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In 2017 zijn weer veel opgra

vingen uitgevoerd in en om 

Amersfoort, dit is immers de 

kernactiviteit van de gemeen

telijk archeologen. Boven

dien is veel tijd en energie 

gestoken in de certificering 

van de opgravingsvergunning 

en de voorbereidingen van de 

verhuizing naar de West

singel, die begin 2018 plaats

vond.
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Het sleuvenonderzoek in het gebied Wieken Noord.
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Opgravingen 

keerkring
De Keerkring ligt even buiten de binnenstad in het 
gebied dat in de Middeleeuwen de Koppel heette, 
hetgeen Middelnederlands is voor gemeenschappe
lijke weide. Het gebied heeft lang zijn agrarische 
functie behouden, want op 19eeeuwse en vroeg 
20eeeuwse kaarten zijn hier boerenerven afgebeeld. 
In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw lag op deze 
locatie een vuilstort. In 1975 werd er een school 
gebouwd, die nu plaats heeft moeten maken voor 
woningbouw. 

Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 is 
op deze plek een bosje en een weg getekend. Aan 
het einde van de weg stond een gebouwtje, mogelijk 
een tolhuisje. Op de grens van weiland en bosje is 
over de weg heen een hekje getekend door Van 
Deventer. Van een dergelijke mogelijkheid tot het 
afsluiten van de weg is bij het archeologisch 
onderzoek het aansluitende gedeelte als restant in 
de bodem teruggevonden: namelijk een palenrij die 
zich aan weerszijden van de weg bevond. Ook de 
weg zelf is teruggevonden, in de vorm van 
bermsloten die zich aan weerszijden bevonden. 

De palenrij stond dwars op de weg en vormde 
hoogstwaarschijnlijk een verdedigingslinie. Deze 
duidt mogelijk op een palissade, die fungeerde als 
een landweer en hiermee wellicht de grens van de 
stadsvrijheid aanduidde. De stadsvrijheid was het 
gebied buiten de stadsmuur, maar behoorde 
juridisch wel tot de stad en werd vaker door dit soort 
begrenzingen aangegeven. De verdedigingslinie 
wordt op basis van gevonden aardewerk gebaseerd 
in de 16e eeuw. Tenslotte bewijst de vondst eens te 
meer de exactheid van de vroege kaartenmaker Van 
Deventer.

kortenaerstraat
Deze straat bevindt zich buiten de tweede 
stadsmuur en behoort tot het middeleeuwse 
kampontginningsgebied. Vanaf de 14e/15e eeuw 
maakte het onderdeel uit van het uitgestrekte 
noordoostelijke meentgebied, de gemeenschappe
lijke gronden van de stad. De oudste wegen waren 

toegangswegen die vanaf de Bloemendalse en 
Kamperbuitenpoort door het gebied liepen, zoals de 
Liendertseweg. Op de hoek van de Van 
Assenraadstraat en de Pullstraat stond boerderij De 
Kruiskamp, naamgever van de huidige wijk. De 
boerderij wordt onder andere op een kaart uit 1846 
aangegeven en is rond 1927 afgebroken.

In en vlakbij het te onderzoeken gebied heeft 
eveneens een boerderij gestaan. De kadastrale 
gegevens van 1832 tonen dat aan de Liendertseweg 
een huis met erf en schuur lag met daarnaast 
bouwland. Het perceel was in bezit van 
tabaksplanter Lambertus ten Brink. De schuur valt 
binnen het onderzoeksgebied en het huis ligt net 
ten noordoosten daarvan. Omdat oudere kaarten 
van het gebied dan die uit 1832 niet bestaan, is het 
niet duidelijk hoe lang hier al een boerderij stond. 
Op de kadastrale kaart is aan de westkant van het 
plangebied de Grebbelinie aangegeven.

Tussen 1937 en 1941 is noordelijk van de Liniedijk 
– in het kader van de werkverschaffing – het Vallei
kanaal gegraven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Certificering en verhuizing
Het lijkt zo vanzelfsprekend: archeologen graven op. 
Echter, vanaf juli 2017 moeten alle uitvoerders van 
archeologische werkzaamheden beschikken over 
een certificaat. Zonder dit certificaat mag de 
instelling – in dit geval de gemeente Amersfoort 
– niet opgraven. De gemeente Amersfoort hecht er 
belang aan dat de eigen archeologische dienst ook 
daadwerkelijk opgravingen kan uitvoeren. Dit is niet 
alleen goed voor het onderhoud en de opbouw van 
kennis over de stad, maar zorgt ook voor een soepel 
en efficiënt verloop van de projecten. Al sinds 1989 
beschikte de gemeente Amersfoort over een 
opgravingsvergunning, maar vanwege nieuwe 
wetgeving (de Erfgoedwet, ingaand juli 2017) 
moeten alle uitvoerders van opgravingen en alle 
andere werkzaamheden waarvoor je de bodem in 
gaat, beschikken over een certificaat. Om het 
certificaat te verkrijgen hebben de archeologen van 
het Centrum voor Archeologie (CAR) moeten 
aantonen dat zij de archeologische werkzaamheden 
op een kwalitatief goede manier en volgens de 

vastgestelde regels (verankerd in de 
Beoordelingsrichtlijnen en Kwaliteitsnorm) 
uitvoeren. De Amersfoortse stadsarcheologen zijn 
met vlag en wimpel voor de eerste audit geslaagd. 
De certificerende instelling die de toets heeft 
gedaan, zal deze jaarlijks herhalen. Groot voordeel 
van de certificering ten opzichte van de oude 
opgravingsvergunning is dat de certificering geldig 
is voor heel Nederland. Voor een aantal 
buurgemeenten – Leusden, Soest en Bunschoten 
– wordt door middel van een samenwerkingsover
een komst al jarenlang opgegraven, maar ook andere 
gemeenten kunnen nu voor het opgraven eenvoudig 
een beroep op de Amersfoortse stadsarcheologen 
doen.

Veel tijd is ook besteed aan de voorbereiding van 
de verhuizing van het Centrum voor Archeologie 
naar Westsingel 46. Niet alleen het inpakken en 
registreren van de duizenden vondsten, maar ook 
het bedenken en begeleiden van de nieuwe 
inrichting van het Centrum vroeg veel aandacht en 
energie.
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> De weg met bermsloten en dwars hierop de 
palenrijen.
De foto’s in dit jaaroverzicht zijn van het Centrum voor 
Archeologie.

> Kaart van Jacob van Deventer (1560) met in de rode 
cirkel de weg met hek.

Militaire kaart uit 1945. Het onderzoeksgebied ligt binnen de 
rode omlijning. De Grebbelinie is in groen weergegeven. De 
aantekeningen in blauw – uit 1945 – geven diverse stellingen 
weer. 
Niet op de kaart aangegeven is de bunker, die is opgegraven en 
geplaatst langs de Ringweg Koppel/ Zielhorsterweg.
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is het aansluitende vervolg van de erfgreppel van het 
onderzoek van 2012, aangetroffen. Hiermee is de 
begrenzing van het erf duidelijk geworden. Binnen 
en buiten dit middeleeuwse erf zijn smalle oostwest 
georiënteerde greppels gevonden. Hiervan is de 
functie niet helemaal duidelijk. Wellicht gaat het om 
greppels die voor de afwatering op en rondom het 
erf zorgden. 

In de proefsleuven zijn ook resten van een 
tabaksschuur uit de 17e eeuw aangetroffen. 
Vermoedelijk gaat het om een driebeukige schuur 
met een smalle centrale ruimte en twee brede 
zijbeuken. De schuur is oostwest georiënteerd en 
ca. 9 m breed. De totale lengte is niet vastgesteld, 
maar was minimaal 25 m. Sommige tabaksschuren 
hadden zelfs een lengte van 40 m. Grenzend aan 
deze tabaksschuur is een palenrij gevonden uit de 
dezelfde periode, waarvan de functie nog niet 
duidelijk is, maar zonder twijfel met de tabaksteelt 
te maken zal hebben.

Naast de gebruikelijke vondsten van aardewerk 
werden de archeologen verrast door de vondst van 
een brisantbom. Andere interessante metalen 
vondsten waren lakenloden en zelfs een 
Amsterdams staallood uit 1584. Dit is een keurmerk 
dat alleen aan laken van de hoogste kwaliteit werd 
gehecht.

onderzoeksgebied begrensd door de Energieweg. 
Voordat deze weg werd aangelegd, is in 2012 door 
het Centrum voor Archeologie een opgraving 
uitgevoerd (zie het jaaroverzicht in Jaarboek Flehite 
2013). Hier is een erf uit de 13e en 14e eeuw gevonden: 
een boerderij, twee hooibergen, water en 
afvalkuilen en (erf)greppels. Het erf is slechts 
gedeeltelijk opgegraven, omdat toen alleen het tracé 
van de weg onderzoeksgebied was. Het huis en de 
overige erf onderdelen lopen zuidelijker – dus in het 
huidige onderzoeksgebied van Wieken Noord – 
door. Ook zijn er verschillende perceelssloten 
gevonden die uit de 13e en 14e eeuw stammen. Dit 
geeft aan dat het gebied Wieken Noord ontgonnen 
is in die periode. Net iets ten noorden van de 
middeleeuwse boerderij zijn – eveneens bij het 
onderzoek uit 2012 – sporen van vijf tabaksschuren 
gevonden. Deze schuren dateren uit de 17e en 18e 
eeuw. Een van de schuren lijkt naar het zuiden toe – 
in het huidige onderzoeksgebied Wieken Noord 
– door te lopen. Ook zijn de sporen van 
(bijbehorende) tabaks bedden aangetroffen. 

Het sleuvenonderzoek in Wieken Noord uit 2017 
concentreerde zich allereerst op het zuidelijk deel 
van het middeleeuwse erf dat al in 2012 gevonden 
was. Van de boerderij zelf zijn tijdens het 
sleuvenonderzoek geen resten teruggevonden. Wel 

deze middeleeuwse sloot zijn er paalgaten van een 
of meer hooibergen aangetroffen en diverse 
dierbegravingen uit dezelfde periode als de sloot. 

In de 17e eeuw is een vijver om het vee te 
drenken aangelegd, die begin 20e eeuw buiten 
gebruik is geraakt. Uit de 19e eeuw dateren de 
funderingsgreppels van een bijgebouw, ook de 
waterput is mogelijk in deze periode in gebruik 
geweest.

Helaas heeft het onderzoek niet de definitieve 
uitspraak opgeleverd over de ouderdom van Groot 
Emiclaer en daarmee de oplossing van de kwestie 
waar zich het oude Emiclaer bevindt.

wieken noord
De uitbreiding van bedrijventerrein de Wieken 
noodzaakte een onderzoek van dit grote gebied 
tussen Oude Lageweg en Energieweg. Hiertoe zijn 
in de zomer vele proefsleuven aangelegd, waarbij 
twee gebieden konden worden aangewezen met 
belangrijke vindplaatsen. 

De oudste kaart waarop het onderzoeksgebied 
staat aangegeven dateert uit 1692 en is gemaakt door 
Bernard de Roij. Er staat geen bebouwing in dit 
gebied aangeven, maar wel loopt er dwars doorheen 
de Rottewetering. Op de kadastrale minuutplan van 
1832 loopt deze wetering iets meer oostwestelijker 
dan op de kaart van 1692. Ook op deze kadastrale 
kaart is geen bebouwing te zien. De huidige 
verkaveling komt min of meer overeen met die is 
afgebeeld op de kadastrale kaart uit 1832. Alleen in 
de meest oostelijke hoek van het plangebied is 
tegenwoordig bebouwing aanwezig. De percelering 
ten noorden van de Rottewetering bestaat uit grote 
blokken. Deze blokverkaveling stamt mogelijk al uit 
de 11e eeuw. Ten zuiden van de wetering is een 
typische strokenverkaveling uit de 12e eeuw of later 
aanwezig.

Het onderzoeksgebied wordt in het zuiden 
begrensd door de Oude Lageweg. Dit is een oude 
verbindingsroute richting het oosten en werd 
voornamelijk in droge zomers gebruikt. Hij loopt 
parallel aan de Hogeweg die voor het eerst in de 14e 
eeuw wordt genoemd in historische bronnen, maar 
vermoedelijk veel ouder is. In het noorden wordt het 

was de Grebbelinie in gebruik als verdedigingslinie. 
Op een (geallieerde) militaire kaart uit 1945 zijn dan 
ook diverse stellingen ingetekend. 

Voor en kort na WOII zijn woningen en een 
school gebouwd, waarbij de boerderij aan de 
Liendertseweg werd gesloopt. Ook de Liniedijk 
heeft hiervoor moeten wijken en nu dan op zijn 
beurt de school voor woningen. 

Het archeologisch onderzoek leverde de sporen 
van tabaksbedden op: zoals in zoveel gebieden 
buiten de stadsmuur blijkt ook hier de grote omvang 
van de ooit zo belangrijke tabaksteelt.

laan naar emiclaer
Achter boerderij Groot Emiclaer worden woningen 
gebouwd en dus was archeologisch veldwerk 
geboden. In 2015 is daartoe een onderzoek door 
middel van proefsleuven uitgevoerd (zie hiervoor 
het jaaroverzicht in Jaarboek Flehite 2016). Ondanks 
de schaarste aan middeleeuwse vondsten bij het 
sleuvenonderzoek was een archeologisch 
vervolgonderzoek gerechtvaardigd. Want de vraag 
of hier het Emiclaer lag, dat in de ontwikkeling van 
middeleeuws Hoogland zo’n belangrijke rol 
vervulde, zouden archeologen en historici graag 
beantwoord zien.

Boerderij Groot Emiclaer is in de meidagen van 
WOII afgebroken om vrij schootsveld te krijgen en 
kort daarna weer opgebouwd – Groot Emiclaer is 
een zogenaamde wederopbouwboerderij. Het is een 
gemeentelijk monument en zal binnenkort worden 
gerestaureerd. 

Het achterterrein wordt voor een deel 
ingenomen door de met grote bomen omzoomde 
oprijlaan. Deze blijft behouden. Hier wordt dus de 
bodem niet verstoord en valt deze zone buiten de 
mogelijkheden van onderzoek. De rest van het 
terrein was in het recente verleden flink verstoord, 
maar er waren toch nog enkele oude sporen 
bewaard gebleven.

Het oudste – dateerbare – spoor is een sloot die 
in de 14e eeuw of iets later buiten gebruik is geraakt. 
Waarschijnlijk functioneerde de sloot als 
waterafvoer van de hoger gelegen boerderijplaats 
(mogelijk de plek van de huidige boerderij). Behalve 
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> Het sleuvenonderzoek in het gebied Wieken Noord.
≥ Amsterdams staallood uit 1584, gevonden in de opgraving Wieken Noord.


