
  1 59

Dit jaar stond in het teken 

van de verhuizing van het 

Centrum voor Archeologie 

(CAR) naar de monumentale 

panden aan de Westsingel  

nr 46. Het prachtige nieuwe 

onderkomen en met name de 

inrichting van de grote expo

sitieruimte bieden tal van 

nieuwe mogelijkheden voor 

het tonen van het archeo

logisch bedrijf en de vele 

Amersfoortse vondsten.

caroline den hartog ,  itamar de rooze , 
fr ancien snieder

Archeologie 
2018 

8 Aagje, de reconstructie van een skelet gevonden op de 
begraafplaats naast de SintRochuskapel, heeft een goede 
plek voor het raam gekregen. 



voor in de periode van de Vroege IJzertijd en de 
overgang naar de Midden IJzertijd. Het is goed 
mogelijk dat de sporen van beide opgravingen tot 
één gehucht uit deze periode behoren.

In de loop van de 11e eeuw kwam de vestiging van 
boeren in Amersfoort op gang.4 Deze vestigden zich 
in eerste instantie op de hogere delen, de 
zandruggen. Ook de Boldershof bevindt zich op een 
van de hogere delen van Amersfoort. De vroegste 
middeleeuwse resten op de Boldershof dateren uit 
de 13e eeuw: paalgaten van een boerderij. In de 13e 
eeuw ontwikkelde Amersfoort zich als stad, met 
stadsrechten, een marktplein (de Hof) en een 
stadsmuur. De stedelijke ontwikkeling verhinderde 
niet dat boerderijen binnen de stadsmuur werden 
gebouwd, maar ook buiten de omwalling vestigden 
zich veel boeren.5 Zo ook op de Boldershof. Hier zijn 
uit deze fase de resten van een boerderij, greppels, 
waterputten en houten bijgebouwen of schuren 
aangetroffen. De vondst van een waterput, gemaakt 
van een uitgeholde boomstam is niet alleen 
bijzonder omdat deze weinig voorkomt in 
Amersfoort; vier exemplaren waren bekend tot aan 

de opgraving aan de Boldershof en deze vier 
stammen uit de 11e en 12e eeuw.6 Dus ook de datering 
in de 13e eeuw, op basis van vondsten, maakt deze 
put bijzonder. Het merendeel van de middeleeuwse 
greppels is noordwest-zuidoost georiënteerd. Op de 
kadastrale kaart van Slits uit 1832 zijn perceelgrenzen 
en een straat (Walstraat) met dezelfde oriëntatie 
zichtbaar. De meeste huizen zijn hierop georiën-
teerd, dus met de smalle voorgevel gericht op de 
straat. De percelen uit de Middeleeuwen hebben, zo 
kan geconcludeerd worden, tot in de Nieuwe tijd 
hun invloed op de ruimtelijke indeling gehad.

Uit het einde van de 15e eeuw tot en met de 16e 
eeuw stammen de sporen op de Boldershof van 
waterputten, kuilen en kuipen – veelal met leem en 
klei waterdicht gemaakt -, die kunnen worden 
geassocieerd met het vollen van wol of het looien 
van leer. De vraag is voor welke van deze twee 
nijverheden de kuipen en waterputten hier zijn 
gebruikt? Bij een opgraving bij Achter de Kamp nrs. 
238-242 zijn bakstenen- en kleikuipen uit de 17e eeuw 
gevonden.7 Daar was het verband met leerlooien 
snel duidelijk vanwege grote hoeveelheden dierlijk 

Publiek
De opening van het nieuwe CAR op 12 juni door 
burgemeester Lucas Bolsius was een feestelijk 
hoogtepunt en de Open Dag op 13 juni een groot 
succes. Heel veel publiek trokken ook de Open 
Monumentendagen in september en de 
Archeologiedagen in oktober. Publieksbereik is 
vanzelfsprekend een belangrijk facet van de 
stadsarcheologie, want waar het uiteindelijk om 
draait is de resultaten van het archeologisch 
onderzoek aan een groot publiek te kunnen tonen. 
Daarom was ook de Open Dag – midden in de 
snikhete zomer van dat jaar – op de opgraving van 
de buitenplaats bij Kouwenhoven zo belangrijk; 
honderden bezoekers waren er, waarbij velen uit de 
directe omgeving, uit Hoogland dus. 

Opgravingen
Het archeologisch onderzoek ging intussen gewoon 
door. In dit jaaroverzicht zijn de opgraving op de 
Boldershof, verschillende onderzoeken naar resten 
van de tabakscultuur en de opgraving van 
buitenplaats Kouwenhoven belicht; het waren de 
voornaamste veldonderzoeken van 2018.

Boldershof
Bij het archeologisch onderzoek van dit plein, 
gelegen ten westen van de Bloemendalsestraat, 
werd een zeer bijzondere vondst gedaan: een 
zogenaamde kernvoetkling. Dit vuurstenen werktuig 
dateert uit het Laat Paleolithicum – Vroeg 
Mesolithicum (ca. 10.000 jaar geleden) en is 
daarmee de oudste vondst uit de binnenstad van 
Amersfoort. Dergelijke vondsten zijn erg zeldzaam 
in deze omgeving. Als ze al worden gevonden is dat 
meestal niet in originele context. Dat is ook hier niet 
het geval. Omdat de kling in de vulling van een 
middeleeuwse boomstam-waterput is gevonden, is 
er sprake van een secundaire context. Dit stukje 
prehistorisch gereedschap is dus bij het graven van 
de waterput verplaatst. De vondst maakt duidelijk 
dat deze streek toen was bewoond of in ieder geval 
bezocht. Het zand waarin de kling zich bevond en 

waarmee de waterput is gevuld zal niet van ver weg 
komen. Over de maker van de kling is niet veel te 
vertellen, maar wel dat dit stukje gereedschap is 
mislukt en dus als onbruikbaar zal zijn weggegooid. 
Bij het vervaardigen ervan is namelijk per ongeluk 
een groot stuk van de voet van de kern van de 
vuursteenknol met de afslag meegekomen.1 Vandaar 
ook de naam kernvoetkling.

In de binnenstad van Amersfoort worden zo nu 
en dan resten uit de IJzertijd opgegraven. Deze 
liggen meestal op de hogere delen. Dat is hier op de 
Boldershof ook het geval. De gaafheid en 
conservering van de resten uit die tijd zijn vaak 
slecht vanwege latere bebouwing. Daarop vormen 
de resten uit de Vroege IJzertijd (800 – 500 v.C.), die 
op de Boldershof zijn gevonden, geen uitzondering. 
Aan de hand van een paar paalgaten en ongeveer 
honderd scherven aardewerk is het lastig om de 
vindplaats te duiden. Het ligt echter voor de hand 
dat het hier de resten van bewoning betreft. De 
scherven zijn vergeleken met het aardewerk dat in 
1985 aan het nabijgelegen Bloemendalsestraat 8-9-10 
is gevonden.2 Het aardewerk van beide opgravingen 
lijkt op elkaar vanwege de combinatie van kwarts- 
en steengruis magering3. Van het aardewerk aan de 
Boldershof konden geen duidelijke potvormen 
gereconstrueerd worden, maar bij de Bloemendalse-
straat was één potvorm wel herkenbaar; het is een 
bolle pot met een recht opstaande rand. Deze komt 
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De oudste vondst uit de binnenstad van Amersfoort: een 
kernvoetkling van 10.000 jaar geleden.

Tekening met middeleeuwse perceelsgreppels geprojecteerd op de kaart van 1832.

4  F.M.E. Snieder, Boeren in de stad. En waarom Amersfoort 
een tweede stadsmuur bouwde, in: Flehite: Historisch jaarboek 
voor Amersfoort en omstreken, 11 (2010), p. 46-63. p. 47.    
5  Ibidem, p. 51.   6  S. de Bruijn, Much ado about wells: An 
archaeological study of the development of the water supply 

1  Analyse door E. Drenth, archeoloog bij BAAC.   2  Opgra-
ving Centrum voor Archeologie, intern rapport.   3  Magering 
bestaat uit zand, steengruis of een ander materiaal dat wordt 

systems in Amersfoort from 1100-1900 AD. University of 
Leiden 2017, p. 63.    7  M.K. Wijker en I. de Rooze, Achter de 
Kamp 238-242. Archeologisch onderzoek voorafgaand aan 
nieuwbouw. Amersfoort onder ons (AOO) nr. 49 (Amers-
foort, 2017).   

toegevoegd aan de klei om de plasticiteit ervan te vergroten 
en zo krimp tijdens het bakproces tegen te gaan.   
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(wever van beroep) en Gerrit van Deth (looijer van 
beroep). Ten zuiden daarvan zijn twee huizen 
gesitueerd met bijbehorende kelders. Beide zijn 
eigendom van Jan Anthony Engelen (rentenier).12

tabaksschuren 
Vanaf de vroege 17e eeuw wordt in de regio 
Amersfoort tabak verbouwd. Al in de tweede helft 
van de 17e eeuw is hier de tabaksbouw zeer succesvol 
en de bloei zet door tot in de 18e eeuw. Daarna 
neemt de productie langzaam af en stopt 
uiteindelijk in de 20e eeuw.

Vanaf het midden van de 17e eeuw verschijnen 
ook speciale tabaksschuren om de geoogste planten 
te kunnen drogen. Veel van deze schuren stonden 
langs en in de omgeving van de Hogeweg. Een groot 
aantal van deze schuren staat afgebeeld op de 
kadastrale kaart uit 1832 van landmeter Slits. De 
plattegronden van de schuren, waarvan de resten 
zich in de bodem aftekenen, ontwikkelen zich door 
de tijd heen, omdat de wijze van bouw verandert. 

Tussen 2002 en 2010 is een flink aantal 
plattegronden opgegraven en is een typologie 
opgesteld die gebruikt wordt om een structuur toe 
te kunnen schrijven aan de tot op heden bekende 
types: Hulst type A, B of C, of overgangstype A-B.13 

Het afgelopen jaar zijn op drie verschillende 
locaties nabij de Hogeweg weer tabaksschuren 
opgegraven: Hogekwartier, Hogeweg 265 en 
Wieken-Noord. In het geval van de eerste twee 
locaties staat een tabaksschuur op de kaart van Slits 
afgebeeld. De nieuwe onderzoeken boden de 
mogelijkheid om ideeën te toetsen. Zo was het niet 
zeker of het overgangstype A-B werkelijk bestond, of 
dat slechts één plattegrond toevallig afwijkend was. 
Verder zijn de onderzoeken gebruikt om 
verschillende onderzoeksstrategieën uit te 
proberen, zodat onderzoeken naar tabaksschuren 
efficiënter kunnen verlopen. 

vollers stampten met blote voeten, in kuipen gevuld 
met vettige klei, water en urine, op de wol, totdat 
deze vervilt. Dit zorgde ervoor dat de vezels van de 
stof dichter op elkaar kwamen, zodat het waterdicht 
werd. Hierna werd de stof (het laken) op ramen 
gespannen om weer opgerekt te worden. De ramen 
waren rechtop in de grond staande palen met 
dwarslatten. Op het stadsaanzicht van Braun en 
Hogenberg (1588) is tegenover het 
onderzoeksgebied, net buiten de stadsmuur een 
raamveld afgebeeld. Uit historische bronnen is 
bekend dat in de nabije omgeving van de Boldershof 
in de 17e eeuw aan lakenproductie werd gedaan. Zo 
schrijft Van Bemmel10 over een volmolen aan de 
oostzijde van de Bloemendalsepoort in de 17e eeuw 
en begint Marten Codde in 1640 een lakenfabriek in 
het Sint Agathaklooster.11 De Sint Agathastraat werd 
ook wel het Pisstraatje genoemd, vermoedelijk 
vanwege (het vervoer van) urine. Kortom, de 
conclusie dat op Boldershof aan het vollen van wol 
werd gedaan, is op basis van de archeologische en 
historische bronnen, aannemelijker dan dat hier leer 
werd gelooid. 

Uit de fase van de 17e tot en met de eerste helft 
van de 19e eeuw zijn de resten van drie kelders 
opgegraven, maar van de bijbehorende huizen is 
weinig bewaard gebleven. Dankzij ophogingslagen 
uit deze fase, ten noordoosten van de kelders, is het 
duidelijk dat de huizen op de voormalige Walstraat 
(nu het midden van de Boldershof) gericht waren. 
Door de kelders zoals getekend door Slits 
(kadastrale kaart uit 1832) bij benadering in te 
passen, is bekend wie de eigenaren van de 
bijbehorende huizen waren in het begin van de 19e 
eeuw. Kelder 1, was gelegen onder een groot pand 
van de gebroeders van Driest (geen beroep 
opgegeven). Ten zuidoosten daarvan liggen vier 
kleinere huizen met bijbehorende erven. De eerste 
twee – vanuit het pand van de gebroeders van Driest 
gezien – zijn van respectievelijk Willem Bosch 

afval zoals hoornpitten en wervels (van honden). 
Aan de Westsingel nr. 7 zijn twee met klei beklede 
kuilen en een bakstenen reservoir uit de 16e eeuw 
opgegraven. Ook deze zijn dankzij de aanwezigheid 
van hoornpitten als looierskuipen geïnterpreteerd.8 
Op de Boldershof zijn dergelijke concentraties afval 
niet aangetroffen. Het verband met leerlooien lijkt 
hier dus minder voor de hand te liggen. Hierbij moet 
wel worden opgemerkt dat niet de gehele 
Boldershof is opgegraven. Het is niet uit te sluiten 

dat er zich nog concentraties dierlijk afval buiten het 
opgegraven deel bevindt. Dat op de Boldershof aan 
het vollen van wol werd gedaan, ligt ook om een 
andere reden iets meer voor de hand dan het looien 
van leer. Het vollen (vilten) van wol was nodig om 
laken (een wollen geweven stof) te maken. Het is 
een nijverheid die in Amersfoort zeker al in de 15e 
eeuw werd uitgeoefend en in de eerste helft van de 
16e eeuw een grote bloei kende.9 Het vollen van wol 
moet overigens een vies werk zijn geweest; de 

Uitsnede van het 
stadsaanzicht van Braun 
en Hogenberg met de 
ramen – midden 
onderaan de afbeelding.

10  Abraham van Bemmel, Beschrijyving der stad Amersfoort 
(Utrecht, 1760; heruitgave Zaltbommel, 1969), p. 40.   11  J.A. 
Brongers, Historische Encyclopedie van Amersfoort. (Arnhem, 
1989), p. 58 en 328.   12  Bron: hisgis.nl   13  R.A. Hulst, Ta-
baksplantages langs de Hogeweg, Sporen van tabaksteelt uit 
de 17de tot 19de eeuw, op de locatie van het toekomstige bedrij-

8  R.A. Hulst, Westsingel - Hellestraat (2008) : archeologisch 
onderzoek op de locatie van het voormalige City theater, naast 
het oude Zaksteegje, AOO nr. 29. (Amersfoort, 2011) p. 76.    
9  G. de Moor & R. van der Spiegel, Aankopen van Amers-

venterrein Wieken-Vinkenhoef, Amersfoort onder ons nr. 25, 
Amersfoort 2011. De typologie van Hulst is een aanvulling op 
de typologie die Roessingh in zijn proefschrift opstelde: H.K. 
Roessingh, Inlandse tabak. Expansie en contractie van een 
handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. Gelderse 
Historische Reeks IX (Zutphen, 1976), p. 148.   

foorts laken door het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst 
rond 1500, in: Flehite : historisch jaarboek voor Amersfoort en 
omstreken, 13 (2012), p. 115-121 en p.116.   

Een kelder
vloer met 
schrobpot.



caroline den hartog ,  itamar de rooze ,  fr ancien snieder  1 65ja arover zicht archeologie 20 1 8   1 6 4

traveeën van een eenbeukige plattegrond vormen. 
Ter hoogte van de vierde travee, gerekend uit het 
westen, bevinden zich twee extra poeren ten 
noorden van de noordelijke wand. Hier zou een 
toegang kunnen zijn geweest. Daar tegenover aan 
de zuidkant bevond zich een waterput met een 
doorsnede van 1,5 m en een diepte van 1,8 m. De 
plattegrond kan op basis van zijn kenmerken tot 
Hulst type C worden gerekend. Dit type komt voor 
in de 18e en 19e eeuw. 

hogeweg 265
Eveneens in april vond een kortdurend archeo-
logisch onderzoek plaats aan de Hogeweg 265. Dit 
was een vervolg op het proefsleuvenonderzoek in 
2012. Toen zijn sporen van twee tabaksschuren 
gevonden direct ten zuiden van de Hogeweg. Het 
deel van het onderzoeksgebied dat nog niet 
ontgraven was, is archeologisch onderzocht en 
leverde meer sporen op van beide schuren.

De zuidelijk gelegen plattegrond is minimaal  
25 m lang en 7 m breed. Het gaat om een driebeukig 
symmetrische structuur. De breedte van de 
noordelijke beuk bedraag 3,85 m, van de 
middenbeuk 3,35 m en van de zuidelijke beuk  
ca. 2 m. In de zuidelijke wand ontbreken sporen. 

De noordelijke en zuidelijke beuk zijn ruim 3 m 
breed. De centrale beuk is ca. 2,5 m breed. Het gaat 
om een schuur Hulst type A en dateert op grond 
daarvan uit de 17e eeuw.

De tweede plattegrond bevond zich ten zuiden 
van de bovengenoemde. Dit exemplaar is ook ca. 36 
m lang en 7 m breed. De middenbeuk is met 3,5 m 
beduidend breder dan de middenbeuk van de eerste 
plattegrond. De noordelijke en zuidelijke beuken 
zijn beide ruim 2 m breed. De plattegrond is nog 
steeds symmetrisch en doet denken aan Hulst type 
A. De verbreding van de middenbeuk en de 
versmalling van de zijbeuken toont echter aan dat 
we hier met het overgangstype te maken hebben: 
Hulst Type A-B. Dit type komt voor in de 17e/18e 

eeuw. 
De jongste plattegrond ligt ten noorden van 

beide andere. Deze is ruim 41,5 m lang en 10 m 
breed. Een deel van de paalkuilen van de dragende 
stijlen gaat schuil onder bakstenen poeren. In het 
oostelijk deel van de plattegrond, en dan de 
noordelijke wand, liggen de paalkuilen echter naast 
– ten zuiden van – de poeren. Het kan een fase 
weerspiegelen waarin de tabaksschuur hersteld of 
deels herbouwd is. In totaal zijn acht complete 
paren van stijlen gevonden, die samen negen 

sleuven werd gedacht dat er minstens twee 
tabaksschuren op het terrein aanwezig zouden zijn 
geweest. Bij het definitieve onderzoek dat volgde in 
april en mei zijn nog eens 1.700 sporen gevonden. 
Toen werd duidelijk dat er minstens drie schuren op 
dit terrein hebben gestaan. Het gaat om een 
19e-eeuws exemplaar met bijbehorende waterput, 
die op de kaart van Slits staat afgebeeld, een 
17e-eeuwse schuur en een uit de 17e/18e eeuw. Rond 
de oost-west georiënteerde plattegronden zijn 
sporen gevonden die hier vermoedelijk niets mee te 
maken hebben. Mogelijk gaat het om sporen van 
andere structuren dan tabaksschuren, zoals 
hekwerken of windhagen. 

De oudste plattegrond lag tussen beide andere 
tabaksschuren in. Hij is ruim 36 m lang en 9 m breed. 
De structuur is driebeukig en symmetrisch.  

hogekwartier
De eerste locatie is het Hogekwartier direct ten 
noorden van de Hogeweg. Bij het proefsleuven-
onderzoek dat in februari van start ging kwamen 
niet alleen sporen van tabaksschuren aan het licht, 
maar ook een zespalige spieker uit de IJzertijd. Deze 
kan in verband worden gebracht met een eerder, op 
een aangrenzend terrein, aangetroffen spieker. 
Andere sporen uit die periode zijn niet gevonden. 
Zodoende kan niet met zekerheid worden 
vastgesteld of het een solitaire spieker betreft of dat 
er toch boerderijen in de buurt hebben gestaan. 
Mogelijk zijn sporen verdwenen als gevolg van 
grondverzet en egalisatie van het terrein.

Een groot deel van de overige ruim 250 sporen 
behoorde toe aan tabaksschuren. Op basis van de 
resultaten van het vooronderzoek door middel van 

Typologie van de Amersfoortse tabaksschuren: plattegronden en opstanden. 
Uit: Hulst 2011 p. 55 en 68.

Opgraving Hogeweg 265 met paalgaten 
van tabaksschuren.
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die naamsaanduiding op de kaart van de provincie 
Utrecht door Frederik de Wit aangegeven. Het 
buitenhuis wordt voor het eerst genoemd in 1707, 
wanneer het samen met de boerderij en landerijen 
wordt verkocht door Berend van Beeckum.16 Het is 
waarschijnlijk niet door hem gebouwd, maar ruim 10 
jaar daarvoor door hem aangekocht.  

huizen. Bij het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 
2015 was al vast komen te staan dat resten van het 
voormalige buitenhuis inclusief tuinaanleg en 
grachten in de bodem aanwezig zijn.15 

De eerste vermelding van de naam 
Couwenhoven stamt uit 1398. De eerste afbeelding 
– alleen van de boerderij toen nog – dateert van 
rond 1611. Omstreeks 1670 wordt een buitenhuis met 

sporen van een tabaksschuur uit de 18e/19e eeuw 
aangetroffen. 

De oudste schuur is driebeukig, met een smalle 
centrale ruimte en heeft twee brede zijbeuken. De 
schuur is oost-west georiënteerd, minimaal 25 m 
lang en ca. 9 m breed. De totale lengte kan niet 
worden niet vastgesteld omdat alleen sporen van de 
korte gevel aan de westzijde zijn teruggevonden en 
niet die van de oostzijde. Het gaat om een schuur 
van het type Hulst A uit de 17e eeuw.

De jongste tabaksschuur ten noorden daarvan is 
bijna 37 m lang en 11 m breed. In totaal zijn zeven 
complete paren van paalkuilen van dragende stijlen 
gedocumenteerd, daarmee acht traveeën vormend. 
Midden in de vierde travee, vanuit het westen 
gerekend, bevond zich een waterput. Deze had een 
doorsnede van ca. 95 cm en was ruim 2 m diep. De 
plattegrond kan op basis van zijn kenmerken tot 
Hulst type C gerekend worden, die voorkomt in de 
18e en 19e eeuw. 

buitenplaats bij kouwenhoven 
Het CAR heeft van eind juli tot begin september een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd op het 
voormalig landgoed Kouwenhoven te Hoogland; dit 
gebeurde wegens plannen voor de bouw van enkele 

Mogelijk bevond zich hier een deur of toegang.  
Op basis van de kenmerken gaat het om het 
overgangstype Hulst type A-B, dus uit de 17e/18e 
eeuw. Op basis van de vondsten lijkt de datering van 
deze plattegrond iets later uit te kunnen vallen, 
namelijk (vroege) 18eeeuw.

Bij het definitieve onderzoek zijn slechts twee 
paalkuilen aangetroffen die kunnen worden 
toegeschreven aan de noordelijk gelegen 19e-eeuwse 
schuur. In combinatie met de sporen die zijn 
aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek kan 
worden vastgesteld dat deze tabaksschuur minstens 
17 m lang was en minstens 8 m breed. Een groot deel 
van het te onderzoeken terrein was echter recent 
ontgraven, waardoor maar een deel van de 
tabaksschuur werd gevonden. Op de kaart van Slits 
uit 1832 is hij namelijk ruim 58 m lang en 10 m breed. 

wieken-noord
Vervolgens verhuisde de opgravingsploeg naar een 
terrein op de Wieken Noord, een bedrijventerrein in 
aanleg tussen de Oude Lageweg en de Energieweg. 
Bij het proefsleuvenonderzoek in 2017 was al vast 
komen te staan dat zich op deze locatie de resten 
van een tabaksschuur uit de 17e eeuw bevonden.14 Bij 
dit definitief archeologisch onderzoek zijn nu ook de 

De opgraving van de buitenplaats bij Kouwenhoven, 
tijdens de open dag. 

Opname van de opgraving van de buitenplaats bij Kouwenhoven met een drone.

15  Zie voor een uitgebreide beschrijving van het historisch 
onderzoek het Jaaroverzicht Archeologie, in: Flehite: Histo-
risch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2015.   

14  Zie Jaaroverzicht Archeologie, in: Flehite: Historisch 
Jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2018.   
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toegangsdeur (6) links van het midden. De 
grondverbeteringssporen laten een ruimte vrij, 
waaruit kan worden afgeleid dat men de toegang 
kon bereiken via een klein bordes. Eenmaal binnen 
bevond zich rechts van het midden een 
monumentale trap die naar de bovenverdieping 
leidde. In dezelfde hoek bevond zich ook een toilet 
(8), dat later ingebouwd lijkt te zijn. In het midden, 
meer naar de achterkant, lag een grote kelder (9), 
vermoedelijk met opkamer. Links van het midden 
bevond zich mogelijk nog een trap, maar in dat 
geval, gezien de breedte, waarschijnlijk een minder 
monumentaal model.

Achterin het huis bevonden zich de keukens. De 
vondst van waterputten (11), de spoelplaats (13) en de 
grote schoorsteen (10) zijn hier een aanwijzing voor. 
De spoelplaats werd gebruikt voor de (af)was. 

definitieve onderzoek blijkt dat zij niet overal 
aanwezig zijn en verschillende oriëntaties hebben. 
Zij zijn ofwel noord-zuid ofwel oost-west 
georiënteerd. Kennelijk hebben zij gediend om te 
ontwateren. Zij zijn namelijk aanwezig waar 
oerbanken (harde grond met ijzerconcentraties) in 
het terrein voorkomen, maar dat is echter niet overal 
het geval. De ruimte die ze vrij laten valt samen met 
(een deel van) de locatie waar het huis heeft 
gestaan. Zij worden in een aantal gevallen 
oversneden door paalkuilen die bij het huis hebben 
gehoord. Dit is een aanwijzing voor de initiële bouw, 
waarbij het terrein bouwrijp is gemaakt, en 
vervolgens gestart is met de bouw.

De grachten zijn mogelijk iets eerder aangelegd, 
of op zijn laatst kort erna. Vervolgens zijn de 
beschoeiingen geplaatst, en minstens twee bruggen 
gebouwd. De oostelijk gelegen brug (1) is 
vermoedelijk een monumentale brug geweest, 
waarover het buitenhuis direct toegankelijk was. Via 
een tweede, zuidelijk gelegen brug (5) konden de 
tuinen en vijvers die ten zuiden van het buitenhuis 
waren aangelegd bereikt worden. Voor het huis was 
eveneens een vijver (3) aangelegd, tegen de 
oostelijke gracht aan. Het huis zelf was ongeveer 30 
m breed en 16 m diep. Bijzonder is het gegeven dat 
het was gefundeerd op palen en planken, een wijze 
van funderen die zeldzaam is in deze tijd en deze 
streek. In de brede voorgevel bevond zich de 

Uit de verkoopakte blijkt dat het om een huis met 
vier beneden- en zes bovenkamers en een 
provisiekelder moet gaan. In 1725 wordt het huis 
weer te koop aangeboden. In de advertentie worden 
niet alleen de kamers, maar ook keukens genoemd.17 
Met de verkoop wil het blijkbaar niet zo lukken. Na 
een periode van verhuur wordt het buitenhuis in 1731 
uiteindelijk toch verkocht aan Ignatius van 
Honsem.18 Hij zal er tot zijn dood in 1773 blijven 
wonen. Daarna gaat het goed nog een aantal malen 
in andere handen over, al blijft het binnen de familie. 
De laatste keer is in 1811. Dan koopt Johannes 
Ignatius Rijckse het landgoed.19 Over wat er verder 
precies met het buitenhuis gebeurt zwijgen de 
bronnen. In 1832 blijkt het van de kaart verdwenen.

Van het landhuis Kouwenhoven zijn geen 
afbeeldingen of plattegronden bekend. De 
gelegenheid om het op te graven bood dus een 
unieke kans om meer te weten te komen. Het 
onderzoek duurde bijna zeven weken en leverde 
bijzonder veel (nieuwe) informatie op. Bij het 
onderzoek zijn 789 sporen gedocumenteerd. Het 
gaat om grachten, beschoeiingen, een vijver, een 
spoelplaats, greppels, funderingen, vloeren, 
uitbraaksporen, kuilen, paalgaten, palen, planken en 
sporen van grondverbetering.

De sporen van grondverbetering zijn ook al bij 
het proefsleuvenonderzoek in 2014 aangetroffen. 
Het zijn langgerekte smalle sporen. Bij het 

Kouwenhoven 
op de kaart van 
de provincie 
Utrecht door 
Frederik de 
Wit (noord is 
rechts).

Overzichtstekening van de 
opgravingresultaten. 

16  G. Raven (red.), Monumenten in Hoogland en Amersfoort-
Noord. Overzicht van de bouwkunst tot 1974 (Bussum, 2013), 
p. 55.   17  A. van der Glas, Herehuyzinge Cauwenhove. Een 

buitenhuis in Hoogland-West, De Bewaarsman, 21e jaargang, 
2015, nr. 2, p. 61-65.   18  Ibidem.   19  Ibidem.

Naaldenkoker en rolmaathouder voor een meetlintje, 
vondsten uit de gracht van het buitenhuis.

Buiten, rechts van de schoor-
steen, bevond zich een secreet 
(14) dat loosde op de noordelijke 
gracht.

De archeologische vondsten, 
zoals het aardewerk en het glas, 
tonen aan dat het terrein vanaf de 
tweede helft van de 17e eeuw 
wordt bewoond. Tussen de 
archeologische vondsten bevindt 
zich vooralsnog geen materiaal 
uit de 19e eeuw. Dit levert, samen 
met de gegevens uit de histori-
sche bronnen en het kaartmateri-
aal, het bewijs dat het buitenhuis 
Kouwenhoven rond 1811 en in 
ieder geval voor 1832 gesloopt 
moet zijn. Tegen het einde van de 
18e eeuw zal het huis waarschijn-
lijk flinke gebreken hebben ver-
toond. De verzak kingen van bij-
voorbeeld de schoorsteen en de 
oostelijke lange gevel, maar ook 
de sporen van herstelwerkzaam-
heden aan de fundering in de 
zuidoost hoek van het huis zijn 
aanwijzingen hiervoor.
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