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In 2014 vonden belangwek-

kende onderzoeken plaats in 

Amersfoort en buurgemeen-

ten; het betreft begeleidingen 

en waarnemingen, inventari-

serende onderzoeken door 

middel van proefsleuven en 

enkele grotere opgravingen.
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De palingfuik wordt blootgelegd.
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In 2014 bestond het Centrum voor Archeologie 
(CAR) van de gemeente Amersfoort 30 jaar. 
Sinds 1984 is er veel veranderd binnen de Amers-
foortse archeologie; met slechts een bureau en 
schep tot haar beschikking begon archeoloog 
Monique Krauwer toen de eerste onderzoeken in 
de stad. Gelukkig waren vanaf het begin de ama-
teurs van de AWN en andere vrijwilligers een 
belangrijke ondersteuning. De gemeentelijke 
afdeling archeologie groeide en kreeg in 1999 een 
onderkomen waar het publiek de vondsten en het 
archeologisch handwerk kan bekijken. Aan de 
Langegracht nr.11 werken sinds die tijd de archeo-
logen, bijgestaan door een grote groep vrijwil-
ligers. Geïnteresseerden kunnen daar op de 
woensdagmiddag of op afspraak een bezoek 
brengen aan het open depot en de werkplaatsen.

AMER SF OOR T

Funderingsherstel Museum Flehite
De Westsingel-zijde van Museum Flehite dreigde 
te verzakken en de funderingen moesten daarom 
vernieuwd worden. Ter plaatse van de kleine aan-
bouw, waar voor de renovatie de ingang van het 
museum was, moesten extra funderingspalen de 
grond in. Voorafgaand aan de heiwerkzaamheden 

werd, bij de archeologische begeleiding, gestuit 
op een bakstenen constructie met ‘gewelf ’. Dit 
bleek een water reservoir te zijn. Op een foto uit 
het einde van de 19e eeuw (dit is de situatie van 
kort vóór de aanbouw) is aan de rechterkant van 
de deur een regenpijp te zien, met daaronder een 
natuurstenen deksel. Deze regenpijp kwam uit in 
het waterreservoir, dat een omvang van 2.70 x 1.50 
m bleek te hebben. De diepte van het reservoir 
kon niet bepaald worden omdat deze ooit was 
volgestort met puin. 

In een latere fase van de funderings-
herstelwerk zaamheden werden de vloeren van de 
twee grote aanbouwen weggebroken, omdat ook 
hier nieuwe funderingspalen moesten komen. In 
de linker aanbouw – gezien vanaf de Westsingel 
– zijn geen funderingen of andere archeologische 
resten aangetroffen, maar wel onder de vloer van 
de rechter aanbouw. Hier bevonden zich funde-
ringen uit de 19e eeuw die horen bij de voorganger 
van de huidige aanbouw. Imposant was verder de 
oorspronkelijke fundering van de achtergevel van 
het muurhuis uit de 15e of 16e eeuw; deze kraagde 
namelijk zeer breed uit. Dit was noodzakelijk 
omdat de achtergevel was gebouwd in de slappe 
bodem van de gedempte gracht die hoorde bij de 
eerste stadsmuur. 
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Achter de Arnhemse Poortwal
In het voorjaar van 2014 heeft naar aanleiding van 
de geplande nieuwbouw op een perceel aan de 
Achter de Arnhemse Poortwal archeologisch 
onderzoek plaatsgevonden. Er zijn hierbij ver-
schillende bewonings- en gebruiksfasen ontdekt. 
De oudste fase dateert uit ca. 1300. Het buiten de 
eerste stadsmuur gelegen perceel was in die tijd 
in gebruik als landbouwgrond. Dit vertelt de 
aanwezigheid van een cultuurlaag met een daar-
bij horende perceelssloot. De tweede stadsmuur, 
waaraan men in 1375 aan de noordzijde begonnen 
was, voltooide men in 1450. De zuidzijde werd het 
laatst aangelegd en het terrein Achter de Arn-
hemse Poortwal kwam pas in de eerste helft van 
de 15e eeuw binnen de omwalling. Uit de eerste 
bebouwingsperiode (15e eeuw) zijn paalgaten van 
een boerderij, lemen vloeren en vier waterputten 
aangetroffen. Vanaf de 16e eeuw wordt het terrein 
opgehoogd (ofwel, bouwrijp gemaakt) en vanaf 
de 17e eeuw wordt er in steen gebouwd. Vooral ter 
hoogte van de huidige Arnhemsestraat verrees 
bebouwing. Het achterste gedeelte van deze 
bebouwing en de daarbij horende waterputten is 
opgegraven. De rest van het terrein, richting het 
westen, was een typisch achterterrein waar wei-
nig activiteit heeft plaatsgevonden, op een paar 
afvalkuilen en waterputten na. 

Koppelweg
Op het terrein van het voormalige bedrijfsverza-
melgebouw aan de Koppelweg (106-120) worden 
appartementen gebouwd. Voorafgaand aan de 
bouw heeft het CAR een onderzoek door middel 
van proefsleuven uitgevoerd. De Koppelweg ligt 
in het verlengde van de Grote Koppel aan de – in 
de 14e eeuw gegraven – Nieuwe Eem, de toenma-
lige buitenhaven van Amersfoort.

Na de aanleg van deze haven heeft de Grote 
Koppel zich steeds verder ontwikkeld van een 
agrarisch gebied met sloten en greppels naar een 
industrieel terrein met houtzaagmolens en op-
slagloodsen.

Tijdens het onderzoek is behalve een aantal 
funderingspoeren van de loodsen en een opho-
ginglaag uit het midden van de 18e eeuw, een 
oude loop van de Eem aangetroffen. Uit het on-
derzoek blijkt dat deze Eemarm in de 13e eeuw is 
verzand. Het zijn juist dit soort vondsten die 
helpen bij het begrip van de ontstaansgeschiede-
nis van Amersfoort. Er ontstaat langzamerhand 
een steeds duidelijker beeld van de hoger gelegen 
delen en daardoor het begrip van waar de vroeg-
ste sporen van bewoning zich zullen bevinden.

Malewetering 
Het landgoed Kouwenhoven kent een geschiede-
nis die in de bronnen teruggaat tot 1398, toen het 
voor het eerst vermeld werd. Een oudere oor-
sprong is echter goed mogelijk. In het begin van 
de 15e eeuw was het landgoed onderdeel van de 
Maalschap van Hoogland. Het omvatte gronden 
ten noorden en zuiden van de Malewetering en 
was in leen van de Heren van Montfoort en de 
familie de Wijs. Het landgoed is eeuwenlang in 
leen uitgegeven. Vanaf het begin van de 17e eeuw 
pachtte de, naar het landgoed vernoemde, familie 
Kouwenhoven de hoeve. Halverwege de 17e eeuw 
eindigde de band van Kouwenhoven met de ge-
lijknamige familie. Vanuit de Amerikaanse ge-
schiedschrijving, wordt ene Wolfert Gerritsz van 
Kouwenhoven geëerd als één van de vijf ‘hoofd-
kolonisten’ van Nieuw-Nederland (onderdeel van 
New York) en wordt de hoeve Kouwenhoven in 
Hoogland in verband gebracht met deze persoon. 
Amerikaanse nakomelingen van deze Wolfert 
komen tegenwoordig zelfs op ‘bedevaart’ naar de 
hoeve Kouwenhoven op zoek naar hun ‘roots’. 

In 1707 werd het landgoed Kouwenhoven 
verkocht door Beernt van Bekum, een vinger-
hoedmaker in De Bilt en koopman, die zijn geld 
belegde in onroerend goed en waardepapieren. 
Hij heeft Kouwenhoven omstreeks 1694 dan ook 
waarschijnlijk als belegging gekocht om het in 
1707 weer te verkopen. In de akte waarin de ver-
koop was vastgelegd werd gesproken van een 
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van het feit dat het goed naast een boerderij ook 
een landhuis omvatte. Het huis wordt beschreven 
als: ‘wel doortimmerde huysinge voorsien met 
vier beneden camers, zes boven camers, provisie-
kelder, koetshuys, stallinge voor vijf of zes paar-
den, speelhuys, duyfhuys, met alle hetgeen daar-
inne aan en nagelvast is’. Hieruit blijkt dat het om 
een flink landhuis moet zijn gegaan.

Kouwenhoven was daarna in het bezit van Jan 
Petersz van Oudenallen en Leonard de Casem-
broot. Zij verkochten het echter na een jaar aan 
Maurits Cornelis van Nierop, die het in 1727 ver-
huurde aan Willem Hobbe van der Straten, waar-
na het in 1731 verkocht werd aan de Amsterdam-
mer Ignatius van Honsem. 

Nadat Van Honsem was overleden werd het 
landgoed in 1774 verkocht aan zijn kleindochter 
Cornelia Sasse van Isselt en Dirk Rijksz Kool. Zij 
verpachtten de hoeve van Kouwenhoven en ver-
bleven zelf op het buitenhuis. Het landgoed bleef 
lange tijd binnen deze familie Kool. Eind 19e eeuw 
verbrandde de hoeve en werd opnieuw gebouwd 
op de plek van de huidige boerderij Kouwenho-
ven; zuidelijker gelegen dan de oude boerderij. 
Het buitenhuis raakte in verval en is rond 1900 
gesloopt.* Het CAR deed een inventariserend 
onderzoek door middel van sleuven vanwege 
bouwplannen op het terrein waar het landhuis 
moet hebben gestaan. Een deel van het daarbij 
horende grachtensysteem en restanten van het 
buitenhuis zijn aangetroffen. Tevens horen water- 
en beerputten en funderingen van beelden ook 
bij het buitenhuis. Funderingen die wijzen op een 
brug met poort, die dienst deed als toegang tot 
het huis, zijn aangetroffen ter hoogte van één van 
de grachten. Bijbehorende waterpartijen, eiland-
jes, bijgebouwen, monumentale hekwerken en 
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Tekening van de 
opgravingresultaten 
van het landhuis.
(In rood de resten van het 
landhuis, in donkerblauw 
de resten van het 
grachtensysteem)

* Bronnen
Kemp, Marcel en Gerard Raven, ‘Boerderij Kouwenhoven en de 
familie Van Kouwenhoven 1400-1650’, (deel 1). De Bewaarsman, 
4e jaargang nr. 3, 1998, p. 37-46.

Ibidem, (deel 2). De Bewaarsman, 4e jaargang nr. 4, 1998, p. 53-59. 
Glas, A. van der, ‘Een buitenhuis in Hoogland-West’. Kroniek, 
jaargang 17, p.12-13, 2015.

‘huysinge en hofstede met het bouwhuis en ver-
der getimmerte, mitsgaders bepotinge en be-
plantinge, daar op staande groot met boomgaar-
den, bouw- en weilanden, tesamen over de drie 
en dertig morgen’. Dit is de eerste vermelding 
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andere versieringen die passen bij het type tuin-
architectuur van die tijd, zijn ook gevonden. Een 
volledig beeld van hoe dit buitenhuis met zijn 
tuinen en vijvers eruit moet hebben gezien, is 
nog niet verkregen. Mogelijk volgt nog een defini-
tief onderzoek wanneer de nieuwbouwplannen 
daadwerkelijk verwezenlijkt worden. 

Liendertseweg
Op de locatie aan de Liendertseweg waar een 
drietal flats is gesloopt – en nieuwe flats gepland 
zijn – heeft het CAR in de zomer van 2014 een 
inventariserend onderzoek uitgevoerd. In het 
noorden van het onderzochte terrein zijn diverse 
verkleuringen in het dekzand aangetroffen, waar-
in stukjes houtskool aanwezig waren. Een C-14 
onderzoek wees uit dat het houtskool (het ver-
branden van het hout) dateert uit het Vroeg Me-
solithicum (7980-7740 v. Chr.). Mogelijk hebben 
we hier te maken met de resten van een mesoli-
thisch kampement. De verkleuringen in de bo-
dem kunnen het gevolg zijn van door mensen 
gegraven (haard)kuilen en de houtskoolpartikels 
resten van vuurplaatsen. 

Om hierachter te komen heeft het CAR in 
het najaar van 2014 een hoofdonderzoek uitge-
voerd. De uitwerking van het onderzoek is op het 

moment van schrijven nog in volle gang. Als dit 
klaar is, weten we of het hier werkelijk om een 
kampement uit het Vroeg Mesolithicum gaat.

Helikopterplaats Randenbroek
Sinds 2012 wordt in park Randenbroek en de 
omliggende sportvelden gewerkt aan een groot-
schalige herinrichting. Op sommige locaties gaat 
de herinrichting gepaard met bodemingrepen, 
zoals afgravingen die archeologische resten  
ernstig kunnen bedreigen. Dit heeft in 2012 al 
geleid tot twee inventariserende opgravingen  
(op de sportvelden van het Corderius College en 
langs de oever van de Heiligenbergerbeek), maar 
daarbij zijn weinig archeologische resten aange-
troffen. Tijdens een derde opgravingcampagne, 
uitgevoerd in het najaar van 2014 op de voorma-
lige helikopterplaats van het (voormalige) Elisa-
beth ziekenhuis, was het wel raak. Vuurstenen 
artefacten en afslagen (resten van vuursteen-
bewerking), één fragment van een gepolijste 
natuurstenen bijl en zeer fragiel aardewerk,  
duiden op één of meerdere vindplaats(en) uit het 
Neo lithicum, de Late Steentijd (ca. 5300-2000 v. 
Chr.). Vindplaatsen uit deze periode zijn uitzon-
derlijk in Amersfoort. Dit geldt niet alleen voor 
Amersfoort; in de wijde omgeving zijn slechts 
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gen. Uit historische bronnen is bekend dat op het 
perceel een oude boerderijplaats heeft gelegen, 
genaamd Groot Wildenburg. De oudste vermel-
ding dateert uit de 16e eeuw, maar het is goed 
mogelijk dat het perceel al veel langer als boerde-
rijplaats in gebruik is geweest. Voor de nabije 
toekomst staat nog een aantal nieuwe graafwerk-
zaamheden op het perceel in de planning. Het 
aangetroffen archeologisch bodemarchief is ter 
plaatse van de proefsleuf redelijk tot goed intact. 
Omdat de archeologische verwachting hoog is 
voor de rest van het perceel, zullen die werk-
zaamheden vooraf worden gegaan door archeolo-
gisch onderzoek.

BU N S CHO TEN 

Dorpsstraat 115
Aan de Dorpsstraat in Bunschoten heeft een 
inventariserend onderzoek door middel van 
proefsleuven plaats gevonden. Het oudste spoor 
dat hierbij is aangetroffen, is een ophogingpakket 
van klei dat zich op het natuurlijke veen bevindt. 
In het kleipakket zijn vondsten gedaan die uit de 
16e eeuw dateren, maar het is goed mogelijk dat 
de ophoginglaag in oorsprong ouder is. Gezien de 
positie van het pakket ten opzichte van de Dorps-
straat kan dit al in de 14e eeuw zijn opgeworpen 
en was het in dat geval onderdeel van de (nooit 
voltooide) middeleeuwse stadsuitleg. Deze stads-
uitleg is tegenwoordig nog steeds zichtbaar in de 
westelijke stadsweide van Bunschoten en be-
stond uit opgeworpen aarden wallen met aan 
weerszijden sloten. Ter plaatse van deze wallen 
waren waarschijnlijk de straten van de middel-
eeuwse stad gepland. 

Behalve deze aarden wal, zijn een in de 19e 
eeuw buiten gebruikte sloot, een waterput en 
twee kelders uit de 20e eeuw aangetroffen. 

Oude Schans
In april heeft het CAR aan de Oude Schans (bij de 
oude haven) in Spakenburg een inventariserend 

enkele vindplaatsen uit die periode bekend. ‘Los-
se vondsten’ van voorwerpen uit het Neolithicum 
komen met enige regelmaat voor, maar op de 
locatie van de helikopterplaats, betreft het een 
groep vondsten die nog (gedeeltelijk) in hun 
oorspronkelijke context bewaard is gebleven. 
Dergelijke vondstomstandigheden komen bij 
resten uit de Steentijd maar zelden voor. 

De geplande herinrichting – in dit geval de 
aanleg van een moerasachtig landschap – zou er 
voor zorgen dat deze unieke vindplaats verloren 
zou gaan. Het volledig opgraven van de site bleek 
echter te veel tijd en geld te kosten. Het voor-
nemen is dat de herinrichtingsplannen worden 
aangepast, waarbij de archeologische resten  
veilig in de bodem bewaard blijven.

LE U SDEN

Hamersveldseweg 118
Het CAR heeft een klein inventariserend onder-
zoek uitgevoerd aan de Hamersveldseweg. Tij-
dens het onderzoek is een gedeelte van een sloot 
aangetroffen die ooit rondom een erf heeft gele-

Opgraving bij de Oude Schans.
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dus zulke vergaande conclusies mogen niet ge-
trokken worden. 

Behalve grondsporen zijn diverse vondsten 
gedaan, waarvan er hier twee worden vermeld, 
omdat ze bijzonder interessant zijn: een vrijwel 
complete bronzen grape (13 cm hoog) en een 
gedeelte van een vis(paling)fuik. De grape lijkt in 
de voet van de terp te zijn ingegraven. Ze wordt 
op basis van vorm en context omstreeks 1400 
gedateerd, een datering die overeen komt met 
het opwerpen van de terp. Het is goed mogelijk 
dat de grape een doelbewust ingegraven 
bouwoffer is. 

Het fuikdeel is in de sloot aan de noordzijde 
van de terp gevonden. Het aangetroffen gedeelte 
heeft een afmeting van 1.80 m bij 0.75 m en be-
staat uit wilgentakken, met een raamwerk van els 
of berkenhout, dat bij elkaar wordt gehouden 
door een vlechtwerk van vlas. De rechthoekige 
vorm van het raamwerk doet vermoeden dat het 
een zogenaamde vleugel van een fuik is. Een vleu-
gel staat ter hoogte van de fuikopening en dient 
voor de geleiding van de vissen naar de fuik. Ter 
hoogte van de fuik zijn ook de restanten van een 
achttal in een rij staande kleine palen aangetrof-
fen. Wanneer de fuik in situ ligt, en daar lijkt het 
wel op, hebben de palen mogelijk gediend als 
bevestigingspunt. De fuik wordt in de 15e eeuw 
gedateerd op basis van vondsten in de buurt. De 
vondst van een fuik(vleugel) toont aan dat Spa-
kenburg in die tijd al een vissersdorp was. 

Bovendien is dankzij de opgraving vast komen 
te staan dat Spakenburg al rond 1300 was 
bewoond, waarmee Spakenburg veel ouder is dan 
tot nog toe werd aangenomen. De vroegste 
vermelding van Spakenburg dateert uit begin 15e 
eeuw. Dit betekent overigens niet dat er vanuit 
historisch perspectief geen rekening werd 
gehouden met bewoning van voor deze tijd, er 
waren alleen geen bronnen die dit konden 
bevestigen. Deze bevestiging is er nu wel dankzij 
de opgraving bij de Oude Schans. 

onderzoek door middel van proefsleuven uitge-
voerd. In juni volgden nog twee dagen archeolo-
gische begeleiding wegens het ruimen van een 
vervuiling.

Tijdens de onderzoeken zijn diverse archeolo-
gische sporen en vondsten aangetroffen. Deze 
kunnen  in twee periodes onderverdeeld worden: 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, waarbij de meer-
derheid van de sporen en vondsten dateert uit de 
14e en 15e eeuw. 

Het vroegste spoor wordt gevormd door een 
aangebracht pakket van veraard veen (veen waar-
van de plantenresten volledig verteerd zijn) uit 
het midden van de 13e tot begin 14e eeuw. Deze 
laag ligt direct op een dik pakket natuurlijk veen 
(hierin dus geen vondsten). Bovenop het ver-
aarde veenpakket is omstreeks 1400 een soort 
terp opgeworpen die aan de vier zijden werd 
begrensd door een sloot. Mogelijk is de sloot 
ontstaan als resultaat van het opwerpen van de 
terp. De terp is na aanleg bewoond en in gebruik 
gebleven tot in de 21e eeuw. Zo zijn op de terp 
funderingen en kleivloeren van huizen aangetrof-
fen die tussen de 15e en 17e eeuw worden geda-
teerd en ook diverse waterputten. Eén van deze 
putten wordt aan de vroegste gebruiksfase van de 
terp gekoppeld en dateert van omstreeks 1400.

Niet iedere periode is even duidelijk nawijs-
baar; uit de 16e eeuw bijvoorbeeld zijn geen  
dateerbare sporen gevonden. Dit hoeft echter 
niet te betekenen dat het terrein in deze periode 
niet bewoond is geweest. Met het onderzoek is 
slechts tien procent van het terrein onderzocht, 

Bronzen 
grape.
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