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In tijden van economische 

crisis lopen de activiteiten in 

de bouw terug en daarmee 

natuurlijk ook het aantal en 

de omvang van archeologi

sche onderzoeken. Des

ondanks vonden in 2013 in 

Amersfoort en de buur

gemeenten Soest, Bunscho

ten en Leusden, vrij veel 

opgravingen plaats. 
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en het bovenste pakket en de bermsloten bestaan 
uit hout dat een kapdatum rond 1240 heeft. 

Het wegdek dat over de gehele lengte van de 
Langestraat is aangebracht was een grootschalige 
onderneming. Dit veronderstelt een centraal 
gezag dat deze werkzaamheden heeft geïnitieerd 
en geleid. Het is aannemelijk hierin de hand van 
de bisschop van Utrecht te zien die waarschijnlijk 
rond 1100 en misschien al iets eerder de ontgin-
ningen in deze streken is gestart. Een weg hoort 
daar bij, want het was belangrijk dat de goederen 
die de boeren uit de omgeving naar zijn hofstede 
– ter plaatse van de huidige Sint Joriskerk – moes-
ten brengen, die plek ook goed konden bereiken. 
De tweede fase van de weg, ophoging, herstel en 
afwatering naar de sloot, heeft plaatsgevonden in 
een periode dat in Amersfoort steeds meer stede-
lijke activiteiten plaatsvonden en de stad meer 
rechten kreeg. In deze periode begon mogelijk al 
de versterking met poorten aan beide uiteinden 
van de Langestraat: de Rodetorenpoort en de 
Viepoort (Kamperbinnenpoort).

Plantsoen West
Even ten zuiden van de Koppelpoort, tegen de 
tuinmuur van Kleine Spui 30, in het Plantsoen 
West, is een afvalcontainer geplaatst. Deze plek 
was belangrijk genoeg voor een archeologische 
begeleiding. Tijdens de graafwerkzaamheden 
bleek dat de huidige tuinmuur direct op de funde-
ring van de tweede stadsmuur (1375-1450) is 
gebouwd. Het graven van het gat voor de afval-
container werd bemoeilijkt door de enorme 
omvang van de fundering van de stadsmuur die 
ten minste tot op een diepte van drie meter bene-
den maaiveld doorgaat. De indrukwekkende 
omvang van het ondergrondse deel van de stads-
muur op deze plek was al eerder geconstateerd bij 
de aanleg van een groot riool onder de straat van 
de Kleine Spui, nog iets dichter bij de Koppel-
poort. De fundering van de muur kraagt naar 
onderen toe ver uit en functioneerde waarschijn-

lijk als een kademuur, die het water moest keren 
als de Eem buiten haar oevers trad. De stadsmuur 
kreeg hier bij hoog water en noordwester storm 
een grote druk te verduren, waardoor een diepe 
en brede fundering op deze plek noodzakelijk 
was. 

Kamp
Aan het einde van de Kamp, bij de brug over de 
Flierbeeksingel zijn containers geplaatst. Vooraf 
was bekend dat plaatsing lastig zou kunnen zijn 
vanwege resten op die plek van de in 1838 
gesloopte Kamperbuitenpoort. Deze poort vorm-
de vanaf eind 14e eeuw de noordelijke afsluiting 
van de stad en was in de 16e eeuw versterkt met 
een bastion. In de jaren 70 van de 20e eeuw zijn 
delen van het poortgebouw vrijgelegd, getekend 
en gefotografeerd. Aangezien niet bekend was of 
deze funderingen destijds ook zijn verwijderd, is 
de plaatsing van de containers archeologisch 
begeleid. Uit het onderzoek is naar voren geko-

De opgravingen werden uitgevoerd door het 
vaste team van archeologen en vrijwilligers 
van het Centrum voor Archeologie. Sommige 
onderzoeken namen enkele weken en andere 
een halve dag in beslag. Hoewel een proefon-
derzoek zonder archeologische sporen ook 
een gegeven oplevert, worden de onderzoe-
ken zonder resultaten of vondsten niet in dit 
jaaroverzicht opgenomen. 

amer sfoort

Ondergrondse afvalcontainers

Langestraat
Een verharde weg uit de Middeleeuwen, ver onder 
het huidige plaveisel van de Langestraat: dat was 
het grote nieuws toen hier enkele jaren geleden 
ondergrondse afvalcontainers werden geplaatst 
en bij archeologisch onderzoek een ‘knuppelweg’ 
bestaand uit een dik pakket boomstammetjes 
werd vrijgelegd (zie o.a. Jaarboek 2012). Naast de 
weg bevond zich een beschoeide bermsloot. Deze 
was aan de westzijde van de weg op meerdere 
plaatsen geconstateerd, maar aan de oostzijde van 
de Langestraat waren nog geen werkzaamheden 
voor de afvalcontainers geweest. Dus de vraag of 
de weg aan beide zijden door een bermsloot werd 
begrensd was nog niet beantwoord. De plaatsing 
van een afvalcontainer aan de oostkant van de 
straat bood de kans die vraag te beantwoorden en 
de graafwerkzaamheden werden dus met veel 
interesse archeologisch begeleid. Het bleek dat 
evenals aan de westzijde aan de oostzijde ook een 
beschoeide bermsloot de weg begrensde. Boven-
dien kon de breedte van de weg nu worden 
gereconstrueerd: 5,6 meter. Met een dergelijke 
breedte kunnen twee karren elkaar gemakkelijk 
passeren. Op grond van een verticale doorsnede 
door het pakket boomstammetjes, waardoor het 
wegdek was gevormd, bestond al het idee dat het 

wegdek in twee fasen was ontstaan. De bermsloot 
behoorde waarschijnlijk bij de laatste fase. Maar 
om hier zekerheid over te krijgen werd hout van 
de veronderstelde fasen en van de slootbeschoei-
ing bemonsterd ten behoeve van C14 dateringen. 

14C-onderzoek is een methode om de ouder-
dom van organisch materiaal te bepalen. Deze 
methode is op het principe gebaseerd dat ieder 
levend organisme (bijvoorbeeld een boom) voort-
durend koolstof opneemt in de vorm van CO2.  
Een klein deel van deze koolstof bestaat uit het 
radioactieve koolstof-14 (14C-isotoop). Deze hoe-
veelheid koolstof blijft constant, zolang een 
organisme leeft. Wanneer het sterft neemt het 
aantal koolstof-14 isotopen door natuurlijk verval 
af. De verhouding van koolstof-14 ten opzichte van 
andere stabiele koolstofatomen (koolstof-12) 
loopt terug, met een halveringstijd van 5730 jaar. 
Deze afname wordt gemeten en hierdoor kan de 
absolute ouderdom van het organisme worden 
bepaald. 

Met deze C14 dateringen is beter inzicht 
gekregen in de periode waarbinnen de knuppel-
weg en bermsloten zijn aangelegd en de 
veronderstelde fasering ervan. Beoordeling van de 
C14 dateringen maakt duidelijk dat inderdaad 
sprake is van een fasering: het onderste deel van 
het stammetjespakket is globaal 100 à 150 jaar 
ouder dan het bovenste gedeelte van het pakket. 
Ook het vermoeden dat de bermsloot hoort bij de 
tweede fase van de weg werd bevestigd door de 
C14 dateringsresultaten. Het onderste gedeelte 
bestaat uit stammetjes die circa 1100 zijn gekapt 

Reconstructietekening; doorsnede 
van de ‘knuppelweg’.

De zeer diep gefundeerde stadsmuur wordt 
aangetroffen onder de tuinmuur van Kleine 
Spui 30.
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zijn gemaakt door jagers-verzamelaars die het 
gebied als jachtkamp in gebruik hadden. Dit kan 
eenmalig zijn geweest, maar wellicht werd de plek 
meerdere malen bezocht. Deze jagers-verzame-
laars leefden in de Midden-Steentijd (8800-4900 
v. Chr.). Een C14 datering van een stukje houtskool 
uit en van de haardkuilen bevestigt de datering op 
grond van het vuursteen, namelijk circa 6900 v. 
Chr.. Binnen de gemeentegrenzen van Soest zijn 
wel enkele vuursteenvondsten uit de Mesolitische 
periode bekend, maar bij de vindplaats aan de 
Staringlaan zijn deze vuursteenvondsten gedaan 
binnen een context van kuilen, bovendien – en dat 
maakt de vondst zo belangrijk – in een laag die na 
die periode niet is verstoord of aangetast. De 
bodem uit die tijd is afgedekt met een dik pakket 
stuifzand, waardoor de steentijdsporen op een 
zeldzame wijze geconserveerd zijn.

De laag wit stuifzand is in een lange periode 
afgezet, gezien het voorkomen van meerdere 
humeuze bandjes. Dit suggereert verschillende 
vegetatielagen en dus ‘rustmomenten’ in de sedi-
mentatie van het zand. Verder is de laag stuifzand 
vrij dik, variërend van 0,2 m tot zelfs 1 meter in het 
noordwestelijk deel van het terrein. Onderin het 
stuifzand zijn op een aantal plekken karrensporen 
aangetroffen. Omdat de karrensporen zich onder-
in het stuifzandpakket bevinden, dateert deze weg 

ceel bebouwd, want op de cultuurlaag bevond 
zich een vloer bestaand uit leem. Daarna heeft 
men het gebied opgehoogd met grond waarin 
zich brokken leem en baksteenpuin bevinden. 

soes t

Staringlaan 
Planvorming voor de bouw van woningen op een 
terrein dat voorheen de functie van ’trapveldje’ 
had, was reden voor de gemeente Soest het 
gebied eerst archeologisch te laten onderzoeken. 
Het betrof hier een terrein binnen een zone met 
middelhoge archeologische verwachting. Door de 
bouwactiviteiten zouden de eventuele archeologi-
sche sporen verstoord worden en diende een 
inventariserend onderzoek door middel van 
proefsleuven te worden uitgevoerd.

Het onderzoeksgebied is gelegen op de  
overgang van de Soester stuwwal naar het 
dekzand    gebied ten oosten ervan. Het is een zone 
die zich kenmerkt door reliëfverschillen, zo ook 
op het terrein aan de Staringlaan. Hier laat het 
dekzand in de ondergrond van het noorden naar 
het zuiden (over een breedte van slechts 50 m)
een hoogteverschil zien van bijna 1,40 m: in het 
noorden lag het dekzand op 3,70+ NAP en in het 
zuiden op 5,08+ NAP. Door latere bodemvor-
ming, stuifzandafzettingen en ophogingen is dit 
sterke reliëf verdwenen en is zodanig geëgaliseerd 
dat met het blote oog nauwelijks een hoogtever-
schil is te zien tussen het noorden en het zuiden 
van het terrein. In het afgezette dekzand (tijdens 
de laatste ijstijd), heeft zich in de periode van het 
Holoceen daarna, een bodem gevormd. Daarin 
werd bij het graven van de proefsleuven vuursteen 
aangetroffen, met in twee van de vijf proefsleuven 
een concentratie ervan.

Niet alleen vondsten van vuurstenen werk-
tuigen en afslagen, maar ook kuilen met 
houtskool    concentraties en pek werden aangetrof-
fen. Deze kuilen zijn waarschijnlijk haardkuilen en 

sloop, waren het er twee. Aan de zuidzijde van het 
perceel heeft een steeg gelopen, die toegang ver-
leende tot de achterterreinen. Deze steeg kon 
met behulp van een poort worden afgesloten. Van 
de steeg zijn de resten van oud plaveisel aange-
troffen. 

Krommestraat 
Bij de winkel Dille en Kamille, aan de Kromme-
straat nummer 36, zijn in het voorjaar van 2013 
verbouwingen uitgevoerd. Het betreft het pand 
waar in de periode tussen 1600 en 1750 brouwerij 
“De Kroon” gevestigd was. Hier is in de jaren 70 
door amateurarcheologen van de AWN onder 
leiding van W.J. van Hoorn archeologisch onder-
zoek uitgevoerd. 

Nu werd een kleine lift geplaatst, om goede-
ren vanuit de kelder van het pand naar de begane 
grond te transporteren. De inpandige liftschacht 
werd aangelegd in een niet eerder verstoord stuk-
je grond, dus ook niet opgegraven door Van 
Hoorn, en de aanleg werd daarom archeologisch 
begeleid.

De aanleg ging tot in het natuurlijke dekzand. 
Bovenop dit zand bevond zich een cultuurlaag uit 
de 13e eeuw, die er op duidt dat hier in die periode 
een akker of moestuin was. Vervolgens is het per-

men dat (in elk geval een gedeelte van) de 
funderingen in de grond bewaard zijn gebleven en 
niet zijn verwijderd. 

Appelmarkt
De appelmarkt zelf is in 2009 onderwerp van 
grootscheeps archeologisch onderzoek geweest 
en in 1984 en 1985 hebben opgravingen plaatsge-
vonden waar nu de Stad van Cahen staat. Er was 
dus al veel bekend over de vroegste geschiedenis 
van dit deel van de stad, maar de uitkomsten van 
beide onderzoeken waren slecht aan elkaar te 
knopen en dus bood onderzoek van het tussenlig-
gende perceel Appelmarkt 8-9 de kans het verhaal 
van dit gebied beter te leren begrijpen. 

Het onderzoek maakte duidelijk dat de 
natuurlijke ondergrond, het zand, van perceel 
Appelmarkt 8-9 zeer diep onder het huidige maai-
veld ligt. Het is een depressie die afloopt in de 
richting van de Kerkstraat en Appelmarkt, met af 
en toe een plaatselijke opduiking van het natuur-
lijke zand. Het perceel lag tot in de 12e eeuw 
vrijwel in zijn geheel onder water en was onder-
deel van het zelfde water dat zich ter plaatse van 
de huidige Appelmarkt bevond. Het laag gelegen 
land is waarschijnlijk door de vroegste inwoners 
van Amersfoort verder uitgediept. Dit geldt ook 
voor de Appelmarkt, waar opgegraven kadewer-
ken duiden op een haven. Op de plaats van de 
Kerkstraat was ook een depressie, een waarschijn-
lijk uitgediepte vaargeul, die ruimte moest bieden 
aan de schepen die Amersfoort in de vroegste 
periode bezochten. De sloten die gevonden zijn 
bij het onderzoek ter plaatse van de Stad van 
Cahen waterden vanuit de richting van de Lange-
straat af op dit water waar zich nu de Kerkstraat 
bevindt.

Evenals op de Appelmarkt zelf is de depressie 
ter plaatse van Appelmarkt 8-9 in de loop van de 
Middeleeuwen dichtgeraakt en rond 1500 werd 
het eerste huis op het perceel gebouwd. In eerste 
instantie gaat het om één huis, maar later, tot de 

Een opgegraven waterput behorend bij de 16/17eeeuw
se bebouwing van Appelmarkt 89.

Dwarsdoorsnede door een haardkuil uit 
de MiddenSteentijd.
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ring. Hiermee werd de grond waarschijnlijk 
geschikt gemaakt voor de verbouw van gewassen. 
Het betekent dat de bewoners van Leusden het op 
deze plek weer zijn gaan proberen na een periode 
van droogte en stuif, die beakkering onmogelijk 
had gemaakt.

waterloop aangetroffen. Deze maakte onderdeel 
uit van de stadsgracht en was hier ongeveer zeven 
meter breed Het diepste punt lag circa 1,7 meter 
onder NAP. Uit het onderzoek bleek bovendien 
dat Bunschoten niet één maar twee grachten 
heeft gehad. Het was een dubbele gracht, een 
suggestie die bij eerder archeologisch onderzoek 
ook al eens was gedaan en dus door dit onderzoek 
is bevestigd. 

leusden

Crematorium Rusthof 
Een uitbreiding van crematorium Rusthof was 
reden voor een archeologisch onderzoek. In 2000 
en 2001 heeft het Centrum voor Archeologie ook 
al onderzoek gedaan bij het crematorium vooraf-
gaand aan de toenmalige uitbreiding. Destijds  
zijn vondsten uit de IJzertijd en Middeleeuwen  
(11e / 12e eeuw) gedaan. 

Tijdens het onderzoek in 2013 zijn sporen 
aangetroffen uit de Middeleeuwen, die mogelijk 
eveneens uit de 11e /12e eeuw stammen. Het 
betroffen nu karrensporen, diepe inzakkingen die 
de wielen van karren achterlieten in de bodem. 
Deze middeleeuwse weg had een noordoost-
zuidwest oriëntatie. Een greppel met dezelfde 
oriëntatie als de karrensporen stamt waarschijn-
lijk uit dezelfde periode. Het gebied raakte tegen 
het einde van de 13e / begin 14e eeuw overstoven, 
inclusief greppel en karrensporen, want een laag 
stuifzand heeft deze afgedekt.

Behalve deze middeleeuwse sporen zijn ook 
grondverbeteringsporen aangetroffen die waar-
schijnlijk uit de 16e /17e eeuw stammen. Deze 
grondsporen bestaan uit omgespitte grond, in 
lange banen met een noordoost-zuidwest oriënte-

of dat wordt afgezien van de plannen voor 
woningbouw op deze plek.

bunschoten 

Burgwal
Het onderzoeksgebied Burgwal 2 bevindt zich ter 
plaatse van de oude middeleeuwse stadsgracht, 
die om Bunschoten heeft gelopen. Bunschoten 
had stadsrechten en ook fysiek had het de ken-
merken van een stad: poorten, een wal (de 
burgwal) en een gracht. In 1428 werd de stad ver-
woest door troepen van de bisschop van Utrecht, 
waarna de burgwal is geslecht en de gracht 
gedempt.

Bij het archeologisch onderzoek is een brede 

van het begin van deze verstuivingsperiode. Op 
basis van enkele scherven aardewerk die in het 
zand zijn gevonden, kunnen de karrensporen en 
daarmee de beginfase van de verstuiving in de 14e 
eeuw gedateerd worden.

In het noordelijke deel van het onderzoeksge-
bied bevond zich enige tijd een akker. Hier is het 
terrein opgehoogd met plaggen waarin ploegspo-
ren te zien zijn. Het aardewerk uit de akkerlaag 
dateert deze in de 19e eeuw. In het zuiden was 
deze akker niet aanwezig. In de 20e eeuw is het 
hele terrein opgehoogd tot het huidige maaiveld.

Op het moment van schrijven van dit jaarover-
zicht was nog geen beslissing genomen door de 
gemeente Soest of het proefsleuvenonderzoek 
gevolgd zal worden door een definitief onderzoek, 

Reconstructietekening; dwarsdoorsnede door de middeleeuwse 
omwalling van Bunschoten met wal en dubbele gracht.

De opgravingsput 
wordt weer dicht
gegooid; op de 
achtergrond de 
molen en kerktoren 
van Bunschoten.

De sporen worden ingetekend 
met een Total robotic station; op 
de achtergrond het crematorium.


