken zich in oostelijke richting voort te zetten, onder de tuinen en bebouwing van

de belendende percelen. Plaatselijk is de ondergrond in de oostelijke funderings

sleuven door vroeg-industriële bouwactiviteiten volledig verstoord. Datering op

grond van de toestand van de skeletdelen is bepaald tussen 1500-1700. In de zes

sleuven met een totale lengte van ongeveer 72 m en een breedte van ongeveer 0,7

m werden geen scherven in situ aangetroffen. Drie losse scherven dateren uit de

periode 1400-1700. Bij een boring in de wegberm voor het pand werd een dil<k:e

laag puin met mortel aangetroffen tussen 0,6 en l,S m onder maaiveld.

De begravingen worden in verband gebracht met een kapel, die tijdens de inval

van de Franse troepen in 1672 is verwoest. Op de fundamenten is later het dros

tehuis gebouwd (direct naast de opgravingsplaats gelegen), waarnaar de Droste

straat is genoemd.

Literatuur

• E. Kurpershoek en E. Kurpershoek, Amerongen. Geschiedenis en architectuur. Monumenten

Inventarisatieproject Provincie Utrecht 16 (Zeist 1996)

AMERSFOORT Bloemendalsestraat T. D'HOLLOSY

Aan de Bloemendalsestraat, waar in de omgeving een aantal malen IIde- en I2de

eeuwse sporen zijn aangetroffen, leverde de verbouwing van drie panden, ms. 13

17, de mogelijkheid om in 1994 in dit oude stukje Amersfoort wederom een

(kort) archeologisch onderzoek uit te voeren. In de aaneengesloten achtertuinen

is daarvoor een ldeine opgravingsput gegraven.

Naast enkele zeer recente sporen zijn twee beerputten en een beerkuil aangetrof

fen, die gezien de inhoud niet veel ouder gedateerd kunnen worden. Opvallend is

een twee meter dild<e ophogingslaag op dit toch al hoge deel van Amersfoort.
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AMERSfOORT .:. Sint Elisabethgasthuis T. D'HOLLOSY

Voor een nieuw te bouwen groot appartementencomplex mét parkeerkelder aan de Sint

Andriesstraat werd het voormalige Sint Elisabethgasthuis op de voorgevel na gesloopt.

De nieuwbouw zou het hele vrijgekomen tenein plus de bijbehorende tuin en een naast

gelegen (al eerder onderzocht) braakliggend tenein aan de Herenstraat gaan bestrijken.

Tijdens de opgraving werden een oude rivierloop en een laag zand aangetroffen, die wijst

op een overstroming. Uit later tijd werden de resten van een bombazijnfabriekje gevonden.

Het terrein, van oudsher bekend als de 'Glashorst' , is door de aanleg van de twee

de stadsmuur pas in de Isde eeuw binnen de stad komen te liggen en uit die tijd

dateren ook de oudste bewoningssporen. Er is echter ook een aantal sporen aan

getroffen van vóór die tijd. Er werd een oude uit het zuidoosten komende water

loop aangesneden die aansluit bij een eerdere opgraving aan de Herenstraat.

Deze keer troffen we de noordoost-oever ervan. De oever was voorzien van

beschoeiing van tussen paaltjes geplaatste takkenbossen. Hier tussenuit kwamen

vondsten uit een lange periode: prehistorisch tot en met middeleeuws, met als

jongste materiaal I4de-eeuws Siegburg aardewerk. De oude waterloop is in feite

de Flierbeek, zoals die vroeger, voor het aanleggen van de tweede stadsmuur, tot

aan de Zuidsingel heeft gelopen.

Veel verandering onderging dit terrein aan het einde van de I4de eeuw, vooruitlo

pend op de uitbreiding van de stad en de bouw van de tweede stadsmuur. De Flier

beek werd door middel van een kanaal omgeleid tot in de tweede grachtengordel

en de Heiligenbergerbeek. Het deel dat binnen de stad kwam te liggen werd

gedempt. Aan de kant van de Herenstraat verschenen de eerste bewoningssporen:

enkele afValkuilen, een waterput en een beerput. Niet zo vreemd als we bedenlzen

dat de 'Zusters van het gemene leven' hier, net buiten de eerste stadsmuur, aan

het einde van de I4de eeuw neerstreken en het Sint Agnesklooster stichtten.

Rond diezelfde periode heeft de zuidoostkant van de stad enige rampspoed te

verduren gehad: een dildze zandafzetting (plaatselijk bijna 0,5 m dik) is ontstaan

tijdens een flinlze overstroming en overdekt dit hele terrein. Het overstromings

paklzet is dit jaar meerdere malen langs de zuidoostlzant van de stad, tussen de

eerste en tweede stadsmuur, aangetroffen. Opvallend is dat zich in dit overstro

mingspaldzet een grote hoeveelheid prehistorische aardewerkfragmenten en

vuurstenen werktuigjes bevindt, uit verschillende periodes. Aangezien het zach

te aardewerk nauwelijks is afgerond kan het niet van ver komen. Hoogstwaar

schijnlijk is door de overstroming een nabijgelegen en in de Prehistorie bewoon

de zandkop of dekzandrug weggespoeld en hier weer afgezet.

Toen door het plaatsen van de stadsmuur dit terrein in de Isde eeuw binnen de

stad kwam te liggen ontstond er langs de Zuidsingel meer bewoning. In de

opgraving van de achterterreinen van deze huizen zijn enkele afValkuilen aange-
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I'AMERSFOORT

St Elisabethgasthuis.

De opgravers aan

het werk.

Een plattegrond van

Amerifoort uit 1649 van

Joan Blaeu met

daarop de locaties

1. St. Elisabethgasthuis,

2. Koestraat,

]. en Grote Haag.

161 ARCHEOLOGISCHE KRONIEK RROVINCIE UTRECHT [994-1995



troffen, waaronder een met veel en opvallend glas. Aan een ondiepe tonput met

houten vlonder eromheen hebben we nog geen functie kunnen toekennen, maar

deze kan gebruikt zijn door het bombazijnfabriekje dat hier aan de Zuidsingel

was gevestigd. Bombazijn is een weefsel van katoen en linnen. Enkele kleine

bombazijnfragmenten zijn aangetroffen in een grote ondiepe waterpoel. Door

het vrijwel afwezig zijn van vondsten lijkt het dat men deze poel opzettelijk

schoon heeft willen houden. Voorlopig houden we het op een siervijver.

AMERSFOORT .:. De Flint REDACTIE

De AWN afdeling Vallei en Eemland voerde in 1994 een kleine opgraving uit bij

De Flint. Tijdens de grondwerkzaamheden ten behoeve van een parkeergarage

kwam een 18de-19de-eeuwse afvallmil te voorschijn. Daaruit kwamen diverse

aardewerkvondsten en ook glaswerk. De vondsten zijn in De Flint geëxposeerd.

AMERSFOORT .:. Grote Haag T. D'HOLLOSY

Reden tot dit onderzoek in begin 1995 vormde de bouw van een appartementen

complex. Een groot terrein waar vanafde 15de eeuw bebouwing heeft gestaan zou

door de nieuwbouw verstoord worden. Ook de wal waarin zich de resten van de

tweede stadsmuur bevinden zou deels vergraven worden. Het onderzoek leek

veel te beloven, maar leverde weinig op. Van de stadsmuur is weinig terugge

vonden: enkele puinplekken en een langgerekt puinspoor vorm~n de enige nog

overgebleven resten. Blijkbaar is de muur hier ter plaatse grondig gesloopt, of

door latere bodemverstoringen grotendeels verdwenen. Dat laatste is niet onaan

nemelijk gezien de ernstige vergravingen waardoor de rest van het terrein tot op

grote diepte verstoord is. Dat er veel interessants heeft gezeten lmnnen we wel

afleiden uit de spaarzame sporen die nog wél aanwezig waren. Enkele paalgaten

met daarin nde-eeuws aardewerk zouden op (voor Amersfoort) vroege bebou

wing kunnen duiden. Een veenpakket en enkele verspoelingslagen én de ook

elders aangetroffen overstromingslaag wijzen op een natte omgeving. Iets zinni

gers is er niet over te zeggen door de recente verstoringen die, aangevuld door een

enorme schade 's nachts toegebracht door metaaldetectorlopers, weinig voor de

archeologen te onderzoeken overlieten. Een wonderlijke vondst was een 'lunula',

identiek aan een die eerder dit jaar in Nieuwland gevonden is.
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AMERSFOORT ~:. Grote Koppel T. n'HoLLOsy

Het project 'Rail 21' van de N5 veroorzaakte een groot aantal werkzaamheden langs

de rand van de oude binnenstad van Amersfoort. Rond De Koppel werden daarbij ver

schillende sporen van de oevers van de oude Eemloop gevonden.

Voor de verdubbeling van het spoor werd er gesloopt, gebouwd en gegraven. Dit

was aanleiding voor een aantal archeologische onderzoeken. Eén van deze onder

zoeken is uitgevoerd aan de Grote Koppel, op de plek waar twee monumentale

pandjes zijn verplaatst ten behoeve van de spoorverbreding.

De locatie ligt net buiten de oude stad, langs de Eem, en is nauwelijks honderd

meter van de Koppelpoort verwijdert. De Eem is onmiskenbaar een van de hoofd

factoren in het ontstaan en de groei van Amersfoort en deze plek, waar de Eem

min of meer uit Amersfoort ontspringt, was al van oudsher een gebied van

bedrijvigheid en handel. Er is over de oude natuurlijke waterloop (de 'oude

Eem'), het tussenliggende terrein, en de even voor 14°0 gegraven 'nieuwe Eem'

in archieven en op diverse oude kaarten wel iets terug te vinden, maar vele vra

gen blijven onbeantwoord. Reden genoeg om bij de opgraving hier nadrukkelijk

aandacht aan te besteden.

Er is een 50 meter lange sleufhaaks op de Eem getrokken, parallel aan het spoor.

In het profiel zijn sporen van beide waterlopen (de oude en de nieuwe Eem) en

het tussenliggende terrein aangetroffen. Aan de westkant van de opgraving zijn

sporen van een voorloper van de huidige oost-oever aangetroffen: oorspronkelijk

vormde een flauw hellend talud hier de onbekade waterkant van de nieuwe Eem.

Veel duidelijker aanwezig was de oorspronl<elijke Eemloop: diverse duikende

lagen van donker zand, slib en klei maal<ten duidelijk dat daar ooit de westoever

van de oude Eem gelopen heeft. Met behulp van allerlei materialen, zoals houten

palen, tal<kenbossen, huisvuil, puin en zelfs stapels dakpannen heeft men deze

oever door de eeuwen heen meerdere malen en op verschillende manieren

beschoeid en verbeterd. Duidelijk zijn ook de sporen van verzanding. En ook de

andere oever is hier aangetroffen. De hier toch al niet zo 'machtige' Eem (nau

welijks 12 m breed en slechts 2 m diep) is meerdere malen uitgebaggerd en opge

schoond. De oude waterloop is na het aanleggen van de nieuwe Eem langzaam

buiten gebruik geraalct en gaandeweg steeds smaller en ondieper geworden. Uit

eindelijk is zij deze eeuw, toen nog maar I,S m breed, dichtgegooid. De laatste

nog aanwezige restanten van deze oude waterloop zijn nu nog zichtbaar in de

wijk de Koppel, aan beide zijden van de Hooglandse dijk. Een opvallende vondst

bij een 14dejIsde-eeuwse oever was een bikijzer, waarmee men gebruilcte bak

stenen schoon bilde en aldus ontdeed van mortel ten behoeve van hergebruik.

Verleidelijk is om deze vondst te koppelen aan de bouw van de tweede stadsmuur

in het begin van de Isde eeuw, waar men vanwege het tekort aan bakstenen veel-
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vuldig oude bakstenen heeft hergebruikt.

Het tussenliggende terrein, de 'Koppel', vertoont enkele sporen van vroeger

gebruik; als oudste zijn een akkerpakket met enl<ele 14de-eeuwse sloten aange

troffen, zowel loodrecht op als parallel aan de Eem. Aanwijzingen voor bewoning

leverden een aantal 15de-eeuwse afVallrnilen vol bot, twee waterputten en twee

beerputten met daarin naast veel visresten ook 17de- en 18de-eeuws afVal. Hier

tussen bevond zich een groene glazen fles met glaszegel waarop stadhouder Wil

lem III op een paard staat afgebeeld. Flessen met dergelijke ruiterzegels werden

rond 1700 in het Deense Kletkamp gemaakt.

AMERSfOORT .:. Het Havik F. SN1EDER

Achter de panden 8-12 aan de noordoever van het Havi1< is een grote bouwput

gemaald ten behoeve van een parkeerkelder. In het achterhuis van pand nr. 14 is

een gat gegraven voor een liftschacht. De archeologische dienst heeft hier in de

winter van 1995-1996 onderzoek gedaan en om het beeld van de bouw- en bewo

ningsgeschiedenis van deze plek volledig te mal<en, zijn ook de archivalische bron

nen en de bouwhistorie onderzocht. Aan het archief- en bouwhistorisch onder

zoek werkten mee: G. Boekenoogen, C. van den Braber en G. van Haaff.

Bij de verbouwing van pand Havik 20 zijn enl<ele jaren geleden interessante

archeologische en bouwhistorische ontdeld<ingen gedaan. Gezien het belang

hiervan en de overeenl<ümsten met de geschiedenis van pand nr. 14 worden de

resultaten hier ook beschreven. De bewoningsgeschiedenis van deze huizen kan

niet los gezien worden van de geschiedenis van de stad en met name van de loca

tie het Havik en verdient daarom uitvoerige belichting. Het Havik is gelegen bin

nen de eerste omwalling van de stad, die stamt uit ca 1300. Wat was de functie

en betekenis van dit water en aangrenzende bebouwing binnen de prille geschie

denis van de stad?

Betekenis van de naam Havik

De naam Havik heeft al tot vele veronderstellingen omtrent de betekenis ervan

geleid. Ontleden wij het woord havik in hav (haf) en vik (vic), dan leidt dit tot een

zeer plausibele verklaring. Haf betekent in het Middelnederlands (inham van de)

zee en is verwant met heffen, waarbij moet worden gedacht aan het rijzen van

het tij, in welke betekenis er ook verwantschap is met het woord haven. Van zee

is bij Amersfoort geen sprake, maar bij noordwesten-wind kon het water behoor

lijk opstuwen. De betekenis kan zijn gehecht aan een beschutte plaats in het

water, waar een schip kon aanleggen. Vic kan komen van virus, wijk, maar kan

ook de betekenis hebben van kleine baai of bocht (zoals in de naam Reykjavi1<).
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De betekenis van Havik zou kortom kunnen zijn: een beschutte plaats in de

bocht van de rivier. De naam Havik komt ook elders voor in betreld<ing tot water,

zoals de Havi1d<erwaard in een bocht van de Gelderse IJssel. Havik is dus een

waternaam. Waternamen hebben een zeer oude oorsprong en het is zelfs moge

lijk dat de naam stamt uit een pre-nederzetting periode, een periode waaruit wij

geen vondsten en schriftelijke bronnen van deze plek hebben. Het impliceert dat

men mogelijk in de Karolingische periode ofzelfs al vroeger, toen er wel 'verkeer'

in dit gebied moet zijn geweest, de plek aanduidde en er dus een zeker belang

aan werd gehecht. De oude weg, de Bloemendalsestraat, die Hoogland - waar wel

Karolingische vondsten zijn gedaan - verbond met zuidelijk gelegen plaatsen als

Leusden, Doorn, Maarn en Dorestad, moest dit Havik oversteken. Een andere

mogelijkheid is dat men de Eem goed kon opvaren tot dit punt bij het Havik - het

water werd verder stroomopwaarts te ondiep - en de reiziger hier het schip ver

ruilde voor een paard en wagen, om zo over de landweg naar het zuiden verder

te gaan. In ieder geval was het Havik toen al een verkeerstechnisch belangrijk

punt: een landweg kruist water.

Het Havik in de I3de- en I4de-eeuwse nederzetting

De hierboven gegeven betekenis van de naam Havik doet vermoeden dat het

Havik een natuurlijk water is. Waarnemingen in het verleden wezen ook al in die

richting. Het natuurlijke zand bevindt zich hier heel diep, het is een depressie

tussen de zandkoppen van de Hof en van Bloemendal. De opgraving achter de

panden van het Havik bevestigt deze vermoedens. Het water dat vanuit het oos

ten de stad binnenkomt, wordt door de natuurlijke meander in de Eem al kron

kelend in noordwestelijke richting gevoerd. Toen Amersfoort, in de 12de eeuw,

slechts bestond uit een bisschoppelijke hof en enkele huizen en boerderijen in

de onmiddellijke nabijheid, vormde het Havik mogelijk de noordelijke afsluiting

van de nederzetting.

Aan het eind van de 13de eeuw, toen het areaal zich vergrootte, heeft men door

bouw van de stadsmuur ook de noordzijde van het Havik binnen de nederzetting

gebracht. Toen is het Zand gegraven als verdedigingsgracht, in verbinding

staand met de Westsingel, maar vermoedelijk ook om het water komende door

de Weverssingel sneller naar het westen, richting Eem, af te kunnen voeren.

Door middel van een sluis ter plaatse van de stadsmuur (ter hoogte van het hui

dige 'sluisje'), kon de toevoer van het water naar het Havik geregeld en de haven

rustig vaarwater gegund worden. In bepaalde perioden, wanneer veel water van

uit het oosten kwam, dus bij hoge waterstanden in combinatie met noordwester

storm, zal juist in de bocht die het Havik is, kwel zijn ontstaan en dus grote

wateroverlast.

____.. . . ~__Ji~~~vikwas aan de oostkant afsluitbaar door de eerste stadsmuur (en sluis) en

in het westen bevond zich waarschijnlijk een waterpoort. Aan de oostzijde van
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museum Flehite zijn resten opgegraven van een vermoedelijke waterpoort. Van

daar stroomde het water oorspronkelijk door wat nu de Oude Eem wordt

genoemd, die bij opgravingen te- voorschijn kwam achter de panden van de Grote

Koppel. Al vrij snel, waarschijnlijk al rond 1300, moet deze situatie niet bevredi

gend zijn geweest en heeft men het Spui en de nieuwe Eem gegraven. Van het

Spui is al een schriftelijke vermelding van 1333. Het is zelfs heel logisch dat al bij

de aanleg van de stadsmuur en het graven van Westsingel en Zand, in ca 1300,

deze nieuwe waterweg is aangelegd. Het Havik kreeg toen de functie van bin

nenhaven, hoewel we niet weten hoezeer de waterpoort de toegang voor (grote

re) schepen belemmerde. Spui en Eem moeten toen al, vanaf het begin van de

14de eeuw, de functie van buitenhaven hebben gehad.

Door het buiten de eerste omwalling groeien van de stad, waaronder bebouwing

aan het Spui, ontstond de noodzaak van een nieuwe omwalling, die tussen 1380

en 1450 werd aangelegd. De Koppelpoort zal waarschijnlijk in de tweede helft van

de 14de eeuw zijn gebouwd, waarmee de functie van de waterpoort ter hoogte van

Flehite verviel. Tegelijkertijd moet de functie van buitenhaven verder westelijk

verplaatst zijn van Spui naar de nieuwe Eem, omdat vrachtschepen niet meer

voorbij de Koppelpoort konden komen.

De verbetering van de bereikbaarheid van de stad over het water was van korte

duur; de verzanding van de Eem was een steeds terugkerend probleem. Schepen

kregen een steeds grotere diepgang en konden niet tot de stad doorvaren. Zo

moesten ze al in de 15de eeuw hun goederen, ver voor het bereiken van de stad,

overslaan op ldeinere schepen, hetgeen gebeurde bij de Melm, enkele kilometers

stroomafwaarts. Mede wegens de slechte bevaarbaarheid van de Eem én omdat

Amersfoort voor het vervoer over water een eindpunt is, kon de handel nooit tot

grote bloei komen en bleefdeze slechts op de regio, het directe achterland, gericht.

Vroege bewoning aan het Havik

Alleen in de prille fase van de nederzetting heeft het Havik dus een functie van .

werkelijke handelshaven gehad. Mogelijk dat aan de zuidzijde van het Havik

I2de-eeuwse bebouwing heeft gestaan (waarvan overigens geen vondsten bekend

zijn). Aan de noordzijde vinden we de eerste bewoning in de 13de eeuw; ergens

tussen 1225 en 1250 hebben zich hier de eerste mensen gevestigd. Het zal dus

ook in de 13de eeuw zijn dat er van bedrijvigheid door handel en handelsschepen

sprake is. Mogelijk werd al rond 1300, door de bouw van een waterpoort, het

Havik een binnenhaven. Toen tussen 1350 en 1400 de Koppelpoort werd

gebouwd, zullen de grotere schepen daarvoor, in het Veer, zijn blijven liggen en

werden de goederen daar overgeslagen op ldeine platbodem-achtige bootjes,

zoals schouwen en pramen.

Zoals blijkt uit de opgravingsput achter de panden 8-12 is de oever van het Havik

vele malen overstroomd: dikke pald<etten overstromingslagen, soms lemig en
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soms zandig, wisselen elkaar af. In dit pakket bevinden zich fragmenten van aar

dewerk dat grofweg in de I2de eeuw gedateerd kan worden. Hier vinden wij weer

de getuigen uit de eeuw van de stormvloeden, zoals eerder ook op de Hof aange

troffen. Uit de I2de eeuw stamden geen bewoningssporen, maar uit de volgende

eeuw troffen wij wèl sporen van bewoning aan: ter plaatse van Havik nr. 14 en

nr. 20. In het achterhuis van pand 14, dus niet het gedeelte direct grenzend aan

het Havik, vonden wij diverse bewoningslagen van aangestampt leem, restanten

van vloeren binnen een huis. Enkele scherfjes bevonden zich tussen deze lagen

en dateren uit de 13de eeuw. Deze vroege bewoning die verder naar achteren lag

ten opzichte van het Havik, is waarschijnlijk toen al een tweede op rij geweest;

onder het stenen huis nr. 14, het huidige voorhuis, liggen waarschijnlijk de res

tanten van een voorganger, die wellicht van hout was.

Ook onder pand nr. 20 bevinden zich leemvloeren, met aardewerk dat dateert

van 1225 tot 1300. Hier zijn eveneens enl<ele paallruilen aangetroffen, die een

noord-zuid oriëntatie hebben. Mogelijk houden deze paalkuilen verband met een

fase in houtbouw voordat op deze plaats een stenen huis werd gebouwd.

De zuidgevel van pand nr. 20, de huidige voorgevel, is tamelijk diep gefundeerd.

De muurdilcte bedraagt 60 tot 80 cm en de onderste lagen bestaan uit secundair

gebruilcte kloostermoppen, met een formaat van 32x16x8cm. Dit forse formaat

was gangbaar in de 13de eeuw. De andere funderingen van het huis zijn gebouwd

van stenen met het formaat 28j29xI4x7 cm dat toegepast werd in de eerste stads

muur en in gebruik was rond 1300. Het is dus aannemelijk dat hier al rond 1300

een stenen huis werd gebouwd, of een huis met een stenen sold<el, voorafgegaan

door een houten huis; de vroegste bewoningslagen dateren immers al van 1225.

Hierbij moet worden aangetekend dat de zuidgevel ouder kan zijn dan het ande

re muurwerk, waarvoor niet alleen het formaat van de kloostermoppen een argu

ment is, maar ook het feit dat de lemen vloertjes direct tegen deze muur aanlo

pen, zodat het geen latere insteek (met bijbehorende vergravingen) betreft.

Gezien de datering van de vroegste vloer (circa 1225), zou de muur ook uit deze

tijd moeten stammen. Deze stenen muur lijlct hier de functie van kademuur te

hebben en zal zeer waarschijnlijk in het water hebben gestaan. Het huis was toe

gankelijk via een steeg vanaf de Muurhuizen.

Dat het huis in het prille stadium (in de versteende fase, maar ook al daarvoor) een

andere oriëntatie heeft gehad, blijkt uit de vondst van een dichtgemetselde raam

en ingangspartij in de oostgevel van het pand. De ingang was dus niet op het

Havik, maar op het oosten gericht, op een steegje dat naar de muur leidde.

In pand nr. 14 is iets vergelijkbaars aan de hand. Ook hier bevindt zich aan de

oostkant een dichtgezette raampartij, ter hoogte van de eerste etage, zichtbaar in

pand nr. 16). Bij werkzaamheden in dat buurpand zijn bovendien resten van een

straatje gevonden.

Ter plaatse van het huidige achterhuis van pand nr. 14 bevond zich in de 14de
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eeuw, zoals de leemvloeren getuigen, een ander huis, dat van steen was of een

stenen sokkel had. We vonden namelijk hier een muur met bakstenen van het

formaat 26x13x6,5 cm, die evenwijdig loopt aan de huidige westelijke zijmuur,

een kleine meter oostwaarts ervan. Was dit 14de-eeuwse huis veel smaller ofhad

het een andere oriëntatie? Helaas was het kijkgaatje (3x3 m, de toekomstige lift

koker) te klein om hierover uitsluitsel te geven.

Zowel pand ill. 14 als nr. 20 springen met de zuidoost-hoek uit de rooilijn van

het Havik. Dit spreekt in de eerste plaats voor de ouderdom van beide panden.

Deze huizen stonden er al voordat er ook maar sprake was van een rooilijn aan

het Havik. Het is heel waarschijnlijk dat deze huizen met hun gevel in het water

stonden. De huizen zijn gebouwd als pakhuizen en praktisch gezien is het

natuurlijk veel gunstiger dat vanuit de schepen, die hier op het Havik kwamen,

direct de goederen het huis ingetakeld konden worden. Het is een bouwwijze die

veelvuldig in de Middeleeuwen voorkwam.

Een ander aspect dat opvalt bij de huizenrij aan het Havik is dat de nokrichting

van genoemde panden (en pand ill. 28) dwars op het water is, in tegenstelling tot

de andere panden uit de rij. De verkaveling van het Havik en een nauwkeurige

beschouwing van de kaart van Braun en Hogenberg, die de situatie van rond 1575

weergeeft, spreken ervoor dat ook nr. 28 een oude oorsprong heeft; de nokrich

ting is dwars op het Havik, bovendien is de oriëntatie gelijk aan de panden 14 en

20, namelijk net iets gekanteld ten opzichte van het Havik. Mogelijk stond er ook

al een pandje ter hoogte van Havik nr. 8 in de vroege situatie, waarschijnlijk was

dit in houtbouw. De ramen aan de zijkant van zowel nr. 14 als nr. 20 bewijzen

niet alleen een andere oriëntatie, maar benadruld<en bovendien het feit dat deze

huizen vrij hebben gestaan, waarschijnlijk nog tot in de 16de eeuw.

De huizen aan het Havik - in de 13de en 14de eeuw wellicht slechts vier - stonden

op brede kavels. Tussen de huizen waren open ruimtes met taluds naar het

water, mogelijk beschoeid met houten of misschien zelfs stenen kades. De open

ruimte tussen de huizen bood gelegenheid voor opslag, waarbij bijvoorbeeld aan

hout moet worden gedacht: een stadstimmertuin.

Overigens is van havenactiviteiten in de (kleine) opgravingsputten niets

aangetroffen. Voor de volledigheid moet hier worden opgemerkt dat in het verle

den bij grondwerkzaamheden aan de zuidzijde van het Havik delen zijn gevon

den van, wat destijds als middeleeuwse kademuren werd geïnterpreteerd.

Pand ill. 14, het voorhuis, is een exact vierkant van 8x8 m (de buitenmaat; de bin

nenmaat is 7X7 m). De westelijke zijgevel, die vanuit het buurpand nr. 12 goed te

zien was, vertoont tot boven aan toe bakstenen met een lengte van 26 en 27 cm.,

gemetseld in een regelmatig kruisverband. Het muurwerk is vanaf de buitenkant

gevoegd, hetgeen te zien is aan het schone metselwerk en de gladgestreken voe

gen. De kapconstructie van het pand lijkt geheel secundair, omdat deze smaller

is dan het huis breed. Misschien is de kap afkomstig van een smallere houten
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voorganger, of komt deze van elders. Op de eerste verdieping werd de moerbalk

gesteund door een korbeel, althans de afdruk van een dergelijk bouwelement is hier

nog te zien. Kaarsennissen met gotische driepas bevinden zich op de begane grond

en de eerste verdieping. Op de begane grond zijn onder de moerbalken sleutel

stukken geplaatst met ogiefVormige versiering. Deze zijn hier vermoedelijk in de

tweede helft van de 16de eeuw ofin de 17de eeuw tegenaan geplaatst. Of deze sleu

telstukken een oudere vorm vervingen kon niet worden nagegaan. Misschien

waren de moerbalken zonder een extra constructie in de muur verankerd. Zowel de

vierkante vorm van het huis als het regelmatige steenverband met één groot steen

formaat tonen dat het tot boven aan toe om een zeer oud pand gaat. Waarschijnlijk

is het in de eerste helft van de 14de eeuw gebouwd; qua type doet het denken aan

het oude stadhuis op de Hof, ook vierkant, maar vrijwel twee meter breder (bijna

IOXIO m). De datering van dat huis is begin 14de eeuw.

In de 14de-eeuwse situatie stond achter nr. 14 nog een huis, waarvan, zoals boven

beschreven, een muur en vloeren zijn teruggevonden. Het huidige achterhuis

grenst direct aan het 14de-eeuwse huis en loopt door tot aan de straat, de Muur

huizen, waardoor de totale perceelsdiepte bebouwd is. Alle kenmerken van het

huis duiden op een pakhuis. De kap bestaat uit twee jukken boven elkaar en

draagt vele telmerken. De kapconstructie, maar ook ander hout van de construc

tie zoals de moerbalken, is al eerder gebruikt; het lijkt zelfs dat alle balken secun

dair zijn. De lengte van de stenen waarmee dit huis gebouwd is, bedraagt 23 cm,

een formaat dat ook gebruikt is voor de tweede stadsmuur (circa 1380 tot 14So)

en de Lievevrouwekerk en -toren (circa 14S0).

Een dik ophogingspald<et (ca I m) dat wij aantroffen in het achterterrein van de

panden 8-12, dateert uit de Isde eeuwen is mogelijk gelijk aangebracht toen het

achterhuis, het pakhuis, werd neergezet.

Het pand Havik: 20 met de 13de-eeuwse vloerniveau's en de mogelijk even oude

fundering van de zuidgevel heeft ook een interessante bouwkundige geschiedenis.

Gezien het baksteenformaat van 27/28xI3/14x6,S/7 cm in de onderste lagen van de

muur, kunnen we concluderen dat het huis met een grondplan van circa 7,sx9,S m

uit het begin van de 14de eeuw stamt. Vanafhet huidige vloerniveau zijn alle gevels

opgetrokken uit bakstenen met een formaat van 24XI2XS,S cm, welk formaat te date

ren is aan het einde van de 14de, begin Isde eeuw. In deze bouwfase is het gehele

huis van steen opgetrokken, terwijl de fase hiervoor bestond uit houtbouw op ste

nen sokkel. De ingang in de oostgevel waarvan hierboven al sprake was, is niet zo

lang in gebruik geweest. Deze is dichtgemetseld op het moment dat het huis de

ingang aan de zuidzijde laeeg en het Havik voorzien werd van een kade.

Wanneer werd het Havik versmald en voorzien van een kade? Waarschijnlijk is

dit gebeurd in de loop van de Isde eeuw, misschien zelfs pas in het begin van de

16de eeuw; Bij rioolwerkzaamheden voor de panden van het Havik kwam in de

Isde eeuw te dateren aardewerk te voorschijn.
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Ook in huis nr. 20 zijn kaarsennissen gemetseld, in de westgevel aan weerszij

den van wat de eerste stookplaats/schouw was. Gezien de hoogten van de kaar

sennissen heeft het oorspronkelijke vloerniveau hier in de I4de/I5de eeuw onge

veer een meter hoger gelegen. Dit idee strookt ook met de vondst van een kelder,

waarvan het restant van de vloer zich I m onder de huidige begane grond bevindt.

Het niveau van de vloer van de kelder komt mogelijk overeen met het begane

grond-niveau in de I4de eeuw. Zoals we zag~n werd het terrein achter Havik 8

12 in de I5de eeuw flink opgehoogd: zeker een meter werd opgebracht. Het kan

zijn dat deze ophogingen samenvallen met de aanleg van een kade. De aanleg

van de Nieuwe Weg op de westpunt van het Havik zal waarschijnlijk pas zijn

gerealiseerd toen het Zand tussen 1630 en 1640 werd gedempt. Op de kaart van

Blaeu uit 1649 zien we het Zand als weg weergegeven.

Pas in de I6de eeuw ontstond een aaneengesloten huizenrij aan het Havik; toen

zijn de panden nr. ra en 12 gebouwd, waarbij gebruik werd gemaakt van de zij

muur van pand 14- Ook pand nr. 18 heeft geen eigen oostgevel en maakt gebruik

van de westgevel van pand nr. 20.

Op de kaart van Braun en Hogenberg, die een situatie van rond 1575 weergeeft

en die als zeer betrouwbaar geldt, is de aaneengesloten bebouwing voltooid.

Uit de I6de eeuw stammen ook de vroegste schriftelijke bronnen over de

beschreven panden, voorzover dat uit het verrichte onderzoek is gebleken.

Belangrijke bronnen hiervoor zijn de blaffert, een register op het huisgeld, en het

register van het haardstedengeld en natuurlijk de notariële akten.

Van pand nr. 20 werden bij archiefonderzoek de vroegste gegevens gevonden;

eigenaren en bewoners vanaf het jaar 1585 zijn bekend. In dat jaar komt het pand

in bezit van Peter Wouterszn. van Lockhorst. Het blijft in handen van deze fami

lie tot in de I9de eeuw. De Van Lockhorsten waren, zoals in vele alcten vermeld

staat, meester-timmerlieden. Ook onder de bewoners van de panden 8-14 zijn

opvallend veel timmermannen, tot aan deze eeuw toe. Zou dit beroep, uitgeoe

fend op deze plaats aan het Havik, nog een overblijfsel zijn van houthandel en 

opslag die hier in de vroegste bewoningsperiode mogelijk was?

Het Havik als parkeerplaats

Uit de I6de eeuw stammen ook enl<ele resoluties, die iets over de functie van het

Havik zeggen. Zo gebiedt een resolutie uit 1549, dat degenen die zout willen ver

kopen vanuit schepen, die nergens anders mogen leggen dan op het Havik.

Een andere resolutie gaat over de ligging van schepen in het algemeen; in 1661 stelt

het bestuur van de stad dat de inwoners van de stad die een woning hebben aan de

singel ofgracht, hun schuiten, pramen en dergelijke moeten leggen tussen de brug

aan het einde van de Krommestraat en het houten brugge~eover het Havik. In 1732

hebben de schuiten blijkbaar een nummer en moeten dan, zoals uit de resolutie

luidt, 'naar de ordre van haer nommers worden gebragt en geleijd op Havik'.
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In de grachten wemelde het van de schuiten, die zich vanaf het veer voor de Kop

pelpoort door de gehele stad bewogen, evenals de vaartuigjes die vanuit de ach

terliggende beken de stad binnenkwamen. Wegens het grote aantal ontstond een

wanorde, die de doorvaart ernstig belemmerde. Door het stadsbestuur wordt op

gezette tijden orde op zaken gesteld. Hierbij krijgt het Havik, als water zonder

verdere doorvaart, de functie van 'parkeerplaats'.

AMERSFOORT "':. Kamp 26-28 T. D'HOLLOSY

Op de plaats van de gesloopte panden Kamp 26 en 28 is in de zomer van 1994

een kort archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Hoewel er op deze locatie enkele prehistorische scherven zijn gevonden, stam

men de eerste duidelijke sporen (een aantal paalsporen en slootje) uit de 14de

eeuw. De oudste bewoningssporen, enkele paalgaten en een opeenvolging van

leemvloeren, dateren uit de 15de eeuw. In deze periode kwam dit terrein door de

aanleg van de tweede stadsmuur binnen de stad te liggen. Een 16de-eeuwse zwar

te brandlaag met verbrand leem en hout is mogelijk het restant van de grote

stadsbrand van 1520, waarbij in deze omgeving honderden (overwegend houten)

huizen in de as werden gelegd. Hierna is men in Amersfoort steeds meer in bak

steen gaan bouwen, zo ook op deze locatie. Van een latere datum zijn dan ook de

eerste bakstenen constructies: een waterput en een beerput. De waterput was vol

gestort met puin, baksteen en tegelfragmenten en van de beerputvulling was

alleen de onderste 25 cm bewaard gebleven. Deze bevatte naast veel botresten ook

vondsten uit de eerste helft van de 17de eeuw. Hieronder bevonden zich een bijna

compleet Werra-bord, met het jaartal 1609 erop aangebracht, en een oorpotje

afkomstig uit het Wezergebied. Opmerkelijk waren ook talrijke metaalslakken

met koper uit deze beerput. Er zou kunnen worden gedacht aan het afval van

een koperslager.

AMERSFOORT .:. Koestraat T. D'HOLLOSY

Een klein archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden aan de Koestraat. Op

oude kaarten staat dit terrein aldoor als tuin/achtererf aangemerkt. Bebouwing

werd dus niet verwacht, maar toch werd een keldervloertje aangetroffen. Afval

kuilen behorende bij de naastgelegen bebouwing werden niet gevonden, wel enke

le paalgaten. Voor de derde keer werd dit jaar de 14de-eeuwse verspoelingslaag

aangetroffen, behorende bij een grote overstromingsramp die vooral de zuidoost

kant van de stad heeft getroffen. Een overstroming uit deze richting betrofde Rijn.

Door een dijkbreuk bij Rhenen kon het Rijnwater tot aan Amersfoort stromen.
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AMERSFOORT .:. Muurhuizen 62-64 T. D'HOLLOSY

Door de sloop van twee panden aan de Muurhuizen, gelegen aan de binnenstad

zijde van deze straat (dus zelf geen echte 'Muurhuizen'), kwam een klein terrein

binnen de eerste stadsmuur vrij voor archeologisch onderzoek.

De oudste bewoningssporen op deze locatie zijn I4de-eeuws: enkele paalgaten en

een opeenvolging van leemvloeren geven aan dat er toen houten bebouwing

heeft gestaan. Uit deze periode stammen waarschijnlijk ook !Wee klein~_sloo_~~ ._

haaks op de straat en stadsmuur. Uit de latere perioden zijn nauwelijks sporen

van bebouwing aangetroffen maar enkele afValkuilen (I5de- en I6de-eeuws)

en een beerton (I7de-eeuws) geven aan dat dit terrein toch aldoor in gebruik

is geweest.

AMERSFOORT .:. Nieuwland F.SNIEDER

In 1994 en 1995 is het archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de aanleg van

de nieuwbouwwijk Nieuwland, voortgezet.

Nieuwland wordt begrensd door de Bunschoterstraat in het westen, de A I in het

noorden, de Zevenhuizerstraat in het oosten en de Pastoor Pieckweg in het zui

den. In het gebied waren bij veldverkenningen door de AWN afdeling Vallei

en Eemland vondsten gedaan, met name vuurstenen werktuigjes uit de

Midden-Steentijd.

De geomorfologie van Nieuwland wordt gekenmerkt door oost-west lopende dek

zandruggen met natte, lager gelegen, gebieden ertussen. In de Midden- en Nieu

we Steentijd is het lage land in trek geweest om te leven. Men vestigde zich op of

aan de rand van de zandopduikingen; de woonplaats was droog en water nabij.

Door stijging van de zeespiegel werd het gebied in de volgende perioden veel nat

ter en daardoor langzamerhand onbewoonbaar. Pas toen dijken rond de Zuider

zee werden opgeworpen, konden de lager gelegen gebieden voor bewoning ont

gonnen worden. In de I2de eeuw, toen de groeiende bevolkingsdruk op de hoge

re gronden de expansie stimuleerde, startte men met de ontginningen van de

Gelderse Vallei en de Eemvallei.

Terwijl op het hoger gelegen Hoogland al van bewoning spral<e is in de Karolingi

sche tijd (bijvoorbeeld de Oude Hof aan de Schothorsterlaan) en ook in de Iode en

nde eeuw (omgeving Weerhorst - Hoogland-West) werd het lager gelegen Nieuw

land pas bewoonbaar nadat door bedijking en ontwatering het land droog genoeg

was geworden. Men vestigde zich aan het eind van de I3de en in de 4de eeuw in

dit gebied. Na de I4de eeuw lijkt Nieuwland weer ontvolkt te zijn en bleef het leeg

achter, behalve langs de Bunschoterstraat, waar in de I7de eeuw wel enkele huizen
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lagen. In Nieuwland lijkt, in tegenstelling tot Hoogland, een discontinuïteit van

bewoning van de Middeleeuwen tot in de 18dej19de eeuw te zijn geweest.

Op een kaart uit ca 1650 van de polders ten oosten van de Eem staat de naam

Nieuwland vermeld. Of de naamgeving stamt uit de tijd van deze kaart of al uit

de 14de eeuw, toen pioniers zich hier vestigden, is niet bekend.

NieuwlandsewegjWatersteeg, afgegraven dekzandrug

De dekzandrug waar langs de Nieuwlandseweg zich in oost-west richting slin

gert, bood hoge archeologische verwachtingen. De ervaringen elders in het

gebied ten noorden van Amersfoort, dat op de flanken van de zandruggen zich

de prehistorische bewoning concentreert èn de oppervlaktevondsten gedaan door

de AWN, gaven voeding aan die verwachtingen.

In januàri 1994 zijn door dit dekzandgebied proefsleuven getrokken. Hierbij

werden weliswaar enkele vuurstenen werktuigen gevonden, maar alle zonder

context. Het gebied bleek grotendeels in de jaren zestig ten behoeve van de zand

winning afgegraven te zijn.

Sneulseweg, mesolithische en neolithische vondsten

Enkele maanden later werd het onderzoek een paar honderd meter naar het oos

ten verlegd naar de Sneulseweg, een zijweg van de Nieuwlandseweg, ten zuidoos

ten van boerderij De Sneul. Dit terrein was niet in zijn geheel afgegraven, want op

sommige plaatsen was het volledige bodemprofiel nog aanwezig, met onder het

esdek, de podsol en daaronder het 'schone zand'. Toch is ook hier op veel plaatsen

voor de zandwinning een flinke laag afgetopt. In dit gebied bevonden zich vele

mesolithische haardkuilen, waarvan slechts de onderkant bewaard was. De haard

kuilen tekenen zich als lichtgrijze plek in het gele zand af. In het lichtgrijze zand

van de kuil bevonden zich kleine brokjes houtskool, stukjes vuursteen (afslagen),

een enkel werktuigje van vuursteen en - heel sporadisch - verbrand vuursteen. De

typerende, rossige, uitgegloeide kern van de haardkuil was nergens bewaard, het

geen ervoor spreekt dat alleen de onderkant van de kuilen is bewaard.

Een concentratie van vuurstenen afslagen duidde op een plek waar vuursteen in

de Midden-Steentijd bewerkt is. Door ploegen was de verspreiding vrij groot, ook

in het cultuurdek bevonden zich veel afslagjes. Door de grond te zeven werden

vele honderden stukjes vuursteen gevonden.

Naast de mesolithische vondsten zijn op dit terrein ook vondsten uit het Neoli

thicum gedaan. Twee mogelijke grafkuilen zijn aangetroffen, waarin zich cre

matieresten en grote scherven bevonden. In de buurt werden nog meer neolithi

sche scherven en verbrand bot gevonden. Het is goed mogelijk dat zich hier een

grafveld uit de late Steentijd bevond.

De resultaten van C14 onderzoek aan het houtskool zijn nog niet bekend, maar

dit kan de datering van de haarden en van de graven nader preciezeren.
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Nieuwlandse weg, mesolithische vondsten bij een veentje

Niet ver van de hierboven beschreven vindplaats, direct ten zuiden van de Nieuw

landse weg, zijn vele proefsleuven gegraven, waar een dekzandopduiking archeo

logische verwachtingen rechtvaardigde. Ook hier waren in het verleden groot

scheepse zandafgravingen uitgevoerd, maar toch kwamen ten oosten van boer

derij De Sneul, juist ten zuiden van een natuurlijke depressie, prehistorische

sporen te voorschijn.

Evenals bij de zeer nabijgelegen opgraving aan de Sneulseweg, bevond zich hier

een duidelijke bewerkingspIek van vuursteen. Met zeer licht grijs zand gevulde kui

len lagen in een cirkel van ongeveer vijf meter doorsnede bijeen. Het idee rees dat

we hier de vage restanten van een rond mesolithisch huis hadden gevonden. De

kuilen waren echter zo vaag en enkele zo ondiep, en de cirkel ook niet helemaal

rond, dat deze gedachte weer is prijsgegeven. Wel bevatten sommige van de sporen

en ook een nabij gelegen greppeltje met dezelfde grijze vulling, stukjes vuursteen.

Om een andere reden was deze opgraving zeer interessant: de genoemde depres

sie heeft zich in de loop der tijd opgevuld met veen. In de Midden-Steentijd was

hier wellicht water en daarom een zeer geschikte plaats voor een kampement.

Een dunne veenband (ca 8 cm dik) loopt vanaf dit veen onder het zand door.

De mesolithische vondsten bevonden zich in het zand boven deze veenlaag. Een

zeer oude laag dus, die zou kunnen overeenkomen met het zogenaamde 'laagje

van Usselo'. Deze laag is ontstaan in een tijdelijk warmere periode in de laatste

ijstijd, het Weichselien, toen ons land met dennenbossen was bedekt. Het veen

kon zich in deze tijd goed vormen. De vuursteenvondsten dateren dus van een

periode erna, toen jagers en verzamelaars hier waarschijnlijk hun zomerkamp

opsloegen.

Sneulseweg, boerderij De Sneul

Van oktober tot half december 1994 is gegraven vlakbij boerderij De Sneul, die voor

de nieuwbouwwijk Nieuwland niet hoefde te wijken. In de directe omgeving werd

de bodem echter wel verstoord zodat een archeologisch onderzoek geboden was.

Aan de zuidoostzijde van de boerderij werd een poel of vijver aangetroffen, die

aan het eind van de 13de eeuw moet zijn aangelegd en tot in de 17de eeuw in

gebruik is geweest. De scherven uit deze poel waren de vroegst gedateerde vond

sten rond deze boerderij. Van de middeleeuwse boerderij zelf is niets terugge

vonden. Vermoedelijk liggen de voorgangers op (vrijwel) dezelfde plek als de hui

dige boerderij. De natuurlijke verhoging van de kop van de dekzandrug - die in

de loop der eeuwen nog extra kan zijn opgehoogd - bood waarschijnlijk al sinds

de 13de eeuw de beste plaats.

Een deel van de omringende gracht van de boerderij is gevonden. Deze is in de

19de eeuw met huisvuil gedempt, waaronder grote borden met spreuken. Het

afgebeelde bord is gemaakt in Frechen (Duitsland) in de eerste helft van de 19de
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eeuw; de spreuk is overigens onleesbaar (zgn. pseudo-opschrift).

Opvallend waren de vele dierskeletten, met name paarden en runderen, die bij

deze opgraving zijn gevonden.

Uit historisch bronnen is bekend dat boerderij De Sneul gedeeltelijk bezit was van

de maalschap van Hoogland. Dit markegenootschap wordt voor het eerst genoemd

in 1282 en was zoals alle markegenootschappen, in het leven geroepen om de rech

ten op de woeste gronden goed te kunnen verdelen onder de bevolking van het

gebied. Zo'n organisatie ontstaat in tijden van bevolkingsdruk, waarin de bestaan

de bewoners van het gebied op deze manier nieuwkomers konden weren en hun

eigen gebruiksrechten vast konden leggen. In de vroegste oorkonde waarin sprake

is van de maalschap, wordt ook de 'hof SnodeIe' genoemd, die zoals gezegd gedeel

telijk bezit is van de maalschap. Is boerderij Sneul een van de laatste vestigingen 

aan de rand van het hoge land - binnen de maalschap te Hoogland? De eerste ver

melding van 1282 zou dan niet veel later zijn dan de stichting van de boerderij.

Tussen de A I en de Zevenhuizerstraat, I4de eeuwse boerderij

In het vroege voorjaar van 1995 zijn enkele percelen gelegen aan de Rijksweg

A I onderzocht. De AWN afdeling Vallei en Eernland, had hier bij veldverkennin

gen prehistorisch vondsten gedaan. Inderdaad werden hier ook weer enkele me

solithische haardkuilen en afslagen en werktuigen uit die periode aangetroffen.

Verrassend was echter de vondst van een middeleeuwse boerderij met bijbeho

rende oost-west georiënteerde sloten, die het gebied waarschijnlijk moesten ont

wateren. In het terrein, direct grenzend aan de A I, kwamen vele paalsporen, de

resten van het houten skelet van de boerderij en een haardplaats aan het licht.

Ondanks de grote hoeveelheid paalgaten was het niet mogelijk een of meer plat

tegronden van een gebouw te reconstrueren. Wellicht dat door her- en verbouw,

waarbij mogelijk ook de oriëntatie is veranderd, de wirwar aan paalsporen is ont

staan. In de paalsporen, sloten en greppels bevond zich grijs- en roodbakkend

aardewerk en Siegburg steengoed, dat dateert van de I4de eeuw. Van voor noch

van na deze eeuw zijn sporen aangetroffen: de plek is dus kort bewoond geweest.

Uithet archeologisch onderzoek komt het volgende beeld naar voren: terwijl het

hoger gelegen Hoogland (het huidige Schothorst, Zielhorst en Kattenbroek en

Hoogland-west) al bewoond was vanaf de Karolingische tijd, werd het lager gele

gen Nieuwland pas bewoonbaar nadat door bedijking en ontwatering het land

droog genoeg was. Men vestigde zich dan, aan het eind van de I3de en in de I4de

eeuw, in dit gebied. In die tijd van toenemende bevolkingsdruk zijn kennelijk de

hogere en gunstiger gelegen gebieden vol.

Waarom heeft men deze boerderij, na bewoning van slechts een of twee genera

ties in de I4de eeuw, weer verlaten?

Enkele jaren geleden heeft de archeologische dienst van de gemeente Amersfoort

onderzoek aan de Heideweg (niet ver van de boerderijplaats aan de A I vandaan)
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uitgevoerd, waar eveneens een huisplaats is gevonden uit de I4de eeuw, die kort

na vestiging weer verlaten is. Het is gewaagd bij twee gevallen al te spreken van

een verschijnsel, maar het is frappant, deze zeer kort bewoonde boerderijen in de

14de eeuw. De indruk wordt gewekt dat het de boeren moet zijn tegengevallen.

Misschien waren de opbrengsten van het land onvoldoende om in de levensbe

hoefte te voorzien. Ook is het mogelijk dat woonplaats en bouwland toch te nat

bleken te zijn. In de late Middeleeuwen.werd Nederland geteisterd door storm

vloeden; dijkdoorbraken kwamen veelvuldig voor, waarbij grote gebieden over

stroomden. Ook maaivelddaling speelde een rol, vooral in veengebieden, bij de

wateroverlast. Tot hoever het veen zich in deze streken heeft uitgestrekt, is ove

rigens niet bekend. Amersfoort dat in de 14de eeuw een periode van groei en

bloei doormaakte heeft vermoedelijk een grote aantrekkingslaacht op de zich

met moeite het hoofd boven water houdende plattelandsbevolking gehad. Veel

boeren zullen toen hun heil in de nabije stad hebben gezocht.

Nieuwlandse weg, laat-middeleeuwse terp

Aan de zuidkant van de Nieuwlandse weg, ongeveer 100 meter van de lauising

met de Bunschoterstraat, was een boerderij afgebroken, die op een terpachtige

_______ . "_~ ~er~~ng w~~~~_1:1_~~. Deze terp bleek een natuurlijke zandopduiking, die
zeker vanaf de 19de eeuw bewoond was. Paalsporen en een concentratie van

14de- en Isde-eeuwse vondsten doen vermoeden dat er in deze periode ook bewo

ning was. Naast het aardewerk waren er bijzonder veel ijzeren voorwerpen, als

spijkers en hoefijzers, die zich concentreerden rond een haardplaats.

Het is goed mogelijk dat hier een hoefsmid huisde. Temeer daar op de kruising

Nieuwlandse weg en de Bunschoterstraat zich een tol en een herberg, De Hoge

Heerd genaamd, bevonden. Op de 17de-eeuwse kaart van Nieuwland staat deze

herberg vermeld en wellicht was hier ook al eerder een uitspanning. Een hoef

smid was uiteraard een noodzakelijke figuur bij een pleisterplaats als deze.

Interessant in dit verband is de vondst van een hangertje in de vorm van een

_____. ~~!E:.~~~~l met daarbinnen een zespuntige ster. Dergelijke hangertjes werden

in het verleden aangeduid als 'lunulae'; het zouden Romeinse amuletten ter

bevordering van de vruchtbaarheid zijn. Tegenwoordig echter worden ze gezien

als onderdeel van middeleeuws paardentuig, welke duiding in de context van een

hoefsmid veel plausibeler is.

AMERSFOORT N- I 99 REDACTIE

In het kader van de voorgenomen verbreding van de provinciale weg N-I99 tusen

Amersfoort en Bunschoten heeft een archeologisch onderzoek plaatsgehad. Het

werd gefinancierd door de provincie Utrecht in het kader van de I%-regeling. Het
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vooronderzoek werd uitgevoerd door de gemeente-archeoloog van Amersfoort; het

oriënterende booronderzoek en de oppervlaktekartring door de stichting RAAP.

Het booronderzoek vond plaats in de periode juni-juli 1994. Er werden geen vind

plaatsen aangeboord. Wel is een aantal locaties in beeld gebracht die op grond van

aanwezigheid van houtskool of een (grotendeels) intacte podsolbodem nader

onderzocht zouden moeten worden na karterend booronderzoek of proefsleuven.

Dit vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd door de gemeente-archeoloog.

Literatuur

• H.eJ. Visscher, Archeologisch onderzoek N-199. Verslag vooronderzoek, oriënterend booronderzoek en

oppervlaktekartering. RAAP-rapport lOl (Amsterdam 1995)

BAARN ..:.. Kasteel Ter Eem REDACTIE

In januari 1995 voerde de stichting RAAP een boor- en weerstandsonderzoek uit

op het terrein van kasteel Ter Eem. Er werd een oppervlalcte van 4700 m2 onder

zocht. De metingen leveren het beeld op van een opgevuld grachtensysteem dat

rond de resten van een vierkant gebouw is gesitueerd. Op de stroken waar hoge

weerstanden werden gemeten, brachten boringen ondoordringbare puinlagen

aan het licht. De lage waarden bleken te worden gekenmerlct door materiaal dat

als grachtenvulling kan worden geïnterpreteerd. Het onderzoek wijst uit dat zich

in noordelijke richting nog meer grachten en puinstroken bevinden.

Van het kasteel Ter Eem is bekend dat het in 1347-1348 is gebouwd door de Dom

kanunnik Zweder Uterlo, die optrad als plaatsvervanger van bisschop Jan van

Arkel. Om de noordgrens van het Sticht tegen de agressieve graafvan Holland te

verdedigen werd door hem Ter Eem opgericht, volgens sommige tijdgenoten

door de kerk van het dorp Eembrugge in te pilci<en en te verbouwen tot _k_as_t_e_el_. _

Toen de teruggekeerde Jan van Arkel de bouwkosten niet kon terugbetalen, wei-

gerde Zweder het kasteel over te geven. Pas na een guerrilla-oorlog waarin ook

de stad Utrecht werd betrokken wist de bisschop het kasteel in handen te krijgen.

Na een bewogen geschiedenis kreeg Ter Eem in 1528 nieuwe grachten en aarden

wallen. Prins Maurits versterkte de vesting opnieuw, nu met vijfhoekige bas-

tions, maar dat kon toch niet voorkomen dat het in handen van de Spanjaarden

viel. In 1706 werd besloten het kasteel te laten slopen.

Literatuur
• R.P. Exaltus en P.J.Orbons, Archeologisch onderzoek op de kasteeltelTeinen Slot van Abcoude, Huis te

Vreeland en Huis ter Eem, RAAP-rapport lI6 (Amsterdam 1995)

• B. Olde Meierink e.a. (red.), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Utrecht 1995)
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BUNNIK ..:.. De Brakel S.G. VAN DOCKUM

In de archeologische kroniek over 1992-93 werd reeds melding gemaakt van een

archeologische inventarisatie voorafgaand aan de aanleg van de golfbaan De Bra

kel. Deze golfbaan is gepland op een hoge oeverwal langs de rivier de Kromme

Rijn. In opdra"cht van de Stichting Ontwikkeling Golfbaan agglomeratie Utrecht

werd in 1994 door de stichting RAAP een aanvullende archeologische inventari

satie (AAI) uitgevoerd. Van de oeverwal waren tot dat moment geen vondsten

bekend, maar de omstandigheden maakten het aannemelijk dat de locatie in het

verleden een aantrekkelijke vestigingsplaats geweest moet zijn.

De inventarisatie bestond uit een veldverkenning en een booronderzoek. Met name

de vondst van een concentratie vroeg-middeleeuws aardewerk trok de aandacht.

Als vervolg op de inventarisatie werd door de ROB een nader onderzoek uitge

voerd, dat er op gericht was de waarde van de vroeg-middeleeuwse vindplaats te

bepalen. Uit het onderzoek van drie, in totaal enkele honderden meters lange

proefsleuven bleek dat de vroeg-middeleeuwse sporen, waaronder paalgaten en

afValkuilen, onder de bouwvoor goed bewaard gebleven zijn. De nederzettings

sporen bleken aan de zuidkant afgesneden door een laagte die waarschijnlijk het

gevolg is van een laat-middeleeuwse rivierdoorbraak. Wellicht een relict van de

watersnood van II70, die eerder ook door de gemeente-archeoloog van Utrecht in

de stad Utrecht is herkend. In aansluiting op het waarderingsonderzoek is met

behulp van een intensievere veldverkenning de omvang van het nog intacte

nederzettingsterrein vastgesteld. In totaal is een oppervlak van ca 200X200 m

van de nederzetting goed bewaard gebleven. Het is aannemelijk dat dit min of

meer het totale oorspronkelijke nederzettingsgebied betreft.

Met de ontwikkelingsmaatschappij van de golfbaan en de landschapsarchitect

zijn afspraken gemaakt over maatregelen ten behoeve van duurzaam behoud van

de archeologische waarden. De nederzettingssporen zullen waar nodig afgedekt

worden door tenminste 0,5 m extra opgebrachte grond. Grondwerkzaarnheden

zullen voornamelijk in deze opgebrachte laag plaatsvinden en niet dieper reiken

dat 20 cm onder de huidige bouwvoor. In vervolg op deze inrichtingsmaatrege

len komt het terrein in aanmerking voor planologische bescherming.

BUNNIK .:. Odijk A. VAN ROOIJEN

Ten noorden v:an de Vinckenburgweg op een akker met toponiem 't Huisje

werd in februari 1995 een veldverkenning uitgevoerd door de assistent van de

provinciaal archeoloog. Aanleiding was de melding van de grondeigenaar, dat hij

bij het omzetten van de bouwvoor op het noordoostelijk deel van deze akker puin

had aangetroffen.
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Ter plekke werden op een oppervlak van ca 30x30 m bouw- en woonsparen aan

getroffen: brokken puin, kiezen (rund, varken), gesmede spijkers, leisteen, mor

tel, kiezels en fragmenten van aardewerk en botten. Verder 2 brold<en van gele

veldovensteen: 4,sx9x? cm (wrs. 17de-eeuws) en 6xI2x? cm (wrs. 16de-eeuws).

Met de Edelmanboar werden 4 boringen gedaan, de eerste boring in het centrum

van de puinwaaier. Daarbij bleek o,S m onder het maaiveld (mogelijk) massief

puin aanwezig met erboven een 0,2 m dikke laag mortelresten. In de tweede

boring, S meter ten noorden van de eerste, bleek de grond tot op een diepte van

1,2 meter onder maaiveld verstoord. In de verstoorde grond zaten puin- en mor

telbrokjes, houtskool en een scherf van rood aardewerk met loodglazuur aan de

binnenzijde (ca 1sde eeuw). Uit de derde boring S m ten zuiden van de eerste

bevond zich o,S m onder het maaiveld schone klei. Uit de vierde boring, S m ten

westen van de eerste, kwamen tot op een diepte van 0,7 m puinspikkels, mortel

brokjes en kleine stukjes houtskool voor. Het aan het oppervlak gevonden aarde

werk dateert uit de 1sde, 16de en 17de eeuw.

Het puin kan worden toegeschreven aan een stenen gebouw van bescheiden

afmetingen, waarvan waarschijnlijk nog restanten van de fundamenten in de

bodem aanwezig zijn. Gezien de ligging aan de rand van een laagte in het terrein,

was het gebouw mogelijk omgracht.

Het resterende oppervlak van het geploegde perceel werd globaal verkend. Daar

bij werd op 2 plaatsen aardewerk van ouder datum gevonden (Karolingisch). Uit

enkele boringen bleek, dat de op de hoger gelegen westelijke helft van het perceel

de ondergrond in de bouwvoor is opgenomen. Bij een boring op de flank in het

oostelijk deel van het perceel, ongeveer 40 meter van de Vinckenburgweg, werd

onder de bouwvoor een dikke vuile laag aangetroffen, die op de aanwezigheid van

een nederzettingsterrein wijst.

Al eerder is beweerd dat op het terrein aan de Vinckenburgweg de hofstede Vin

kenburg heeft gestaan. Al in 1473 wordt gesproken van een 'hofstede tot Wync

kenborch', maar oude kaarten geven geen duidelijk beeld van de ligging. Wel is

daarop een geometrisch aangelegd tuinencomplex zichtbaar en een kasteelachtig

gebouw. Of de tuinen ooit zijn aangelegd is onbekend. Het gebouw zou het huis

Terborch kunnen zijn.

Literatuur

• M. Donkersloot-de Vrij, 'Het Burgje in Odijk. Een kasteellocatie?', Het Kromme-Rijngebied 29

(1995), 2, 39-41
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BUNNIK .:. Vechten S.G. VAN DOCKUM

In het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning voor de

aanleg van een riolering direct ten zuiden van de Marsdijk op het wettelijk

beschermde archeologische monument Bunnik-Vechten werd in maart 1994 een

booronderzoek uitgevoerd en werden twee akkers verkend. Het terrein is

beschermd ingevolge de Monumentenwet. Het bevat de resten van het Romein

se castellumcomplex Fectio. Dit complex omvat naast de overblijfselen van het

legerkamp, ook sporen van de nabijgelegen burgerlijke nederzetting (virus), graf

velden, infrastructuur etc.

Tijdens het onderzoek, dat werd uitgevoerd op de exacte plaats va~ de voorgeno

men rioleringssleuf, werd alleen zware klei aangetroffen. Mogelijk heeft ten zui

den van de Marsdijk een geul gelopen. Het booronderzoek was echter niet uit

gebreid genoeg om hierover meer gefundeerde uitspraken te doen.

De vergunning is na het booronderzoek verleend op voorwaarde dat de aanleg

van de rioolsleuven archeologisch begeleid zou worden. In het tracé ten zuiden

van de Marsdijk heeft dit geen nieuwe inzichten opgeleverd, opnieuw werd de

aanwezigheid van een pakket klei zonder archeologische sporen aangetroffen.

Vanuit de Marsdijk is echter ook een sleuf oostwaarts richting Achterdijk aange

legd. Gezien de geomorfologische omstandigheden was ervoor gekozen om niet

voorafgaand booronderzoek te doen, maar de te graven, smalle rioolsleuf (0,5 m)

direct te benutten als proefsleuf. Op ca 100 m uit de Achterdijk werden op een

diepte van ongeveer 60 cm onder het maaiveld de resten van mogelijk de bekis

ting van een inhumatiegraf en van een crematiegraf in een ruwwandige pot met

deksel gevonden. De crematieresten zijn gedetermineerd door A.G.F.M. Cuij

pers en R.C.G.M. Lauwerier (ROB). Het betreft een individu van 27-40 jaar waar

van het geslacht niet meer is vast te stellen. De brandstapel moet volgens de

onderzoekers een temperatuur van tussen de 550 en 700 graden hebben gehad.

Na de crematie zijn de resten in de pot gedaan, waarbij geen bepaalde volgorde

is aangehouden. Het gegeven dat weinig schedelresten zijn teruggevonden, geeft

aan dat na de crematie niet uitputtend werd verzameld. Als bijgiften zijn stukken

van een jong rund op de brandstapel verbrand en bewust of onbewust tegelijk

met het menselijk bot verzameld en in de pot gedaan. Of het hier gaat om offer

gaven of om een maal dat aan de doden werd meegegeven, is niet vast te stellen.

Aanwijzingen voor plantaardige bijgaven zijn niet gevonden.

De vondst van het crematiegraf is gedaan op een afstand van ca 200 m van de

vondst in 1969 van een tamelijk rijk crematiegraf. Dit graf werd aangesneden

tijdens de verbreding van de Achterdijk. Al in het begin van de 19de eeuw wer

den op een afstand van ca 600 m van de oostpoort van het Romeinse castel

lum langs het tracé van de veronderstelde Romeinse weg in zuidoostelijke

richting achter de hoeve Overdam urnen en botten ontdekt. Alles wijst er dus
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op dat hier de resten van een grafveld bewaard zijn. Het is goed mogelijk dat

het grafveld waartoe deze graven behoren direct buiten de oostpoort van het

castellum begint.

Literatuur

• W.A.M. Hessing e.a. Romeinen langs de snelweg; Bouwstenen voor Vechtens verleden (Abcoude 1997)

BUNNIK ·t.. Werkhoven A. VAN ROOITEN

In Werkhoven werden in oktober 1995 tijdens de aanleg van een fietstunnel

onder de provinciale weg en tijdens de aanleg van een bushalte naast de provin

ciale weg enkele waarnemingen gedaan. De werkzaamheden vonden plaats ter

hoogte van een archeologisch meldingsgebied waar sporen uit de Late Middel

eeuwen werden verwacht.

Ten oosten vari de fietstunnel was in het profiel een dikke middeleeuwse en post

middeleeuwse ophogingslaag zichtbaar.

Op twee plaatsen waren resten van een bakstenen fundering zichtbaar. Deze fun

deringen verliepen nagenoeg noord-zuid en parallel aan elkaar en lagen ca 10 m

van elkaar verwijderd. Van het oostelijk fundament waren slechts steenresten

zonder verband zichtbaar. Onduidelijk is, of van dit fundament nog (uitbraak

)resten onder de provinciale weg aanwezig zijn. Breedte en lengte konden niet

meer bepaald worden. De gebruikte steen lijkt recenter dan die van het westelij

ke fundament. Een datering in de I8de/I9de eeuw lijlct het meest waarschijnlijk.

Het westelijke bakstenen fundament lag nog in verband. De breedte bedroeg 1,9

m. De lengte kon vanwege een recente kabelsleuf niet worden vastgesteld. Het

fundament is minstens 1,4 m lang en bevindt zich mogelijk voor een deel nog

onder de provinciale weg. Onder één van de fundamenten werd een sterk gesle

ten Oort gevonden. Deze munt was vanaf de I7de eeuw tot de eerste helft van de

I8de eeuw in roulatie. De gebruikte bakstenen en de munt wijzen op een date

ring in de eerste helft van de I8de eeuw.

De functie van beide fundamenten is niet duidelijk. Geopperd is, dat het de fun

damenten zijn van zuilen, die de oprijlaan naar kasteel Beverweert markeerden.

Opvallend is in elk geval, dat de fundamenten in het verlengde liggen van de

Beverweertseweg. De laan maakt tegenwoordig bij de provinciale weg een bocht,

maar liep vroeger rechtdoor.

Beide fundamenten zijn bij de aanleg van de bushaven opgeruimd.
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BUNNIK .:. Werkhoven-kerk P.S.A. DE WIT

TUdens de onlangs voltooide restauratiewerkzaamheden aan de Sint Stevenskerk in

Werkhoven is in de maanden oktober en november 1995 door de archeologische werk

groep 'Leen de KeUzer' van de Historische Kring Tussen RUn en Lek onderzoek verricht

aan de fundamenten van kerk en toren. Dit onderzoek was met name gericht op het

zoeken naar bouwsporen van een eventuele voorganger van de huidige kerk, het zoeken

naar een eventueel aanwezig Romaans en ofgotisch koor en het onderzoeken van de

fundatie van de kerk en de toren.

De kern van Werkhoven ligt op een van de jongste stroomruggen van de Krom

me Rijn. Vanaf de vroege Middeleeuwen is daar sprake van bewoning, maar pas

na de afdamming van de rivier in Il22 werd het overstrorningsgevaar bezworen.

De vroegste vermelding van een kerk in Werkhoven dateert uit de tweede helft

van de 9de eeuw, een kerk gewijd aan Sint Stefanus. Nog voor 8so schonk de

Frankische koning deze kerk met de bijbehorende goederen aan de Utrechtse

bisschop. De Werkhovense kerk werd, net als andere vroege kerken uit deze stre

ken, gebouwd van lokale materialen, zoals hout, vlechtwerk, leem en riet. Van

zulke kerken blijft niet veel over. De huidige kerk dateert uit de tweede helft van

de Ilde eeuwen ligt op een kunstmatige verhoging. Hij werd gebouwd met tuf

steen, dat geïmporteerd werd uit de Eifel. Uit het funderin sonderzoek bleek dat

de eerste stenen Stevenskerk niet hetzelfde grondplan bezat als de huidige kerk.

In de loop van de I2de eeuw is de kerk in westelijke richting vergroot en wat later

werd aan de kerk een toren toegevoegd. In het midden van de 1sde eeuw werd

aan de oostzijde een gotisch koor toegevoegd, dat in 1830 vanwege de bouwvalli

ge staat weer is gesloopt en vervangen door een consistorie. Ook de zuidmuur en

een deel van de westgevel werden toen gesloopt en vervangen door baksteen. De

noordgevel werd een meter verlaagd en de steile gotische kap maakte plaats voor

het huidige mansardedak. In 1902 tenslotte werd de consistorie gesloopt en ver

vangen door de huidige.

In verschillende putten werd opgegraven. Nergens werd Romeins materiaal

gevonden, wat bevestigd dat in die periode dit gebied onbewoond was. De vroeg

ste aardewerkfragmenten stamden uit de Karolingische tijd, de bouwtijd van de

houten kerk. Ook werd een aantal fragmenten van sarcofaagdeksels gevonden.

Ten oosten van het schip werd een deel van het gotische koor blootgelegd. Het

bestond uit baksteen van het formaat 29,SX14x6,S cm hetgeen wijst op een date

ring in de 1sde eeuw. De fundering liep tot 140 cm onder het maaiveld, maar de

muur aan de zuidzijde heeft een dikte van 86 cm terwijl die aan de noordzijde

IlO cm dik is. Een deel van de oude gotische baksteen is hergebruikt bij de fun

dering van de consistorie.

Oude afbeeldingen leken al te wijzen op een verbouwing van de kerk in de Ro-
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maanse tijd. Een bouwnaad laat zien waar de oude kerk in de I2de eeuw is ver

groot. De vele ingrepen in de fundering maakt het niet mogelijk alle verbouwin

gen te volgen, maar in ieder geval is de fundering van de noordgevel in r830 ver

stevigd met baksteen uit het gotische koor. De zuidgevel bleek gefundeerd op tuf

stenen platen, waaronder een laag keien was aangebracht. Het totale funde

ringspald<et was ca 2 m dik en rustte op een natuurlijk bodempald<et van lei en

zand, kenmerkend voor het afzettingspatroon bij overstromingen.

Bij de westgevel werden op een diepte van 37 cm plavuizen aangetroffen, hetgeen

wijst op een aanbouw. Juist boven deze vloer werden resten van r8de-eeuwse

Spaanse wijnflessen gevonden. Onder de plavuizen bleek een knekelput te lig

gen, waar grote hoeveelheden schedels en beenderen werden aangetroffen.

Ook bij de fundatie van de toren is gebruik gemaakt van veldkeien. Het formaat

van de tufsteen van de toren wijkt af van de tufsteen in de kerkmuren. In de

noordwesthoek van het kerkschip is bij de fundering een grote zwerfkei gebruikt

die minstens r m lang is en 0,5 m hoog.

Uit oude afbeeldingen blijkt dat boven de toreningang een rode zandstenen plaat

als decoratie dienst deed, waarschijnlijk een oude sarcofaagdeksel. In de noord

gevel werd achter het pleisterwerk een verdwenen toegang tot de kerk aangetrof

fen, waarbij opnieuw rode zandsteen was gebruikt. Tijdens werkzaamheden in

het lijkbaarhuisje werd een viertal fragmenten van sarcofaagdeksels gevonden,

waarop nog versiering te herkennen viel: Andreaskruisen. De zandsteen, afl<om

stig uit Duitsland, was kostbaar en slechts een ldeine bovenlaag kon zich derge

lijke grafversieringen permitteren. Het is daarom opvallend dat er zoveel frag

menten in Werkhoven zijn aangetroffen, die gezien de kruisen te dateren zijn uit

het begin van de rrde eeuw. Ze zijn daarmee ouder dan de eerste stenen kerk en

stammen dus uit een houten voorganger. Aangezien zelfs de Utrechtse bis

schoppen niet over dergelijke sarcofagen beschikten, is de vraag terecht wie de

rijke Werkhovenaren waren die dat wel deden. Een andere mogelijkheid is dat de

zeldzame zandsteen later als bouwmateriaal bij de kerk is gebruikt en de sarco

fagen dus van elders afl<omstig zijn.

Literatuur

• P.S.A. de Wit, 'De Sint-Stevenskerk te Werkhoven. Verslag van een archeologisch onderzoek in 1995',

Het Kromme Rijngebied 31 (1997), I, I-IQ
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BUNSCHOTEN .:. Hoekstraat A. VAN ROOIJEN

In Spakenburg werd op verzoek van de gemeente Bunschoten in september 1995

een bodemsanering archeologisch begeleid door de assistent van de provinciaal

archeoloog. De sanering vond plaats op het achterterrein van de huizen Hoek

straat 94 en II4, tussen de Hoekstraat en de Maatjessteeg. Voorafgaand aan

woningbouw werd de vervuilde grond tot gemiddeld I,S m diepte afgegraven.

Aan de kant van de Hoekstraat kwam uit een dik veenpakket op een diepte van 2

m post-middeleeuws materiaal: leerresten van een kinderschoen, scherven van

geglazuurd aardewerk (waaronder van een zeef en van kommen) en bot- en kies

fragmenten van een rund.

Vanaf de Hoekstraat richting Maatjessteeg zijn in het profiel schuin aflopende

veen- en zandlagen waargenomen. Hieronder bevindt zich, voorzover na te gaan,

een ophogingslaag. Aangenomen mag worden, dat deze de voet van de zeedijk

markeert, waarop de Hoekstraat is aangelegd. Uit historische bronnen is bekend,

dat deze zeedijk na 1500 is aangelegd. De datering van de vondsten stemt hier

mee overeen: het kinderschoentje en het aardewerk dateren uit de eerste helft

van de 16de eeuw.

BUNSCHOTEN .:. Nijkerkerweg (N68) J.H. WILLEMS EN S.G. VAN DocKUM

Een onderzoek aan de noordzijde van de Nijkerkerweg bracht veel kleine vuursteenaf

slagen aan het licht, hetgeen wijst op een jagerskamp uit de Prehistorie.

In 1991 is door middel van een archeologische inventarisatie vast komen te staan

dat in de Eemvallei een aantal zeer waardevolle archeologische vindplaatsen uit

diverse perioden van de Steentijd bewaard gebleven is. Een dergelijke vindplaats,

in dit geval daterend uit de midden- enjof nieuwe Steentijd werd ook veronder

steld aan de noordzijde van de N68jNijkerkerweg. Toen door de provincie plan

nen ontwildzeld werden voor een verbreding van deze weg werd besloten een

archeologisch onderzoek in te passen dat erop gericht was de nog aanwezige

archeologische sporen nader te waarderen.

Het onderzoek, dat uitgevoerd werd door F. van der Heijden en M. Bijlsma

(ROB), had tot doel om te bepalen of een opgraving voorafgaand aan de verbre

ding van de weg noodzakelijk was.

Het waarderingsonderzoek, uitgevoerd met een guts en een zogenaamde mega

boor, toonde aan dat het hoogste deel van de zuidwest-noordoost verlopende dek

zandrug waarop de vindplaats uit de Steentijd gelegen was, reeds aangetast was

door de aanleg van een parkeerplaats en agrarische werkzaamheden (diepploe-
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I BUNSCHOTEN

gen). Hier was de podsol dan ook niet meer intact. Aan de oostflank van de rug

bleek de podsol wel intact en afgedekt door een laag veen en ldei variërend in

dikte van enkele centimeters tot een meter. Aan de voet van de flank bleek geen

podsolering te hebben plaats gevonden. Op de hogere delen van de rug werd

vuursteen en houtskool aangetroffen, op de lagere delen van de flanken uitslui

tend houtskool. De vondsten leiden tot de conclusie dat nader onderzoek op de

intacte en matig verstoorde delen van de rug vereist was.

De opgraving van deze delen vond in het voorjaar van 1994 plaats. Gezien de

beperkte middelen, die een gedetailleerd onderzoek van de gehele oostkant van

de dekzandrug onmogelijk maakten, werd besloten om door middel van een

intensiever booronderzoek concentraties van antropogene resten op te sporen en

nader onderzoek tot die specifieke delen te beperken. Na verwijdering van de

bouwvoor over het gehele terrein zijn over de oostkant van de dekzandrug en een

deel van de flanken valci(en van 2 2 m die centraal en in lagen met

behulp van een megaboor (15 cm) bemonsterd zijn. De monsters zijn over een

De waarin concentraties van met name vuursteen en

houtskool aangetroffen werden, zijn vervolgens in vierkante metervald(en laags-

gewij s verdiept. 12~~~tge~~~~~~__~_~_?~_~._~~ __?:-:~E_.~ __~E:_~~~~~i~:-_~_~~!-~_~_!_~~_È:~!- _
verwijderen van de bouwvoor werd een vuurstenen schraapwerktuig (van moge-

lijk Zuid-Limburgse Rijckholtvuursteen) gevonden dat gedateerd moet worden

in het pre-Trechterbekertijdperk (determinatie J.W.H. Hogestijn, ROB). In de

zeefresiduen werden in totaal duizenden stukjes vuursteen (veelal < 20 mrn)

aangetroffen.

Verder konden twee haardkuilen onderzocht worden, die ieder een aanzienlijke

hoeveelheid houtskool, vuursteen(-afval) en resten van verbrande hazelnootbas

ten opleverden. Uitgewerkte CI4 monsters dateren het houtskool uit de kuilen in

zeer uiteenlopende perioden (8680 ± 140 BP en 4460 ± 50 BP). Deze dateringen

kunnen gerelateerd worden aan de archeologische vondsten. Ze komen overeen

met het begin van een periode van stijgende temperaturen en de daarmee

gepaard gaande verandering in vegetatie. Er vond een sterke uitbreiding plaats

van loofbomen als eik, iep, es, linde en hazelaar, ten koste van de naaldbomen.

Na de verwijdering van de bouwvoor werd bovendien aan de zuidkant van het

opgravingsterrein een vrijwel ronde verlcieuring waargenomen. Deze is in kwa

dranten opgegraven. Hoewel de verschijnselen vaag bleven, is voorzichtig de con

clusie getrold(en dat het hoogstwaarschijnlijk een vondstloos grafbetreft dat dateert

uit het Laat-Neolithicum. Er werd een mogelijke plaggenstructuur aangetroffen en

een graflruil in oost-west richting. Elders op het terrein zijn twee, bijzonder ldeine

aardewerkfragmenten gevonden die mogelijk uit dezelfde periode dateren.

Een CI4 monster van het veen aan de rand van de dekzandrug, direct boven het

dekzand leverde eveneens een datering op (523° ± 100 BP). Houtskool uit dit

zelfde veenrnonster werd gedateerd op 5930 ± 20 BP.
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I BUNSCHOTEN

Op basis van de nu beschikbare informatie mag geconcludeerd worden dat het ter

rein zowel in het Mesolithicum als in het Neolithicum in gebruik geweest is.

Het opgegraven vuursteenmateriaal bestond voor het grootste deel uit afslagen

ldeiner dan I cm. Het merendeel hiervan heeft een deel van de oorspronkelijke

buitenkant van de steen, de cortex, hetgeen er op duidt dat de oorspronkelijke

kernstenen nogalldein waren. Dit blijkt ook uit een viertal aangetroffenkernste

nen, die slechts IO-20 g wegen en afslag negatieven vertonen die meestal niet lan

ger zijn dan 3 cm. De vuursteen is onmiskenbaar van erratische, regionale her

komst (Het Gooi, de Heuvelrug?). Veel vuursteensplinters vertonen brandsporen.

Er enkele ldeine krabbers en de laatste soms met een

gebruiksretouche. Belangrijk voor de datering was echter de vondst van enkele

microlithen. Microlithen zijn tot enkele centimeters grote, fijn bewerlde afslagen

die veelal de vorm van geometrische figuren hebben, zoals driehoeken, trapezia

en segmenten, en kenmerkend zijn voor het Mesolithicum. Hierdoor kon deze

verblijfplaats van de prehistorische mens in die periode geplaatst worden. Van

microlithen zijn tientallen verschillende vormen bekend van opgravingen ver

spreid over heel Nederland, maar in Bunschoten-Spakenburg zijn met zekerheid

slechts twee typen aangetroffen. Het merendeel hiervan zijn asymmetrische drie

hoeken en enkele c-spitsen. De geringe variatie duidt op een specifiek doel van

het verblijf van de mesolithische mens ter plaatse. In totaal zijn slechts IS micro

lithen of fragmenten daarvan gevonden na zorgvuldige analyse van de ongeveer

4000 vuurstenen artefacten die de opgraving aan het licht heeft gebracht. Micro

lithen zijn als spitsen op pijlen voor jachtdoeleinden gebruikt. Door een bepaal

de wijze van schachting hiervan kon een pijl met één of enkele weerhaakjes wor

den gemaald.

Uit de resultaten van de opgraving kan worden geconcludeerd dat op deze plek

een tijdelijk kamp van mesolithische jagers is geweest. Het lag op de relatief

droge dekzandrug in een verder natte omgeving. Over de tijdsduur van het ver

blijf in het kamp kan niets met zekerheid gezegd worden. Gezien de grote hoe

veelheid hazelnootschalen, de haardplaatsen en het feit dat er werktuigen zijn

vervaardigd duiden er op dat het kamp gedurende langere tijd is bevoll<t, wellicht

verscheidene weken. Het is mogelijk in de nazomer of herfst bewoond geweest

en de geringe variatie in microlithen wijst op een eenvormige pijlbewapening,

misschien aangepast aan de jacht op watervogels op herfsttrek.

Tijdens het onderzoek werd intensief meegewerkt door leden van de AWN, afde

ling Vallei- en Eemland. Het onderzoek werd gefinancierd door de provincie

Utrecht uit de 1% regeling voor archeologisch onderzoek bij de aanleg van pro

vinciale wegen, door de gemeente Bunschoten en de ROB.

Literatuur

• H.C.}. Visscher, Eemland, een archeologische kartering, inventalisatie en waal-deling, RAAP-rapport 40

(Amsterdam 1991)
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COTHEN ~:.. Wtenweerde A. VAN ROOIJEN

Ten noordwesten van Cothen werd langs de Kromme Rijn vanaf eind 1994 zand

gewonnen door de firma Peek (Houten). Op de stort en in het zeefafval deed ama

teur-archeoloog B. Elberse (Bunnik) in 1995 en 1996 vele archeologische vond

sten. Deze bestaan onder meer uit grote hoeveelheden Karolingisch aardewerk,

vele botfragmenten, twee ijzeren Karolingische bijltjes, drie boothal<en, een lans

punt, twee vleugellansen, Rijnlands en ook handgevormd aardewerk, waaronder

beschilderd Limburgs aardewerk Romeinse scherven werden weinig gevonden

en waren zonder uitzondering sterk geërodeerd. Niets van het vondstmateriaal is

in situ aangetroffen. Omdat de Karolingische aardewerkvondsten geen sporen van

. natuurlijke verwering of slijtage door erosie ofverspoeling vertonen en omdat alle

vondstgroepen vertegenwoordigd zijn, ligt een nederzettingscontext voor de hand.

Bij monde van B. Elberse zijn de vondstomstandigheden alleen aan te duiden als

'afkomstig uit een zandige laag'. De grofzandige aankoeking op de ijzeren voor

werpen onderstreept dat. Herhaalde inspectie van de bij de ontzanding ontstane

profielen leverde geen sporen van een nederzetting op.

In november 1995 werd op de stort van de zandwinning hout van een vroeg-mid

deleeuwse boot gevonden. Nadere datering van het scheepshout door dhr. K.

Vlierman in Ketelhaven (ROB/NISA) lijkt in overeenstemming met de Karolin

gische vondsten.

Het onderzoek van het verzamelde botmateriaal door F. Laarman (ROB) leverde de

volgende gegevens op: ca 15% varken, ca 5% schaap/geit, ca 65% rund (schoft

hoogten bepaalbaar) en ca 15% diversen, waaronder menselijke botten, een bewerkt

bot van een kraanvogel, botten van aalscholver(s) en een glis. Varken komt minder

frequent voor dan bij een Karolingische nederzetting te verwachten is en het ont

breken van botten van achterpoten van schaap/geit kan wijzen op afhuiden.

Welhaast zeker zijn bij de dynamische stroomprocessen van de Kromme Rijn

nederzettingssporen verdwenen. Om deze reden werd in februari 1996 op basis

van een tussenrapportage besloten geen nader archeologisch onderzoek in te

stellen. Hoewel een archeologische context ontbreekt, werd vanwege de toch bij

zondere vondsten de ontgronding regelmatig geïnspecteerd tot het einde van de

werkzaamheden in 1996. Het boothout en de ijzeren voorwerpen werden gedo

cumenteerd.
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I DE BILT

DE BILT ..:., KNMIJVrouwenldooster J.P. TER BRUGGE

In april, mei en december 1995 werd door de ROB en de assistent van de pro

vinciaal archeoloog onderzoek uitgevoerd op het terrein van het KNMI in De Bilt.

Een nieuw te bouwen vleugel van dit instituut betekende een waarschijnlijke ver

storing van een deel van het zogenaamde 'Vrouwenklooster', dat hier tot 1585 als

zodanig gefunctioneerd heeft. Met bereidwillige medewerking van provincie,

gemeente De Bilt en het KNMI kon een tweetal opgravingsputten worden aan

gelegd, waarvan de ligging werd bepaald via een grondbooronderzoek. Het

archeologisch onderzoek werd voorafgegaan door een in opdracht van de

gemeente De Bilt geschreven rapport, waarvoor inventarisaties werden uitge

voerd van de beschikbare archivalische en andere historische bronnen, de nog

beschikbare bouwhistorische informatie en de archeologische sporen en vond

sten die in het verleden zijn opgetekend en verzameld.

Het Vrouwenldooster werd naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van de

I2de eeuw gesticht, alhoewel de bronnen daar geen eenduidige uitspral<en over

doen. De vondst van fragmenten tufsteen in de jaren zestig is een bevestiging

van deze theorie. In het klooster woonden adellijke monialen, die leefden naar de

regel van de heilige Benedictus. Samen met de St Laurensabdij in het nabijgele

gen Oostbroek vormde het een zogenaamd 'dubbelklooster'. Van oorsprong

behoorden mannelijke en vrouwelijk ldoosterlingen tot dezelfde ldoosterstich

ting. Ook toen de vrouwelijke ingezetenen een eigen kloostervestiging kregen

bleven zij religieus en economisch onderhavig aan het gezag van de abt van de St

Laurensabdij.

De historische gegevens geven weinig uitsluitsel over de bouwgeschiedenis van

het ldooster. Bekend is dat het klooster rond 1500 is afgebrand en dat nadien

grootschalige vernieuwingen hebben plaatsgevonden. In de 15de- en 16de eeuw

zijn verschillende gebouwen toegevoegd aan het complex, mogelijk gemaakt

door schenkingen van zusters en/of hun families. Gebouwen en direct aanpa

lend grondbezit lagen tussen de Hoofddijk en de daarlangs lopende wetering en

de Steenstraat/Utrechtseweg. Tot het complex behoorden in ieder geval een kerk

met torens en westwerk, een pandhof, kapittelhuis, abdiswoning, slaapvertrek

ken, eetzalen, keukens, priesterhuis, ziekenhuis, boerderij, timmerloods, een

windmolen en enkele poorten.

In 1585 werd tijdens de Reformatie een belangrijk deel van de gebouwen in de as

gelegd. Toch bleef ten minste enig muurwerk en mogelijk zelfs complete gebou

wen bewaard. In de kelder van het oude hoofdgebouw van de KNMI dateert de

kelder bijvoorbeeld in aanleg uit de 15de eeuw, terwijl in ditzelfde gebouw ook

muurresten uit de kloosterperiode de tand des tijds hebben doorstaan. Mogelijk

dat 18de-eeuwse afbeeldingen van gebouwen van de hier later gebouwde buiten

plaats, genaamd Het Klooster, nog een beeld geven van deze oudere bebouwing.
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De eigendom van gebouwen en landerijen kwam na I585 bij de Staten van

Utrecht. Vanaf het midden van de I7de eeuw werden delen aan een welgestelde

familie verkocht en in erfpacht gegeven, die hier een buitenplaats liet bouwen,

_~" .._..__.._~._._ ..._.__~~li~!~i!.~_.~!_S.._~~E~9::_~~]_van he!.~ermeld_e ld_~os~~~_bouw me:U<e!~:=E' In de
I9de eeuw volgde een verdere verbouwing van het huis, dat, na enkele malen van

eigenaar te zijn gewisseld, in I893 in gebruik kwam bij het meteorologisch insti

tuut (KNMI). Grote delen van het bijbehorende terrein, ingericht als tuin of

'Kloosterpark', werden aangewend als vestigingsplaats voor villa's.

In de jaren I966-I968 breidde het KNMI flink uit. Er werd riolering aangelegd,

hetgeen gelegenheid bood voor een aantal archeologische waarnemingen, waarbij

muurresten uit de late Middeleeuwen en uit later tijd werden gezien. Het was niet

direct mogelijk deze muren met uit historische bronnen bekende gebouwen te

verbinden. Opvallend is wel dat alle aangetroffen muurresten vrijwel noord-zuid,

dan wel oost-west waren georiënteerd, hetgeen correspondeert met de oude ver

kaveling en de gewenste oriëntatie van de ldoosterkerk. Het losse vondstrnateriaal,

voornamelijk vaatwerk, dateerde uit de I2de tot en met I9de eeuw.

In I995 richtte het onderzoek zich op een strook grond die in het kader van een

nieuw te bouwen vleugel van het KNMI op de schop genomen zou worden. De

archeologische rijkdom van de directe omgeving maakte het aannemelijk dat de

ldoosterresten zich ook hier zouden uitstreld<en. In samenspraak met de

gemeente werd door middel van grondboringen bepaald of nader onderzoek

benodigd was. Dit verkennende onderzoek wees uit dat dit zeker uitgevoerd

moest worden, maar dat het terrein niet in aanmerking kwam voor duurzaam

behoud. Het booronderzoek werd gevolgd door een korte opgravingscampagne.

In totaal werden drie opgravingsputten met een oppervlakte van in totaal ca 620

m2 gegraven. Een belangrijk deel van het opgegraven areaal bleek verstoord te

zijn door (sub-)recente ingravingen in de vorm van een latere kelder en van lei

ding- en kabelsleuven. Muurfragmenten van bakstenen werden niet aangetrof

fen, hetgeen waarschijnlijk het gevolg is van een grondige sloop van de opstallen

ter pleld<e of een latere egalisatie van het terrein. Desondanks werd in de met

name twee noordelijke opgravingsputten vlakbij de I9de-eeuwse bebouwing een

grote hoeveelheid sporen gedocumenteerd. Het betreft een reeks van forse paal

sporen, die, gezien hun onderlinge oriëntatie, gelegenheid bieden om uitspraken

te doen over hun mogelijke functie.

De paalgaten vormen een patroon dat bestaat uit een lange lineaire baan van (ten

minste) 23 m lengte en een min of meer vierkante zware constructie van ca

I2xI2,5 m, beide ongeveer noordnoordoost/zuidzuidwest georiënteerd. Laatstge-

___.__. ..._..__ ..._._.__.__~~~E:_~_<:J?!.~~~_etti~ lag direct tegen en aan het schijnbare einde van de eerstge-
noemde structuur, waarmee deze beide tot eenzelfde bouwperiode behoren. De,

meest vierkante of rechthoekige, paallmilen variëren in afmeting tussen

25/30x30/65 cm en zijn IS tot 45 cm diep.
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In enkele grote en diepe paalkuilen zijn resten van de houten palen gevonden,

waaronder bij een enkele een bakstenen slof of plateau werd aangetroffen. Dit

fenomeen werd voornamelijk aangetoond bij de hoekpalen van de vierkante paal

zetting, hetgeen aantoont dat deze een zwaarder bovenwerk moet hebben gehad

dan de andere structuur. Deze constructie bestond verder uit een dubbele paal

zetting, die een vierkant van ca 3,25x3,25 m omvatte. Aan de noord-en westzijde

was de paalzetting driedubbel, waarschijnlijk behorende tot een buitenmuur.

Binnen de palenconstructie bevond zich een ca 30 cm diepe ingraving, beschoeid

met vlechtwerk van twijgen en gevuld met donker humeus puinig zand. Moge

lijk dat deze inwendige structuur bedoeld was als grondversterking ten behoeve

van de zware opgaande constructie. Aan de oost- en zuidzijde werd een ca 30 cm

1?rede uitbraaksleuf van een muurwerk aangetroffen. Het betreft hier naar alle

waarschijnlijkheid de basis van inpandig opgaand muurwerk.

Hoewel slechts een klein gedeelte van een naar verwachting veel grotere platte

grond is opgegraven lijken de opgegraven structuren te duiden op een onderdeel

van de kloosterkerk. Met name de zware, haast vierkante, constructie vormt hier

voor een aanwijzing. Gezien de hoekpositie en de zwaarte van zowel de paalzet

ting als de paalkuilen zelf is het aannemelijk dat hier één van de beide kerktorens

heeft gestaan. Gezien het verloop van de dubbele palenrij in oostelijke richting

lijlct het de westelijke van de twee torens te zijn, waartussen één van de kopgevels

stond. Helaas ontbreekt verder bewijsmateriaal voor deze interpretatie, zoals bij

voorbeeld muurwerk. Wat betreft de originele constructie wordt gedacht aan een

palen-jplankenfundering waarop het zware muurwerk gefundeerd zal zijn

geweest. Het inpandige en daarmee lichtere muurwerk van de toren had geen

noodzaak voor een dergelijke fundering. In de paalkuilen werd geen ander

dateerbaar vondstmateriaal aangetroffen dan 13dejI4de-eeuwse baksteenfrag

menten, brokken tuf- en leisteen en los schervenmateriaal uit de 14de tot en met

16de eeuw. Niet vastgesteld kon worden wanneer de grote structuren zijn aange

legd, een probleem dat vaker bij bouwwerken van religieuze aard voorkomt.

Nader onderzoek zal moeten aantonen of hier inderdaad sprake is van de kloos

terkerk. De oude hypothese dat de kerk aan de Kloosterlaan heeft gestaan is door

dit nieuwe onderzoek onzeker geworden.

Nabij de paalconstructies werden verder nog een secundaire bal<stenen put en enke

le (afval-?) kuilen opgegraven. De derde, zuidelijk gelegen, opgravingsput bevatte een

(afval-?)kuiltje en een klein aantal in lijn georiënteerde paalkuilen, die verder echter

geen duidelijke aanwijzing vormen voor een gebouwvorm. Ook voor deze sporen

geldt dat aanvullend onderzoek benodigd is voor explicietere interpretaties.

Literatuur

• eh.J. Kolman, Het Vrouwenklooster te De Bilt 3 dln. (De Bilt, 1994)

• J.W.H. Meier, Vrouwenklooster. Beknopte geschiedenis van 'seker Joffiouwenklooster genaemt Vrouwen
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DE BILT

D RI E B ERG EN· RIJ SEN BURG

Opgravingsput 2 met de

mogelijke paa/zetting van

in Driebergen.

Tekening door

L. P. Serrurier, 1730.
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DRI EBERGEN -RIJ S EN BURG

HOUTEN

DRIEBERGEN-RnSENBURG Kerk A.M. VAN BOMMEL

In maart 1995 werd in het centrum van Driebergen een opgraving uitgevoerd

door de AWN-werkgroep Zandgronden op een terrein gelegen achter de grote

kerk. Dit terrein was vrijgekomen na de sloop van enkele panden.

Het doel van de opgraving was vast te stellen of er nog resten aanwezig waren

__________ v~E d~:19~_~~wse_~~~~E~tne~~~J?~l.

Boringen en enkele proefsleuven brachten echter geen oude fundamenten aan

het licht. Wel werden enkele grafkelders en veel skeletmateriaal aangetroffen.

Het terrein was heel lang in gebruik geweest als begraafplaats; deze was kenne

lijk niet goed geruimd.

Er was een aantal losse vondsten uit de Middeleeuwen: twee 13de/I4de eeuwse

scherven en enkele fragmenten van ldoostermoppen. In een geval kon de volle

dige afmeting worden vastgesteld: 30X14X7 cm. Deze stenen kunnen heel goed

afkomstig zijn van de kapel. Ook werd een (gotisch) bouwfragment aangetroffen.

Het is mogelijk maar niet erg waarschijnlijk dat zich onder de grote kerk nog

oude funderingen bevinden.

HOUTEN Hoogdijk S.G. VAN DOCKUM

Naar aanleiding van de melding van de vondst van archeologische sporen en aar

dewerk uit de IJzertijd tijdens de aanleg van een paardrijbak langs de Hoogdijk

werd in overleg met eigenaar, gemeente en provincie besloten tot een kort onder

zoek. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de ROB in januari en februari

1995, bestond uit een opgraving van het terreingedeelte dat verstoord zou gaan

worden door verdere aanleg van de genoemde bak en uit een booronderzoek om

de begrenzing van de archeologische sporen vast te stellen in het kader van toe

komstig beleid ten aanzien van het betreffende terrein.

Tijdens de opgraving werden diverse sporen en aardewerk uit de Late IJzertijd

gevonden. In de sporen is, waarschijnlijk vanwege de geringe omvang van de

opgraving, (nog) geen structuur te herkennen. De nederzettingssporen streld<en

zich vanuit de geplande paardrijbak met name in westelijke, zuidelijke en ooste

lijke richting verder uit. Verrassend was de vondst van een inhumatiegraf uit de

vroege Middeleeuwen. Het betrof het graf van een vrouw die als grafgiften een

fraai kralensnoer, een spinldos en een grote bronzen gesp meegekregen had.

Het is aannemelijk dat zich meerdere graven in de directe nabijheid bevinden.

De locatie bevindt zich tegen de zuidoostelijke uitloper van de VINEX-Iocatie

Houten-zuid.
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I HOUTEN

HOUTEN Houten-zuid S.G. VAN DOCKUM

Ter voorbereiding van de planvorming voor de VINEX-Iocatie Houten-zuid is in

vervolg op de in 1993 opgestelde papieren Standaard Archeologische Inventarisatie

op verzoek van de gemeente door de ROB een intensiefwaarderingsonderzoek van

reeds bekende archeologische vindplaatsen uitgevoerd (zie ook laoniek 1992/3).

Om goede afwegingen te kunnen maken tussen de belangen van de bouw van ca

6000 woningen en de aanleg van bijbehorende infrastructuur en voorzieningen en

het behoud of onderzoek van de aanwezige archeologische waarden is zo recent

mogelijke informatie over de archeologische vindplaatsen noodzakelijk. Het onder

zoek werd gefinancierd door de gemeente Houten en de ROB.

Het onderzoek dat tot doel had de bekende archeologische vindplaatsen nader te

waarderen, bestond uit het doen van gr.?_~~~~~g~~,~_~,~?~g!,~_~~~~g~_,~~_het_, , _
onderzoek van enkele proefsleuven in het plangebied aan de oostzijde van de

spoorlijn Utrecht-Den Bosch. Het onderzoek werd begin maart 1994 afgesloten

waarna op basis van de resultaten terreinen geselecteerd zijn die vanwege hun

hoge archeologische waarde voor behoud in aanmerking komen.

Het gaat om ~~~_?~~ngr~E~~__~~~~!~E~_ va~_~~_~_~E~~~~g_~!~~~~i1!_~~J~~l~g~~_?g,. ._
hogere stroomruggronden rond en aan restgeulen. De datering van de afzonder-

lijke nederzettingen loopt in veel gevallen vanaf de midden en/oflate IJzertijd tot

en met de vroege Middeleeuwen. Een aantal terreinen is uitsluitend in de IJzer

tijd/Romeinse tijd als woonplaats in gebruik geweest.

Voor de behoudenswaardige terreinen die gezien hun goede conservering en land

schappelijke ligging vooralsnog een uitstekend perspectief op duurzaam behoud

bieden is (wettelijke) bescherming voorgesteld. Het betreft hier onder meer een

cluster van nederzettingen bij de Hoogdijk, langs het al genoemde spoor Utrecht

Den Bosch. Voor de overige behoudenswaardige terreinen -een cluster bij Loe

rik/Binnenweg- moeten ingrijpende beheersmaatregelen genomen worden om ze

duurzaam te kunnen behouden. De sporen liggen hier vrijwel direct aan het

oppervlak. Ook het huidige agrarische gebruik blijkt voor deze terreinen desas

treus. Voorgesteld is om voor deze terreinen, wanneer behoud gecombineerd met

beheersmaatregelen in de 'nieuwe stad' niet mogelijk blijkt, een onderzoeksplan

op te stellen en ze voorafgaand aan de woningbouw op te graven.

Een probleem blijft het vaststellen van de aanwezigheid van onder meer grafVel

den die ongetwijfeld in het plangebied gelegen zijn, maar die met de huidige

methoden, technieken en middelen niet opgespoord kunnen worden.
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I HOUTEN

HOUTEN .:. Houtense Wetering A. VAN ROOIJEN

De voorbereiding van bestemmingsplannen voor Houten-Zuid zoals neergelegd

in het concept-Structuurmodel Houten was aanleiding om een archeologisch

onderzoek uit te voeren bij de Houtense Wetering. Dit, aan de westzijde van de

spoorlijn Utrecht-Den Bosch gelegen gebied, was in het omvangrijke archeologi

sche waarderings- en selectieonderzoek van de VINEX-Iocatie Houten-zuid waar

over hierboven verslag gedaan werd, niet betrokken geweest.

Ter plaatse van de Houtense Wetering was sinds de grootschalige inventarisaties

van het Kromme Rijngebied in de jaren tachtig reeds een circa I ha groot archeo

logisch meldingsgebied bekend. Over het terrein was echter te weinig informatie

voorhanden om de exacte omvang en conservering van de archeologische sporen

te kunnen bepalen. Doel van het betreffende onderzoek was dan ook om het

archeologisch waardevolle gebied te begrenzen, de waarde te bepalen en de direc

te omgeving op mogelijk aanwezige archeologische resten te onderzoeken. Het

onderzoeksgebied ligt op (de flank van) de Jutphase stroomrug, tegen het lager

gelegen komgebied. Het hogere deel van het terrein is vlak en was tijdens het

onderzoek in gebruik als grasland en boomgaard. Naar het zuidwesten helt het

terrein richting Houtense Wetering af. Op het terrein werd in nauwe samenwer

king met vrijwilligers van de archeologische werkgroep Houten eerst een veld

kartering uitgevoerd. Daaropvolgend vond nader onderzoek plaats middels ca 60
boringen.

In totaal konden drie vindplaatsen van voornamelijk aardewerkfragmenten date

rend uit de Romeinse tijd worden gelokaliseerd en gewaardeerd. Op het terrein

is vervolgens een veel fijnmaziger detailkartering uitgevoerd.

Eén van de gebieden (r,8 ha groot) heeft een hoge archeologische waarde en

komt voor behoud in aanmerking. Het bodemarchief is er nagenoeg onaange

roerd en de archeologische resten zijn er naar verwachting goed geconserveerd.

Op het betreffende terrein is bovendien sprake van tenminste twee bewonings

perioden. In de boorkernen zijn namelijk twee bewoningslagen aangetroffen. De

oudste bewoningslaag is te dateren in de Late IJzertijd. De jongste nederzet

tingsresten dateren uit de (midden) Romeinse tijd.

Van de overige vindplaatsen is de archeologische waarde en de conservering van

eventueel nog aanwezige archeologische resten niet bepaald. Voor die gebieden

is een aanvullend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven aan de

gemeente voorgesteld. Nader booronderzoek of detailkarteringen leveren hier

naar verwachting geen aanvullende informatie op.
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HOUTEN .:. Kasteel Merekenburg A. VAN ROOIJEN

Op het terrein waarin zich de resten van het (wettelijk beschermde) laat-middel

eeuws versterkte huis Merci<enburg bevinden werd in december 1994 door de

Landinrichtingsdienst in het kader van een inrichtingsplan een windsingel van

eiken aangeplant. Tijdens het boren van boomgaten aan de noordzijde van het

terrein werden bouw- en steenfragmenten gevonden. In de zuidelijke hoek van

het terrein werden rode veldovenstenen en puinresten aangetroffen.

De gebruikte steensoorten en -maten wijzen op een datering niet vroeger dan de

18de eeuw. Het is daarom onwaarschijnlijk, dat ze van het kasteel Merckenburg

afkomstig zijn. De vondsten tonen wel aan dat het terrein ook na de verwoesting van

het kasteel in 1353, nog in gebruik geweest is. Resultaten van onderzoek door leden

van de werkgroep Schalkwijk van de AWN hadden dit al eerder doen vermoeden.

HOUTEN .:. Kasteel Schalkwijk S.G. VAN DOCKUM

Op en rondom het terrein waarin zich de resten van het wettelijk beschermde

laat-middeleeuwse kasteel Schalkwijk bevinden, werd in het kader van een her

inrichtingsproject de beplanting herzien. De aanplant werd archeologisch bege

leid, maar zoals de verwachting was, leverde dat geen vermeldenswaardige

vondsten op.

HOUTEN .:. Molenzoom S.G. VAN DocKUM

In verband met uitbreiding van het kantoor van de verzekeringsmaatschappij

ONVZ en als gevolg daarvan omlegging van de weg werd in aansluiting op eer

dere opgravingen in maart-april 1995 opnieuw onderzoek door de ROB gedaan

naar Romeinse resten in de wijk Molenzoom (zie eerdere laonieken). Eerder

werden sporen van zwaar gefundeerd Romeinse gebouwen fraaie muurschilde

ringen aangetroffen. Ditmaal werden opnieuw acht stiepen van het genoemde

Romeinse gebouw opgegraven. Daarnaast konden in eerdere jaren aangetroffen

sporen worden aangevuld en werd een graanschuur of spieker uit de IJzertijd

opgegraven.

Het onderzoek werd geïnitieerd door de gemeente Houten die er zorg voor droeg

dat de 'verstoorder' de kosten voor het archeofogisch onderzoek op zich nam.

69 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT '994-'995



I HOUTEN

HOUTEN .:. Wulven J. VAN DER ROEST

In vervolg op eerder onderzoek werd van 28 maart tot 5 augustus 1994 een

opgraving verricht door de ROB op ee~ deel van de bouwlocatie 'het Rondeel'

waar de gemeente Houten een bedrijvenpark (15 ha) gepland heeft. De ligging en

de waarde van het betreffende terrein waren dankzij de veld- en fosfaatkartering

die in de jaren tachtig in het Kromme Rijngebied heeft plaatsgevonden, reeds

bekend. Het aanvullend archeologisch onderzoek (AAO) van maart 1993 had

nadere gegevens opgeleverd over de preciezere locatie en de kwaliteit van de te

verwachten sporen. De vondsten en nederzettingssporen wezen op intensieve

bewoning gedurende de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. Toen behoud van

deze waardevolle vindplaats niet mogelijk bleek, werd na overleg met de gemeen

te besloten de gedeelten van het terrein die bij de aanleg van het bedrijvenpark

vernietigd zouden worden eerst archeologisch te onderzoeken. De opgraving

werd grotendeels gefinancierd door de gemeente en de ROB.

Op een terreingedeelte van ca 1,5 ha, dat tussen de oostelijke rondweg om Houten

en de autosnelweg A 27 gelegen is, zijn voortbordurend op de resultaten van het

waarderingsonderzoek 24 werkputten (30XI5 m met gemiddeld twee opgravings

vlakken) , twee ldeinere proefputten en twee smalle proefsleuven opgegraven.

Het overzicht van de opgraving laat onder andere de plattegronden van vier

gebouwen, met de gebruikelijke afvalkuilen en de bijbehorende spiekers en

waterputten _~ien. Eén van de plattegr~mden is duidelijk als een drieschepige

.9_c:.~~~~iL!~onders~~~!~~.Ee~i~Jvan e~:r!_!ubb~:Lg.!:..~E~~~~emlijl<t ~ini- _
maal twee huisplaatsen te omsluiten. Waarschijnlijk hebben per bewoningsfa-

se twee boerderijen tegelijkertijd gefunctioneerd. De huizen hebben een oost-

west oriëntatie. Ook buiten het greppelsysteem komen sporen van huizen

en erven voor. Op de huiserven werden ldeine kuiltjes met crematieresten

aangetroffen.

De noordelijke en de westelijke begrenzingen van de nederzetting lijken door

middel van de twee proefsleuven te kunnen worden bepaald. Naar het westen

vormen de lagere, natte komgronden de natuurlijke begrenzing. De zuidelijke

begrenzing lijkt tot buiten het onderzochte gedeelte door te lopen. In dit zuide

lijke terreingedeelte werden bij de aanleg van een verbindingsweg grote hoeveel

heden import-Romeins aardewerk opgeraapt, die uit een bewoningslaag met

onder andere afValkuilen afkomstig waren. Het is dus aannemelijk dat de neder

zetting zich nog een honderdtal meter naar het zuiden heeft uitgestrekt. De oos

telijke begrenzing van de sporen kon niet meer exact worden bepaald doordat het

terrein aan deze kant begrensd wordt door de Rondweg en een begeleidende

waterloop. De aangetroffen sporen nemen in oostelijke richting echter snel in

dichtheid af.

Het aardewerk dateert uit de periode van de Late IJzertijd tot de midden-Romein-
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Waterput uit d~ Romeinse tijd.

I Een potje van handgemaakt

.t aardewerk waarin resten van

teen crematie zijn aangetroffen.
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I HOUTEN

se tijd. Sommige sporen bevatten IOO% handgevormd aardewerk, andere weer

IOO% import-Romeins aardewerk, terwijl de meeste sporen combinaties van

beide groepen laten zien. Bijzonder is het regelmatig voorkomen van het zoge

naamde dunwandige rood aardewerk. Dit typische handgevormde aardewerk

met plantaardig verschralingsmateriaal, waardoor het een strokarton-achtige

structuur heeft, werd gebruikt voor de vervaardiging van containers voor zeezout,

af1.<omstig uit het gebied van de stam der Morini (Nauw van Calais). De aanvoer

van deze zeezoutcontainers naar het rivierengebied moet al rond het begin van

de jaartelling op gang zijn gekomen, en wel onder invloed van de legering van

Romeinse troepen in deze streken. Houten-Wulven zou hiermee voorlopig de

meest noordelijke vindplaats van dit soort aardewerk zijn. De bekendere zee

zoutcontainers uit West-Nederland (kustaardewerk) van zachtbakkende, gelige

Idei met een golfrand komen eveneens op Wulven voor. De vele fragmenten van

dal<pannen en ander Romeins bouwmateriaal die op het terrein aangetroffen zijn

lijken te wijzen op een secundair gebruik van dit materiaal.

.Een mogelijke uitbraaksleuf is een te geringe aanwijzing voor feitelijke steen

bouw ter pleld<e. Verder zijn aangetroffen: fragmenten van maalstenen van

tefriet, fragmenten van blauw Romeins glas, afkomstig van zowel serviesgoed als

van vensterglas, een aantal meloenkralen, meerdere fibulafragmenten en een

deel van een olielamp. Voorlopige conclusie mag zijn dat er op Wulven vanaf de

Late IJzertijd bewoning heeft plaatsgevonden en dat deze landelijke nederzetting

in loop van de Romeinse tijd een grote aanvoer van import-Romeins aardewerk

en andere goederen te zien geeft.

Binnen een straal van I à 2 kilometer rond de nederzetting liggen diverse ande

re woonplaatsen uit dezelfde periode waaronder de nederzettingen op Houten

Doornkade en Houten-Tiellandt en de Romeinse villa in de oude dorpskern van

Houten. Op iets grotere afstand (2-3 km) ligt de vindplaats Molenzoom en het

castellum Fectio bij Bunnik-Vechten. Over deze locaties is eerder in andere kro

nieken geschreven of zijn afzonderlijke publicaties verschenen.

Na afloop van de opgraving werd door een amateur-archeoloog op een stort op

het opgravingsterrein nog een bronzen beeldje van de godin Isis en een bronzen _

knop gevonden. De bronzen knop maakte mogelijk deel uit van een paardentuig

en is op de rug ingelegd met zilveren pijltjes.

Het bronzen beeldje stelt een staande Isis Fortuna (7,7 cm) voor, geIdeed in een

mantel met ldeed eronder, op het hoofd een hoed met schijf en in haar linkerarm,

die op een stok rust, de hoorn des overvloeds. Het beeldje is op de rechteronderarm

na compleet en weegt 59 gram. De conserveringstoestand is uitzonderlijk goed.

Ondanks de geringe afmeting is de detaillering van het beeldje opmerkelijk. Een

datering in de tweede helft van de Iste eeuw na Chr. lijkt aannemelijk. In verge

lijking met andere bronzen beeldjes van Isis Fortuna, die elders in Nederland

zijn gevonden, is het Houtense beeldje Idein. De vinder heeft het beeldje in

bruiIdeen aan het Museum van Oudheden in Leiden gegeven.

72 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT '994-'995



---I
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len twee zijaanzichten.
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LANGBROEK .:. Walenburg S.G. VAN DOCKUM

Bij de aanleg van een drukriolering aan de Langbroekerdijk werd aan de westzij

de van de Walenburg een gat voor een rioolput gegraven. Ter plaatse werden

enkele waarnemingen gedaan. Dit leidde echter niet tot nieuwe inzichten. Op de

stort werden scherven van rood geglazuurd aardewerk uit de periode na I700, lei

steen, baksteen, daktegels, mortel en spijkers aangetroffen.

LOENEN .:. Kasteel Vreeland REDACTIE

Op het terrein van het kasteel Vreeland werd door de stichting RAAP in I995 een

booronderzoek uitgevoerd, waarbij 9000 m2 werden onderzocht. Ook zijn diver

se boringen gezet om bepaalde gemeten weerstanden nader te bekijken.

De metingen toonden een rechthoekige brede band van hoge weerstandswaarden

aan, maar ook een aantal smallere banden, die op de hoeken duidelijk rond lopen.

De gemeten brede weerstandsbanden in het noordwesten van het terrein vormen

geen duidelijk herkenbaar patroon. Een deel van de vreemde smalle en brede ban

den is verldaarbaar door de aanwezigheid van grof, grindhoudend zand dat dui

delijk van elders afkomstig was. Onder dat zand werd op sommige plaatsen een

kenmerkende grachtbodem aangetroffen, op een andere plek bracht boring min

der grof zand naar boven, dat duidelijk door de Vecht was afgezet.

De andere banden met hoge weerstand bleken ondoordringbaar puin te zijn.

De voormalige gracht blijkt herl~enbaar ondanks de storende invloed van het

opgebrachte zand. Binnen de gracht worden op een diepte van 60 tot 80 cm fun

deringsresten gevonden, die voor een deel de binnenkant van de gracht volgen.

Op de hoekpunten zijn ronde structuren aanwezig, waardoor een beeld ontstaat

van muren met op de hoeken ronde torens. Een al jaren eerder verricht onder

zoek door leerlingen van een scholengemeenschap bevestigt dit beeld. De struc

turen op het binnenterrein zijn niet duidelijk te herkennen, maar wel is duide

lijk dat de gracht in het zuiden aansloot op de Vecht. In het noordelijk deel is nog

een mogelijke brug te herkennen over de gracht heen, die in het verlengde van

de brug over de huidige gracht blijkt te liggen.

Van kasteel Vreeland is precies bekend wanneer het gesticht is: tussen I257 en

1260. Vlak voor die tijd waren enkele lokale edelen in opstand gekomen tegen de

bisschop. Om toekomstige opstanden in de kiem te kunnen smoren besloot bis

schop Hendrik van Vianden daar een versterking te bouwen. De naam is ook van

die functie afgeleid: vrede te bewaren. Betaald werd de bouw uit de opbrengst van

een strafexpeditie tegen de bondgenoten van de opstandige edelen op de Veluwe.

Latere bisschoppen werden door economische of politieke omstandigheden vaak
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LOENEN

MAARSSEN

gedwongen om het kasteel te verpanden, waardoor het zijn functie van vredebe

waarder niet kon uitoefenen. Na de machtsovername van Karel V in Ip8 werd

het kasteel ontmanteld. Een deel van de stenen werd gebruikt bij de bouw van

kasteel Vredenburg in Utrecht.

Literatuur
• R.P. Exaltus en P.J.Orbons, Archeologisch onderzoek op de kasteeltelTeinen Slot van Abcoude, Huis te

Vreeland en Huis ter Eem, RAAP-rapport lI6 (Amsterdam 1995)

• B. Olde Meierink e.a. (red.), Kastelen en ridderhofiteden in Utrecht (Utrecht 1995)

MAARSSEN ":. Parkweg T.P. KOTIMAN

In juni 1995 werd op de hoek van de Parkweg-Emmaweg in Maarssen een korte

opgraving uitgevoerd door de werkgroep archeologie van de Historische Kring

Maarssen. Er werd gehoopt iets aan te treffen van het I8de-eeuwse huis Ter

Meer. Dat gebeurde niet, maar wel werd materiaal aangetroffen dat terugging tot

een middeleeuwse voorganger van dit huis.

Op het terrein van een voormalig warenhuis werd door de leden van de werkgroep

een aantal strategische sleuven gegraven. Het was zwaar werk: de 25x3S m die vrij

waren voor opgravingen lag bedelct met funderingspuin van de laatste 90 jaar. De

grond in de proefsleuf was zwaar verstoord, maar een tweede sleuf, aan de achter

zijde van het terrein getrokken, leverde meer op. Hier bleek op een diepte van I,S

m een duik in het profiel in de afgestoken grondwand aanwezig, wat wijst op een

inspoeling of een kreekje in het zandlichaam van de oeverwal. Het zou een gevolg

kunnen zijn van een overstroming of een uitloper van de Vecht. Boven de afteke

ning van het kreekje werd een aantal scherven aangetroffen, die de periode IüSO

uso beslaan. Het zijn onder meer vroeg Pingsdorf, Andenne en pafrath aardewerk.

De interessantste vondsten waren echter ee:r:_paard~nhoefijz~!_~neen ij~_ereE:.ge~p.:...__. .__

die tussen de scherven werden gevonden. Het feit dat alle scherven op de plek uit

dezelfde periode stamden en afgebakend lagen door het zand, maakt het aanne-

melijk dat het hoefijzer uit dezelfde I2de-eeuwse periode moet stammen. Vergelij-

kingen met andere hoefijzers wijzen ook op de ude tot I2de eeuw. Het is een golf

randhoefijzer met omgebogen nokken en rechthoekig verzonken gaten. Ook de

schildvormige gesp is een type dat uit die periode bekend is.

Opzienbarend is de vondst van een hoefijzer, omdat rond 1200 een dergelijk

hulpmiddel nog zeker niet overal in gebruik: was. Een boerenpaard dat niet op

een bestrate weg liep, had iets dergelijks niet nodig. Dat wijst op een adellijke

invloed, omdat de kasteelbewoners onderling contacten moesten onderhouden

en langere reizen maakten. De aardewerkscherven zijn afkomstig van geïmpor

teerd vaatwerk. Eenvoudig, lokaal aardewerk ontbreekt, hetgeen ook weer wijst

op een zekere welstand. Misschien kunnen deze vondsten in verband worden

76 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT [994-[995



LOENEN

MAARSSEN

-·-·-·---1
I

I

I
ln 1720 beeldde

I J. Schijnvoet het kasteel af
I
i Duidelijk zichtbaar zijn de
!!grachten en de funderingen

!van het kasteel. Het kasteel

Iwas inmiddels erkend als

I ridderhofstede, maar behalve
I -

'! het op deze ets zichtbareIg,buuwtj, ;, h" nou;'

herbouwd.

IHet gevonden hoefijzer.

ITekeningJ.P. Kottman.

I

77 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT '994- 1 995

Huis Ter Meer; ets (detail)

door D. vbn Boons, 1ste hêlft

17de eeuw.

De afbeeld(ng geeft de

geneugten van de hetfst

weer. Dit kasteel, verfraaid -in

1525 mét een woongedeelte

met trapgevel (rechts

weergegeven), was in de late

Middeleeuwen ontstaan.

De zware vierkante toren in

het midden, gedeeltelijk

verscholelJ achter de bomen,

is het oudste deel van het

kasteel. In 16j2 werd het

kàsteel door de Franse I

troep~n verwoest.



MAARSSEN

MAARTENSDIJK

gebracht met het kasteel te Maarssen, ook bekend onder de naam Ter Meer. Er

zijn bronnen die beweren dat rond ro83 door Hemericus van der Meer een slot

bij Maarssen is gebouwd, dat zich op minder dan 100 m van de vindplaats van

de scherven bevonden moet hebben. Aan de andere kant zijn er geen archief

bronnen of bouwkundige bewijzen dat er voor 1394 werkelijk een versterking bij

Maarssen heeft gestaan. Toen gaf Frederik van der Meer een leeneed aan zijn

naamgenoot, bisschop Frederik van Blankenheim. Misschien dat de archeologi

sche vondsten een vroegere datering zo dichterbij hebben gebracht.

Literatuur

• J.F.P. Kottman, 'Archeologische vondsten aan de Parkweg', Historische Kring Maarssen 22 (1995),4,

76-79
• B. Olde Meierink e.a. (red.), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Utrecht 1995)

MAARTENSDIJK .:. Noorderpark REDACTIE

In overleg met de Landinrichtingsdienst bleek het mogelijk om een inventarisa

tie van potentieel waardevolle terreinen in het landinrichtingsgebied Noorder

park te realiseren. Het gaat daarbij om de inventarisatie van een aantal dekzand

ruggen die ook daadwerkelijk door inrichtingsplannen bedreigd wordt. Het

onderzoek werd in november 1994 uitgevoerd door de stichting RAAP. Tijdens

het onderzoek werd op een van de dekzandruggen een meso- en/of neolithische

vindplaats aangetroffen.

In 1996 werd een nader onderzoek uitgevoerJdoor middel van intensiefkarte

rend booronderzoek Daarbij werd een kleine hoeveelheid (mogelijk) archeolo

gisch materiaal naar boven gebracht. In een gebied van rox30 m ongeveer 450 m

ten zuiden van de Kooidijk werden drie stukken verbrande vuursteen verzameld

en in het opgeboorde sediment werden houtskoolpartikels waargenomen. Dit

kan duiden op de aanwezigheid van bewoningssporen uit het Mesolithicum.

Voor deze vindplaats wordt toeristische ontsluiting aanbevolen. In het kader van

het landinrichtingsproject is het waarschijnlijk mogelijk op de locatie, gelegen

langs een recreatieve fietsroute, een informatiepaneel te plaatsen over de bewo

ninggeschiedenis van het gebied.

Het onderzoek werd gefinancierd door de Landinrichtingsdienst en de ROB.

Literatuur

• o. Odé en E. Rensin1<, -Herinrichtingsgebied Noordelpark. Aanvullende archeologische inventarisatie

(AAI-l en AAI-z), RAAP-rapport 97 (Amsterdam 1996) -
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MONTFOORT {. Antoniushuis A. VAN ROOIJEN

Voorafgaand aan het bouwrijp maken van het binnenterrein van het Antonius

huis werd op verzoek van de gemeente Montfoort in de maanden april, mei en

juni 1995 een noodopgraving verricht. Het terrein bevindt zich hemelsbreed op

geringe afstand van het voormalige kasteel van Montfoort. Door sloopwerk kon

met enkele sleuven een beperkt gedeelte van het terrein worden onderzocht.

Evenwijdig aan de straat Oude Boomgaard werd een massieve muur aangetrof

fen, mogelijk daterend uit de qde eeuw. Loodrecht hierop werd minder massief

muurwerk aangetroffen. Vondsten uit een aantal beerputten, opgegraven en

beschreven door M. Bartels en F. de Ruyter (ROB) dateren uit de 15de en 16de

eeuw. Een los gevonden muuranker uit het eerste decennium van de 14de eeuw

geeft aan, dat deze plek al in een vroeg stadium bewoond was. Bij het veldwerk

en de vondstverwerking assisteerde H. van Essen (Vleuten-De Meern). De heer

en mevrouw De Kuyper (Montfoort) assisteerden bij het wassen van de grote hoe

veelheid scherven, afkomstig uit de beerputten. Het schervenmateriaal werd

deels beschreven door F. de Ruyter. Naast een materiaalpublicatie is een bou

whistorisch-archeologisch verslag in voorbereiding.

MONTFOORT .:. Kasteelterrein Linschoten S.G. VAN DocKUM

Van IQ tot en met q oktober 1994 werd door de ROB een proefonderzoek uit

gevoerd op het terrein van het kasteel Linschoten. Aanleiding voor het onderzoek

was een verzoek van de eigenaar om op het terrein een schuur te bouwen. Aan

gezien het kasteelterrein beschermd is ingevolge de Monumentenwet is hiervoor

een vergunning noodzakelijk.

In 1993 werd door de Stichting RAAP in opdracht van de gemeente Montfoort op

het terrein weerstandsmetingen en booronderzoek uitgevoerd. Ondanks het

reeds zeer versnipperde karakter van het kasteelterrein door de huidige bebou

wing, leverde dit onderzoek overtuigende aanwijzingen op voor de aanwezigheid

van resten van het kasteel: een ronde aanleg, omgeven door een gracht.

Aangezien desondanks onduidelijk was of zich op de exacte locatie van de

geplande schuur ook archeologische resten bevonden, werd de vergunning voor

de aanleg van de schuur verleend onder de voorwaarde dat voorafgaand archeo

logisch onderzoek kon plaatsvinden.

Tijdens het onderzoek waarvoor een werkput van ca 6x7 m werd aangelegd, werd

onder een circa 30 cm dikke laag bovengrond met veel puin, een deel van de bak

stenen fundering van de ronde burcht aangetroffen. De fundering had een breed

te van 2,1 m en bleek aan de binnenzijde versterkt met een steunbeer (1,2XI m).
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Aan de zijde van de gracht was de fundering over een breedte van I m dieper aan

gebracht dan aan de binnenzijde van het kasteel. Onder de bakstenen fundering

werd een laag verspreid liggende stammen met een doorsnede van 8-IQ cm en

fijn zand aangetroffen, waarschijnlijk bedoeld om verzald<:ing van het bakstenen

fundament te voorkomen. Verder werd in de fundering een met hout beklede

afvoergoot aangetroffen. De goot was in een greppeltje geplaatst. Direct naast de

goot werd de aanzet van een tweede, afvvijkend georiënteerde fundering aange

troffen. Waarschijnlijk betreft het een restant van de aanzet van een halfronde

toren. Er is steeds gebruik gemaakt van bakstenen met een formaat van ca

3IXI5x8 cm.

Aangezien de ronding van de eerst beschreven fundering de kromming van een

nog bestaande sloot volgt, mag geconcludeerd worden dat de sloot een restant

van de gracht is.

De opgraving heeft, in combinatie met het eerder uitgevoerde prospectieve

onderzoek, aangetoond dat de archeologische waarde van het terrein dusdanig

hoog is, dat handhaving van de wettelijke bescherming van de rest van het ter

rein alleszins gerechtvaardigd is.

Literatuur

• C.G.M. Noordam, 'Het kasteel Linschoten', Heemtijdinghen 30 (1994), I, 6-12

NIEUWEGEIN +:. Galecop R. VAN DER MARK

Sinds 1992 is de werkgroep archeologie van de Historische Kring Nieuwegein bezig met

het verrichten van inventarisaties, waarnemingen en kleinschalige opgravingen in het

gebied Galecop. Met name werden in deze jaren twee percelen lal1gs de Galecopperdijk

onderzocht, waarop onder meer een stenen kamer werd aangetroffen.

Galecop, gelegen in het noorden van Nieuwegein, zou ingericht worden voor

woningbouw. Naast sporen uit de late IJzertijd en de Romeinse tijd heeft het

onderzoek zich vooral gericht op de ontginningsgeschiedenis van dit gebied. Er

zijn waarnemingen gedaan tijdens bouwactiviteiten die wijzen op vindplaatsen

uit de nde tot de I3de eeuw.

Galecop bestaat in hoofdzaak uit komgronden. Alleen in het uiterste zuiden

bevinden zich de uitlopers van de stroomruggen van het Jutphaser- en Linscho

terstelsel. Op deze oost-west lopende stroomruggen zijn resten van bewoning uit

de late IJzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Dit sluit aan bij eerder verkre

gen gegevens over het oostelijk gelegen gebied Blokhoeve en het zuidwestelijk

gelegen Batau-Noord.
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Het lijkt er op dat de bewoning in de IJzertijd- Romeinse tijd geconcentreerd was

op de rand van de hoger gelegen stroomruggen. De bewoning bestond uit ver

spreide bebouwing met een onderlinge afstand van 500-700 m. Na de 3de eeuw

lijkt die bewoning abrupt op te houden. In de nde en I2de eeuw wordt het gebied

ontgonnen. Dan concentreert zich de bewoning langs de noord-zuid lopende

Galecopperdijk, die als ontginningsbasis dienst deed. Langs deze dijk is nog

steeds de karakteristieke lintbebouwing zichtbaar.

In oktober 1994 werden bij het bouwrijp maken van een perceel nabij Galecop

perdijk 5 resten van zwaar muurwerk aangetroffen. Dit was aanleiding tot onder

zoek. De resten werden aangetroffen op een vierkant terrein aan het eind van een

gestrekt perceel. Het ging om een rechthoekig gebouw met een oppervlakte van

9,5xn m. De muren waren uitgevoerd in moppen van 28,5xI2,8x5,6 cm. De dikte

van de muur op het niveau van het fundament was I,S m. Het opgaande werk

zal een dikte van ongeveer de helft daarvan gehad hebben.

Het lijkt te gaan om een versterkt huis of woontoren. Mogelijk betreft het huis

Galesloot, dat in de lijst van ridderhofsteden uit de 17de eeuw wordt genoemd.

Dat zou dateren uit 1380, maar is op kaarten uit het begin van de 17de eeuw al

niet meer te zien. Het vondstmateriaal wijst uit dat het gebouw heeft gefunctio

neerd van de 14de tot het begin van de 16de eeuw. Naast het nodige aardewerk

werd er ook een aantal opmerkelijke vondsten gedaan uit de 15de en 16de eeuw,

zoals een messing kraan, een ring en een fragment van een messing fluitje.

Naast de resten van dit uitzonderlijke gebouw werden de resten van een stenen

boerderij uit de 16de eeuw waargenomen. Deze boerderij werd door een sloot

van het gebouwtje gescheiden. Omdat dat deel van het terrein nog deels bebouwd

was, kon verder onderzoek niet plaatsvinden. Op oude kaarten wordt deze boer

derij aangeduid met de naam De Kickvors.

Op de Galecopperdijk 7 is onderzoek gedaan naar de hier gelegen omgrachte

boerderij. Deze uit 1786 daterende boerderij werd met sloop bedreigd. Op hetter

rein zou woningbouw plaatsvinden. In tegenstelling tot de rest van Galecop, waar

de bebouwing als lint langs de dijk ligt, lag deze boerderij vrij in het land

omringd door een gracht. Het onderzoek geeft een beeld van de bewoning van de

13de tot de 18de eeuw.

Opgravingen wezen, mede op basis van gevonden kogelpot aardewerk en proto

steengoed, uit dat een deel van de omgrachting uit de 13de eeuw stamde. Uit die

periode werden geen bewoningssporen gevonden. De oudste bouwresten date

ren uit de 15de eeuw. Het gaat hier om een stenen kamer met een oppervlakte

van 4,5x5,5 m. Dit gebouwtje had een aparte toegang en bestond uit een kamer

met een onderbouw met tongewelf en een zolder. De eigenlijke kamer was voor

zien van een plavuizen vloer en een haard. In de kamer, maar ook bij het funda-
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ment werd materiaal uit de 15de eeuw aangetroffen, waaronder een Cunera

insigne uit Rhenen. In de 16de eeuw is het gebouw een halve meter verhoogd en

voorzien van een nieuw balken plafond. Dendrochronologisch onderzoek dateert

dit plafond rond 1540.

Hoewel er geen sporen van zijn aangetroffen, zal de stenen kamer tegen een

houten boerderij hebben aangestaan. In de I6de of 17de eeuw is vervolgens de

boerderij in steenbouw uitgevoerd. Uit die periode zijn fragmentarisch muur

resten aangetroffen. De stenen kamer heeft zeker tot in de 17de eeuw een belang

rijke rol gespeeld: uit die periode werd een schildering ter hoogte van de plint

gevonden, die de ruimte rondom versierde.

Rond 1750 is de boerderij afgebrand. Bij de herbouw van 1786 zijn oudere ele

menten gebruikt. De stenen kamer werd geïntegreerd in de nieuwe krukhuis

boerderij en kreeg de functie van opkamer.

Op het terrein werd een drietal afvalkuilen gevonden, waarin vondsten zijn

gedaan uit de 17de tot de 19de eeuw. Zij geven een gevarieerd beeld van de

levensstandaard in de verschillende perioden. De rijkste vondsten dateren uit de

17de eeuw. Met name is uit die periode veel Raeren- en Siegburg aardewerk aan

getroffen, maar het topstuk vormt een tinnen beker die waarschijnlijk in Utrecht

is gefabriceerd en gedecoreerd is met diermotieven. Vergelijkbare exemplaren

zijn nog niet eerder gevonden.

Uit de 18de eeuw werd een aantal pijpekoppen, soms nog met een deel van de

versierde steel, gevonden. Daaronder bevond zich een pijp van de 18de-eeuwse

Duitse pijpenmaker Peter Dorni. Maar ook een pijp van de Utrechter Dirk Ver

sluijs, die aan de Lauwerecht zijn ambacht uitoefende, werd aangetroffen.

Literatuur

• C. van der Kooij, 'Pijpenvondsten bij boerderij Vee- en bouwlust(Galecop)', Cronyck de Geyn r6 (r994),

4,74-75
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NIEUWEGEIN Het Gein R. VAN DER MARK

Het Gein betreft het terrein in het zuidoosten van het park Oudegein, waar gedu

rende de 13de tot de Isde eeuw het gelijknamige stadje Gein en het !dooster Naza

reth hebben gelegen. Al eerder zijn bij werkzaamheden in het gebied delen van

een begraafplaats aangesneden en ook in 1996 werd een aantal graven waarge

nomen in het talud van een sloot die in 1987 door de begraafplaats is heen gegra

ven. De graven zijn in kaart gebracht en afgeschermd. Het gaat om een tiental

graven uit de Isde eeuw. Uit oude kaarten en foto's blijkt dat de graven zich op

een rechthoekig perceel van ca een halve hectare bevinden. Het is aannemelijk

dat dit terrein bij het klooster Nazareth heeft behoord en deel uitmaakte van de

.~~~~~fr!~~~_~~!_!~_~~~~~~~~?o~i.~~er~ a~~~~~~!~li~~~um~~_. . ... _

NIEUWEGEIN Wijnestein R. VAN DER MARK

Op verzoek van de Monumentencommissie Nieuwegein en in overleg met de

ROB is in 1995 aanvullend onderzoek gedaan op het kasteelterrein Wijnestein.

Van het uit de eeuw stammende huis resteerde tot voor kort alleen het

eilandje waarop het huis heeft gestaan en het rechthoekige, omgrachte, voorter

rein. Ten behoeve van de aanleg van industrieterrein Plettenburg is het kasteel

terrein heringericht.

Daarbij is de gracht rond het eilandje van het huis gedempt en is de plaats gemar

keerd door een heuveltje. De gracht van het voorterrein is vergraven tot een sin

gel. Het voorterrein zelf is geëgaliseerd. Bij deze werkzaamheden zijn de resten

van een houten brug, 14de-eeuws aardewerk en muurwerk gevonden. Nadien is

het kasteeleiland op de gemeentelijke monumentenlijst gekomen. Doel van het

aanvullend onderzoek was de archeologische waarde van het voorterrein te bepa

len en indien noodzakelijk dit deel van het terrein toe te voegen op de gemeen

telijke monumentenlijst.

Het terrein is onderzocht met behulp van weerstandmetingen en grondborin

gen. Daaruit is gebleken dat nog funderingen van bijgebouwen op het voorter

rein aanwezig zijn. Die resten zijn echter voor een deel aangetast bij de herin

richtingswerkzaamheden.
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RHENEN .:. Elst-It Bosje, Achterberg-Bovenweg
en Remmerden S.G. VAN DocKUM

In de gemeente Rhenen staat de komende tijd een aantal forse ingrepen in het

landschap op stapel. Voor Elst-'t Bosje, Remmerden-industrieterrein en Rhenen

Achterberg worden nieuwe bestemmingsplannen opgesteld die het mogelijk

moeten maken dat in deze drie gebieden uitbreiding van bebouwing en industrie

plaatsvindt. Aangezien de gebieden gelegen zijn aan de voet van, respectievelijk

op, de Utrechtse Heuvelrug, waar archeologische resten uit diverse perioden ver

wacht kunnen worden, werd ter voorbereiding van de opstelling van de plannen

die in totaal maar liefst 40 ha beslaan op verzoek van de gemeente Rhenen door

de ROB een zogenaamde Standaard Archeologische Inventarisatie (SAI) opge

steld. Een SAI is een papieren inventarisatie van alle archeologische en bodem

kundige gegevens die van een gebied bekend zijn. Om tegelijkertijd ook een

indruk te geven van de archeologische potentie van de regio werden tevens gege

vens betreffende de zones rond de drie bestemmingsplangebieden opgenomen.

Bovendien werd naar aanleiding van de plannen in Achterberg getracht de loca

tie van een vermoedelijk vroeg-middeleeuws grafVeld opnieuw vast te stellen.

De grondeigenaar bleek uit een klein noodonderzoek in de vijftiger jaren nog

enkele grafgiften bewaard te hebben, waaronder een glazen Merovingische stort

beker en een dubbelconische urn. Deze opgraving werd destijds uitgevoerd, toen

bij het graven van een bietenkuil enkele graven werden aangesneden.

Naar aanleiding van het bureau-onderzoek werd geconcludeerd dat een Aanvul

lende Archeologische Inventarisatie (AAI) in het veld noodzakelijk was. De pro

vincie ondersteunde deze aanbeveling. Over de uitvoering van de inventarisaties

werd in 1995 met het gemeentebestuur gesproken, wat leidde tot de realisatie van

de drie veld-inventarisaties door de Stichting RAAP uit Amsterdam.

In Elst-'t Bosje werden tijdens de veldverkenningen door RAAP archeologische

vondsten (ldeine fragmenten aardewerk en houtskool) gedaan die aanleiding

vormden om een onderzoek middels proefsleuven (AAO) aan te bevelen. Aan

sluitend op het onderzoek werden daarom in nauwe samenwerking met de net

opgerichte werkgroep archeologie Rhenen eind maart 1995 twee ell<aar kruisen

de proefsleuven aangelegd. Er werden echter geen duidelijke bewoningssporen

aangetroffen. Tijdens de aanleg van de geplande woonwijk zijn regelmatig waar

nemingen gedaan, die ook geen archeologische sporen hebben opgeleverd. Zeer

waarschijnlijk vormen de tijdens de inventarisatie aangetroffen scherven en deel

tjes houtskool de ruis van een (zeer) nabij gelegen nederzetting.

Tijdens de veldverkenning en een booronderzoek bij de Bovenweg in Achterberg

werden sporen uit de (late) middeleeuwen aangetroffen. Ook hier werd door de
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stichting RAAP vervolgonderzoek middels proefsleuven aanbevolen, onder meer

om zekerheid te krijgen over de aanwezigheid van het hierboven al vermelde

vroeg-middeleeuwse grafveld. Resten hiervan werden namelijk niet aangetroffen

tijdens de inventarisatie. Dit onderzoek is in 1996 uitgevoerd door de ROB. In de

kroniek over dat jaar wordt van de resultaten van dit onderzoek verslag gedaan.

Ook in Remmerden ter plaatse van de voorgenomen uitbreiding van het indus

trieterrein werd door de stichting RAAP in 1995 een aanvullende inventarisatie

uitgevoerd. Na overleg met de gemeente is hier metopzet een groter zoekgebied

dan noodzakelijk archeologisch geïnventariseerd. Dat schept namelijk de moge

lijkheid om de nieuwe bebouwing dusdanig te plannen dat eventueel aanwezige

zeer waardevolle archeologische vindplaatsen ingepast kunnen worden en dus

behouden kunnen blijven. De resultaten van de AAI geven echter aan dat moet

worden uitgegaan van een hoge archeologische waarde van het totale geïnventa

riseerde zoekgebied. Het bevat onder meer de resten van een Celtic field (pre

historische raatakker) en zeer waarschijnlijk sporen van meerdere nederzettin

gen uit diverse perioden. Ook de aanwezigheid van grafvelden kan hier niet uit

gesloten worden. Grafvelden zijn -zoals ook elders in deze kroniek al gesignal

eerd- echter moeilijk met veldverkenningen of grondboringen op te sporen en de

mogelijkheden voor verdergaand onderzoek, bijvoorbeeld met behulp van proef

sleuven, ontbraken. Geadviseerd is om te onderzoeken of behoud van het ook

landschappelijk zeer waardevolle gebied bij Remmerden op de flank van de Heu

velrug mogelijk is. Dit is niet alleen ingegeven door de hoge archeologische

waarde van dit gebied, maar ook door het feit dat de afgelopen decennia reeds

omvangrijke waardevolle archeologische gebieden op de flanken van de Utrecht

se Heuvelrug om uiteenlopende redenen aangetast of geheel vernietigd zijn. Als

behoud van het gebied bij Remmerden niet tot de mogelijkheden behoort, is

nader onderzoek noodzakelijk zodat een plangebied kan worden geselecteerd

waar uitbreiding van het industrieterrein het minst schadelijk is of zodat eerst

opgravingen kunnen plaatsvinden om de archeologische resten in ieder geval

zorgvuldig te kunnen documenteren.
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RHENEN ..:. Gasthuiskapel S.G. VAN DOCKUM

Bij het bouwrijp maken van een terrein achter de Rabobank werden door enkele

leden van de Historische Verening Rhenen en andere amateurarcheologen de

resten van de vroegere, waarschijnlijk uit de Isde eeuw daterende, Gasthuiskapel

in 1994 onderzocht en gedocumenteerd. Op verzoek van de Rabobank was voor

het onderzoek door de aannemer voldoende tijd ter beschikking gesteld.

De ligging, omtrek en datering van de kapel konden worden vastgesteld. Een spe

ciemonster en een plavuis dateren uit de Isde eeuw; een speciemonster uit het

achterste deel van de kapel stamt waarschijnlijk al uit de 13de eeuw. Het monster

is nog niet in directe relatie met de kapel verklaarbaar. De Gasthuiskapel was op

staal gefundeerd. Het vrijwel intacte fundament werd na het onderzoek door de

aannemer ge·sloopt.

RHENEN ..:. Herenstraat A. VAN ROOIJEN

Op het achtererfvan een huis aan de Herenstraat werd bij het wegbreken van een

cementen vloertje een droge put aangetroffen. De put bleek 19 m diep en had een

binnendiameter van ca 1,1 m. Aangenomen wordt, hoewel de datering onduide

lijk is, dat de put een industriële functie had, mogelijk verband houdend met de

vroegere, lokale tabaksindustrie. De bewoner wil de put, in samenspraak met de

gemeente en na verder onderzoek, voor publiek toegankelijk maken. In de omge

ving schijnen in het verleden meer van dit soort putten voor de dag te zijn geko

men. Deze zijn naar verluid alle volgestort.

RH ENE N ...:. Signaleringen en vondstmeldingen

Bij de aanleg van een vijver op de Laarschenberg werd een 4,S cm hoog handge

vormd kommetje van grijs aardewerk gevonden. De vondst, twee jaar eerder gedaan,

werd in 1994 gemeld. Het lijkt te gaan om een voorwerp uit de late IJzertijd.

Op een geploegd perceel aan de Maatsteeg-Levendaalseweg werd een veldkarte

ring uitgevoerd. In 18 vakken van IOX10 m werden de aan de oppervlakte aange

troffen vondsten verzameld. Het betrof voornamelijk materiaal uit de Steentijd.
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SOEST ..:. Hilhorstweg S.G. VAN DOCKUM

In 1994 benaderde de Waterleidingmaatschappij Midden Nederland (WMN) de

ROB met een verzoek om archeologische informatie over een tracé voor een

nieuw aan te leggen watertransportleiding in de gemeente Soest langs de Hil

horstweg. Het beleid van de WMN bij bodemingrepen is er namelijk op gericht

zo min mogelijk schade aan te brengen aan het archeologisch erfgoed. Bij waar

nemingen in de periode 1990-1993 verzamelden de stichting RAAP en leden van

de AWN in de directe omgeving van het geplande tracé vondsten uit verschillen

de perioden van de Steentijd (zie ook Archeologische Kroniek Provincie Utrecht

1991-1992 en in deze kroniek Bunschoten-Nijkerkerweg).

Voorafgaand aan de aanleg van de leiding vond daarom in september 1994 op de

zuidelijke flank van een dekzandrug een oriënterend booronderzoek met de

megaboor plaats. De WMN financierde het onderzoek.

Uit de resultaten van het booronderzoek dat werd uitgevoerd door A. van Rooij

en, assistent van de provinciaal archeoloog, bleek echter dat de ondergrond door

de aanleg van de weg en bermsloot reeds ernstig verstoord was en dat ter plaatse

van het geplande tracé geen archeologische resten (meer?) aanwezig waren.

SOEST ..:.. Langeindsche maten S.G. VAN DocKUM

Direct ten oosten van de spoorlijn Baarn-Amersfoort werd in december 1994 een

omgeploegd perceel belopen op vondsten. Op het terrein waren kringvormige

structuren waargenomen, maar een inspectie leverde niets op. Het perceel bleek

zeer drassig en sporadisch werd post-middeleeuws materiaal gevonden. Het ter

rein bleek op basis van enkele boringen sterk verstoord.

UTRECHT .:. Eerste Achterstraat C.A.M. VAN ROOYEN

Bij het onderzoek in 1994 ter plaatse van de huizen Eerste Achterstraat 4 en 5

bleek de ondergrond uit vette, natuurlijke klei en ophogingslagen te bestaan. De

klei behoort vermoedelijk tot de beddingafzettingen (restgeul?) van de Vecht,

waarvan de loop de noordgrens van de binnenstad heeft bepaald en in de Weerd

singel is te herkennen. Boven de klei-afzettingen is de grond opgehoogd met

mest en ldeilagen, waarvan de oudst waargenomen lagen in de 13de eeuwen de

jongere lagen in de 14de eeuw gedateerd kunnen worden.

Op deze ophogingen zijn enkele kamerwoningen gebouwd. Twee van die wonin-
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gen zijn tegelijkertijd en in plattegrond gespiegeld gebouwd, de derde is daar

weer tegen aangezet. Van de eerste twee woningen zijn de rug aan rug gelegen

haarden teruggevonden. Tesamen met de daarbij behorende haardpotten en

afdektegels zijn deze omstreeks 1400 te dateren. De haarden zijn een enkele

maal op identieke wijze opgeknapt; wat erop wijst dat er sprake is van één en

dezelfde eigenaar.

Er zijn maar weinig sporen van recenter muurwerk gevonden, zodat mag worden

aangenomen dat het recentelijk weggesloopte gebouw nog grotendeels uit mid

deleeuws muurwerk heeft bestaan. Ook de afdruk van een middeleeuwse daldijn

op de muur van het buurpand wijst in die richting.

Tot de verbeelding sprekende vondsten waren de looierskuipen die vlak achter de

woningen werden teruggevonden. Al eerder waren in de Van Asch van Wijk

straat dergelijke kuipen gevonden en ook de naam van de iets zuidelijk gelegen

(Lange) Lauwerstraat wijst op de aanwezigheid van looiersbedrijven.

De nu gevonden kuipen zijn in de 17de eeuw te dateren. Strikt genomen zijn het

geen kuipen, omdat deze rondgemetselde bald<en geen bodem hebben. Het was

dan ook de gewoonte een houten kuip in de ring van stenen te zetten. Onderin

de dichtgegooide ringen werd een dikke laag kalk/mortel aangetroffen. Dit mate

riaal werd gebruikt voor het ontharen van de huiden. Ander afVal dat van de leer

looierijen afkomstig kan zijn, bijvoorbeeld leersnippers, haren en botmateriaal,

is niet aangetroffen.

Dat deze looierijen aan de noord(oost)zijde van de stad, van de wind af, lagen is

geen toeval. De looivloeistof geurde namelijk zeer sterk. In dat opzicht is het zeer

opmerkelijk dat één van de kuipen vlak tegen de achtergevel van een kamer

woning lag.

UTRECHT +:. Grauwert REDACTIE

Begin 1994 werd er in opdracht van de provincie Utrecht op de Hoge Weide,

gelegen tussen Utrecht en Vleuten De Meern, een archeologisch onderzoek uit

gevoerd. Doel was de funderings- en grachtresten van het middeleeuwse huis

Grauwert op te sporen. Dit huis zou vanaf 1453 in leen zijn gehouden door de

gelijknamige familie van het kapittel van Oudmunster. Voor die tijd stond het

bekend als de hofstede Ter Weyde.

Het onderzoek hield boringen en oppervlakte-weerstandsmeting in. Het booron

derzoek gaf een uniforme uitkomst van zandige ldei met stukjes puin, maar in

de weerstandsmeting kwam een opvallende band van lage weerstand aan het

licht, die in het midden een ronde en een vierkante structuur van iets hogere

weerstand liet zien. Deze band komt overeen met de restgeul van de Oude Rijn.
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De ronde structuur is te regelmatig om natuurlijk te zijn en betreft waarschijn

lijk een gegraven gracht met daarin een dam of brug. De gracht meet aan de bui

tenkant 24x27 m en het daarin gelegen kasteelterrein heeft een diameter van 17

m. Het vierkant komt overeen met een gedempte sloot en heeft geen archeologi

sche betekenis.

Literatuur

• R.P. Exaltus, Weerstands- en booronderzoek naar huis Grauwert, gemeente Utrecht. RAAP-notitie 71

(Amsterdam 1994)

UTRECHT .:. Lange Koestraat C.A.M. VAN ROOIJEN

In oktober 1994 werd er ter plaatse van Lange Koestraat 39-41 een kort archeolo

gisch onderzoek uitgevoerd. De natuurlijke ondergrond bleek ter hoogte van het

grondwaterpeil, rond 30 cm +NAP, uit zand te bestaan. Naar boven toe werd de

grond steeds zaveliger en zelfs ldeiig van samenstelling. In het korte profiel (2,5

m lengte) dat bewaard was gebleven, was te zien hoe de lagen naar het noorden

toe omlaag doken. Aan de zuidzijde had zich op circa 120 cm +NAP in de ldei

een enkele centimeters dik, blauw-grijs, vegetatieniveau ontwikkeld, iets noorde

lijker lag dit niveau rond 100 cm +NAP. Boven dit oude maaiveldniveau lag een

pakket natuurlijke beige ldei dat tot 140 cm +NAP waargenomen is. Daarboven

was deze ldeilaag humeuzer en wat verrommeld en ging al snel over in de zoge

naamde 'tuingrond'.

Ter plaatse van nr 39 was de grond diep geroerd, zodat daar geen bewonings

sporen zijn aangetroffen. Op m 41 bleken nog wel restanten bewaard gebleven te

zijn. Vroege bebouwingssporen zijn niet waargenomen, hoewel in de boven

grond een enkele nde/I2de eeuwse scherf is gevonden.

Uit de 15de eeuw is er van een voorganger van Lange Koestraat 41 wel het een en

ander gevonden. ~_aa~wat funderingswerk..:var.en met name een zwart en gele pla

vuizenvloer en een haardpot met bijbehorend bakstenen haardvloertje interessant.

Achter op het perceel werd nog een 16de/17de-eeuwse kelder aangetroffen.

UTRECHT .:. Mereveld C.A.M. VAN ROOIJEN

Ten zuid-oosten van de stad Utrecht ligt Mereveld, een van oudsher agrarisch ter

rein dat deel uitmaakt van het Kromme Rijn-gebied. Dit laatste is een land

schappelijke eenheid die is bepaald door de afzettingen van de (Kromme) Rijn.

Dit gebied is archeologisch, met name vanwege de Romeinse bewoningssporen,

zeer interessant.
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Omdat er plannen waren om in Mereveld een golfbaan aan te leggen, is er in

1995 een_velc!ka~ering uit&.<:.voe0-. Vooraf werd vermoed dat dit gebied met

name in de Romeinse periode bewoond is geweest. De oostpunt van het plange

bied, dat vlak bij het oude Romeinse fort Fectio gelegen is, was om die reden al

een archeologisch meldingsgebied, maar ook in het overige deel werden neder

zettingen verwacht. In latere eeuwen is het gebied, zij het aanzienlijk spaarza

mer, eveneens in gebruik geweest. Wat deze periode betreft, ging de interesse

__________________~~~~! uit naar gegevens omtrent de locatie van de kap~!__~_g~~ur_g, die moge

lijk in dit gebied heeft gelegen.

De oosthoek van het terrein is archeologisch meldingsgebied en ligt binnen de

grenzen van de gemeente Bunnik. De melding van de plannen kwam dan ook via

de ROB bij de gemeente Utrecht terecht. Doordat verreweg het grootste deel van

de golfbaan gepland is op het grondgebied van de gemeente Utrecht, werd beslo

ten de verdere afwikkeling van het onderzoek vanuit de stad te regelen. De uit

voering was in handen van 1. Reuselaars.

In eerste instantie werd het gehele gebied, ca 64 ha, belopen en werden de gras

landen op vondsten nagespeurd. Dit in de hoop om op het land materiaal te vinden,

dat de locatie van de eronder liggende bewoningssporen verried. Deze veldverken

ning leverde weinig tastbare resultaten op, vooral omdat vondsten zich in grasland

slecht laten onderscheiden. Op basis van een serie oude vondstmeldingen en de

geomorfologische gegevens, werden vervolgens nog enige tientallen boringen

gezet. Dit om te zien of er sprake was van een (Romeinse) bewoningslaag.

In het totaal werden vier concentraties van scherven materiaal vastgesteld die op

bewoningssporen ter plaatse kunnen wijzen. Vanuit de vroege Middeleeuwen

werden nauwelijks vondsten aangetroffen.

Naast dit archeologische onderzoek werden alle van belang zijnde cultuurhisto

rische elementen in het landschap zoals oude wegen, rivierlopen en dergelijke

geïnventariseerd. Bijvoorbeeld de (oude) kerkweg is een relict van een vroegere

weg die mogelijk met de genoemde kapel te maken heeft.

Op basis van deze onderzoeken werd een archeologisch/cultuurhistorisch rap

port, een zogenaamde CHER, opgesteld. Daarin staat aangegeven wat behouden

dient te blijven, bijvoorbeeld de kerkweg, en waarmee bij de ontwikkeling van de

golfbaan rekening moet worden gehouden. Tevens zijn de plaatsen aangegeven

waar toekomstig grondwerk door archeologisch onderzoek voorafgegaan moet

worden ofeventueel een archeoloog bij de grondwerkzaamheden aanwezig moet

zijn. Op deze wijze is het mogelijk om dat deel van het bodemarchief dat vernie

tigd wordt, in ieder geval archeologisch vast te leggen.
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UTRECHT .:. Stroomstraat C.A.M. VAN ROOITEN

In 1995 vond er een korte opgravingscampagne plaats op de hoek van de Stroom

en de Kruisstraat, tevens werden in de-Kerkweg en de Stroomstraat enkele waar

nemingen bij rioolwerkzaamheden gedaan. De aandacht ging daarbij vooral uit

naar een oude loop van de Vecht en naar sporen van het Bethlehemklooster. De

vroegere geul van de Vecht is, in de vorm van de Otterstroom, op oude kaarten

nog te herkennen. Het B~~~~m~oo_~ter~ond_1..P3 gesticht ter verpleging

van de zieke nonnen van het St Ceciliaklooster. Het complex is kort na 1581 weer

afgebroken.

Het bleek dat de oude rivierloop vrij gemakkelijk in de ondergrond was te trace

ren. Aan de zuid-oostzijde van het terrein (bij de Otterstraat) werden zandafzet

tingen aangetroffen. Deze helden naar het noordwesten af en gingen daar lang

zaam in klei over. Op ca IQ m zuid-oostelijk van de Stroomstraat bestond de

ondergrond geheel uit klei. Blijkbaar is bij het onderzoek de naar het noorden

opschuivende zuidoever van de rivierloop aangetroffen, waarbij de ldeiafzettin

gen de eindfase van de actieve riviergeul markeren. De voormalige Otterstroom,

de restgeul van de Vecht, ligt ter plaatse van de Stroomstraat. Materiaal om de

geul te dateren is niet gevonden.

De oudste bewoningssporen boven de afzettingen bestaan uit muren en puin

sleuven. De haaks op elkaar aansluitende muren met een lengte van 16 en 25 m,

kunnen onderdeel van een behoorlijk gebouw of van een complex van kleinere

gebouwen zijn geweest. Gezien de I5de-eeuwse datering van het muurwerk en

de ligging ervan zullen deze behoord hebben tot het Bethlehemklooster.

De mobiele vondsten beperkten zich, naast I9de/2oste-eeuws materiaal, tot

scherven uit de I4de en I5de eeuw. De meest aansprekende vondst was een deel

van een gotische zandstenen pinakel.

Van oude kaarten is bekend dat het nonnenklooster zich aan beide zijden van de

Otterstroom uitstrekte. Het was dan ook geen verrassing dat onder de Stroom

straat en de Kruisweg ook restanten van middeleeuws muurwerk werden aange

troffen. Vlakbij de hoek met de Stroomstraat is onder de Kruisweg een diep

gefundeerde muur, parallel aan die weg, in het zicht gekomen. Verder noordelijk

is een waterput aangetroffen. Net om de hoek in de Stroomstraat is een korte,

halfronde muur aangetroffen. Dit kan een deel van een brug over de Otterstroom

zijn geweest. Daar vlakbij werd een middeleeuws riool, een slokop, aangetroffen.

Doordat dit riool naar het noorden toe nog geheel open was, kon geconstateerd

worden dat het vanaf de Stroomstraat nog IS m noordelijker lag en daarbij een

lichte bocht naar het oosten maakte. Aangenomen mag worden dat dit riool van

de hoofdgebouwen van het klooster tot de Otterstroom heeft gelopen.

Hoewel er door de archeologische waarnemingen enig zicht op de locatie van het

klooster begint te komen, is de plattegrond van het kloostercomplex nog niet te
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achterhalen. Ook pogingen om een opmeting uit omstreeks 1581 van een deel

van het ldooster die ten behoeve van de sloop gemaakt is, te koppelen aan de

archeologische vondsten is niet gelukt. Gezien de aanlegdiepte van de funderin

gen, en de geringe verstoring door de laat 19de-eeuwse huisjes die erboven heb

ben gestaan, mag worden aangenomen dat er nog veel restanten van het ldooster

onder de huizen van Pijlsweerd verscholen liggen.

UTRECHT ":., Zuidelijke binnenstad C.A.M. VAN ROOIJEN EN H.L. WYN1A

De laatstejaren is er in de zuidelijke binnenstad veel archeologisch onderzoek uitge

voerd. Met name in de jaren 1993-1997 is een aanzienlijk aantal locaties onderzocht.

Tot die tijd was het aantal waarnemingen beperkt en betrofhet kleine oppervlakten, nu

zijn enkele grote terreinen aan snee gekomen. Hoewel bij elk van deze opgravingen op

zichzelfstaande gegevens aan de vergetelheid zijn onttrokken, kunnen toch veel van de

opgravingsresultaten met elkaar in verband worde.n gebracht.

Het betreft hier een samenvoeging van de gegevens die zijn verzameld geduren

de de opgravingen op het binnenterrein achter het huis Payenborch aan de Oude

gracht; twee opgravingen aan de Vrouwjuttenhof en aansluitend die aan de

Vrouwjuttenstraat; een onderzoek op het terrein van de oude Hortus Botanicus

aan de Nieuwegracht; de opgraving op het binnenterrein van het Centraal Muse

um; twee ldeine profielen tussen de werfkelders aan het zuideinde van de Oude

gracht en enkele waarnemingen op de hoek Vaartsestraat/Catharijnesingel en bij

de Catharijnesingel 60. Ook twee korte onderzoeken bij de Pasteurstraat en het

Sterrenbos worden erbij betrold<en. Tevens zal bij de bespreking van deze gege

vens terug worden gegrepen naar enkele oudere opgravingen; met name die aan

de Twijnstraat uit 1992 (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993).

Bij elk van deze genoemde opgravingen stonden drie vragen over de vroege

Utrechtse geschiedenis centraal. De eerste en meest cruciale vraag had betrek

king op de rivierafzettingen en met name die van de oude stroomgeul van de

Rijn. Volgens de gangbare theorieën kwam de Rijn in de Romeinse tijd en de

vroege Middeleeuwen bij Tolsteeg de stad binnen. Vandaar boog hij via de Oude

gracht achter de Twijnstraat naar het oosten, om - min ofmeer diagonaal door de

stad stromend - in de huidige Kromme Nieuwegracht uit te komen. De vraag was

of deze geprojecteerde loop ook werd gestaafd door de opgravingsgegevens. De

tweede vraag had betrekking op de bewoning uit de inheems/Romeinse periode.

Zouden er bewoningssporen uit die tijd in de zuidelijke binnenstad worden aan

getroffen? De derde vraag betrof de ouderdom van een aantal sloten die in 1992

al bij de Twijnstraat waren aangetroffen. Daar werden deze sloten, bij gebrek aan

aardewerk, onder voorbehoud in de nde eeuw geplaatst, maar was dit juist?

103 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCI E UTRECHT 1994- 1995



I UTRECHT

Een oude stroomrug en komgronden

Hieronder volgt een beschrijving van de grondlagen die bij de verschillende

onderzoekslocaties zijn aangetroffen. Omwille van de duidelijkheid en het over

zicht bij deze veelheid aan gegevens, is het resultaat van deze beschrijvingen

schematisch hiernaast samengevat.

Bij de opgraving Twijnstraat (1992) bestonden de grondlagen onder het vermoe

de Romeinse vegetatieniveau grotendeels uit zand. De hoogte van dit oude maai

veld varieerde van IS0 tot 180 cm +NAP. Ook bij de opgravingen op het terrein

van de oude Hortus Botanicus en de Vrouwjuttenstraat, respectievelijk oostelijk

en noordelijk van de Twijnstraat, bestond de o~dergrond onder het vegetatie

niveau vrijwel geheel uit zandlagen. In beide gevallen reikten deze lagen tot circa

IS0 cm +NAP. Bij de opgraving Vrouwjuttenstraat lag in de noord-westhoek, op

het zand maar onder het vegetatieniveau, ook zavel. Bij de opgravingen op het

Vrouwjuttenhoflag het vegetatieniveau ook overal rond de IS0 cm +NAP, Hier

werden echter ook sporen van een restgeul (zie hieronder) gevonden. Op het

binnenterrein van het Centraal Museum reikt het zand tot 160 cm +NAP, waar

op dan het vegetatieniveau ligt.

Op het terrein achter het huis Payenborch Oudegracht 320 bestond de ondergrond

van ° tot 60 cm +NAP uit zand met wat kleilaagjes, daarbovenop lag een pal<k:et

klei. Rond de 120 cm +NAP had zich in deze klei ook een vegetatieniveau gevormd.

Bij de Vaartsestraat, net buiten de binnenstad, lag dit oude maaiveld ook rond de

120 cm +NAP. Vanaf 50 cm +NAP tot aan dat maaiveld werd de ondergrond daar

vrijwel geheel door klei gevormd. Alleen lag er, min of meer oost-west georiën

teerd, tot vlak tegen het vegetatieniveau aan, een smalle zandrug.

Eveneens buiten de binnenstad, bij de Pasteurstraat op het voormalige AZU-ter

rein, bleek de ondergrond weer volledig uit zandafzettingen te bestaan. Bovenop

deze lagen heeft zich rond de 140 cm +NAP het vegetatieniveau gevormd.

Bij Catharijnesingel 60 werd het vegetatieniveau rond de IlO cm +NAP waarge

nomen. De klei vormde daar een pakket tussen 50 cm +NAP en het genoemde

maaiveld.

Al deze waarnemingen bij elkaar gevoegd, leveren het beeld op van een stroom

rug in het zuidelijkdeel van de binnenstad (en iets daarbuiten), die naar het noor

den toe overgaat in een gebied waar kornldei is afgezet. Richting het zuidwesten,

bij de Vaartsestraat, is ook sprake van dergelijke klei. De smalle zandrug aldaar

is een relict van prehistorische stroomafzettingen, die al ver voor de vorming van

het vegetatieniveau door kleisedimentatie zijn ingekapseld. De eerder genoemde

stroomrug ligt globaal oost-west door de zuidelijke binnenstad.

Hoe deze stroomrug zich verhoudt tot de zandpakl<etten die ook bij het Geerte

bolwerk (1986) en de Tuinstraat (ABKGU 1988) zijn gevonden, is nog niet dui

delijk. Het is mogelijk dat dit zand, via de westzijde van het huidige Duitse Huis

(waarneming 1996) aansluiting vindt bij de oeverwal die in het zuidwestelijke
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deel van de opgraving aan de Mariaplaats (1994-1996) is aangetroffen.

In de zandlagen van de opgraving langs de Vrouwjuttenstraat, op het binnenter

rein van het Centraal Museum en (in retrospectief) ook die van de opgraving aan

de Twijnstraat (1992) bleken zogenaamde 'forsets' aanwezig te zijn. Aan de hand

van onder andere deze 'lijntjes' is de stroomrichting van het water gedurende de

sedimentatie van het zand vast te stellen. Het bleek dat de stroomrichting, in

tegenstelling tot de tot nu toe veronderstelde zuidwest-noordoost richting, min of

meer oost-west moet zijn geweest. Dat houdt in dat de hiervoor besproken

stroomrug in de zuidelijke binnenstad gevormd is door een oost-west stromende

rivier. De riviergeul die in 1970 onder de Willem Arntzstichting is aangetroffen,

en waarop alle theorieën deels gebaseerd zijn, behoorde tot deze oost-west stro

mende rivier. In 1994 en 1995 is bij het onderzoek op de Vrouwjuttenhof ook

een restgeul van een rivier gevonden. Bij de opgraving in 1995 werd de zuidelij

ke oeverwal en een deel van de met klei opgevulde restgeul opgegraven, terwijl in

1994 de noordzijde van de geul is aangetroffen. Boven geul en oever had zich het

vegetatieniveau ontwikkeld, waarop weer zavelige klei was afgezet.

De Romeins-inheemse periode

Bij alle in de inleiding genoemde opgravingen (en ook vrijwel alle in het verleden

uitgevoerde onderzoeken in de zuidelijke binnenstad) is een grijs/blauwe laag

aangetroffen. Dit zogenaamde vegetatieniveau varieert enigszins in dikte en in

kleurintensiteit.

Een vegetatieniveau ontstaat door een langdurige begroeiing -en soms ook door

bewerking- van een oud maaiveld. Een dergelijke laag ontwikkelt zich in tiental

len tot honderden jaren. Soms wordt dit niveau iets verdikt door een enkele tus

sentijdse kortstondige sedimentatie periode. In zandgrond heeft een oud maai

veld meestal een vaal-grijze kleur, mede omdat de uitspoeling daar groot is. In

kleigrond is er minder sprake van erosie en daardoor is de kleur van de laag

meestal intenser. Omdat deze laag de klei een doffe glans heeft, wordt dan ook

wel eens de term laklaag gebruikt.

In de zuidelijke binnenstad was dit fenomeen bij de opgravingen telkens weer

vast te stellen. Op de oude verlande stroomrug was het vegetatieniveau vaal-grijs,

terwijl in de komklei een donker grijsblauwe laag was ontwikkeld. Op verschil

lende plaatsen waren restanten van doorworteling in en onder deze laag te her

kennen, meestal in de vorm van ijzeroerpijpjes die zich in de oude wortelkana

len hadden gevormd.

Het bij de opgravingen gevonden materiaal betrof in de meeste gevallen

inheems-Romeins aardewerk, maar ook wel Romeinse import. Daarnaast wer

den nog een fragment van een zogenaamde LaTène armband en de deksel van

_______.. ~en Romeins zegeldoosje gevo_nden, beide aan de Vrouwjutten~traat. Op basis

van al dit materiaal kan vastgesteld worden dat de humeuze laag in ieder geval
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gedurende een deel van de Romeinse periode in gebruik was. Bij de Vaart

sestraat en de Catharijnesingel werd geen daterend materiaal in het vegetatie

niveau aangetroffen.

Dit maaiveld uit de Romeinse periode lag over zowel de stroomrug als de kom

klei heen. Dit geeft aan dat alle eronder liggende afzettingen van voor de

Romeinse periode zijn, terwijl daar, waar deze Romeinse laag ligt, na die tijd

geen rivier meer heeft gestroomd. De bij de Vrouwjuttenhof aangetroffen geul

was dus al vóór de Romeinse periode verland.

In de Romeinse laag zijn op verschillende locaties sporen van menselijke activi

teiten gevonden. Op het terrein achter het huis Payenborch werd in de komklei,

naast een enkel kuiltje, een greppel met daarin inheems aardewerk aangetroffen.

De greppel ligt haaks op de stroomrug (het hoge deel), en zal waarschijnlijk met

de afwatering daarvan verband houden. Mogelijk heeft de greppel ook te maken

met een perceelsafscheiding uit die periode.

Tijdens de opgraving aan de Vrouwjuttenstraat werden op de beschikbare kleine

oppervlakten waar latere activiteiten niet voor verstoring hebben gezorgd relatief

veel sporen gevonden. Het betrof hier paalkuilen, standgreppels en greppels die,

gezien de oversnijdingen, tenminste drie en waarschijnlijk vier fasen van bebou

wing vertegenwoordigen. Door de vele verstoringen was het niet mogelijk om

plattegronden te reconstrueren. Ook is het onmogelijk om op basis van het

inheemse aardewerk tot een nauwkeurige datering van de bewoning te komen.

Het vele inheemse aardewerk en de LaTène armband wijzen op een vroege

(mogelijk pre-Romeinse) aanvang, niettemin is er ook Romeins importmateriaal

aangetroffen. In ieder geval kan ervan worden uitgegaan dat hier gedurende de

eerste twee eeuwen inheemse bevolking heeft gewoond.

Op het terrein van de oude Hortus Botanicus werden een greppel en enkele

(paal?)kuilen aangetroffen. In een van de kuilen lag onderin een grote natuur

stenen plaat, mogelijk een 'stiep' (een fundament voor een paal van een gebouw).

Andere overblijfselen van een bouwwerk werden echter niet aangetroffen. Het

bij deze opgraving gevonden aardewerk bestond - in vergelijking met de opgra

ving aan de Vrouwjuttenstraat - uit relatief veel Romeinse en in mindere mate

inheemse ceramiek. Het materiaal wijst op een datering in de Iste/2de eeuw na

Chr. De bewoningssporen waren op dit terrein aanzienlijk dunner gezaaid dan

bij de opgraving aan de Vrouwjuttenstraat.

Op het oude AZU-terrein, bij de Pasteurstraat, zijn de meest herkenbare sporen

uit de Romeins-inheemse periode aangetroffen. In de uitgegraven bouwput wer

den de r~st~nteE---'yan ~jnimaal één inheems-Romeinse boerderij gevonden.

Deze boerderijplattegronden bestaan gewoonlijk uit standgreppels voor de wan

den, terwijl ook de paalgaten voor de palen van de dakdragende constructie zicht

baar zijn.
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Van één boerderij werden twee parallelle greppels vrij compleet teruggevonden,

terwijl van vier paalkuilen slechts de onderste centimeters werden ontdekt. De

rest was als gevolg van de ontgrondingen verloren gegaan. De plattegrond van

het gebouw mat ca 20x6 m, terwijl de paalkuilen op 1,5 m van de standgreppels

waren ingegraven. Helaas waren er te weinig sporen over om vast te kunnen stel

len of de plattegrond van het gebouw overeenkwam met die van de inheemse

boerderijtypen in West-Nederland.

Net ten noordwesten van het gebouw werd een waterput gevonden met een wand

van gevlochten wilgentenen. Deze aan de hand van Romeinse importceramiek in

de Iste eeuw te dateren waterput was gevuld met vette klei, waarin wat bot en aar

dewerk zat.

Twee stukjes greppel, oostelijk van de eerder genoemde plattegrond, kunnen

zeer wel van andere gebouwen zijn geweest. In dat geval moeten we waarschijn

lijk aan een tweede fase van de bewoning denken.

Moeilijker te dateren zijn de inheemse (Romeinse?) vondsten die veel verder

westelijk zijn gedaan. Bij de Helfrichlaan (Kanaleneiland) werden inheems

Romeinse scherven ontdekt die tevoorschijn kwamen in enkele putjes die ten

behoeve van waterkolkjes werden gegraven. Bij de aanleg van Kanaleneiland

waren hier in de buurt ook al vondsten uit diezelfde periode gedaan, die wijzen

op bewoning van dat gebied.

Al deze gegevens schetsen een beeld van een cultuurlandschap dat in de Romein

se periode in het rivierengebied heel gangbaar was. Op de flank van een iets

hoger gelegen stroomrug van een verlande rivier hebben zich boeren gevestigd.

Doordat de inheemse bevolking niet in de directe nabijheid van een rivier woon

de en omdat men iets hoger zat, hoefde men daar niet zoveel angst voor erosie

en overstromingen te hebben.

De stroomrug met daarop de verspreide nederzettingen is oost-west georiënteerd

en ligt zuidelijk van het castellum dat zich onder het Domplein bevindt. Naar het

oosten vindt dit nederzettingenpatroon aansluiting in het Kromme Rijngebied

en naar het westen toe in het plangebied Leidsche Rijn. Daar werd bij de archeo

logische veldverkenningen ook een groot aantal nederzettingen uit deze periode

gevonden.

Na deze schets van de sporen uit de Romeinse tijd, dient hier een herbeschou

wing van twee oude opgravingsverslagen te volgen. Zowel bij de Vrouwjuttenhof

(ABKGU 1990 en Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-91) als bij de Dor

stig Harthof (ABKGU 1983) is het besproken vegetatieniveau, op basis van een

enl<ele scherf aardewerk als I2de-eeuws beschreven. In beide gevallen bleek bij

heronderzoek van de opgravingsgegevens dat deze dateringen, op basis van

andere vondsten en de stratigrafie, onwaarschijnlijk zijn. Boven dit bij deze

opgravingen als I2de eeuws gedateerde niveau lag namelijk nog een gesedimen

teerd kleipakket. In dat pakket waren van bovenaf de nde- en I2de-eeuwse kui-
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len ingegraven. In vergelijking met de resultaten van de in de buurt liggende

opgravingen zijn de beide 12de-eeuwse dateringen ook niet verdedigbaar. De

genoemde I2de-eeuwse scherven moeten volgens de hier gegeven interpretatie

dan ook als 'vervuiling' worden gezien en het vegetatieniveau als Romeins.

Post-Romeinse riviersedimentatie

Na de periode van de Romeins-inheemse bewoning is de stroomrug weer veda

ten. Of dit hier een gevolg was van de instabiele politieke situatie aan het eind

van de Romeinse periode en/of overstromingen is niet duidelijk. In ieder geval

was na de bewoningsperiode, mogelijk al aan het eind van de zde eeuw maar ver

moedelijk later, de sedimentatie weer in volle gang. Overal is bovenop het vege

tatieniveau ldei afgezet. Dit geldt zowel voor het gebied ter plaatse van de oudere

stroomrug als voor dat boven de kom. De dikte van het pakket ldei varieert tus

sen de 40 en 60 cm. Deze ldei is blijkbaar tussen de Romeinse periode en de

Iode/nde eeuw afgezet. De ldeisedimentatie boven het vegetatieniveau is overi

gens, ook alle oude opgravingen beschouwend, overal ten zuiden van het Dom

plein waargenomen. Er zijn - in retrospectief - slechts twee uitzonderingen: aan

de oostzijde van de opgraving Keukenstraat (ABKGUI985) is boven een dergelijk

oud maaiveld zand aangetroffen en bij de Twijnstraat (I99z) lag eerst zo cm ldei

bovenop het vegetatieniveau, waarboven dan zavel lag.

In een twee-fasige opgravingscampagne in juni en december 1995 tussen het

Sterrenbos en het park Nieuweroord is opvallend genoeg geen vegetatieniveau in

de natuurlijke afzettingen aangetroffen. Bij de hemelsbreed IOO m zuidoostelij

ker gedane waarnemingen bij het voormalige pand Catharijnesingel 60 was dit

niveau, tussen twee ldeipakketten in, wel duidelijk herkenbaar.

De bij het Sterrenbos waargenomen afzettingen bestonden vanaf 0 NAP gezien

uit zand, terwijl de ondergrond naar boven toe steeds ldeiiger werd. De afzettin

gen bovenin (tot 175 cm +NAP) bestonden uit zandige ldei. Verder kon worden

geconstateerd dat de ondergrond van zuid naar noord geleidelijk aan steeds ldei

iger werd.

Het lijkt erop dat hier, omdat het Romeins-inheemse vegetatieniveau ontbreekt,

in of na de Romeinse periode nog een rivier heeft gestroomd die de afzettingen

heeft achtergelaten. Over de herkomst en het vervolg van deze rivier-arm kan

alleen gespeculeerd worden.

Een vroeg-middeleeuws slotenstelsel?

Zoals in de inleiding al is aangegeven, vormde het verIdaren van een moeilijk te

dateren slotenstelsel één van de doelstellingen. Eerder waren deze sloten al bij de

Twijnstraat (1992) gevonden.

In de latere campagnes werden dergelijke sloten het duidelijkst bij de opgraving

achter het huis Payenborch gevonden. Daar werden drie parallelle sloten en een
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min of meer haakse verbindingssloot ontdekt. Qua vorm (rechte wanden, vlakke

bodem, 60-80 on breed en 60-100 cm diep) en qua vulling (egale natuurlijke

beige klei met soms onderin een vaag grijze sliblaag) zijn deze sloten vrijwel iden

tiek. Ook bij de opgraving aan de Vrouwjuttenhof werden (spaarzame) restanten

van deze sloten gevonden; daar lagen de twee sloten pal naast elkaar. Op het ter

rein langs de Vrouwjuttenstraat is slechts één zo'n sloot gevonden.

De oriëntatie van al deze sloten is vrijwel gelijk en komt overeen met een derge

lijke sloot die in 1983 bij de Dorstig Harthof werd aangetroffen. Een - voorlopig

- laatste sloot die qua vorm overeenkomt, ligt op het terrein bij de Vaartsestraat.

Vorm en vulling komen overeen, alleen de oriëntatie verschilt totaal.

Voor de sloten in de binnenstad geldt dat, voor zover is vast te stellen, deze alle

naar het oosten toe afWateren; dus niet in de richting van de Oudegracht. Het

betreft hier sloten die hoogstwaarschijnlijk primair voor de afWatering zijn gegra

ven. Dit valt af te leiden uit het feit dat de sloten in het gebied waar alleen kom

klei ligt, om de ca 5 m zijn gegraven. Op de stroomrug, waar de sloten door de

klei heen tot in het zand zijn gegraven, is de afstand tussen de sloten circa 20 ~.

In de komklei zalct het water immers helemaal niet in de bodem, terwijl dat in

het zand van de stroomrug natuurlijk wel gebeurt. Wilde men het terrein goed

ontwateren, dan waren daartoe in het kleigebied meer sloten nodig dan op de

met klei afgedekte stroomrug.

Bij vijf sloten was de oorspronkelijke 'bovenzijde' te achterhalen. In alle gevallen

gaat het om sloten die van ca IS cm boven het Romeinse niveau zijn ingegraven.

Een duidelijk vegetatieniveau is op die hoogte in het ldeipakl<et niet gezien, zodat

het erop lijkt dat de sloten in een regelmatig onderlopend (kom)gebied zijn

gegraven. Een dergelijke voortgaande sedimentatie kan het gegeven verklaren dat

de sloten weer zijn dichtgeslibd terwijl tegelijkertijd het totale maaiveld ook weer

is verhoogd. Uiteindelijk zijn bovenin dit egale kleipakket, met mogelijk de oude

greppels als lichte depressies nog herkenbaar, de IIde-eeuwse en latere sporen

ingegraven.

Bij de meeste vroeg-middeleeuwse greppels is geen oorspronkelijke bovenzijde

vastgesteld. Daar werden de sporen aan de bovenzijde afgesneden door kuilen en

sloten vanaf de IIde eeuw. Het is dus niet vast te stellen of alle sloten van een

niveau 'in' de sedimentatielaag zijn ingegraven.

Helaas is het vondstenmateriaal uit de sloten zeer beperkt. Dat is opmerkelijk,

omdat in alle sporen vanaf de (Iade) IIde eeuwen ook in die uit de Romeinse tijd

die in Utrecht worden gevonden, aardewerk zit. Uit de in het totaal enkele hon

derden meters die van deze sloten zijn opgegraven, is naast een enkel keitje

slechts één scherf gekomen. Een gegeven dat erop wijst dat de sloten stammen

uit een periode toen er niet veel bewoning (in de buurt) was. Die éne scherf

behoort tot het zogenaamde Mayen aardewerk (Mayen ligt in het Rijnland) en

dateert uit de 8ste eeuw. Een stukje bot dat uit een andere sloot kwam, heeft een
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naar kalenderjaren gecalibreerde CI4 datering tussen 659 en 777 na Chr. (95%

waarschijnlijk). Deze beide dateerbare vondsten komen onderuit twee van de vijf

hiervoor besproken sloten waarvan de bovenzijde in het beschreven kleipakket lag.

Deze sloten zijn in ieder geval post-Romeins en van voor de nde eeuw. De scherf

en de CI4-datering maken een plaatsing in de 8ste eeuw mogelijk. Ook het ont

breken van verder materiaal, de stratigrafie en de afwaterrichting maken een

datering in een vroege periode waarschijnlijk. Gezien de schaarsheid aan harde

dateringsgegevens blijft enig voorbehoud noodzakelijk en zal bij eventueel toe

komstig onderzoek extra aandacht aan de problematiek omtrent deze sloten

besteed moeten worden. Zo is het theoretisch mogelijk dat niet alle hier aange

geven sloten tot hetzelfde stelsel behoren, maar dat het om verschillende fasen

gaat. Vooralsnog wordt echter van één stelsel uitgegaan wat dan een relatiefkorte

periode van grondgebruik inhoudt.

De nde-eeuwse sporen

Bij een aantal van de hier behandelde opgravingen zijn duidelijke en goed dateer

bare sporen uit de (late?) nde en latere eeuwen aangetroffen. Vanaf die nde eeuw

is voor dit gebied dan ook continuïteit van bewoning/gebruik aantoonbaar.

Bij de Vrouwjuttenhof werden slechts enkele, moeilijk in een structuur onder te

brengen, kuilen uit de nde eeuw gevonden. Bij de Vrouwjuttenstraat was een rij

tje van drie paalkuilen de enige 'structuur' die uit die periode bewaard is geble

ven. Alle andere uit de nde eeuw overgebleven kuilen lagen te veel verspreid om

daar een verband uit te halen; erg intensief is de bewoning daar in ieder geval

niet geweest. Het genoemde rijtje paalkuilen lag haal<s op een - al besproken 

vroeg-middeleeuwse sloot. De meest zuidoostelijk gelegen paalkuil, was precies

boven die dichtgeslibde sloot ingegraven. Vermoedelijk heeft de rij palen

behoord tot een schuur, maar daar is verder niets van teruggevonden. Het is

mogelijk dat een deel van dit nde-eeuwse gebouw onder de - latere - Vrouwjut

tenstraat heeft gelegen.

Op het terrein achter huis Payenborch zijn meer sporen bewaard gebleven. Opmer

kelijk zijn twee greppels die boven en deels in dichtgeslibde oudere yoorgangers lig

gen. De twee nieuwe greppels zijn aanzienlijk minder diep en iets breder dan hun

voorgangers. Ook de vulling verschilt, namelijk veel humeuzer en bovendien zijn

deze greppels deels dichtgegooid. Aardewerk en CI4-onderzoek dateert de jongere

sloten in de nde/I2de eeuw. Het is denkbaar dat deze rrde-eeuwse sloten precies

boven hun oudere voorgangers zijn gegraven, omdat deze laatsten als lichte ~epres

sie nog herkenbaar kunnen zijn geweest. Behalve de slootjes werden er verschil

lende rrde-eeuwse kuilen gevonden die min of meer een gelijke oriëntatie hadden

als de greppels; een structuur valt daar echter niet uit te halen.

Hoewel het door de vele verstoringen moeilijk is een compleet beeld te vormen,

is de tendens wel duidelijk. De aangetroffen rrde-eeuwse sporen in de zuidelijke
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binnenstad volgen de oriëntatie van het vroege slotenstelsel. Dat is op zich niet

vreemd omdat al deze restanten van menselijke activiteiten van voor de omwal

ling van de stad stammen.

Een herverkaveling

Voordat de opgravingen van de periode 1993-1997 worden besproken, wordt ver

wezen naar die van de Twijnstraat uit 1992. Daar werd vastgesteld dat de oudste

perceleringsgrenzen, die nu in de vroege Middeleeuwen worden gedateerd,

eigenlijk tot vrij recent in stand zijn gebleven, maar waarschijnlijk wel met een

onderbreking in gebruik tussen de 8ste en nde eeuw. De resultaten van de in

1993-1995 uitgevoerde opgravingen laten, voor die terreinen, een wijziging van

de slotenjpercelering zien.

Op de Vrouwjuttenhof (eerste fase) zijn twee I2de-eeuwse sloten aangetroffen,

die haaks over de sloten uit de vroege Middeleeuwen heen liggen. Blijkbaar is de

mogelijke grensfunctie van de oudste greppel dan niet meer in gebruik Ook de

positie van andere I2de-eeuwse en latere sporen lijkt dit te bevestigen. De grens

die de oudste sloot ooit gevormd zal hebben is niet gehandhaafd, wel lijkt de

oriëntering van alle sporen gelijk te zijn gebleven. Bij de tweede fase van de

opgraving werd dit bevestigd: hier bleek de I2de-eeuwse tuinmuur parallel aan

de oude slootjes te liggen.

Bij de Vrouwjuttenstraat is een vergelijkbaar fenomeen te constateren. Daar ligt

een 13de-eeuwse sloot parallel aan zijn oudere voorganger, maar wel enkele

meters noordelijker. De 13de-eeuwse sloot ligt weer haaks over de eerder

genoemde rij nde-eeuwse paalkuilen heen. De vermoedelijke grensfunctie van

de oude sloot was in de 13de eeuw in ieder geval vervallen. De oriëntatie van de

percelering is evenwel gelijk gebleven.

Op het terrein achter Payenborch zijn de veranderingen groter. Niet alleen wij

zigt het patroon van de sloten, maar ook de oriëntatie verandert. Aan de hand van

kuilen uit de I2de eeuw is vast te stellen dat die oriëntatiewijziging toen al had

plaats gevonden. De vaak rechthoekige kuilen met daarin onder meer I2de

eeuws Andenne aardewerk houden namelijk dezelfde richting aan als alle latere

sporen. Al deze kuilen, greppels en muren geren ten opzichte van de vroeg mid

deleeuwse sloten en de nde-eeuwse sporen.

Ditzelfde was zichtbaar bij de aangetroffen ge~~_~}_~!!~J~E.?~~J?~_~~~l0~~~~g.~ ~ .__
middenas van dit gebouw lag evenwijdig aan de 13de-eeuwse en latere

begrenzingen en geert ten opzichte van de nde-eeuwse oriëntatie. Bovendien

oversnijdt de gebouwplattegrond de nde-eeuwse (en vroegere) greppels

en kuilen.

Het is zeer moeilijk de gebouwplattegrond, die herkenbaar is als een verzame

ling paalkuilen, op basis van aardewerk nauwkeurig te dateren. De meest aange

troffen soorten aardewerk zoals kogelpot en Paffrath zijn gedurende een lange
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periode geproduceerd. Niettemin lijkt het gebouw, gezien het voorkomen van

een weinig Andenne en wat ander IzdejI3de-eeuws aardewerk in de late Izde

eeuw te dateren. De sloot die het gebouw deels oversnijdt dateert uit de tweede

helft van de 13de eeuw, zodat het gebouw er toen niet meer gestaan kan hebben.

In de buurt van de gebouwplattegrond zijn nog diverse andere kuilen met Izde

eeuws aardewerk gevonden. Daarbij is onder andere een vrijwel gaaf Pingsdorf-

____________________ P_~!L~.!~~~E~<:È:~t~2J~L~~~~~.:

Het meest bijzonder is echter de vondst van een zogenaamd 'bisschopsmuntje',

een muntsoort waarvan er maar een enkele exemplaren in Utrecht bekend zijn.

Dit muntje is geslagen onder het bestuur van bisschop Koenraad van Zwaben

, ,__... , 1I_~Z~i~2:~~_2_2L

De plattegrond van het gebouw is opmerkelijk, namelijk 'boot'vormig, met een

mogelijke uitbouw. Het gebouw is ca zo m lang geweest, terwijl de breedte

varieerde. In het midden was de ruimte tussen de palen zo'n 4 m en aan de uit

einden z en 3 m breed. Het is dan ook een lang en smal gebouw geweest. Hier

bij moet wel bedacht worden dat de palen de dakconstructie gedragen zullen heb

ben, en dat de wanden mogelijk verder naar buiten stonden.

Gebouwplattegronden met gebogen wanden komen in de Middeleeuwen veel

vuldig voor. Hoewel de uitvoering varieert, zijn er voorbeelden bekend uit de 8ste

tot en met de 13de eeuw. Parallellen uit de Izde eeuw, die vooral van de zand

gronden bekend zijn, zijn dubbel zo breed bij een gelijke lengte; het hier gevon

den gebouw is dus erg smal.

Gezien de lengte-br'eedte verhouding en de ligging ver van de gracht af, gaat het

hier vermoedelijk om een schuur. Bijzonder blijft het echter, omdat vrijwel com

plete plattegronden in Utrecht zeldzaam zijn. Latere bouw- en graafactiviteiten

hebben de plattegronden van houten gebouwen meestal sterk verstoord.

Een vroegstedelijke ontwikkeling

Wat de percelering op de onderzochte terreinen in de binnenstad aangaat, lijkt

het erop dat de mogelijk nog aanwezige dip boven de vroeg-middeleeuwse sloten

in de nde eeuw weer is gebruikt als afwatering en begrenzing. Daarna is het

greppelsysteem in de Izde eeuw, waarschijnlijk vanwege een nieuwe percelering,

in een groot deel van het gebied gewijzigd.

Het is denkbaar dat de veranderingen met de aanleg van de stadsbuitengrachten

(kort na nzz) of, nog waarschijnlijker, het aanleggen van de zuidelijke Oude

gracht (kort voor nZ7) te maken hebben. De nieuwe indeling is bij die wijzigin

gen blijkbaar op de nieuwe wateren afgestemd.

Opmerkelijk is dat bij de opgraving aan de Twijnstraat is vastgesteld dat de ver

moedelijk vroeg 8ste-eeuwse sloten, hernieuwd in de nde-eeuwse perceelsgren

zen, tot in de sub-recente tijd als grens zijn gehandhaafd. In dat gebied hebben

we echter te maken met een pre-stedelijke bevolkingsconcentratie. Blijkbaar zijn
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de daar toen gangbare grenzen later (na n22) in het stadsgebied gehandhaafd.

Dat juist uit dit gebied enkele termen van oude ontginningen ('Eng' en 'Brink')

overgeleverd zijn, zal geen toeval zijn.

In die delen waar geen pre-stedelijke bewoning was - zoals in het kleigebied ach

ter huis Payenborch - kon men de grenzen tussen de percelen blijkbaar gemak

kelijker aanpassen aan de nieuwe infrastructurele werken.

Geen rivierbocht?

Aan de westzijde van de Oudegracht, bij het huisnummer 393, zijn bij de restaura

tie van de werfkelders enkele stukken grondprofiel in het zicht gekomen. Hoewel

het om ldeine, korte stukjes gaat, was de grondopbouw goed waar te nemen. De

profielen leveren interessante informatie op over de bocht in het zuideinde van de

Oudegracht. Tot nog toe werd deze kromming meestal als een deel van een oude

rivierloop gezien. Aangezien het hypothetische vervolg van deze geul, zoals hier

voor al is aangegeven, niet heeft bestaan, kan ook de bocht zelf nauwelijks die van

een riviergeul zijn. Gecombineerd met de gegevens van de Twijnstraat blijken

beide zijden van de gracht te bestaan uit horizontale afzettingen, met bovenop een

dik ldeipald<et. Op die ldei zijn zowel aan de oostzijde als aan de westzijde vloeren

van nde/I2de- en 13de-eeuwse bewoning aangetroffen. Niets wijst hier op een

riviergeul uit de (post)Romeinse tijd. Het is dus vrijwel zeker dat dit zuidelijkste

stulge van de Oudegracht tegelijk met de rest van de Oudegracht (Tolsteegzijde)

gegraven is. De bocht kan zijn ontstaan als gevolg van erosie van dit kanaal, bij

voorbeeld door water dat via de (Kromme) Rijn de stad aan de zuidzijde binnen

kwam. Dit water zal geen moeite hebben gehad om in de buitenbocht (de westzij

de) het zand van de oude stroomrug weg te slijpen en zo het ldeipald<et te onder

mijnen. De oever aan die zijde moet dan ook steil zijn geweest. De andere zijde

was als gevolg van afzettingen in de binnenbocht glooiender. Dat de oudste afzet

tingen in deze binnenbocht uit de I2de eeuw stammen is in overeenstemming

met het gegeven dat ook dit deel van de gracht in origine gegraven is.

Latere stedelijke ontwikkelingen

Het terrein achter het huis Payenborch is eigenlijk altijd binnenterrein geweest.

Dit was ook de reden waarom vele van de vroege sporen daar goed bewaard zijn

gebleven. Lang zijn de binnenterreinen, van met name de grachtenpanden,

onbebouwd gebleven. Toch hebben ook her en der vroege bouwactiviteiten

plaatsgevonden. Dit b~~enterr~n is daarv.an een fraai voorbeel~. _

De oudste restanten van een stenen gebouw bevinden zich in de noordoost-hoek

van het opgravingsterrein, waar een ldein stulge van een stevige 14de-eeuwse

spaarboogfundering gevonden is. Daar was ook een stortkoker van een voor

Utrechtse begrippen grote beerput gemetseld. In deze put, met een doorsnede

van ruim 3 m, zat een grote verzameling Isde- tot 17de-eeuws aardewerk. De put
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en de muur hebben waarschijnlijk behoord tot de achterbouw van een groot (?)

middeleeuws huis op de hoek van de (verdwenen) Payenborchsteeg en de Lange

Nieuwstraat. Dit grotendeels nog bestaande huis was al eerder bouwhistorisch

onderzocht, waarbij inderdaad middeleeuwse sporen zijn aangetroffen. Helaas

zijn de nu gevonden restanten te bescheiden om een goed aanvullend beeld te

schetsen.

Aan de zuidzijde van de verdwenen Payenborchsteeg is een rij kameren terug

gevonden, dat wil zeggen dat de uitbraaksleuven en soms enkele vlijlagen van de

funderingen van deze ldeine huisjes zijn aàngetroffen. De kameren, van gemid

deld 4,SX4 m, zijn in één keer gebouwd. Dit valt op te maken uit de aaneenge

s.loten restanten van de funderingen, maar ook aan de positie van de haarden in

de kameren. Deze hebben rug aan rug gelegen, zodat om de andere tussenmuur

een dubbele haard was gemetseld. Het gebruikte steenformaat wijst op bouw in

de 14de eeuw. Ook de vondst van een 14de- ofvroeg 1sde-eeuwse haardpot bij één

van de haarden wijst daarop.

Aan de noordzijde van de steeg zijn ook kameren gebouwd. Daarbij is een deel

van de woning op de hoek met de Lange Nieuwstraat betrokken. De grote beer

put van dat huis is daarbij onder de vloer van een van de kameren komen te lig

gen. Deze huisjes ten noorden van de steeg zijn vermoedelijk niet in één keer

aangelegd. Dit is te zien aan de sprongen in de gevellijn en de wat minder gelijk

matige opzet. Het rijtje is vermoedelijk ergens in de 1sde eeuw gebouwd.

Tussen de twee rijen kameren in lag de Payenborchsteeg, genoemd naar het

geslacht Paye. De oudste vermelding van deze steeg stamt volgens Van der

Monde uit 1488. Van dit steegje, dat op oude kaarten nog te herkennen is, zijn

stukken bestrating en een gootje teruggevonden. Onder de straat lag een aantal

gemeenschappelijke beerputten. Het is bekend dat in dergelijke steegjes een

poepdoos voor algemeen gebruik stond; dat zal dus ook hier het geval zijn

geweest. De sloopdatum van de kameren langs het steegje is onbekend. Rond

r860 stonden er, blijkens kadastrale kaarten, aan de noordoost-zijde in ieder

geval nog drie, de anderen waren toen vermoedelijk al gesloopt.

Een zeer bijzondere vondst op het terrein achter huis Payenborch is de ontdek

king van (vermoedelijk) een mikweh.Een mikweh is een joods ritueel bad, dat

door de gelovigen gebruikt wordt om zich te reinigen voor de gebedsdienst. Voor

een mikweh is het noodzal<elijk om een natuurlijke watertoevoer te hebben,

laaanwater is uit den boze. Gezien de vertikale kokers die in de muur zijn inge

metseld en van waaruit openingen naar de badruimte gaan, kwam de watertoe

voer via hemelwater. Door een open verbinding met het grondwater kon het

teveel aan regenwater op natuurlijke wijze worden afgevoerd en was er in tijden

van droogte grondwater beschikbaar.

Het badhuis, dat gezien het metselwerk van rond r800 dateert, bestaat uit een

toegang, een ldeine ldeedruimte en de badruimte zelf.

II9 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 1994- 1995



I UTRECHT

Historisch onderzoek leert dat het joden pas vanaf 1788 weer was toegestaan om

in de stad Utrecht te wonen en vanaf1789 mochten zij weer gebedsdiensten hou

den, mits het onopvallend gebeurde. De eerste synagoge in Utrecht, aan de

Springweg, stamt dan ook uit 1792. Het heeft er alle schijn van dat het hier

gevonden badhuis een 'schuil-mikweh' was, die gelegen op het binnenterrein

aan het zicht onttrokken was.

Het lijkt aannemelijk dat de mikweh is gebouwd voordat de synagoge aan de

Springweg in gebruik was, maar nadat de joden zich weer binnen de stad moch-

o ten vestigen. Als dit juist is, dan moet het bouwwerk tussen 1789 en 1792 wor

den gedateerd, iets wat op bouwkundige argumenten ook goed mogelijk is. De

mikweh is in het bouwplan ingepast en op het binnenterrein bewaard gebleven,

alwaar het te bezichtigen is.

Op het terrein langs de Vrouwjuttenstraat is weinig van de bebouwing terugge

vonden. Toch heeft daar tot in de jaren zestig een hele rij woningen gestaan.

Deze zijn echter zeer grondig gesloopt, zodat weinig bewaard is gebleven. Wel is

een pakket lemenvloeren van enkele laat 13de- en 14de-eeuwse woningen aange-

o troffen. Deze vloeren lagen boven de eerder besproken sloot met de 13de-eeuwse

vulling. Blijkbaar was in de late 13de eeuw deze sloot niet meer in gebruik als ont

watering en/of perceelafbakening en overbouwd met woningen. Dit houdt dan

waarschijnlijk verband met de aanleg van de Vrouwjuttenstraat; de huizen ston

den daar immers langs.

Volgens Van der Monde wordt de Vrouwjuttensteeg voor het eerst in 1326

genoemd. De Vrouwjuttenbrug (Pons dominae Juttae) staat al in 1289 vermeld.

Het is dus alleszins waarschijnlijk dat deze straat aan het eind van de 13de eeuw

al bestond. De demping van de sloot en de bouw van de huizen (vloeren) is daar

mee in overeenstemming.

Parallel aan de straat is een perceelsmuur aangetroffen. Het gaat hier om een

14de/1sde-eeuwse tuinmuur van een grachtenpand, die tevens de achtergrens

van de huisjes langs de Vrouwjuttenstraat zal hebben gevormd. Ten noorden van

deze muur lagen de funderingsresten en de gaten van de gesloopte kelders van

de huizen aan de Vrouwjuttenstraat. Ook bevinden zich daar vrijwel alle beer- en

waterputten van de woningen langs de Vrouwjuttenstraat. Ten zuiden van de

muur bevinden zich alleen bij de Lange Nieuwstraat en de Vrouwjuttenhof put

ten: ook daar hebben dus huizen gestaan. Bij de Lange Nieuwstraat bleken deze

compleet weggesloopt te zijn, terwijl bij de Vrouwjuttenhof enkele funderings

sleufJes van kameren zijn aangetroffen.

Het onderzoek op het binnenterrein van het Centraal Museum leverde min of

meer de verwachte gegevens op. Uit de IIde/12de eeuw werden enkele (paal)kui

len gevonden. Helaas was door latere activiteiten zóveel verstoord dat er geen

goed overzicht meer was te verkrijgen.

De meest in het oog springende vondsten waren de restanten van het Agnieten-
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ldooster. Van dit complex, waar de huidige dubbel-kapel en de gotische vleugel

van het museum nog restanten zijn, werd de oudste kerk gevonden. Dit kapelle

tje moet rond 1420, de stichtingsdatum van het ldooster, zijn gebouwd. Het

gebouw heeft tot het begin van de 16de eeuw als kapel gefunctioneerd; toen werd

de dubbel-kapel gebouwd, en verviel de kerkelijke functie van het gebouw. Het

oude kapelletje is nog als stal en als jongensslaapzaal van het stadsambacht-kin

derhuis in gebruik geweest en waarschijnlijk pas voor de bouw van het Centraal

Museum gesloopt. De kapel ligt met het koor op het zuid-oosten georiënteerd en

wijkt daarin duidelijk af van bijvoorbeeld de Nicolaaskerk. In de kapel lagen een

tiental begravingen en wat lmekellcuilen met herbegraven skeletten. De conserve

ring van de skeletten was erg slecht, wat vermoedelijk is veroorzaalct door de zan

dige ondergrond waardoor uitloging van de botten snel heeft kunnen plaatsvinden.

Buiten de binnenstad, in de bouwput aan de Pasteurstraat, bleken ook nog spo

ren uit de late 13de en vroege 14de eeuw te traceren. Haaks op de stadsbuiten

gracht is een sloot aangetroffen die, gezien het daarin aangetroffen aardewerk,

aan het eind van de 13de eeuw moet zijn dichtgeraakt. Ten zuiden van die sloot

werd een afvalkuil met veel puin gevonden. Tussen dat puin zat behalve aarde

werk ook een aantal plavuisjes, waarvan er één versierd is. Al dit materiaal is rond

13°0-1325 te dateren. Uit dezelfde periode is ten noorden van de eerder genoem

de sloot een handvol paalkuilen gevonden, mogelijk van een schuur. Er is echter

te weinig van over om iets over de structuur te kunnen zeggen.

Verder westelijk is de fraaiste vondst uit deze bouwput gedaan. Daar werd een

zeer degelijke, rond gemetselde waterput gevonden. Onder de grondwaterlijn

bleek deze put uit met pennen aan elkaar gekoppelde, dild<e eiken planken te

bestaan. Dendrochronologisch onderzoek aan de jaarringen van het hout geeft

een datering voor deze constructie tussen 1298 en 1303. Op deze houten 'ton' lag

een verbrede rand van secundair verwerlct scheepshout, waarop een stenen put

was gemetseld. Deze opbouw bestond uit taps gevormde stenen, zodat een fraaie,

strakke ronde put kon worden gemetseld. De doorsnede van de put meet 160 cm.

De tapse stenen meten 30x7,5 cm terwijl de breedte ervan verloopt tussen de 15,5

en 7,5 cm. In de put werd de roodzandstenen bovenrand gevonden die daar blijk

baar met de sloop in terecht is gekomen en die het fraaie karakter van deze put

benadrukt. Aan slijtagesporen was te zien dat sommige delen van de putrand

intensiever gebruilct moeten zijn dan andere.

Bij nader onderzoek bleek de rand van een oude zandstenen sarcofaag te zijn

gemaal<t. Aan de onderzijde van de meeste stukken is nog de zogenaamde frijn

slag te herkennen. Bijzonder is dat ook nog twee laomstaven en een kruis zicht-

___________~~~.E~~E.:_1i~~geheelwijst erop dat de sarcofaag in het midden van de I2de eeuw

is vervaardigd en anderhalve eeuw later tot putrand is verwerlct.

Behalve de rand lag er ook het nodige aardewerk uit de eerste helft van de 14de

eeuw onder in de put. Hieruit valt op te maken dat de put rond het midden van
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de I4de eeuw moet zijn gesloopt en dichtgegooid.

Het lijkt erop dat de put hoorde bij het oudste Duitse huis. Dit ldoostercomplex

heeft ergens in de buurt van de nu besproken bouwlocatie gelegen. De uitvoering

van de waterput en de datering van de sloop ervan maken dit aannemelijk: een

dergelijke sjieke waterput past goed bij het complex van deze rijke ridderorde.

Ook het ~egevendat de Duitse orde in 1345 de oude locatie verliet en zich binnen

de singels op hun huidige plaats vestigde, sluit perfect aan.

Het is mogelijk dat niet alleen de waterput, maar ook de afvalkuil met tegels bij

het complex heeft gehoord. De plavuizen in de afvalkuil vormen een aanwijzing

voor fraaie mozaiëkvloeren die veel in kerkelijke gebouwen worden gevonden.

Dit alles doet vermoeden dat de veel gezochte locatie van het eerste Duitse Huis

in Utrecht in het zicht is gekomen.

Bij al deze opgravingen zijn relatief weinig mobiele vondsten gedaan, niettemin

zijn enkele tastbare 'juweeltjes' het vermelden waard.

Tot de topvondsten behoren de fragmenten van een prachtige zandstenen schoor

steenfries die in een put op het terrein achter het huis Payenborch zijn g~_~ond_en_.__,

Deze fragmenten zijn onderdeel van een grote schouwversiering die uit drie delen

heeft bestaan. Het stuk, waarvan in het Centraal Museum completere parallellen

zijn, wordt op stilistische kenmerken gedateerd rond 1520. Als maker wordt 'de

omgeving van de Meester van de Stenen Vrouwekop' genoemd.

Uit een afvalkuil met veel I6de- en I7de-eeuws aardewerk komt een zeer fraai

spaarvarken. Dit sympathieke beestje is gemaakt van witaardewerk en geel gegla-

zuurd. Kenmerkend is dat er maar drie pootjes zijn aangebracht, dit vanwege de

stabiliteit. Replica's hiervan zijn in Rondom, op het Domplein, verkrijgbaar.

Een fraaie collectie majolica aardewerk uit de late I6de eeuw is gevonden in een

afvalkuil aan de Vrouwjuttenhof. Zeer fraai beschilderd is het kommetje met

daarin de zin 'eert godt vooral'. Behalve deze majolica is er ook een versierde

vuurklok aangetroffen. Deze sjieke stolp om het vuur 's nachts mee af te dekken,

dateert eveneens uit de late I6de-eeuw. De voormalige eigenaren van dit luxe aar

dewerk moeten langs de Oudegracht gewoond hebben. Het aardewerk is ver

moedelijk in een beerput gegooid en vervolgens, na het volraken en leeghalen

daarvan, op het achterterrein gestort.

Een dergelijke complete vuurklok was al eens aan de Oudenoord (1984) gevon

den en recentelijk is op het binnenterrein van het Centraal Museum ook weer

een exemplaar aangetroffen.

Als laatse vondstmelding wordt de inhoud van een put aan de Vrouwjuttenstraat

genoemd. Daarin is een aantal laat I9de- en vroeg 20ste-eeuwse pijpen gevonden

die op verschillende wijzen versierd waren. Blijkbaar heeft hier een roker met

een aparte smaak gewoond die deze fraaie pijpen heeft verzameld, iets wat nu bij

de opgraving is herhaald.
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UTRECHT .:. Agnietenkapel TJ. POT

Van ander allooi dan de hierboven behandelde zalzen zijn de menselijke skelet

ten die op het binnenterrein van het Centraal Museum werden gevonden. Hoe

wel er in gevoelsmatige zin over te twisten valt, behoort menselijk gebeente even

als aardewerk tot de categorie materiële vondsten en bevat als zodanig informa

tie. Op historische en ook archeologische gronden zijn de begravingen (bij het

Nicolaas'kerkhof!) tussen 1420 en 1520 te dateren en het gaat in dit geval ver

moedelijk om nonnen die in het ldooster verbleven. Op diverse plaatsen werden

de skeletten in situ aangetroffen, een enkele keer in (de resten van) een doods

kist. Maar 'er waren ook een paar kuilen waarin enkele eens opgegraven stoffelij

ke resten collectief werden herbegraven.

Het gebeente verkeerde door verwering in slechte staat. Het was mogelijk een

aantal skeletten in het veld vrij te prepareren. Onder het nodige voorbehoud kon

aan de beldzens ontleend worden dat er inderdaad van vrouwen sprake was. Waar

mogelijk werd de lichaamslengte bepaald. In zeven gevallen kon vanaf het sche

deldak tot aan het hielbeen worden gemeten, de lengtes varieerden van 1,60 tot

1,85 m met een gemiddelde van 1,75 m. Ook bij andere skeletten kon een derge

lijke lengte worden gereconstrueerd: vergeleken met de gemiddelde grootte van

19de-eeuwse recruten gaat het om nonnen met een flink postuur.

Bij het behoedzame lichten, transporteren en vooral reinigen van het bot bleek

pas echt hoe slecht het met de kwaliteit van de beenderen gesteld was. Met name

de (fragmenten van) beldzens en schouderbladen vervielen vrijwel geheel tot

gruis, evenals tal van andere botten. De lange pijpbeenderen en ook de schedels

kwamen er relatief goed vanaf, zij het dat de laatste veelal in talloze fragmenten

waren gebroken. De gebitten, voorzover bewaard, verkeerden in een goede staat.

Alvorens die nader te onderzoeken, werden de beschikbare voorhoofds- en rots

beenderen geraadpleegd. Die wezen morfologisch meer op vrouwelijk dan op

mannelijk, ze spraken het eerder geuite vermoeden ten aanzien van het geslacht

in ieder geval niet tegen.

Voor zover behouden konden de sterk gefragmenteerde kaken redelijk gere

construeerd worden. Ontwildzeling en doorbraalz van het gebit verlopen behou

dens enige biologische variatie volgens vaste tijdspatronen. Gedurende de func

tionele periode ondergaan tanden en kiezen diverse invloeden zoals slijtage en

aantasting. Het kauwapparaat neemt dus gedurende het leven voortdurend infor

matie op. Dat komt tot stilstand op het moment van de dood. Uit de dan statisch

geworden situatie kan de doorlopen dynamiek afgeleid worden en daarmede de

bereikte leeftijd. Slaat de dood vóór het 18de levensjaar (doorbraak verstandskie

zen) toe, dan kan de leeftijd (van 0 tot 18 jaar) bij overlijden eenvoudig uit het

doorbraakstadium van het gebit worden afgeleid. Is het gebit eenmaal voltallig,

dan worden andere criteria gehanteerd, vooral de slijtage (attritie) van de kiezen.
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Hoe meer slijtage, hoe ouder het individu is geworden. Met de nodige voorzich

tigheid kan zo de leeftijd bij het overlijden worden geschat.

Van de aangetroffen 17 individuen is bij 16 voldoende gebitsmateriaal behouden

gebleven om de leeftijd bij overlijden te schatten. Van deze vrouwen (en één

man?) overleden er vier tussen de 18 en 25 jaar, drie tussen de 25 en 35 jaar, vier

tussen de 35 en 45 jaar en tenslotte zes tussen de 45 en 55 jaar of wellicht wat

ouder. Om het begrip 'schatten' te benadrukken zijn ruime leeftijdscategorieën

in acht genomen. De gemiddelde leeftijd bij de dood zal omstreeks 40 tot 45 jaar

bedragen hebben. Hoe jong dit volgens de huidige maatstaven ook lijken moge

is dat voor de 15de eeuw een nogal hoge leeftijd indien die vergeleken wordt met

gemiddelden van identiek onderzochte en gedateerde populaties van gewone

begraafplaatsen. Een verklaring daarvan zou kunnen zijn dat het hier - de popu

latie is overigens wel erg klein en heeft: derhalve weinig zeggingskracht! - om een

besloten en min of meer elitaire gemeenschap gaat.

Er zijn talloze bijzonderheden in de gebitten op te merken, waarvan slechts enke

le worden vermeld. Bij twee van de individuën zijn in de vorm van gepronon

ceerde richels groeistoornissen in het glazuur van de tanden op te merken. Der

gelijke 'hypoplasieën' reflecteren een stofWisselingsstoornis van het individu

(ziekte, ondervoeding) gedurende de vorming van dit glazuur. In sommige pop

ulaties worden ze veelvuldig aangetroffen. De situering van deze 'littekens' in het

glazuur is tot de leeftijd bij hun ontstaan te herleiden. In beide voorliggende

gevallen zal dat omstreeks het derde levensjaar geweest zijn. Het vrijwel identie

ke beeld bij twee individuën kan overigens alleen maar toevallig zijn!

Er is weinig cariës (tandbederf) op te merken en dan nog vooral bij de oudere

individuen. In een tijd waarin de introductie van suiker nog ver in het verschiet

lag is dat niet verwonderlijk en in overeenstemming met andere onderzoeksre

sultaten. Bij enkele kiezen is de cariës tot aan de 'zenuwkamer' voortgeschreden

en dat heeft: tot wortelpunt- c.q. kaakontstekingen geleid. Er gingen ook wel kie

zen gedurende het leven verloren, hetgeen zich vooral weer bij de oudere indivi

duën voordoet. Bij die weinige cariës in deze populatie zal dat vooral het gevolg

zijn geweest van extreme attritie, waarbij de 'zenuwen' werden opengelegd en de

kiezen vervolgens via een wortelontsteking werden uitgestoten. Of daaraan een

'kiezentrekker' te pas is gekomen is twijfelachtig en er is dan ook heel wat pijn

geleden.

De meeste gebitten vertonen meer of minder tandsteen, soms in de vorm van

dikke korsten. Dat weerspiegelt niet alleen een gebrek aan mondhygiëne in die

tijd maar zal door het daarmee gepaard gaande chronisch ontstoken tandvlees

ook tot gevolg hebben gehad dat dit bij een onderlinge conversatie niet onge

merkt zal zijn gebleven.
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UTRECHTjVLEUTEN-DE MEERN .:" Leidsche Rijn S.G. VAN DOCKUM

Op 19 juli 1994 werd door het provinciaal bestuur van Utrecht het inventarisatie

en waarderingsonderzoek van de VINEX-locatie Vleuten-De Meern gepresen

teerd (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993) aan de wethouders

van Utrecht, Vleuten-De Meern en Harmelen. Door diverse sprekers werd gewe

zen op de nu tijdig gerealiseerde inbreng van archeologische waarden in de plan

vorming en op het belang van behoud en inpassing van archeologische waarden.

In vervolg op de inventarisatie en waardering is in nauw overleg met de gemeen

te-archeoloog van Utrecht een selectie van behoudenswaardige terreinen

gemaald. Deze terreinen zijn door het projectbureau Leidsche Rijn opgenomen

in het masterplan Leidsche Rijn. Door de gemeenten Utrecht en Vleuten-De

Meern zijn deze gegevens in samenspraak met de ROB verwerkt in een Cul

tuurhistorische Effectrapportage (CHER). In deze rapportage komen naast de

archeologische, ook de bouwhistorische en historisch-geografische waarden aan

de orde.

Voor twee terreinen in De Meern is een voorstel voor wettelijke bescherming

voorbereid. Het betreft een nederzetting uit de midden en/of late Bronstijd en

een voorstel tot uitbreiding aan de oostzijde van het wettelijk beschermde castel

lum-complex op de Hoge Woerd. Ook vier andere locaties (twee inheems

romeinse nederzettingen, één mogelijk militaire nederzetting uit de Romeinse

tijd en een vroeg-middeleeuwse nederzetting) komen mogelijk voor wettelijke

bescherming in aanmerking.

Literatuur

• H.L. de Groot (red.), Cultuurhistorische Effeetrapportage Leidsche Rijn (Utrecht 1995)
• H_F.A. Haarhuis en E.P. Graafstal, Vleuten-Harmelen; een archeologische kartering, inventarisatie

en waardering. RAAP-rapport 80 (Amsterdam 1993)

VLEUTEN-DE MEERN .:. Haarpad REDACTIE

Door vrijwilligers van de AWN-werkgroep Vleuten en de Historische Vereniging

Vleuten De Meern Haarzuilens werd in vervolg op een campagne in 1994 ook in

1995 een veldkartering (AAI) uitgevoerd rond het zogenaamde Haarpad in Haar

zuilens. Het gebied maakt onderdeel uit van de Randstadgroenstructuur en zal

over enige jaren opnieuw ingericht worden. De provincie Utrecht acht het

behoud van archeologische waarden in dit gebied van belang, maar het ontbral<

aan duidelijke gegevens die een rol kunnen spelen bij de planvorming. In deze

leemte is nu voorzien.

Het Haarpad liep ooit van de kerk in Vleuten tot aan het oude dorp De Haar,
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nabij het huidige kasteel. Het ligt globaal op het hoogste deel van een noordelij

ke uitloper van de stroomrug van de Rijn. In een zone van 50 tot 200 m ten zui

den van het pad is een achttal concentraties van IJzertijd-aardewerk gevonden.

Daartussen werd ook Romeins materiaal aangetroffen.

Systematisch veldonderzoek leverde grote hoeveelheden scherven uit de vroege

Middeleeuwen op. Ook een gouden muntje met als opschrift 'Dorestat Fit' werd

zo van een ald<er geplukt. Het muntje stamt uit de tijd van koning Dagobert. De

bewoning op deze plek houdt na de 9de eeuw op, wat misschien samenhangt

met de invallen van de Noormannen. Uit de Merovingische tijd zijn twee neder

zettingen geconstateerd. Uit de late Middeleeuwen kon een 250 meter lang

bewoningslint geïnventariseerd worden. Het Haarpad deed toen dienst als kerk

pad en ook veel bewoners van de in deze omgeving gelegen ridderhofsteden

maakten gebruik van de weg.

Literatuur

• E.P. Graafstal, Archeologische kartering Vleuten-Haarzuilens, campagnes 1994-1995: Haarpad en omgeving

(Utrecht 1995)
• J.H.J. Joosten, 'Het Haarpad en een opzienbarende vondst', Historische Vereniging Vleuten De Meern

Haarzuilens 14 (1994), 4, 88-94

VLEUTEN-DE MEERN .:. Hoge Woerd S.G. VAN DOCKUM

Enige jaren geleden is door de stichting RAAP een onderzoek uitgevoerd naar

ondermeer de westelijke begrenzing van het castellumcomplex op de Hoge

Woerd in De Meern. Het onderzoek vond indertijd plaats in het kader van een

aanvraag voor een vergunning voor de aanleg van een rondweg aan de westzijde

van het wettelijk beschermde castellumcomplex. In 1994 werd opnieuw een aan

vraag ingediend. Voorafgaand aan de aanleg van de weg vond, conform het dit

maal in de vergunningverlening gestelde, in de maanden mei-juli een verken

nend onderzoek met proefsleuven plaats. Tevens werd de aanleg van het nieuwe

weg- en fietspadtracé en van de bermsloten archeologisch begeleid.

. Het onderzoek had met name tot doel de waarde van het noord-westelijke deel

van het beschermde monument vast te stellen en het noordelijke verloop van de

in de Romeinse tijd functionerende geul waaraan het castellum gelegen heeft, te

bepalen.

Er zijn vier min of meer parallel lopende, oost-west georiënteerde sleuven aan

gelegd van ca 2 m breed. De sleuven werden haaks op de te verwachten oever

georiënteerd. In het meest westelijk gelegen deel van de noordelijkste sleuf was

in het profiel een verlandingsfase van een brede, ondiepe geul zichtbaar. Deze

geul verliep in noordwestelijke richting. Dit werd bevestigd door later gedane
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waarnemingen in het profiel van de westelijke bermsloot. Hier kwamen uit de

vulling van de geul een blok mortel en enkele kleinere stukjes dakpan. Evenwij

dig aan deze brede geul werd 24 m noordelijker in hetzelfde bermslootprofiel

een serie van 6 palen aangetroffen. De palen stonden onder een hoek van 45°

gericht naar het noorden en waren bekapt. Drie van de zes waren van een zach

te houtsoort. Determinatie van een van deze palen, 8-kantig bekapt, leverde als

houtsoort Fraxinus (es) op. De palen lijken geplaatst in een kunstmatig aange

legd kleilichaam van beperkte omvang. Ten noorden hiervan was de aanzet van

een verlandingsprofiel zichtbaar. De functie van de vrij open houtconstructie is

niet duidelijk, maar een oeverbeschoeiing ligt niet direct voor de hand. De leng

te van de constructie is onbekend. Door de aanleg van de bermsloot is er nu ca 5

m van verdwenen. Verrassend is om te constateren hoe ver buiten het eerder

onderzochte gebied (maar wel binnen het wettelijk beschermde monument)

deze constructie voor de dag kwam.

Hetzelfde profiel van de westelijke bermsloot, dat over een afstand van 180 m

werd gevolgd en noordoost-zuidwest georiënteerd was, leverde meer archeologi

sche sporen op. Allereerst werd het vervolg vastgesteld van een zware houtcon

structie, oeverschoeiing of pier, die ook in een proefsleuf werd aangesneden. De

totale lengte van deze ongeveer noord-zuid verlopende constructie bedraagt ten

minste 30 m, de breedte ca 0,5 m. In de oeverzone, die in de proefsle"ufwerd aan

getroffen, bestaat de constructie uit hard hout (eik) en zacht hout (es en els).

Opvallend is een smal en dun kiezelbed, dat over de hele lengte van de con

structie werd aangetroffen. In de oeverzone konden aan beide kanten van de

houtconstructie verschillende oeverfasen worden vastgesteld, herkenbaar aan het

verloop van rietlagen. Eén rietlaag was onder een afsluitende geel-vette kleilaag

intact gebleven. Voor een beter zicht op het verloop van de houtconstructie werd

de sleuf plaatselijk verbreed. Daarbij werd ca 4 m ten oosten van de houtcon

structie een natuurlijke oeverzone aangetroffen.

In het westelijk bermslootprofiel waren verder een aantal verlande en deels ver

veende smalle geulen zichtbaar, alsmede een brede geulbedding, die gezien de

grofzandige vulling en het Romeinse vondstmateriaal in de Romeinse tijd actief

geweest moet zijn. Evenals de eerder beschreven constructies was ook deze geul

noordwest-zuidoost georiënteerd. In z'n algemeenheid kan de conclusie worden

getrokken, dat de westelijke rivieroevergrens naar aanleiding van eerder booron

derzoek (te) krap is gelegd, met name in het noordelijk deel van het gebied.

De kapdatum van een houtmonster afkomstig van een zware schoeiing aan de

noordoostzijde van het castellum werd door de stichting RING dendrochronolo

gisch gedateerd op 93 na Chr. De oeverfasen tussen deze schoeiing en het cas

tellumterrein dateren dus van vóór die tijd.

De resultaten van het waarderingsonderzoek rechtvaardigen de handhaving van

de wettelijke bescherming van het noordwestelijke deel van het monument, ook
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na aanleg van de weg met bermsloten. De profielen en de houtconstructie zijn._---
namelijk door de verhoogde aanleg van de ontsluitingsweg nog intact onder het

weg- en fietspadtracé aanwezig. De aangetroffen, deels nog bewaarde en de te

verwachten sporen maken deel uit van het castellumcomplex. Het castellum in

De Meern is één van de laatste in Nederland die nog in enigszins in haar brede

re context bewaard gebleven is.

Het verkennend onderzoek dat door de ROB werd uitgevoerd zou niet mogelijk

geweest zijn zonder provinciale steun en de bereidwillige medewerking van de

gemeente die het onderzoek tevens mede financierde. Leden van de archeologi

sche werkgroep van de Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens

maakten zich tijdens het onderzoek bijzonder verdienstelijk.

Literatuur
• 'Archeologisch onderzoek op de Hoge Woerd', Historische Kring Vleuten De Meern Haarzuilens 14

(1994), 2,43
• E.P. Graafstal, 'Stichting RAAP brengt archeologische resten in kaart', Historische Kring Vleuten

De Meern Haarzuilens 14 (1994), 3, 53-61
• P.G. van der Gaauw en H. van Londen, De Hoge Woerd, een boor- en weerstandsonderzoek naar het

Romeinse castellum van De Meern. RAAP-rapport 65 (Amsterdam 1992)

VLEUTEN-DE MEERN .:. De Mare S.G. VAN DOCKUM

Door twee studenten van de Universiteit Utrecht, M. Boekelo en V.W. de Graaf,

verbonden aan de vakgroep Fysische Geografie werd onder leiding van dI. H.J.A.

Berendsen in het kader van een stage in 1995 onderzoek verricht naar de oor

sprong van de Mare. Tussen de Hollandse IJssel en de Leidsche Rijn loopt de

Meerndijk. De Meerndijk volgt een oude rivierloop, 'de Mare'. Er bestaat ondui

delijkheid over de oorsprong van deze waterloop. Gedacht is aan een kanaal dat

in de Romeinse tijd gegraven is of aan een natuurlijke crevassegeul van de Hol

landse IJssel die in de Romeinse tijd is verlengd tot in De Meern waar één van de

castella lag (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993). Tijdens het

onderzoek zijn elfboorprofielen over de Mare aangelegd. De stroomrichting van

de Mare blijkt van zuidwest (Hollandse IJssel) naar noordoost geweest te zijn.

De loop van de Mare is niet kaarsrecht, maar enigszins kronkelend. Uit de pro

fielen blijkt verder dat de Mare tussen de 25 en de 40 m breed geweest is. Tot

hoever in De Meern de Mare gestroomd heeft is niet duidelijk. Booronqerzoek

kon in de bebouwde omgeving niet plaatsvinden. Het onderzoek heeft waar

schijnlijk gemaakt dat de waterloop een natuurlijke oorsprong heeft. Het betreft

volgens de onderzoekers een van oorsprong veenontwateringsgeul die onder

invloed van getijdewerking veranderd is in een zogenaamde 'perimariene cre-
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vasserug'. Rivierwater wordt onder invloed van getijdewerking in de rivieren

opgestuwd. Zo ook in de Hollandse IJssel. Daarbij loopt het water ook de veen

ontwateringsgeulen in. Wanneer een veenontwateringsgeul langdurig onder

invloed van getijdewerking staat ontstaat de perimariene crevasse. De perimarie

ne crevasse in de polder Willescop ten zuidwesten van Montfoort, toont een mor

fologisch en lithologisch opvallende gelijkenis met de Mare.

Mogelijk is de perimariene crevasse in de Romeinse tijd gebruikt als vaarweg en

zelfs doorgetrokken tot het Romeinse castellum op de Hoge Woerd in De Meern.

Over dit laatste punt bestaat echter allerminst zekerheid.

De Provincie financierde mede het onderzoek De ROB trad op als medebegeleider.

Literatuur

• M. BockeIsen en V. W. de Graaf, De Mare. Wat is dat n.ou precies? (Utredlt 1995)

VLEUTEN-DE MEERN .:. Strijkviertel (Rijksstraatweg 52a)

In mei 1995 kwam via leden van de archeologische werkgroep van de Historische

Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens bij de ROB de melding binnen dat bij

de aanleg van een wegcunet langs de Rijksstraatweg in De Meern vondsten uit

de Romeinse tijd gedaan waren. Op hetzelfde terrein was door de stichting RAAP

in 1992/1993 tijdens de grote archeologische inventarisatie van Leidsche Rijn

een nederzetting ontdekt. Het bleek de bedoeling het terrein naast het wegcunet

met een loods te bebouwen. Na overleg met eigenaar en gemeente werd besloten

tot een onderzoek, dat mede door de gemeente gefinancierd werd. De opgraving

werd uitgevoerd door de ROB van 21 juni- 6 juli 1995.

Er werden vijf putten aangelegd, waarvan twee in het reeds door de eigenaar op

diepte gebrachte wegcunet. De noordelijke, oostelijke en zuidelijke begrenzing

van de aangetroffen bewoningssporen komt overeen met de bevinding van een

waarderend booronderzoek op dit terrein. De westelijke begrenzing ligt op een

ander perceel, dat als grasland in gebruik is en niet is opgegraven. De bewo

ningssporen liggen op de rand van een stroomrug. Er werden tenminste één

boerderijplattegrond en een spieker opgegraven. Mogelijk dateren deze gebou

wen uit twee perioden (Late IJzertijd/Romeinse tijd). Deze twee bewoningspe

rioden lijken zich ook in de profielen te onderscheiden. Het is overigens opval

lend, dat op zo'n korte afstand van het Romeinse castellum op de Hoge Woerd

in De Meern slechts hooguit 20% van het gevonden aardewerk op de draaischijf

vervaardigd is. Mogelijk heeft dit ook te mal<en met het feit dat een deel van de

opgegraven sporen dateert uit een periode voordat van Romeinse inmenging

sprake was.
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WOERDEN

Tijdens het onderzoek assisteerden leden van de archeologische werkgroep van

de Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens. Zonder hun bijdra

ge, ook bij het verwerken en documenteren van de vondsten, was het onderzoek

niet mogelijk geweest.

literatuur
• S.G. van Dockum, 'Inheemse-Romeins nederzetting aan de Rijksstraatweg?' Historische Vereniging

Vleuten De Meern Haarzuilens 15 (1995)3,72-73

WOERDEN +:. Polder Breeveld S.G. VAN DOCKUM

Ten oosten van Woerden tussen de spoorlijn en de Potterskade werd op 8 juli

1995 bij een grindwinningsput een waarneming gedaan. Aanleiding was de mel

ding van de heer S. Pels uit Woerden van de vondst van enkele artefacten en

. fragmenten van bewerkt bot. Bij de grindwinning wordt het afval, de grove frac

ties (veen, grotere kiezels, hout- en botresten) gescheiden van de fijne fractie. Op

de diverse afvalbergen was het zicht matig. Bewerkt vuursteen werd niet aange

troffen, wel een klein botfragment zonder bewerkingssporen. De vinder stond

het materiaal af, dat hij bij eerdere waarnemingen had verzameld: een gewei

fragment (met snij sporen?), een grote wervel, een ribfragment, een groot bot van

een onderbeen met vraat(?) sporen en vier andere botfragmenten.

De datering van een door het Museum van Oudheden in Leiden gedetermineer

de stenen bijl wijst op het Neolithicum. Nadere determinatie van het afgestane

materiaal zal plaatsvinden. Geomorfologisch is ter plekke bij de grindwinning

een noord-zuid verlopende crevasserug en -geul aangesneden. Een relatie tussen

deze crevasserug en de vondsten ligt voor de hand.

WOERDEN .:. Hoge Woerd S.G. VAN DocKUM

Bij een opgraving in de Woerdense binnenstad werden opnieuw Romeinse resten en een

deel van de oude beschoeiing gevonden, nieuwe bewijzen van de uitzonderlijke archeo

logische waarde van dit gebied.

Naar aanleiding van een bezwaarschrift van de ROB in het kader van een artikel

19 WRO procedure voor de aanleg van nieuwbouw op een perceel in de binnen

stad op de hoek van de Molenstraat en de Hoge Woerd werd van 17 oktober tot en

met 12 november 1994 een proefonderzoek uitgevoerd. Het bezwaar tegen een
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versnelde wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan was ingegeven door het

vermoeden dat het perceel zich in de randzone van het Romeinse castellum

Laur(i)um bevindt. Hoewel de locatie van het castellum niet vastligt, bestaan er op

basis van het onderzoek van J.K. Haalebos (KUN) en waarnemingen van ama

teurarcheologen sterke aanwijzingen dat het castellum gezocht moet worden rond

de Petruskerk. Het perceel waarvoor een vergunning aangevraagd werd, maakt

onderdeel uit van het archeologische meldingsgebied rond de Petruskerk.

_____ . poel \T_~~_~~_!_::>~~~~~~~!~_~~~_È~_~_~~~if~n~~__!~~~_~E_~~_.waarderen en tegelijkertijd
een verdere invulling te geven aan de (Romeinse) topografie van het gebied. Dit

laatste met het oog op plannen van de gemeente om de bebouwingen de infrast

ructuur rond de Petruskerk ingrijpend te herzien. Het onderzoek werd gefinan

cierd door de gemeente Woerden en de ROB.

De opgraving sloot min of meer aan op een waarneming die enkele jaren eerder

in een rioolsleuflangs de Hoge Woerd gedaan werd en waarbij fragmenten tuf

steen werden aangetroffen. Toen is verondersteld dat die steenblold<en onderdeel

waren van een muur.

In totaal werd een oppervlak van 3,5xIO m onderzocht. De sleuven waren ca 2,50

m diep. Onder een laag bovengrond van ca 30 cm werd een laat-middeleeuwse

puinlaag aangetroffen. Op een diepte van ca I m werden de eerste Romeinse res

ten gevonden die bestonden uit grote, bekapte blold<en tufsteen, diverse frag-

_______._. . ~~~~~E_~~~~~~~~!~_!~~_~f!_~!~E?2~E!~?2_~~~_~1~E~.':E~~!~E· Eén van de dakpannen
was gestempeld EX GER INF (exercitus germania inferior), een andere draagt

mogelijk het stempel van het 30ste legioen: LEG XXX. Bij nader onderzoek bleek

dat deze vondsten zich bevonden in een stortlaag. Waarschijnlijk is deze stortlaag

met puin en tufsteenblold<en het vervolg van de hierboven genoemde waarne

ming van Romeinse resten langs de Hoge Woerd. Die blijken in ieder geval ter

plaatse van de opgraving geen deel uit te maken van een muur. Op basis van de

resultaten van de opgraving wordt verondersteld dat min of meer in oost-west

richting een geul of gracht gelopen heeft. Het bleek niet mogelijk om te bepalen

of de waterloop een natuurlijke oorsprong heeft gehad, of dat hij gegraven is.

In de waterloop werden drie, waarschijnlijk na elkaar aangelegde, beschoeiingen

van houten aangetroffen. Tussen de rand van de 'gracht' en een beschoei

ing werd het eerder genoemde puin gestort. Mogelijk diende het ter versteviging

,van de oever. Tegen een volgende beschoeiing - waarschijnlijk van jonger datum

werd opnieuw puin, dat ditmaal uit ldeinere fragmenten bestond, aangetroffen.

In 1995 werd een kort vervolgonderzoek uitgevoerd op een aangrenzend perceel

dat de beschreven inzichten bevestigde.

De resultaten van de opgravingen bevestigen opnieuw het bijzonder grote

archeologisch belang van de Woerdense binnenstad.
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WIJK BIJ DUURSTEDE

WOUDENBERG .:. Rotonde Zuid A. VAN ROOIJEN

Tijdens de aanleg van een vijver werden door de aannemer in september 1995

opvallende greppelstructuren en andere grondsporen gevonden. De vondst werd

gemeld door de Stichting Oud-Woudenberg.

De sporen bleken de restanten van oude tuinindelingen met onder andere moes

tuinbedden. De sporen van deze bedden bevinden zich direct ten oosten van het

terrein ~aar vroeger het laat-middeleeuwse versterkte huis Groot-Lichtenberg

stond. Enkele andere greppels en mogelijk ook een aantal halve maanvormige

greppelstructuren kunnen verband houden met de percelering en tuinaanleg

rondom het kasteel. De moestuinbedden dateren uit een latere periode, mogelijk

uit de 17de/18de eeuw.

WIJK BIJ DUURSTEDE ~:+ De Geer J. VAN DOESBURG

Bij de voortgezette opgravingen op De Geer werden opnieuw enkele gebouwen uit de

Ijzertijd, Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen ontdekt. Tevens werd een aantal graf

structuren uit de Romeinse tijd aangetroffin en konden de begrenzingen van het neder

zettingstenein worden vastgesteld.

In 1994 vond op het terrein De Geer, voorafgaande aan de realisatie van het

bouwplan De Geer, de zesde en laatste opgravingscampagne plaats (zie eerdere

kronieken) .

De aandacht was tijdens deze laatste campagne vooral gericht op het noordelijke

deel van het terrein, een gebied van ca 16oX200 m. In 1992 was deze zone al

middels een verspringend grid van noord-zuid georiënteerde putten verkend. Tij

dens deze verkenning werden bewoningssporen uit de IJzertijd, Romeinse tijd

en vroege Middeleeuwen aangetroffen. Tevens werd toen geconstateerd dat de

sporendichtheid naar het noorden toe afnam. Om te kunnen beoordelen of we

hier met de noordelijke begrenzing van het nederzettingsgebied te maken heb

ben, is besloten de aard en ruimtelijke verspreiding van de sporen in deze zone

nader te onderzoeken. Daarnaast is gepoogd de belangrijke nederzettingsstruc

turen uit de Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen te completeren. Naast spo

ren uit bovengenoemde perioden werden, evenals voorgaande jaren, sporen uit

de Bronstijd en late Middeleeuwen aangetroffen. Hieronder worden ze zoveel

mogelijk in chronologische volgorde behandeld.

Aan de zuidwest-zijde van het opgravingsterrein is een aantal sporen uit de mid

den- of late Bronstijd gevonden, gelegen op een uitloper van de Werkhovense

stroomrug. Het gaat hierbij om een tweetal smalle (huis)greppels en een aantal
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paalgaten en kuilen. In de palencluster zijn geen duidelijke patronen te herken

nen. De sporen worden afgedekt door een laag zandige ldei met daarin bot, aar

dewerkscherven en stenen.

Het terrein De Geer wordt in noord-zuid richting doorsneden door een rivier

bedding, die op grond van het daarin aangetroffen aardewerk in de IJzertijd geda

teerd moet worden. Ten westen van deze bedding ligt een zandige stroomrug. De

bedding heeft een diepte van ongeveer 3 m. Het onderste pald<et bestaat uit grint

en grof zand met daarin aardewerk uit de midden-IJzertijd. De andere vullingen

bestaan uit lagen zand en klei. Op de stroomrug is een groot aantal paalgaten

aangetroffen. Deze sporen behoren bij een zogenaamde 'palenzwerm': een 20 m

brede en 4°0 m lange zone bestaande uit honderden paalgaten. In deze palen

zwerm zijn tot op heden slechts enkele kleine gebouwtjes van vier of zes palen

herkend. De meeste sporen zijn (nog) niet te duiden. Aan de westzijde van deze

zone is een plattegrond van een groter gebouw aanwezig: een tweeschepige

gebouw met een breedte van 6 m en een lengte van 14 m. Van de paalgaten en

standgreppels die bij dit gebouw behoren is nog slechts de onderste 10 cm over

gebleven. In de late IJzertijd ofvroeg-Romeinse tijd verschoof de actieve bedding

in oostelijke richting en werd de zone ten oosten van de stroomrug in gebruik

genomen. Op grond van de aangetroffen sporen - enkele paalgaten, greppels en

kuilen - kan geconcludeerd worden dat deze zone extensief werd gebruikt.

Een deel van de paalgaten lijkt te kunnen worden toegeschreven aan enkele klei

ne gebouwtjes maar plattegronden van grote gebouwen ontbreken. In dit gebied

zijn tevens twee rechthoekige kuilen met c0tn.:plete paardenskeletten aangetrof

fen. Dergelijke diergraven worden in het algemeen vooral aan de rand van de

nederzetting aangetroffen. Ten oosten van deze kuilen liggen enkele noord-zuid

georiënteerde greppels die de oostelijke begrenzing van het nederzettings

terrein vormen.

Het meest opvallende element uit de midden-Romeinse tijd bestaat uit een recht

hoekig greppelsysteem met een lengte van 124 m en een minimale breedte van

IS0 m. De noordelijke afsluiting bestaat uit een U-vormige greppel waarbinnen

een groot aantal 50 cm brede greppeltjes is aangetroffen. Deze sporen hebben

waarschijnlijk met grondverbeteringsactiviteiten te maken en kunnen het beste

als spitbanen worden gekarakteriseerd. Het noordwestelijke gedeelte van het sys

teem is middels greppels onderverdeeld in betrekkelijk kleine rechthoekige per

celen. Mogelijk heeft aan de noord- en westzijde een aantal akkers gelegen. In het

midden van het rechthoekige systeem ligt een aantal greppels die waarschijnlijk

een of meerdere gebouwen omsloten. Van deze gebouwen is echter vrijwel niets

bewaard gebleven. De sporen zijn bij latere grondverbeteringsactiviteiten vrijwel

volledig verstoord. In de omgeving van deze gebouwgreppels ligt een aantal spo

ren van grafmonumenten: kringgreppels met een doorsnede van 4 m. De graf

monumenten zijn grotendeels verploegd en in slechts één geval is het eigenlijke
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graf bewaard gebleven. In een ldeine, ronde kuil zijn een grote pot (type Hol

werda 142) en fragmenten van een ruwwandig bord (type Niederbieber II2a)

gevonden die het graf in de 3de eeuw dateren.

Ongeveer 40 m ten oosten van de kringgreppels zijn onder meer rechthoekige

paalkuilen aangetroffen die behoren bij twee eenschepige gebouwen. Het groot

ste gebouw heeft enigszins naar buiten gebogen wanden en is 8 m breed en 18

m lang. Ten zuiden van dit gebouw ligt een klein bijgebouw van 4X4 m. De

gebouwen worden aan de oost- en noordzijde begrensd door een greppel. Rond

de gebouwen liggen enkele kuilen en waterputten. Ongeveer 80 m ten noord

westen hiervan ligt een ander eenschepig gebouw. Het betreft hier een 6 m brede

en lI,S m lange plattegrond. De exacte datering van deze gebouwen is onzeker.

De paalsporen hebben geen dateerbaar materiaal opgeleverd. De kuilen en water

putten die in de omgeving van de gebouwen liggen dateren uit de laat-Romeinse

periode. Daarnaast is in deze zone een groot aantal4de-eeuwse munten en enke

le fragmenten van laat-Romeinse bronzen haarnaalden aangetroffen zodat het

aannemelijk is dat de gebouwen uit deze periode dateren.

De sporen uit de Merovingische tijd zijn niet eenvoudig te begrenzen en te inter

preteren. Er zijn verspreid over het onderzochte terrein een aantal kuilen en

waterputten gevonden die aan deze periode kunnen worden toegeschreven. Met

name de waterputten hebben een aantal interessante vondsten opgeleverd. De

meest opvallende zijn een vrijwel complete houten schep of peddel en een frag

ment van een spaakwiel dat secondair als onderdeel van de bekisting van een

boomstamput is gebruikt.

Het belangrijkste element uit de Karolingische tijd is een groot rechthoekig grep

pelsysteem dat twee rechthoekige terreinen omsluit. Het oostelijke terrein heeft

een breedte van 65 m en is ruim 350 m lang, het westelijke terrein meet 90x3So

m. Het systeem is in een groot aantal fasen opgebouwd. Het aangetroffen vondst

materiaal doet vermoeden dat de greppels lange tijd hebben opengelegen. Over

de ruimtelijke indeling binnen beide terreinen zijn we slecht geïnformeerd. Bin

nen het kleinste greppelsysteem zijn de resten van een groot eenschepig gebouw

aangetroffen. Het gebouw bestaat uit een aantal grote rechthoekige paalkuilen

waarin grote ronde palen hebben gestaan, waarvan slechts de onderste IQ cm

bewaard is gebleven. Rond het gebouw bevinden zich een aantal kuilen en water

putten. Op de bodem van een van de waterputten is een buxushouten emmer

gevonden. Binnen het westelijke greppelsysteem zijn de resten van een bootvor

mig gebouw vrij gelegd. Het gebouw is 9 m breed en heeft een l~ngte van 32 m.

Rond het gebouw ligt een aantal kuilen die aan deze bewoningsfase kunnen wor

den toegeschreven.

Van de laat-middeleeuwse begraven hofstad of moated site, gelegen direct aan de

Trekweg, kon het noordelijke deel van de binnen- en buitengracht worden onder

zocht. Ten noorden van de buitengracht is een palenrij aangetroffen die aansluit
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op de oostelijke palenrij. Deze palen behoren waarschijnlijk bij een beschoeiing

of palissade. Onderzoek naar de vulling van de binnengracht leverde zeer veel

vondsten op. Het vondstrnateriaal bestaat vooral uit aardewerk en baksteenpuin

en dateert uit de tweede helft van de 13de en 14de eeuw. Een van de opvallendste

vondsten is een kleine, tinnen ruiterfiguur. De ruiter, een toernooiridder, is afge

beeld in volle wapenrusting met maliënl<older, onderldeed, grote cilindrische

pothelm en driehoekig schild met kruismotief en lans. De helm is voorzien van

een brede oogspleet en luchtgaten. Mogelijk heeft er op de helm een helmpluim

gezeten. Ook het paard is fraai uitgedost en draagt een lang toernooikleed. De

achterbenen van het paard zijn afgebroken en het voetstuk ontbreekt. Exacte

parallellen voor deze ruiterfiguur zijn niet bekend. Wel zijn er uit andere plaat

sen in Nederland ruiterfiguren bekend die voorstelling enigszins vergelijkbaar

zijn. Daarnaast komen ridders te paard ook veelvuldig voor op profane insignes

en lakstempels.

Literatuur

• N. Laanen, 'Een IJzertijdnederzetting op De Geer te Wijk bij Duurstede' (doctoraalscriptie Vrije

Universiteit 1995)

WIJK BIJ DUURSTEDE .:. Jacob van Ruysdaelstraat J. VAN DOESBURG

In het vOO1jaar van 1995 is een onderzoek uitgevoerd op een perceel ten westen van het

huidige centrum van Wijk, aan de Jacob van Ruysdaelstraat. Het terrein sluit aan de

zuidzijde aan op percelen die in het verleden zijn onderzocht en onder meer sporen uit

de periode van Dorestad, waaronder een grajVeld, en de late Middeleeuwen opleverden.

Aanleiding voor het onderzoek was de bouw van een zestal woningen.

De resultaten waren van groot belang voor het onderzoek naar het middelste deel

van Dorestad. Over deze zone is relatief weinig bekend. Tijdens de opgraving

werden sporen uit zowel de Dorestad-periode als de periode daarna aangetroffen.

Aan de uiterste zuidzijde van het terrein zijn een inhumatiegraf en enkele grep

pels gevonden die bij het grafVeld De Engk horen. De ten noorden van deze

begrenzing aangetroffen paalgaten, kuilen en waterputten maakten deel uit van

het westelijke deel van het agrarische middendeel van Dorestad. Toch vonden in

deze zone ook andere activiteiten plaats. Aanwijzing hiervoor vormen twee recht

hoekige kuilen met een opvallende vulling. Beide kuilen meten 4,5x1,75 m en

zijn opgevuld met een dik pak1<et houtskooL In dit pakket werden naast enl<ele

scherven een groot aantal fragmenten van smeltkroesjes, bronsdruppels en ver

brande klei aangetroffen. Op de bodem van een van de kuilen lagen een aantal
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platte stenen en stukken verbrande ldei; mogelijk overblijfselen van een vloertje.

Uit de late Middeleeuwen dateert een aantal greppels die haaks staan op, of paral

lellopen aan, de Jacob van Ruysdaelstraat. Zij lijken bij de rrde en I2de eeuwse

akkerpercelering van de villa Wic te horen. Deze nederzetting lag in de omgeving

van de Steenstraat en het zuidelijke deel van de Hoogstraat.

Opvallende vondst is een rechthoekige, vergulde bronzen riemtong die aan de

bovenzijde is voorzien van een zilveren plaatje met drie rozetten, waarschijnlijk

zettingen voor kraaltjes of pareltjes. Aan de onderzijde is de riemtong versierd

met een dierornament. Parallellen van dergelijke riemtongen dateren uit de 8ste

eeuwen zijn vooral uit Scandinavië en Engeland bekend.

Literatuur

• A.E. Botman, Van Dorestad naar Wijk bij Duurstede. Sporen uit de 8ste'12e eeuw op het terrein aan

de J. van Ruysdaelstraat te Wijk bij Duurstede (Amersfoort z.j.)

WIJK BIJ DUURSTEDE .:. Korte Singel J. VAN DOESBURG

De Kromme Rijn is voor de ontwild<eling van Wijk bij Duurstede van groot

belang geweest. Toen in verband met nieuwbouw en de aanleg van een parkeer

terrein in 1995 archeologisch onderzoek kon worden gedaan in de omgeving van

de Korte Singel werd dan ook vooral aandacht besteed aan het traceren van de

insnijding van de (post)-Karolingische Kromme Rijnbedding.

Op een terrein ten noorden van de Korte Singel werd een 6 m brede en 39 m

lange proefsleuf aangelegd parallel aan de weg. De insnijding werd niet aange

troffen, de bedding wel. De bedding was grotendeels opgevuld met grint en grof

zand en deze vulling kan op basis van het aangetroffen vondstmateriaal in de

rrde-12de eeuw worden gedateerd. In een latere fase is een grote hoeveelheid bak

steenpuin in de nog aanwezige restbedding gestort. Bewoningssporen werden

niet aangetroffen. Op het terrein aan de zuidzijde van de Korte Singel zijn wel

bewoningssporen aanwezig. De meeste sporen - paalgaten, kuilen en een grep

pel- dateren uit de rrde-12de eeuw. Het is de tweede keer dat sporen op de rech

teroever van de Kromme Rijn zijn aangetroffen. Ook bij een onderzoek in de

Kerkstraat is een aantal kuilen uit deze periode vrijgelegd. Mogelijk gaat het hier

om resten van de nederzetting Leut (Lote), die reeds in de 8ste eeuw vermeld

wordt. De Kromme Rijn vormde tot het midden van de 14de eeuw de grens tus

sen Wijk en Leut. Na 1350 kwam een deel van Leut binnen de ommuring van de

stad Wijk bij Duurstede te liggen.

In de 19de eeuw stonden er enkele gebouwen op het terrein. Uit deze periode

zijn gemetselde waterputten opgegraven.

Bij het doen van de waarnemingen waren de gemeente en leden van de Stichting

Wijks Castellum behulpzaam.
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WIJK BIJ DUURSTEDE .:. Kostverlorentoren J. VAN DOESBURG

In de winter van 1994 werd een klein archeologisch onderzoek uitgevoerd in het zuid

westelijke deel van de binnenstad, op de hoek van Langs de Wal en de voormalige jood

se begraaJPlaats. Het onderzoek vond plaats in het kader van het reconstructieplan bin

nenstad, dat tot doel heeft karakteristieke elementen in het historische centrum, waar

onder de middeleeuwse stadsommuring, te reconstrueren ofaccentueren. Het doel van

het onderzoek was de hier aanwezige resten van de middeleeuwse stadsommuring te

onderzoeken en op basis hiervan te komen tot een verantwoorde reconstruCtie van dit

deel van de stadsmuur en de zuidwestelijke hoektoren, de Kostverlorentoren.

Reeds in het verleden zijn op verschillende plaatsen in de binnenstad tijdens

archeologisch onderzoek en waarnemingen resten van de stadsommuring aan

getroffen. Hierbij is vastgesteld dat er minimaal twee bouwfasen kunnen worden

onderscheiden. Dankzij het feit dat de ommuring tot ver in de I9de eeuw vrijwel

volledig intact is gebleven en daardoor op een groot aantal kaarten en tekeningen

staat aangegeven en in verschillende historische bronnen staat vermeld, is het

mogelijk een goede indruk te krijgen van het tracé van de ommuring. Het groot

ste deel van de stadswallen en muren werd spoedig na 1850 gesloopt. Alleen de

muur aan de Lek, die een functie had in de verdediging tegen het water, bleef

gehandhaafd. De muur en hoektoren Langs de Wal werden bij de uitbreiding van

de joodse begraafplaats gesloopt.

Tijdens het onderzoek zijn de stadsmuur en de resten van twee verschillende

hoektorens aangetroffen. Tot de oudste muurresten behoort een T-vormig fun

deringsblok van een toren en enkele muren die gedeeltelijk later zijn weggebro

ken. Het muurwerk kan op grond van de gebruikte baksteenformaten

(30/3IXI5x6/7 cm) in de I4de eeuw gedateerd worden. In de I5de eeuw werd de

toren vervangen door een grote hoefijzervormige toren. De toren meet buiten

werks 8,5x7 m. Het muurwerk bestaat uit in verband gemetselde, secundair

gebruikte kloostermoppen en kleinere bakstenen (baksteenformaat 25xI5x6 cm).

De muren zijn 1,5 m dik. De toren stond gedeeltelijk in de stadsgracht en was aan

de zuidzijde voorzien van een zware rechthoekige steunbeer. Aan de binnenzijde

van het muurwerk is in een later stadium een verticale schacht uitgehakt. Deze

schacht eindigt in een tongewelf dat ruim I m dieper ligt. Mogelijk stond het ton

gewelf in verbinding met de gracht. De koker was gedeeltelijk opgevuld met puin.

Onder deze puinlaag is een houten katrol en een ijzeren ketting gevonden. Alleen

aan de noordzijde van de toren is de stadsmuur teruggevonden. De muur is

gedeeltelijk weggebroken en heeft een minimale dikte van I m.

Literatuur
• J. van Doesburg, 'De stadsommuring van Wijk bij Duurstede: resultaten van het archeologisch onder

zoek Langs de Wal', Tussen Rijn en Lek 29 (1994),2,44-51
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WIJK BIJ DUURSTEDE .:. Van Lynden van Sandenburgweg
J. VAN DOESBURG

In 1994 vroeg de gemeente Wijk bij Duurstede advies aan de ROB over de archeologi

sche waarde van een perceel aan de kruising van de Van Lynden van Sandenburgweg

en de Langbroekerweg. Het terrein bleek aan te sluiten op een perceel dat in 1971 was

onderzocht en bewoningssporen uit de periode van Dorestad opleverde. Gezien het

belang van het terrein adviseerde de ROB de gemeente het terrein voorafgaande aan de

bouw van een traniformatorhuis te laten opgraven.

De opgraving vond plaats in de winter van 1994 -1995. Het onderzoek werd

gefinancierd door de ·REMU en de ROB. Het onderzochte terrein heeft een

oppervlak van 4ox50 m en wordt begrensd door b~st~ande bebouwing, ee,n _

boomgaard en wegen.

De resultaten van het onderzoek waren zoals verwacht van groot belang voor het

onderzoek naar de noordelijke havenzone van Dorestad. De sporen bestaan uit

paalgaten, kuilen, greppels en waterputten, gelegen op de linkeroever van de

vroeg-middeleeuwse Kromme Rijnbedding. Opvallend is de indeling van het ter

rein. Op basis van de ruimtelijke verspreiding van de sporen kunnen een aantal

noord-zuid georiënteerde zones worden onderscheiden. Aan de oostzijde van het

opgravingsterrein ligt een 7,5 m brede vrijwel lege zone. In deze zone liggen

slechts enkele kuilen. De eigenlijke bedding en haven is niet aangesneden; deze

ligt ongeveer IS m ten oosten van de opgravingsput. Ten westen van deze lege

zone zijn de resten van waarschijnlijk vier naast elkaar gelegen huisplaatsen

gevonden. Tussen deze huisplaatsen zijn enkele 3 m brede, vrijwel lege zones

aanwezig. De huisplaatsen zijn herkenbaar als vrijwel lege, rechthoekige zones

die worden begrensd door kuilenrijen. Deze kuilen hebben rond de gebouwen

gelegen en markeren soms nog ingangspartijen. Resten van gebouwplattegron

den ontbreken vrijwel volledig. Deze zijn bij latere grondverbeteringsactiviteiten

en beendergraverijen verstoord. Gezien de oversnijdingen en verschillende rich

tingen kunnen minstens vier bouwfasen worden onderscheiden. Achter deze

huisplaatsen ligt weer een vrijwel lege zone. Deze zone ligt in het verlengde van

de huidige Hoogstraat. Van deze straat wordt vermoed dat die mogelijk tot in de

tijd van Dorestad teruggaat. Achter deze lege zone zijn een aantal waterputten

gevonden die in clusters gegroepeerd zijn. De ruimtelijke indeling wijst op een

planmatige aanleg. Bij de indeling lijkt de infrastructuur een belangrijke rol te

spelen.

De kuilvullingen zijn door de opgravers gezeefd om te achterhalen welke activi

teiten in het havengebied hebben plaatsgevonden. Naast een grote hoeveelheid

bewoningsafval is ook afval van gewei- en beenbewerking gevonden. De bewo

ners van dit deel van Dorestad hebben zich onder andere met de produktie van
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ZEIST

kammen en andere benen voorwerpen bezig gehouden.

Naast dit ldeine materiaal heeft de opgraving een grote hoeveelheid aardewerk

opgeleverd. Het gehele vormenscala zoals dat inmiddels uit Dorestad bekend is,

werd aangetroffen. Opvallende metaalvondsten zijn een zilveren schijffibula en

een ldeine muntschat. De muntschat bestaat uit een twaalftal sceatta's van het

'stekelvarken'-type. De munten hebben een laag zilvergehalte en dateren waar

schijnlijk uit de 8ste eeuw.

ZEIST +:.. De Brink S.G. VAN DocKUM

Naar aanleiding van het feit dat het plangebied De Brinl< in Zeist gelegen is op

de flank van de oude dorpseng van Zeist (zie ook Zeist, Parmentiersland) werd

door de ROB een inventarisatie aanbevolen voorafgaand aan de ontwild<eling van

het gebied. Het onderzoek is in 1995 door de stichting RAAP uitgevoerd, maar

leverde geen archeologische sporen op

Literatuur

• D.H. de Jager, Zeist-De Brink; een archeologische kartering. RAAP-rapport 151 (Amsterdam 1995)

ZEIST .:+ Dorpsstraat P.K.J. VAN DER VOORDE

Bijna op de hoek van de Eerste Dorpsstraat, één huis van de kerk verwijderd,

werd achter de gespaarde gevel van het bestaande pand uitbreiding van de bebou

wing gerealiseerd met diepe funderingsputten voor onder meer een lift en het

stalen frame van de nieuwbouw. Op dit strategische punt in de oudste kern van

Zeist waren de verwachtingen hooggespannen. Door de vele vroegere verstorin

gen vielen de resultaten echter tegen.

Bij de ontgraving werd een met veen en venig zand gevulde loop van een beekje

of riviertje zichtbaar met een breedte van 4 m, helaas z.onder vondsten. Uit een

aantal afValkuilen werden verschillende soorten roodbald<end aardewerk gevon

den, tesamen met delen van wandtegels en bouwfragmenten.

ZEIST .:+ Parmentiersland S.G. VAN DOCKUM

Bij de opgraving van een deel van de oude dorpseng van Zeist werden resten gevonden

van een huis uit de Ijzertijd. Omdat de kennis van de bewoning van de flanken van de

Heuvelrug grote hiaten vertoond, is onbekend ofhier misschien een oude nederzetting

heeft gelegen.

147 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT '994-'995 .



I ZEI ST

Esdekken kunnen in archeologisch opzicht bijzonder waardevol zijn. Niet voor

niets wordt gesproken over essen als 'archeologische reservaten' of 'schatkamers

van de archeologie'. De ROB voert momenteel een actief beleid ten aanzien van

de bescherming van waardevolle essen. Om die reden werd op advies van de ROB

door de gemeente Zeist aan de stichting RAAP de opdracht verstrekt voor de

inventarisatie van Parmentiersland, een onderdeel van de oude dorpseng van

Zeist. Dit stuk land dat de gemeente voor woningbouw bestemd had, is genoemd

naar de familie Parmentier, die het in de 17de eeuw in eigendom verwierf.

Van Parmentiersland, ca 4,5 ha groot, waren voor de inventarisatie geen archeo

logische vondsten bekend. De locatie op de flank van de stuwwal van de Utrecht

se Heuvelrug tegen het stroomgebied van de Kromme Rijn aan, leek echter zeer

gunstig voor bewoning. Tijdens de inventarisatie bleek bij booronderzoek dat het

esdek ter plaatse zo dik was, dat het ook geen verbazing hoefde te wekken dat de

archeologische werkgroep Zandgronden van de AWN tijdens een snelle karte

ring geen vondsten aan het oppervlak aantrof. Het esdek op Parmentiersland is

als gevolg van intensieve bemesting met plaggen waarschijnlijk ontstaan vanaf

de late Middeleeuwen en wellicht al eerder. Alle oudere archeologische sporen en

vondsten zijn door een beschermende en conserverende plaggendeken afgedekt.

Tijdens het booronderzoek bleek een deel van het terrein door zandwinning en

saneringswerkzaamheden tot een dusdanig diepte verstoord dat geen archeolo

gische resten meer verwacht hoefden te worden. In het zuidoostelijk deel van het

plangebied was echter een nog grotendeels intacte podsolbodem aanwezig. Uit

de top daarvan werden over een oppervlakte van zo'n 75x85 m talloze scherven

verzameld. In iedere boring - om de 25 m gezet - werden scherven in de boorkern

aangetroffen. De aardewerkfragmenten waren echter dusdanig fragmentarisch

dat over het materiaal niet veel meer gezegd kon worden dan dat het handge

vormd was en dateerde uit de 'late Prehistorie'.

De verwachting dat zich hier een nederzetting uit deze periode moest bevinden

werd bevestigd door een opgraving, uitgevoerd door de ROB, die plaatsvond van

28 augustus tot en met 2 september 1995. In deze korte periode werd - met de

onmisbare hulp van leden van de werkgroep Zandgronden - een areaal van ca

650 m2 opgegraven.

Aanvankelijk werd gewerkt in sleuven, die uitgebreid werden zodra grondsporen

aangetroffen werden. Onder het gemiddeld 50 cm dikke esdek werd een uitge

loogde laag van ca 40 cm dikte aangetroffen. Deze laag is mogelijk ontstaan door

beakkering van de gronden in de periode voorafgaand aan de intensievere plag

genbemesting. Daaronder bevond zich een IQ cm dild<e cultuurlaag. Het opgra

vingsvlak werd omwille van de leesbaarheid van de sporen direct daaronder in de

top van het gele dekzand aangelegd.

Tijdens het onderzoek werd een huisplattegrond aangetroffen. De plattegrond

meet 16,5x6 m en is oost-west georiënteerd. De boerderij had twee, tegenover
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elkaar liggende ingangen aan de noord- en de zuidzijde. Het oostelijk deel van de

boerderij (7,sx6 m) was drieschepig. Het westelijk deel (ca 7x6 m) tweeschepig.

Zo'n 3 m ten oosten van de huisplattegrond werden nog vier palen aangetroffen,

die de restanten van een kleine voorraadschuurtje of spieker (2XI,S m) vormen.

Het opgegraven aardewerk was zonder uitzondering met zand of chamotte

gemagerd. Een klein percentage was - meestal licht - besmeten of glad gepolijst.

Ongeveer 10% van het aardewerk was versierd met nagelindrukken of strepen.

Naast aardewerk werden onder meer twee fragmenten van een ligger van maal

stenen aangetroffen.

Op basis van het aardewerk dat in de paalgaten van het huis werd aangetroffen

is een datering van de huisplattegrond in de vroege ofmidden IJzertijd uit te slui

ten. De plattegrond vertoond overeenkomsten met huizen die opgegraven zijn in

de wijk De Horden in Wijk bij Duurstede. Hemelsbreed is dat nog geen IS km

gelegen van Parmentiersland. Maar de vergelijkbare plattegronden op de Horden

zijn in de vroege IJzertijd gedateerd.

Na afloop van de opgraving werden buiten het onderzochte areaal bij grond

werkzaamheden meer archeologische sporen aangetroffen tijdens waarnemin

gen door leden van de werkgroep Zandgronden. Hierin kon echter geen verband

herkend worden. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat onder dit deel van de Zeis

ter eng meerdere huizen gelegen hebben en dat resten van (een)

nederzetting(en) ongedocumenteerd verloren gegaan zijn. Het beperkte tijdsbe

stek waarin inventarisatie en opgraving moesten plaatsvinden maakten het

onmogelijk het onderzoek verder uit te breiden.

Van de zijde van de gemeente werd alle mogelijke medewerking verleend.

De gemeente financierde mede het RAAP-onderzoek en droeg ook financieel bij

aan de daaropvolgende opgraving door de ROB.

De bewoningsgeschiedenis van de flanken van de Utrechtse Heuvelrug in de late

Prehistorie vertoont nog flinke hiaten. Zo is er bijvoorbeeld een leemte in de ken

nis omtrent de bouwtradities in deze regio. Onderzoek als dat op Parmentiers

land is van groot belang om meer informatie te verzamelen over de geschiedenis

van dit deel van de provincie Utrecht.

Literatuur

• S.G. van Dockum en A. van Rooijen, 'Een huis uit de IJzertijd onder de es van Parmentiersland,
gemeente Zeist', Westerheem, tijdschrift voor de Nederlandse a,-cheologie XLV (1996), 1

• LA. Schute, Zeist-Pannentiersland: een archeologische kartering. RAAP rapport 127 (Amsterdam I99S)
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stad-Utrecht

I

~. ~} I.. '
~··I·

1 Eerste Achterstraat 2 Lange Koestraat 3 Stroomstraat 4 Zuidelijke Binnenstad
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Amersfoort

1 Bloemendalsestraat 2 St Elisabethgasthuis 3 Grote Haag / Koestraat 4 Grote Koppel 5 Havik 6 Kamp

153 IARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVI NCI E UTRECHT [994-[995



NOORD-OOST UTRECHT

NOORD-WEST UTRECHT

Noord-oost Utrecht

1 Amersfoort .:. Nieuwland 2 Amersfoort .:. N799 3 Baarn .:. Kasteel Ter Eem 4 Bunschoten .:. Hoekstraat 5 Bunschoten .:.

Nijkerkerweg 6 Soest .:. Hilhorstweg 7 Soest .:. Langeindsche Maten

Noord-west Utrecht

~me~__----

1 Abcoude .:. Kasteel 2 Loenen .:. Kasteel Vreeland
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Centraal Utrecht

1 Bunnik .:. De Brakel 2 Bunnik .:. Vechten 3 De Bilt .:. KNMI 4 Houten .:. Zuidj Wetering 5 Houten .:. Merckenburg

6 Houten .:. Molenzoom 7 Houten ·:·Schalkwijk 8 Houten .:. Wulven 9 Maarssen .:. Parkweg 70 Maartensdijk .:. Noorderpark

77 Nieuwegein .:. Galecop 72 Nieuwegein .:. 't Gein 73 Nieuwegein .:. Wijnestein 74 Utrecht .:. Grauwert 75 Utrecht .:. Mereveld

76 UtrechtjVleuten .:. Leidsche Rijn 77 Vleuten .:. Haarpad 78 De Meern .:. Hoge Woerd 19 De Meern ·:·Strijkviertel

20 De Meern .:. Mare
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ZUID·WEST UTRECHT

ZUID-OOST UTRECHT

Zuid-west Utrecht

1 Montfoort .;. AntoniushuJs 2 Montfoort .;. Kasteel Linschoten 3 Woerden .;. Breeveld 4 Woerden .;. Hoge Woerd

Zuid-oost Utrecht

,/\
/

,/
/

/"
\

\
i
\
\,

----

1 Amerongen ·;·Drostestraat 2 Rhenen .;. GasthuiskapeljHerenstraat 3 Rhenen .;. Remmerden 4 Rhenen .;. Achterberg

5 Rhenen .;. Eist 6 Woudenberg .;. Rotonde Zuid
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Zuid Utrecht

1 Bunnik .:. Odijk 2 Bunnik .:. Werkhoven 3 Cothen .:. Wtenweerde 4 Driebergen .:. Kerk 5 Langbroek .:. Walen burg 6 Wijk

bij Duurstede .:. Oe Geer 7 Wijk bij Duurstede ·:·Jacob van Ruysdaelstraat 8 Wijk bij Duurstede - Korte Singel 9 Wijk bij

Duurstede .:. Kostverlorentoren 10 Wijk bij Duurstede .:. Van Lynden van Sandenburgweg 11 Zeist .:. Oe Brink/

Dorpsstraat/ Parmentiersland
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Verldarende 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 middenperiode 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 ldeipap; 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 ldedingspeld (meervoud: fibulae).

Geverfd aard bepaalde soort Romeins aardewerk.

Gladwandig bepaalde soort Romeins aardewerk.

Grape bolle pot op pootjes, middeleeuws.

Harpstedt aardewerk uit de IJ zertijd, 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 of balken.

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 gemald<elijk bereikbaar voor ongedierte.

Spinklos/steen schijfvormig gewichtje, meestal gemaakt van aardewerk ofbeen,

dat wordt gebruilct 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 Heur.

Terra sigilIata Romeins luxe-aardewerk, rood van Heur, 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:) handelspiaats.

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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