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Flehite CIDEON BOEKENOOGEN EN TIMO d'HOLLOSY



Flehite ALS HET KALF... 7 &quot;... Reality is that Homo sapiens managed without fossil fuelsfor tens of thousands of years, but without water, he willonly survive a few days.&quot; - Kroonprins Willem Alexander,Wereld Water Forum IV, 16 Maart 2006, Mexico Drinkwater Het is voor een deel van de wereldbevolking depraktijk van alle dag, waar niet over nagedachtwordt: men heeft in huis een waterkraan, meestalmeerdere, met knoppen voor koud en warmdrinkwater. In andere delen van de wereld levenmiljarden mensen voor wie het verkrijgen vanschoon drinkwater een niet aflatende dagelijksezorg is. Een zorg die vaak groter is dan de zorg omvoedsel; een mens kan weken zonder eten, maarslechts enkele dagen zonder water. Deze levens-voorwaarde blijkt bovendien in het verre verledennauw verbonden te zijn met de bewoningssprei-ding en bewoningsdichtheid en is misschien welbepalender dan de aanwezigheid van voedsel-bronnen. In het voorhistorisch nomadenbestaansloegen de rondtrekkende jagers/verzamelaarshun kampen op waar voldoende schoon

drinkwa-ter aan de oppervlakte voorhanden was. Ze zoch-ten hun verblijfplaatsen bij voorkeur in de omge-vingvan rivieren, beken en meren. Nadat de mensmeer gebonden raakt aan vaste verblijfplaatsendoor de overstap op landbouw, kozen zij ook voorde locaties van hun boerderijen en nederzettin-gen de nabijheid van open water. Grondwater Waar de vestigingsplekken van de mens zich ver-der van het open water bevonden en om periodenvan droogte voor enige tijd door te kunnen komen,was het noodzakelijk een andere bron voor schoondrinkwater aan te boren: grondwater. Grondwatervormt een constante (dus zeer betrouwbare) bron,het is altijd aanwezig, alleen de diepte waaropvarieert enigszins. Het bestaat voornamelijk uit voormalig regenwater dat bij het indringen van degrond wordt gefilterd. Het is (of moeten we zeg-gen was?) dan ook erg schoon water, het bevathierdoor echter ook veel mineralen. Als het grondwater zich vlak onder aard-oppervlak bevindt, zoals in het Amersfoortsestadsgebied, is het gemakkelijk te bereiken; eenflinke kuil is vaak al

voldoende. De oudste sporenvan grondwaterwinning zijn dan ook eenvoudigekuilen. Opgravingen hebben aangetoond dat al inhet Mesolithicum (8000-4500 v. Chr.) dergelijkewaterkuilen gegraven werden. De waterkuilenkonden een doorsnede van enkele meters heb-ben, zodat ook het vee eruit kon drinken. Technologische ontwikkeling(van waterkuil tot waterput) Waterkuilen op de zandgronden, zoals in onzeomgeving, kennen ook enkele nadelen: de randenzijn nat, worden snel modderig en onbegaanbaar,de wanden van de kuil zijn onstabiel en zacht enhebben de neiging in te zakken (met name waarde kuilen enige diepte behoeven). Het diepstedeel waar het water te winnen is, de kern, wordt alsnel moeilijk bereikbaar. Het tijdelijke karakter datde kuilen hierdoor hebben, past bij een noma-disch bestaan. Een vaste verblijfplaats (vanaf het Neolithi-cum) verlangt echter drinkwatervoorzieningenvan een wat blijvender karakter. Men heeft waarnodig getracht, de kuilwanden enigszins te stabili-seren en te verstevigen en de randen droogtehouden. Om afkalven tegen te

gaan, werden dewaterkuilen voorzien van een zekere vorm vanbeschoeiingof bekisting. Waterkuilen met verste-















Flehite Boomstam van de boomput op de Hof.Schors en kapsporen zijn duidelijkzichtbaar. Bovenrand van de boomput op de Hof stammen zijn uitgedisseld, de haksporen warenaan de binnenkanten duidelijk zichtbaar. De diktevan de resterende wand, het jongste hout metspinthout, lag tussen de 8 en 16 cm. De buitenzij-de, waar de schors grotendeels nog aan zat, wasplaatselijk bijgewerkt. Aan de onderzijde warenbij alle stammen kapsporen zichtbaar. Bij geenvan de putten zijn resten van klemmen, pennen ofsingels aangetroffen, waarmee de segmenten aanelkaar bevestigd waren, blijkbaar was de grond-druk van buitenaf voldoende om de delen bijeente houden. Geen van de boomstammen had in de wandopeningen om water door te laten, het grondwater goed bewaard zijn gebleven. Van de boomput vande Hof restte de onderste 2,5 meter van de boom-stam en deze had een doorsnede van circai meter.De drie putten van het Mooierplein waren vanvergelijkbare doorsnede. De boomstammen zijn rechtop in diepe-totin het grondwater gegraven- kuilen

geplaatst. Bijde ne eeuwse putten waren de stammen in tweedelen overlangs door midden gespleten, de stamvan de put op de Hof was overlangs in vier delengesplitst. Onduidelijk is of het verschil in aantalsegmenten een aanwijzing voor datering is.Sporen op de vlakken van de Hofput doen ver-moeden dat deze is doorgezaagd. Alle boom-















Flehite Stadswaterput op de Hof - 55%, Waterput aan de Valke-straat met duidelijk zicht-bare stellatjes.





Flehite 23 ALS HET KALF... Deze overzichtskaart met de locatiesvan de putten, de verschillende typenen (waar mogelijk) de datering, is nietmeer dan een overzichtskaart. Analysevan ruimtelijke verspreiding is, gegevenhet feit dat de opgravingen vrijwel altijdplaatsvinden op plekken her en der inde stad waar voor verbouwingen ofandere werkzaamheden incidenteeldiep grondverzet noodzakelijk is, zijnde tot nu 76 gevonden waterputten nietmeer dan toevalstreffers en geen geldi-ge steekproef.



Flehite 24 G1DEON BOEKENOOCEN EN TIMO D HOLLOSY ten (47). De boomputten zijn het oudste type, degrote kuilen met daarin uitgeholde stammen vaneikenhout dateren uit de prestedelijke en vroeg-stedelijke periode en zijn in gebruik tot in dei3eeeuw. Daarna komen zij niet meer voor en dit isin heel Nederland het geval. Verklaringen wordengezocht in houtschaarste, een tekort aan grote /dikke eiken. Na de boomputten komen plaggen-putten en tonputten. Beide typen zijn naastelkaar in gebruik, totdat in de ise eeuw hetgebruik van plaggenputten stopten rond dezelf-de tijd de eerste bakstenen putten verschijnen.De bakstenen putten, die op de zelfde wijze alsde plaggenputten worden gebouwd, lijken daar-mee de directe opvolgers / innovaties van deplaggenputten te zijn. Een tijd lang loopt hetgebruik van tonputten naast dat van bakstenenputten door, totdat het in de ige eeuw stopt. Hetlijkt dat tonputten goedkope alternatieven zijnvoor plaggen- en bakstenen putten. Bakstenenputten zijn verreweg in de meerderheid; nietalleen vanwege de lange

periode van toepassing(i5e - 20e eeuw) maar ook vanwege de beterehoudbaarheid die ze hebben boven putten vanhout en plaggen; ze rotten niet weg. Daarnaast isde stad vanaf de ise eeuw qua omvang en inwo-nersaantal dermate groot geworden dat er ookveel van zijn aangelegd. De beperkte ruimte in desteeds dichter bebouwde stad lijkt de stimulansom een nieuwe techniek te ontwikkelen en toe tepassen voor putaanleg waarbij niet langer grotegegraven kuilen ten behoeve van putaanleg nodigwas. In de ve eeuw deed de techniek z'n intredewaarbij de put tijdens het opbouwen, door ont-graving van binnenuit, langzaam de bodem werdingebracht. Deze methode werd al snel breedtoegepast. Het voorkomen van putkransen enstellatjes lijkt met deze techniek verbonden. Dekomst van de handpomp in de ve eeuw, maaktehet eindelijk mogelijk de waterputten aan debovenzijde te sluiten. Bestaande putten werdenvan koepel en loden pijp voorzien en nieuwe put- ten werden - al dan niet voorzien van koepel enpomp, nog eeuwen lang aangelegd. De komst

vande waterleiding aan het eind van de i9e eeuw,luidt het einde van het waterputtentijdperk in. Zoals in het voorgaande al is opgemerkt, is hetaantal goed opgegraven en goed gedocumenteer-de waterputten niet toereikend om als geldigesteekproef te kunnen worden beschouwd. Hetonderzoek heeft daarom hoofdzakelijk een inven-tariserend karakter, met slechts enkele analyses.Conclusies moeten met voorzichtigheid wordengetrokken. Vragen Het is onderzoek eigen dat er nieuwe vragen ont-staan. Enkele daarvan willen we hierbij noemen, omer bij vervolgonderzoek en tijdens de opgraving vanwaterputten zelf, aandacht aan te besteden: Zijn er waterputten (typen) met wellen alsbron van water, zoals de waterput op de Hof, enhoe onderscheiden deze zich van die, welke ditniet hebben? Heeft het einde van de boomputten in de bin-nenstad inderdaad te maken met houtschaarsteof zijn er andere redenen die bijvoorbeeld samenhangen met de overgang van agrarische nederzet-ting naar stad? Zijn er in agrarische contextboomputten van na 1250? Waarom

hebben niet alle plaggenputten fun-deringen (wielen)? En hoe zit dat bij bakstenenputten? Zijn tonputten inderdaad een goedkoop alter-natiefvoor plaggen- en bakstenen putten? Zijn de opbouw en putkraag (in ander materi-aal) onderdeel van het originele ontwerp/con-structie of naderhand als reparatie van een slechteof kapotte bovenkant aangebracht, als verfraaiingof verbetering aangebracht? Heeft het gebrek aan ruimte inderdaad (stimu-lerend) geleid tot de ontwikkeling/toepassing vande nieuwe aanlegtechniek die Scamozzi beschrijft? Hebben alle putkransen stellatjes en duidt het



Flehite ALS HET KALF... 25 waterputten worden diverse kenmerken van deputten onder de aandacht van de opgravers ge-bracht, waardoor ze een nieuwe basis gaan vor-men voor toetsing van bovengenoemde analysesen conclusies, en waardoor ze gegevens leverenvoor beantwoording van de gestelde vragen.Daarnaast wordt het tijd de waterputten uit hetbuitengebied op vergelijkbare wijze tegen hetlichtte houden. voorkomen van stellatjes op de aanwezigheid vaneen putkrans? Vooralsnog lijken koepels alleen voor tekomen bij bakstenen putten. Het gebruik vantonnen loopt door tot ver in de tijd van bakstenenen handpompen. Komen er bij tonputten ook(bakstenen) koepels voor? Zo nee, waarom niet? Door toepassing van het nieuwe registratie-formulier tijdens archeologisch onderzoek van Snieder, F.M.E. (red), De waterput op de Hof(Staa Reeksnr.6, Amersfoort 1996) Steijn, P.P., Meestertekens op het dak; Een verkenningnaar de verschijningsvormen van trotseerloodjes vanca 1580 toti995 (&quot;Olijk 1996) Stuurman, R. en J. Reckman, 'De

Waterput. Van licha-melijke en spirituele levensbron tot grondwater-meetpunt', TNO-NITG-informatie (oktober 2004) Thomas, D., Wells as signatures ofsocial change(Sheffield 2003) Literatuur Brongers, J.A.,: Historische Encyclopedie van Amersfoort('Amersfoort 1998) sv: Trotseerloodjes Groothedde, M., Leesten en Eme, archeologisch en histo-risch onderzoek naar verdwenen buurtschappen bijZutphen (z.p., z.j.) Krikke, D., 'De vormgeving van poelen en putten 'Heilige Grond', archeologie in en rond het Geuldal',Historische Studies Geuldal 11 (2001) 109-122







Flehite P.J.J.M. VAN WEES De Byler- ofBij laarsfundatie



















































Flehite DE BYLER- OF BIJLA ARSFU N DATI E IN AMERSFOORT (1520-1950) 53 M. D. M. van Munster en P. vanSchaik, 'Arm in Amstelveen', inAmstelveense Historische Reeks, nr.9, Ouderkerk aan de Amstel, 2003. L. Noordegraaf, 'Sociale verhoudin-gen en structuren in deNoordelijke Nederlanden 1770-1813', in AGN deel io, pp.361-384. R- R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, 2delen, Utrecht / Antwerpen 1957. G. M. du Pui, Inventaris van de archie-ven van het R. K. ParochiaalArmbestuur te Amersfoort, 1558-1956, uitg. AE Amersfoort 1985. Lucas Reijnders, Het boerenbedrijf inde Lage landen. Geschiedenis entoekomst, 3e druk, Amsterdam2002. H. K. Roessingh, 'Het sociaal-econo-misch leven 1650 -1800', in AGN,deel 8, pp. 15-73. L- J. Rogier / N. de Rooij, In VrijheidHerboren., katholiek Nederland'853-1953, 'sGravenhagei953. Ronald Rommes, 'Geen vrolyk geloeider melkzwaare kooijen',Runderpest in Utrecht in de acht-tiende eeuw' in Jaarboek vereni-ging Oud Utrecht, 2001, pp.87 - !35- W. F. N. van

Rootselaar, Amersfoort777 -1580, 2 delen, Amersfoort1878. B. H. Slicher van Bath, De agrarischegeschiedenis van West-Europa($00-1850), Utrecht / Antwerpen1960. I- G. Smit, De reformatie van Amers-foort (circa 1579 -1625), in TenBoom (red.), Utrechters entredeux..., pp. 231 - 255. I- G. Smit, De samenstelling van destadsregering van Amersfoort1570-1590, doet. scriptie RUUtrecht 1968 (collectie GAa). J- Verduin, Boerderijen in Leusden,ontstaansgeschiedenis in deMiddeleeuwen, Woudenberg 1999. J. M. Verhoeff, De oude Nederlandsernaten en gewichten, Amsterdam1983. G. N. M. Vis, Het Weeshuis te Woerden,400 jaar Stadsweeshuis en gerefor-meerd Wees- en Oudeliedenhuis te Woerden, 1595 -1995, Hilversum1996. H. van der Wee, 'The agriculturalDevelopment of the LowCountries as revealed by the Titheand Rent Statistics, 1250-1800', in:Herman van der Wee and Eddyvan Cauwenbberghe (ed.),Productivity of land and agricul-tural innovation in the low coun-tries (1250-1800;, Leuven Univ.Press, 1978, p. 1-25. P. J. J. M. van

Wees, Het Burgerwees-huis van Amersfoort, AmersfortiaReeks deel 14, Amersfoort 2002.



Flehite W.J.H. VERWERS EN A.D. DE JONGE Het hofje De Armen de



Flehite HET HOFJE DE ARMEN DE POTH CC Het Hoofdgebouw in het hofje De Armen de Poth dateertvolgens archiefonderzoek uit de eerste helft van de i6eeeuw. Dankzij recent uitgevoerd bouwhistorisch onderzoekis nu een nauwkeuriger datering bekend geworden, nietalleen van het Hoofdgebouw, maar ook van de verschillendeonderdelen ervan. Daaraan heeft ook het dendrochronolo-gisch onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd. Dat wijstop een datering tussen 1520 en 1526. Door restauraties, voor-al in de i9e en 20e eeuw, zijn veel oorspronkelijke elementenaan de buitenzijde verdwenen of vervangen. standhouden van het huidige hofcomplex, metHoofdgebouw en Sint Rochus-kapel. Als opdrachtgever heeft het College vanRegenten aan Onderzoeks- en adviesbureauBA AC te 's-Hertogenbosch de vraag gesteld wan-neer het Hoofdgebouw is gebouwd en welke deonderlinge relatie is tussen de verschillende delenvan het Hoofdgebouw.1 Over de stichting De Armen de Poth is in deloop der jaren veel bekend geworden. Er is

nietalleen aandacht besteed aan de geschiedenis ende doelstellingen van de stichting, maar ook aande Pothbroeders, Celzusters en hun activiteiten.Tevens zijn studies gewijd aan het kunstbezit vande stichting. Verschillende auteurs hebbenonderzoek naar het hofje gedaan. In dit verbandnoemen we als belangrijke bronnen het werk vanVan Bemmel (1760) en van Van der Leeuw (1898).Daarnaast zijn er ook artikelen over dit onder-werp in het Tijdschrift Flehite verschenen. Metname kunnen een serie artikelen over De Poth inhet Tijdschrift Flehite (n r. 6,1974) worden ge- Inleiding De studie over het ziekenhuis voor besmettelijkezieken in een voormalige tabaksschuuraan deConinckstraat bracht het College van Regentenvan de stichting De Armen de Poth ertoe nietalleen ter plaatse van dat pand bouwhistorischonderzoek uitte laten voeren, maar ook in hetHoofdgebouw van het hofje.1 Het Hoofdgebouw heeft een vijftal vertrekkenmet verschillende functies die samenhangen metde doelstellingen van de stichting. Oorspronkelijkbetroffen die het

beheren van een gasthuis, hetbezoeken van &quot;arme huyssittenden&quot; en die tevoorzien van de noodzakelijke levensbehoeften.In dit verband was een van de taken het uitdelenvan proven, in de volksmond ook wel het &quot;rond-gaan met de pot&quot; genoemd (mondelinge mede-deling dr. F. van Kan). Aan de uitdelingen is tegennet eind van de 20e eeuw een eind gekomen.Bovendien werd door de stadsbestuurders vanAmersfoort rond 1500 aan de stichting de zorgvoor pestlijders opgedragen. Die situatie duurdetot 1667, het jaar van de laatste pestepidemie inAmersfoort. De huidige doelstelling van De Pothis het verschaffen van huisvesting aan oudereAmersfoorters met een smalle beurs en het in 1 Hoevers, 2005. 2 BAAC: onderzoeks- en adviesbueauvoor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- enCultuurhistorie ('s-Hertogenbosch en Deventer).







Flehite 58 W.J.H. VERWERS EN A.D. DE JONGE Verkleinde raamopening in de kelderonder de Celzusterenkamer.



Flehite HET HOFJE DE ARMEN DE POTH 5O, Segmentboog buiten de as van hetvenster aan de westzijde van de Bakkerij.







Flehite 02 W.J.H. VERWERS EN A.D. DE JONGE Noordmuur aan de binnenzijde van deCelzusterenkamer, ontdaan van pleis-ter. Ter weerszijden van de schouw en de kaarsennis, beide aangebracht bij derestauratie in 1922, twee dichtgezetteopeningen. die groter en hoger is dan die boven het er naastgelegen venster. Rechts in de noordmuur van dekelder tekenen zich twee verticale bouwnaden af.Die wijzen wellicht op de aanwezigheid van eenkelderingangdie is dichtgezet. De deuren in de westgevel van het Hoofd-gebouw zijn niet meer oorspronkelijk. Bij de res-tauratie in de 20e eeuw is de deur van de Uitdeel- oorspronkelijke dagkanten met pleister waargeno-men. Mogelijk behoorde deze toegang tot (eenvan) de oudste fase(n). Dat was niet het geval metde rechter opening die in bestaand muurwerk isingehouwen. In dezuidwand bevindt zich de deur-opening die toegang geeft tot de Uitdeel kamer.Hoewel de toegang waarschijnlijk origineel is, zijner in de 20e eeuw verschillende elementen, zoalsdagkanten, opnieuw aangebracht.7 Mogelijk

wasde toegang naar de kelder oorspronkelijk in deoostmuur. Daarop zou de boog boven het linkervenster aan de buitenzijde kunnen wijzen, omdat 7 Van der Leeuw, (1898, p.80) meldt dat de deur destijdsdichtgemetseld was, maar dat de trap die toegang tot dekelder gaf, in functie was.











Flehite Aansluiting van het muurwerkvan de Regentenkamer (links)op het oudere muurwerk vande Vestibule (rechts) in de voor-malige oostgevel. A  Specieboarden U b   Zaagtand c  Rollaag D  Gevelanker E   Kapbalk





Flehite w m                 'Jr i 7a /N I lieringzolder boven de Bakkerij en derovenkamer. s \







Flehite JAAP EVERT ABRAHAMSE 'Wegh der weegen':ontwerp en aanlegvan de





















































Flehite M. MIJNSSEN-DUTILH 'Zwaar met ijsbezet enbovenmate metwater bezwaard. De doorbraak van de Grebbedijkop 5 maart 1855 en wat daaraanvoorafging



Flehite 'zwaar met ijs bezet en bovenmate met water bezwaard.' qq Op 5 maart 1855 brak de Grebbedijk voor de laatste keer totde huidige tijd door. Binnen vierentwintig uur stond hetgebied tussen Rhenen, Wageningen en Veenendaal hele-maal onder water. Na de doorbraak van de Slaperdijk liepenook de lage gronden van Renswoude, Scherpenzeel, Wou-denberg, Leusden, Stoutenburg en Amersfoort geleidelijkonder. (Afb.x) Hoe kon dit gebeuren en wat waren de gevol-gen? De hoogteverschillen in het landschap maken hetValleigebied kwetsbaar voor overstromingen. Dat is ook nu nog zo. In dit artikel wordt ingegaan ophet verloop van de overstroming in 1855 en de waterhuis-houding in de Vallei, die door het landschap wordt bepaald. Medaille voor hulpbij de watersnoodvan 1855 (MuseumFlehite). Een dijkdoorbraak veroorzaaktdoor ijsgang op de Rijn Het was een lange en erg koude winter van 1854 op1855. Er was veel sneeuw gevallen. Rond de jaarwis-seling stond het water op de Nederrijn en Lek alhoog. Op de eerste dag van het

nieuwe jaar deedzich een stormvloed voor op de Zuiderzee; toennog niet door een afsluitdijk afgeremd. Het waterrees in Spakenburg tot 2.75 meter+ap, maareenpaar centimeters onder het peil van de beruchtevloed van 1825. In Eemnes viel er bijna een door-braak in de Wakkerendijk in de Noordpolder. Ookin Amersfoort steeg het water tot 1.93 meter +ap.Het gewoon dagelijks hoog water was daar 0.27meter +a p. Heel het laag gelegen deel vanEemlandaan de oostkant van de Eem stond onderwater door overloop van de Slaagse dijk onderHoogland, die expres laag werd gehouden vanuitde foutieve gedachte dat Amersfoort dan mindergevaar zou lopen. Het water liep over de Laakkadenaar Arkemheen, en werd daar gedeeltelijkgeloosd door de Nijkerkersluis. Zoiets kwam regel- matig voor, daarom keek niemand er echt van op.Het water bleef niet langen de polders warenonbewoond, behalve op hoger gelegen plekken. Op 17 januari 1855 werd er al drijfijs gezien opde Rijn bij de Grebbe. Een week later was de rivierdichtgevroren van de Grebbe

tot Schoonhoven.Begin februari kon men bij Wijk bij Duurstede hetwater oversteken met rijtuigen op het ijs. Er volgdeeen korte periode met sterke dooi. Dan wast hetwater altijd. Maar de vorst viel opnieuw in en derivier raakte bij Vreeswijk van dijk tot dijk bedektmet een schild van ijs, dat daar een dikte van 36,5centimeter bereikte. Er werd vrolijk gereden metschaatsen en sleden van Vreeswijk tot Rotterdam. Bij het invallen van de dooi op 25 februari wasde Nederrijn &quot;zwaar met ijs bezet en bovenmatemet water bezwaard&quot;. Omdat het 's nachts bleefvriezen, nam het ijs maar weinig af in sterkte. Nogop 4 maart kon men per ijsschouw de rivier over-steken. Ondertussen bleef het water stijgen. Diedag deed zich een verandering voor in de toestandop de bovenrivieren, waardoor het achter de ijs-









Flehite 'zwaar met ijs bezet en bovenmate met water bezwaard.' 103 veen ter dikte van een voet (ongeveer 30 cm) doorhet water opgelicht. Stukken ter grootte van driemorgen (2,5 hectare) dreven weg. Onder Manengebeurde dat meteen bunder veen (een hectare).Enkele stukken waren begroeid met lies en strui-ken, zodat ze eruit zagen als vaste grond. Dit doetdenken aan de drijvende eilanden (mogelijk in hetMeer Flevo, de voorloper van Almere en laterZuiderzee), beschreven door Plinius. Het centrumvan Veenendaal, dat in de i6e eeuw is gesticht alswoonplaats voorde turfarbeiders, ligt hoger, optwee zandbulten de Grote en de Kleine Veenlogenaamd, op een maaiveldhoogte van ongeveer 9meter+NAP. De overstroming komt hier pas lateren minder hoog, ongeveer een halve meter natwee dagen. In 1855 steeg de waterstand inVeenendaal van 5.17 meter +A P op 5 maart tot 9.05meter+AP op 10 maart. Zes mensen uiteen gezin,waaronder vijf kinderen, verdronken, toen hunboot omsloeg. Veel huizen stortten in. De Slaperdijk In de vroege

ochtend van 6 maart begon het waterbij de Slaperdijk ten noorden van Veenendaal testijgen. Deze dijk is in de ve eeuw aangelegd doorde Utrechters onder leidingvan Amersfoort, juistom na doorbraak van de Grebbedijk het water tekeren uit de provincie Utrecht. Hij ligt daarom gro-tendeels op de provinciegrens. Waterstaatkundigis dat niet de beste plek, maar kennelijk was hettoen de beste oplossing. In de dijk lagen bij devoormalige herbergde Roode Haan een drietalduikers (buizen door de dijk) voor de afwateringvan het zuidelijker, hoofdzakelijk Gelderse, gebiednaarde Lunterse beek en zo verder naar Amers-foort. Deze duikers of heulen waren bewust teklein gemaakt in 1714, omdat de Utrechters al veelwateroverlast hadden en niet zaten te wachten opnog meer water uit Gelderland. Dat was onder deRepubliek eigenlijk een ander staatje. Naast de drieheulen was in 1847/48 in het kader van het herstelvan de Grebbelinie een inundatiesluis gebouwd, Bovenrijn in Duitsland waren en6 dijkdoorbraken.Ongeveer honderd dorpen raakten

overstroomden minstens dertien mensen verdronken. In de Vallei loopt de helling van de bodem vanzuidoost naar noordwest. Amersfoort ligt zo'n 5.5meter lager dan de Nude. Het gevolg is dat na eendoorbraak in de Crebbedijk de hele Vallei lang-zaam volloopt tot aan het Randmeer toe, als erniets tegen gedaan zou worden. Het idee van deCrebbelinie als waterlinie is op deze hoedanigheidgebaseerd. De overstroming verloopt wel traag,zodat er tijd is om maatregelen te nemen. Latenwij volgen wat er in maarti855 gebeurde: Drie uur na de dijkbreuk op 5 maart begonnende lage gedeelten van Rhenen, Bennekom, Gel-ders Veenendaal, Ede en Lunteren onder te lopen.In de nacht gebeurde dit ook in Stichts Veenen-daal. Het maaiveld (d.i. de hoogte van de bodem)in het zuidoosten van Veenendaal, het Binnenveld,ligt tegenwoordig op een hoogte van 6.3 meter+NAP. Bij overstroming komt de hoogste waters-tand hierop zo'n drie a vier meter. Het laagst gele-gen deel van het gebied ter weerszijden van deBisschop Davidsgrift is daarom nu door het

water-schap Vallei 8c Eem aangewezen als bergingster-rein voor overtollig water bij overvloedige regen-val, zodat andere delen van de Vallei dan droogkunnen blijven. De bodem ligt hier zo laag, omdater in de i6e eeuw veel turf is gestoken, waardoorhet maaiveld meters lager is komen te liggen. In1855 wel&quot;d van sommige hooilanden in Achterbergdoor het overstromingswater de bovenste laag Pagina 102 boven Situatietekening van de doorbraak in de Grebbedijk in 1855. Uit: Sloet en Fijnje, 1856. Pagina 102 onder Lengteprofieltekening van de door-braak in de Grebbedijk in 1855.Uit: Sloet en Fijnje, 1856.



















Flehite 112 M. MIJNSSEN-DUTILH 26 december 1833-12 januari 1834 Dijkleger; nacht 3-10 maart 1844 Dijkleger. van 3i/i2opi/i 30 januari-7februari 1846 Dijkleger noodlottig 29 januari 1834 Dijkleger 14december 1836 Dijkleger 5-7maarti838 Dijkleger 17 februari 1841 Het water staat op en aan de Crebbedijk; overloop van de dijkbij Heteren. Deze is daarnaverhoogd 7-10 februari 1848 IJsgangopde Rijn, dijkleger 23 december 1849-19 januari 1850 IJsgangop de Nederrijn enLek december 1853-eind januari 1854 De Lek dichtgevroren 11 januari-2februari 1854 Dijkleger Ook tegenwoordig komen er inde Gelderse Vallei nog wel over-stromingen voor. Zij wordenniet veroorzaakt door een dijk-doorbraak, maar door zwareregenval. Daardoor stondenvroeger vrijwel elke winterenkele duizenden hectarenonder water. Maar na de aanlegvan het Valleikanaal is de water-huishouding flink verbeterd.Tegenwoordig lopen nog maarenkele honderden hectaren afen toe onderen dat gebeurtbovendien zeker niet meer elkewinter. Wel is het opvallend datde

wateroverlast op preciesdezelfde plaatsen voorkomt alsvroeger. Zo vreemd is dat niet,want het water stroomt natuur-lijk nog altijd naar de laagsteplekken. Bekende plaatsen zijnhet Binnenveld bij Veenendaalen de lage gronden net ten oos-ten van Amersfoort en Leusden.Het zijn de laagst gelegen delenvan het afwateringstraject van de Vallei en dus ook van devoormalige Crebbelinie. Bij deaanleg van deze waterlinie wistmen exact de laagste en daar-door gemakkelijkst inundeer-bare gronden te vinden.(Afb. xv en xvi) Vroeger waren de overstro-mingen door teveel regen- enkwelwater vooral schadelijkvoorde landbouw. Maar nu zijnde stedelijke gebieden in deVallei sterk uitgebreid.Overstromingen in zulke gebie-den richten veel meer schade enoverlast aan dan vroeger. Dathebben we gemerkt bij de over-stromingen van 1998. Daaromheeft Waterschap Vallei &. Eemnu de laagst gelegen gebieden(in totaal circa 850 hectare)aangewezen als waterbergings-gebied. Dat is nodig om de lagedelen van Veenendaal, Leusdenen Amersfoort te vrijwaren

vanwateroverlast. Doordat het klimaat veran- dert, zullen er in de toekomstvaker hevige regenbuien voor-komen en dan zullen de water-bergingsgebieden dus ook vakernodig zijn. De ligging van dezegebieden wordt vastgelegd inde keur van het waterschap enin de bestemmingsplannen vande gemeenten, zodat daar nietgebouwd mag worden. Deelsliggen de waterbergingsgebie-den op landbouwgronden.Hiervoor heeft het waterschapeen schaderegeling gemaakt.Voor een ander deel worden hetnieuwe natuur- en recreatiege-bieden. Samen met de gemeen-ten en natuurbeschermingsor-ganisaties maakt het water-schap daar nieuwe inrichtings-plannen voor. IrH.J.Nobbe Senior medewerker water-huishouding van WaterschapVallei & Eem













Flehite 118 JAAP EVER.T ABR.AHAMSE i <lv // %\ /' . ? vu Zeventiende-eeuwse ontwerp voorhet rechttrekken en verbreden van een deelvan de Heiligenbergerweg bij Jacob vanCampens landgoed Randbroek. Gebaseerdop metingen op 1659. Nieuwe situatie.Collectie: Archief Eemland.



Flehite WEGH DER WEEGEN : ONTWERP EN AANLEG VAN DE AM ERSFOORTSE WEG lig V^> VIII Ontwerp voor het rechttrekken enverbreden van een deel van de Heiligen-bergerweg bij Jacob van Campens landgoedRandbroek. Bestaande situatie.Collectie: Archief Eemland.



Flehite 120 JAAP EVERT ABRAHAMSE
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Flehite 124 M' M|JNSSEN-DUTILH xii Schetskaart waarop de waterschei-ding (A-B) in de Vallei en de ligging vande Slaperdijk zijn aangegeven. Bron:Nederlands Instituut voor ToegepasteGeowetenschappen TNO. He//i'e'enberfi&quot;erb eek m Bisschop DavidfrGrirt 1470-1480)) 3 i ? ma»Wi.; xiii Figuratieve situatietekening vande Heiligenbergerbeek bij het HuisRandenbroek, gemaakt naar aanleidingvan de inspectie van de beek in 1841.Uit: Archief Dijkstoel RhenenscheNude en Achterbergsche Hooylanden.





Flehite 120 M. MIJIMSSEN-DUTILH wnxiznrxcmt' waterbeheersplai i Grens Waterschap Vallei & Eem^^P WaterbergingsgebtedDeelstroomgebieden xv Kaart van de door het Waterschap Vallei& Eem aangewezen waterbergingsgebiedenin de Vallei. van de landen beneden de Slaperdijk. Maar degrondeigenaren daar wilden niet bijdragen. Inaugustus van ditzelfde jaar was door regenval dewaterstand hoog in het Valleigebied, zowel bovenals beneden de Slaperdijk. Op voorstel van Gede-puteerde Staten van Gelderland vond een opna-me plaats van het afwateringstraject vanaf het peilbij Geerestein onder Woudenberg tot aan deschotbalksluis aan de Kleine Koppel in Amers- Op 17 februari 1841 stond het water openaandeCrebbedijk. De Nederrijndijkaan de overkant bijHeteren liep over. Het Utrechtse College terDirectie van de Slaperdijk drong hierna aan opverhogingen verbreding van de Crebbedijk. DeExonererende Landen wilden wel meewerken aanhet leggen van een noodkadeop de dijk vangoede kleispecie, van zo'n 3 voet breed en 2 voethoog

op gezamenlijke kosten van hun gebied en















Flehite 'ZWAAR MET IJS BEZET EN BOVENMATE MET WATER BEZWAARD.' I?? Overstromingen in vroeger tijd Misschien is het aardig om te besluiten meteenlaatste uitstapje naarde overstromingen in hetverleden. Het zal wel toeval zijn, maar toch valthet op dat het Valleigebied in de i6e en ve eeuwnog wel eens in hetzelfde jaar werd getroffen dooroverstromingen vanuit zowel het noorden (deZuiderzee) als uit het zuiden (de Rijn). Het isoverigens niet zo, dat er altijd een samenhangwas. Zie bijlage i, die misschien niet helemaalvolledig is: geld worden en geleidelijker plaats vinden. Datbetekent wel dat bebouwing daar moet wordenuitgesloten. Voorbeelden van zulke retentiegebie-den zijn het Binnenveld ten zuiden vanVeenendaal, een strook aan de oostzijde van deGrebbelinie bij Asschat, en de Schammerpolderin Leusden. Het waterschapshuis staat daar inLeusden vlak naast, zodat een noodsituatiemeteen aan den lijve gevoeld wordt. En zo blijvende bebouwde delen van Veenendaal, Leusden enAmersfoort droog. BIJLAGE 1 Doorbraak of

overloop van de Grebbedijk Stormvloed op de ZuiderzeeOverstroming in Eemland 2/3 februari 20/21 augustus Datum onbeken Bunschoter Veer pastoor van Eem niet over de dijk Januari 1573 1595 Begin maart Datum onbekend. Aanbestedingen van herstel van deBunschoter Veendijk op 29 mei en 27 augustus. Depastoor van Eembrugge meldt, dat het water gelukkigniet over de dijk was gelopen. 1601 Voorjaar en december Oktober: doorbraken in de dijken van Bunschoten,Eemnes, Eemland en in de Vudijk. 1602 Februari: doorbraken in de Bunschoter Veldendijken de Arkemheense dijk. 1607 December Datum onbekend. Doorbraak van de Arkemheensedijk, de Bunschoter dijken zwaar beschadigd.Bunschoten en Duist ondergelopen. 1610 Januari Januari: doorbraak van de Wakkerendijk in Eemnes. Begin februari doorbraken in de Bunschoter Veldendijk, de Eemlandse dijk, de Slaagse dijk en de Vudijk. 1643 Februari: het grondwerk onder schotbalken bij Grote Koppelpoort in Amersfoort spoelt weg: de voorpoort en brug ernstig verzwakt, deze

moesten in 1645 vernieuwd worden Januari 2/3 december overloop Januari overloop 1644 1651 4/5 maart Sint-Pietersvloed, heel Eemland ondergelopen. 26 januari, ernstige schade aan de Bunschoter Veldendijk en aan de Kleine Slaagse dijk. 1682































Flehite I48 AREND RUIZENDAAL beurtschippers op niets gebaseerd. Volgend jaarzou er geen concessie voor deze stoombootdienstkomen. Dus ook dan was er geen verzoek tot subsi-die voorde onderneming van Kievits8tCo. te ver-wachten. Ook dus niet van de Amsterdamse beurt-schippers. Het vht-probleem was opgelost. Weljammer van de stoombootdienst. De afwikkeling Op het kantoor van Kievits &. Co. zal men onder-tussen gewerkt hebben aan een ontsnappings-strategie. De dienst tussen Amsterdam en Baarnwas absoluut niet interessant.34 Wan neer dedienst tussen Amsterdam en Amersfoort nietzeer spoedig gestart kon worden, dan hield allesop en moesten ze een oplossing zoeken voor hunstoomboot. Verkoop of inzet in een bestaandedienst waren opties, maar mogelijk was de inzetvan de boot in een geheel nieuwe dienst lucratie-ver. Zou het toevallig zijn dat Kievits 8t Co. op 8juli 1859 een concessie kregen vooreen stoom-bootdienst tussen Utrecht en Vreeswijk?35 Ondanks deze nieuwe concessie en het ver-ruimde

subsidieaanbod van Wijers waren deAmsterdamse ondernemers nog niet tevreden.Kievits en companen bleven vragen om een gun-stiger regeling, die waarschijnlijk inhield dat ze eenvergoeding vooraf wilden, in plaats van achteraf.Dit leidde tot een schriftelijke aanvaring tussen deondernemers en een coalitie van burgemeesters. Op 5 augustus36 schreef burgemeester Gallen-Kamp Pels van Soest aan Kievits 8c Co. een briefwaarin hij de resultaten verwoordde van een ver- gadering tussen ambtsgenoten, waarschijnlijk hij-zelf, burgemeester Wijers van Amersfoort en bur-gemeester Laan van Baarn. De brief startte met dezinsnede: &quot;Het gevoelen mijner geachte ambtge-noten, waarmede ik mij heb verenigd komt korte-lijk hierop neder:&quot;. Daarna werden in zeer heldere,tamelijk harde taal de ondernemers gewezen ophun eigen verantwoordelijkheid tot het aangaanvan risico's en het doen van investeringen, waarbijhooguit eventueel resterende tekorten aangevuldzouden kunnen worden door overheden. Ze gaven het op. Op vrijdag 26

augustusschreven Kievits & Co. de burgemeester vanAmersfoort dat de stoombootdienst a.s. maandagtot nader aankondiging zou worden gestaakt. En de Eembrug? Op 20 september werd de technische staat van deEembrug gecontroleerd. Het paalwerk onder debrug was in slechte staat. Spoedig herstel wasnoodzakelijk, zo bleek. De Eembrugcommissie,die dezelfde dag vergaderde, sprak wijselijk nietmeer over Kievits 8t Co.37 Nabeschouwing Erwas bewondering voor de nieuwe mogelijkhedenvan de techniek. Burgemeester Wijers liet dat dui-delijk merken. Wijers was nog jong en had tijdenszijn jaren bij de Kamer van Koophandel al kennismogen maken met de leef- en gedachtewereld vanondernemers. Nu hij burgemeester was wilde hij denieuwe mogelijkheden van de techniek kennelijkgraag aanbieden aan de stad. Ter meerdere eer en van 26 juli 1859 (no. 645). Het bericht is gedateerd 25 juli1859. 36 Archief Eemland, Archief Gemeentebestuur1813-1945, inv.nr. 3235, Afschrift d.d. 6 augustus 1859gericht aan Wijers van deze brief van

GallenKamp Pelsaan Kievits &. Co. Eembrugcommissie, inv.nr. 6, ingeko-men stukken, Afschrift d.d. 6 augustus 1859 gericht aanJ.C.G.C. Laan van deze brief van GallenKamp Pels aanKievits 8t. Co. 37 Eembrugcommissie, inv.nr. 1, notulenvan de vergaderingen. Verslag van 20 september 1859. 34 Amersfoortse reizigers moesten met de diligence vanen naar Baarn gebracht worden, wat de reistijd behoorlijkverlengde. Om voldoende passagiers te werven werd ookgeadverteerd met een ophaaldienst vanuit Nijkerk,Bunschoten/Spakenburg, Eemnes-Buiten en Laren.Echter, de weg van Nijkerk over Bunschoten/Spakenburgnaar Baarn was zelden bruikbaar en vanuit Eemnes-Buiten en Laren zullen er snellere manieren zijn geweestom naar Amsterdam te reizen. 35 Amersfoortse Courant





Flehite FRED VAN KAN De Amersfoortschewin kei iersbeurs











Flehite



Flehite 1^6 FRED VAN KAN &quot;Een van de stands die onder de groot-ste van de tentoonstelling genoemdmoet worden is die van de firmaNieuwkerk en Elzenaer, electrischemeubelfabriek alhier. Deze stand biedteen bijzonder mooi geheel. Verrassendis de groote sorteering meubelen, welkezijn tentoongesteld. Een zeer practischekamerindeeling geeft een aardig geheelvan elk der tentoongestelde ameuble-menten. Een ieder is in de gelegenheideen overzicht te verkrijgen, wat voormeubelen de firma produceert. Een voordeel is het te noemen, dat alle meu-belen naar elk gewenscht model en iniedere kleur vervaardigd kunnen wor-den, waartoe de modern ingerichtemeubelfabriek geheel en al in staat is,zoodat alle opdrachten stipt kunnenworden uitgevoerd. De verstelbareligstoel is een ruststoel bij uitnemend-heid, met losse kussens enz. Een bezoekaan dezen stand is dan ook wel de moei-te waard.&quot; (Archief Eemland, Beeld-collectie AFT001001142).



Flehite DE AMERSFOORTSCHE Wl N KELI ERSBEU RS VAN 1923 I57 Ai &quot;De stands 13 en 14 worden ingenomendoor de Firma R. van den Burg die meteenige prachtinstrumenten exposeert,o.a. de meer en meer in gebruik komen-de Kastner pianola. Op schitterendewijze gaf een der Firmanten de As durPolonaise van Chopin weer, waarbij wijopmerkten hoe de verschillende tempi,de uitdrukking, het pedaliseeren geheeldoor den bespeler beheerscht werden.De ingewikkeldste composities wordenop gemakkelijke wijze ten gehooregebracht terwijl met weinig oefening het mechanische spel geheel te vermij-den is. Vervolgens zagen wij een schitte-rend Mannborg orgel in moderne stijluitgevoerd; vele karakteristieke geluidenals harp, cello, clarinette, schalmei, enz.bouwen het volle spel tot een machtiggeheel op. Van dit fabrikaat heeft defirma de hoofdvertegenwoordiging voorNederland. Als bijzondere attractie zijntwee draagbare kofferharmoniums tentoongesteld, waarvan een geopend, deander gesloten.&quot; (Archief Eemland,Beeldcollectie

aftooio 01148).



Flehite Stand van Mej. E.G. van Egdom, Dames- enKinderhoeden (Archief Eemland, Beeld-collectie AFT001001152). in, waaronder de gasfabriek met een tentoonstel-ling ter bevordering van het gasgebruik. De stand-houders waren niet alleen Amersfoortse bedrij-ven, maar de beurs trok nu ook ondernemingenuit onder meer Rotterdam, Den Haag en Amster-dam. De organisatie wees erop, dat promotie vande middenstand nodig bleef omdat velen nogaltijd naar de grote steden uitweken in de overtui-ging dat in Amersfoort te hoge prijzen werdengerekend en ook de malaise was nog niet voorbij.De beurskrach van 1929 en de daarop volgendegrote crisis moest toen nog komen ... de Nijverheidsstraat. Daarin was tot in 1921 deNederlandsche Confectiefabriek van de firma N.V.vh. A. Cohen gevestigd geweest, een filiaal vaneen onderneming met een hoofdvestiging inAmsterdam. Het fabriekspand werd na het vertrekvan de Necofa voor verschillende activiteitengebruikt, zoals in 1923 bijvoorbeeld voor een over-dekte kermis en voor de feesten

tergelegenheidvan het vijfentwintigjarig regeringsjubileum vankoningin Wilhelmina. De beurs werd een groot succes; op maandag30 april werd de 700oste bezoeker verwelkomd.De sfeer op de beurs werd verhoogd door de aan-wezigheid van een salonorkest dat een dagelijkswisselend programma uitvoerde. In 1924 werd de winkeliersbeurs in Necofa her-haald. Er schreven ditmaal maar liefst 58 bedrijven





Flehite MAX C RA MER, ALBE RT VAN ENGELENHOVEN, SANDRA H OVENSEN JAAP VERNHOUT JaaroverzichtMonumentenzorg
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Flehite MAARTEN VAN DIJK, RON A. HULST, FRANCIEN SNIEDER,MILO VERHAMME, MATTIJS WIJKER JaaroverzichtArcheologie 9,





Flehite Wieken-Vinken-hoef, overzichtvan de opgegravenIjzertijd-erven. Wieken-Vinken-hoef, opgravingvan huisplatte-grond uit deIjzertijd aan deHogeweg.





Flehite I78 MAARTEN VAN DIJK, RON A. HULST, FRANCIEN SNIEDER, MILO VERHAMME, MATTIJS WIJKER Oliesteeg, opgraving met poeren vangrote ige-eeuwse schuur. ouderdom van deze sporen worden vastgesteld.Deze akkerlaag komt overeen met die bij archeo-logisch onderzoek op het Lieve Vrouwekerkhofin 1986, samen met sporen van een boerderij,aangetroffen zijn en die stammen uit de i2eeeuw. In het profiel was duidelijk zichtbaar dat hetakkerland in gebruik kwam als woongebied; eenserie van leemvloertjes, behorend bij houtenwoonhuizen, tekende zich af bovenop de akker-laag. Regelmatig zijn nieuwe leemvloertjes aan-gelegd, als de oude verzakt of versleten was. Ter versteviging werd tussen de oude vloeren denieuwe een laag grond opgebracht. Uit dezeophogingslaagjes is aardewerk uit de i3e en i4eeeuw afkomstig. In de i5e eeuw werd het houten huis vervan-gen door een bakstenen opvolger; de voorgevelvan het huidige pand rust nog op de funderingenvan dit huis. Oude loop van de Eem In opdracht van de gemeente vond een

onderzoekplaats naarde staat van de fundering van de bak-



Flehite JAAROVERZICHT ARCHEOLOGIE 2005 17Q Archeologen onder het pand Lieve-Vrouwekerkhof 2a, bezig met opmetenvan het muurwerk. stenen keermuur die de grond van het plantsoenachter de St. Aegtenkapel en de panden 't Zand 29t/m 41 op zijn plaats houdt. Het grondwerk isbegeleid door de sectie archeologie, waarbij demogelijkheid werd aangegrepen twee grondbo-ringen te doen, met als doel de loop van de OudeEem op te sporen. Een eerste boring werd gedaan in het oostenvan het terrein, achter de St. Franciscus Xaverius-kerk. Onder een pakket met veel puin werd eenkleilaagje van ca 20 cm aangetroffen, direct op hetnatuurlijke zand. Deze kleilaag is vermoedelijk ontstaan door overstromingen van de Oude Eem. De tweede boring vond plaats naast de plekwaar tot in de twintigste eeuw een waterloopjestroomde, het zogenaamde kanaal van Codde,vernoemd naarde lakenhandelaar Marten Coddedie in de ve eeuw op het terrein van het voormali-ge St. Agathaklooster een lakenfabriek had. Hetwaterloopje hield mogelijk verband met

defabriek. Hier werd een andere bodemopbouw aan-getroffen. Onder hetzelfde pakket met puin werdeen kleipakket van 20 cm dik aangetroffen metdaaronder een 35 cm dikke veenlaag. Naar alle



Flehite l80 MAARTEN VAN DIJK, RON A. HULST, FRANCIEN SNIEDER, MILO VERHAMME, MATTIJS WIJKER waarschijnlijkheid is hier de oostoever van deOude Eem aangetroffen. Het kanaaltje van Coddewas dus niet de eerste waterloop op deze plek enis waarschijnlijk uitgegraven in de reeds verzand-de en dichtgegooide Eemloop. Putten Achter de ArnhemsePoortwal Achter de Arnhemse Poortwal is een gebied datwordt omsloten door de bebouwing van deUtrechtse- en de Arnhemsestraat en de Stadsring.De Arnhemse Poort (oorspronkelijk Slijkpoortgenaamd) bevond zich daar waar de Arnhemse-straat (vroeger Slijkstraat geheten) de stadsmuurkruiste. Aan de binnenzijde van de stadsmuur waster versterking een aarden wal opgeworpen, van-daar waarschijnlijk'poortiW. Na sloop van enkele (winkel)panden en voor-afgaand aan nieuwbouw, heeft de sectie Archeo-logie in de zomer van 2005 hier een onderzoekgedaan. Naast sporen van bewoning (paalsporenvan boerderijen) zijn vooral veel putten en kuilenmet afval gevonden. Het vroegste bewijs

van menselijke activiteit,dat bij deze opgraving werd gevonden, is eenakkerlaag die in de i3e en i4e eeuw ontstaan moetzijn. Ook sloten en greppels duiden erop dat vanafde i3e eeuw mensen in dit gebied actief zijn ge-weest. Het akkerland was van boeren die in dedirecte omgeving hun bedrijf hadden. Heel dicht-bij zelfs: want toen de sectie archeologie in 2000,voorafgaand aan de bouw van het winkelcentrumAmicitia, archeologisch onderzoek uitvoerde, zijnde resten van twee boerderijen uit de i4e eeuwgevonden, (ziejaarboek flehite 2000.) Ookin het gebied Achter de Arnhemse Poortwal, datin 2005 is onderzocht, zijn paalgaten van boerde-rijen uit de ^4e /ise eeuw gevonden; hiervan konechter geen complete huisplattegrond wordengereconstrueerd. De paalsporen bevonden zichwel op regelmatige afstand van elkaar (ca. 2.75meter) en lagen in lijn. De richting hiervan ^^                        i Archeologisch onderzoek Achter deArnhemse Poortwal. spreekt vooreen boerderij die loodrecht op deArnhemsestraat stond. In de eerste helft van dei5e eeuw is het

gebiedvan de Arnhemse Poortwal en omgeving binnendestadsmuurgekomen, het is mogelijk dat toende boerderijen hier langzaamaan verdwenen.Archeologisch onderzoek heeft in dit gedeeltevan de stad niet alleen boerderijen ter plaatse vanAmicitia aangetoond, maar er werden ook over-blijfselen van boerderijen gevonden aan deUtrechtsestraat (waar nu de ingang naar deJorisdriehoek is) en op de Varkensmarkt, waar









Flehite Pijlpunten (i4e-eeuw) gevondenin de grachten vankasteel Stoutenburg. werd ingenomen, geplunderd en in brand gesto-ken. Uiteindelijk is het in de jaren 1542/43 gesloopt. Betrouwbare afbeeldingen van het laatmid-deleeuwse kasteel zijn er niet. Op kaarten van deprovincie Utrecht, die vervaardigd zijn rond 1580en in 1616, wordt de locatie van kasteel Stouten-burg aangegeven. Op het kadastrale minuutplanuit 1832zijn de ronde binnengrachten een dubbe-le, ovaalvormige buitengracht rond het voormali-ge kasteelterrein ingetekend. Op dit plan staan ook een ve/i8e-eeuws landhuis met bijgebou-wen en een plein. Dit huis is in 1861 afgebroken envervangen dooreen kasteelachtig buitenhuis datevenwel al na vijftien jaar weer werd afgebroken. In 1956 is de doorgaande weg, de Stouten-burgerlaan, die eerst rond het kasteelterrein liep,verlegd naarde huidige ligging dwars over hetkasteelterrein. Tijdens deze werkzaamheden iseen kort archeologisch onderzoek uitgevoerd,waarbij een doorsnede van de binnengracht en
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