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De nieuwbouw in Amersfoort-Noord in de jaren tachtig

gaf de pas opgerichte archeologische dienst van de ge-

meente Amersfoort veel werk. Toen het winkelcentrum

van de wijk Kattenbroek aangelegd werd, moest zelfs een

archeologisch Rijksmonument wijken. Het was het ter-

rein van boerderij Klein Emiclaer, waarvoor de gemeente

ontheffing moest aanvragen. Deze werd verleend, uiter-

aard op voorwaarde dat er vooraf archeologisch onder-

zoek zou worden uitgevoerd. Dat gebeurde in 1988 en

de uitkomst was verrassend.

ARCHEOLOGISCH RIJKSMONUMENT
Waarom had dit terrein de status van archeologisch Rijks-

monument gekregen? Het had te maken met de vermel-

ding van de naam Emiclaer in de historische bronnen. Al

in de 13de eeuw wordt de naam meermalen vermeld: de

hoeve Emiclaer maakte deel uit van de Malen van Hoog-

land, een soort markegenootschapmet een oorsprong die

waarschijnlijk zelfs teruggaat tot de 12de eeuw. De maal-

schap wordt in de bronnen veelvuldig aangeduid met de

naam ‘malen van Weede en Emiclaer’, de twee gerechten

waarin de boerderijen lagen. Ook is in de geschreven

bronnen sprake van een ‘curtis Emiclaer’, de hoofdhof
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EM I C L A ER

Vergeten en verborgen
Waar zich nu winkelcentrum Emiclaer bevindt, stond vroeger boerderij 
Klein Emiclaer. Maar in de 17de en 18de eeuw was hier een buitenplaats, 
zoals uit archeologisch onderzoek bleek. De opgraving geeft ons een kijkje 
in het buitenleven van een belangrijke Amersfoortse familie.

waar de tienden werden ingezameld. Bovendien had boer-

derij Klein Emiclaer in het verleden een brede omgrach-

ting, zoals op kaarten uit de 19de en begin 20ste eeuw te

zien is. 

MISLEID 
Tijdens de opgraving bleek al gauw dat het terrein geen

enkel scherfje of spoor uit de Middeleeuwen prijs gaf.

Het Emiclaer waarover in de middeleeuwse bronnen

wordt geschreven, moest dus elders liggen. Grote kans-

hebber is boerderij Groot Emiclaer, een van de weinige

boerderijen die is blijven staan tussen de nieuwbouw in

(Emiclaerseweg 4). Misleid door de monumentale gracht

had men boerderij Klein Emiclaer – en niet Groot Emi-

claer – tot archeologisch Rijksmonument verheven. Maar

de stadsarcheologen vonden weliswaar niet het belang-

rijke middeleeuwse Emiclaer terug, de grond verborg wel

een grote verrassing: een 17de-eeuwse buitenplaats!

FAMILIE FOEYT
Geruime tijd na de opgraving is er archiefonderzoek ge-

daan door Gijs Hilhorst (vorig jaar overleden). Hij heeft

aangetoond dat het terrein voor het eerst in gebruik is

genomen door de familie Foeyt, die in Utrecht woonde.

Tussen 1640 en 1650 heeft deze een buitenplaats laten

bouwen. In 1622 wordt jonkheer Jacob Foeyt heer van

Emiclaer; hij is hoogstwaarschijnlijk de bouwer van de

buitenplaats. In 1808 sterft de laatste Foeyt en bij de

openbare verkoping in 1810 wordt huis Emiclaer omschre-

ven als herenhuis met beneden- en bovenvertrekken, be-

hangen en onbehangen, keuken, kelder, leenkamer, voorts

nog een knechtwoning met stalling. De knechtwoning

is, zo schrijft Hilhorst, de latere woning van de familie

Van Kleinwee. De familie Van Kleinwee woonde hier tot

aan de sloop in 1988. Het herenhuis is al circa 1830 af-

gebroken en de gracht is rond 1950 dichtgegooid.

HERENHUIS
Het vierkante, omgrachte terrein mat ongeveer 65 bij 65

meter (inclusief gracht ruim 85 bij 85 meter). Iets ten

noorden van het midden stond een gebouw met een

lengte van 12 en een diepte van 8,5 meter. Van de bui-

Uit de gracht kwam 

veel luxe glas en aarde-

werk: wijnflessen en

theekopjes waren in 

de 17de en 18de eeuw

alleen voor de wel-

gestelden weggelegd.

Verder bijvoorbeeld 

veel paardentuig 

(zoals gespen), insignes, 

sleutels en een tinnen

lepel.
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tenmuren is het uitbraakspoor van de fundamenten te-

ruggevonden. Opvallend is de breedte van bijna 1,5 me-

ter, hetgeen fors, dik muurwerk suggereert. De afmetin-

gen zijn vergelijkbaar met andere buitenplaatsen in de

17de eeuw, zoals huis Randenbroek, ontworpen door

architect-bewoner Jacob van Campen. Kenmerkend voor

de buitenhuizen in deze periode zijn de harmonieuze

maatverhoudingen en symmetrie: het Hollands-classicis-

me.

Achter het huis lagen twee kleinere gebouwtjes: een was

mogelijk het koetshuis en het andere een stal voor de

paarden. Enkele waterputten lagen verspreid over het

terrein en een waterkeldertje dat tegen het huis aan lag

waterde met een bakstenen overkluizing af op de gracht. 

De gracht was 12 meter breed en 3 tot 4 meter diep. De-

ze werd gevoed door bronnen die tijdens de opgraving

nog in werking waren. De brede gracht gaf het geheel

aanzien en was onontbeerlijk – alleen al voor de be-

sproeiing van de tuin. Voor het dichten van de grachten

was minstens 60 cm afgegraven; van tuinaanleg is dan

ook niets teruggevonden, maar deze was vermoedelijk in

geometrische stijl. Van de houten brug over de gracht

zijn de zware fundamenten teruggevonden. Ook van het

monumentale hek dat de brug afsloot zijn de onderkan-

ten van de stenen pijlers aangetroffen. Het geheel moet

de status van het terrein en de bewoners hebben bena-

drukt. 

LUXE SERVIESGOED
Grote verrassing was ook de inhoud van de gracht. Deze

hadden de bewoners van het buiten gebruikt om op een

makkelijke manier van hun afval af te komen. De vond-

sten dateren tussen circa 1640 en de eerste helft van de

20ste eeuw. Op de bodem van de toenmalige gracht lag

veel luxueus glas (opmerkelijk veel wijnflessen) en vaat-

werk (theekopjes). Hierbij zijn veel importstukken, die

goed passen in de context van een buitenplaats en ge-

tuigen van de welstand van de gebruikers. Vondsten van

vistuig laten zien dat de bewoners hier ook wel een hen-

geltje uitgooiden of een visnet in de gracht legden.

BEREIKBAAR
Vanaf circa 1600 zijn heel veel buitenplaatsen gebouwd

door rijke stedelingen, die ‘s zomers de stad ontvluchtten

vol hitte, stank en wellicht ook de pest. Men woonde hier

tijdens de zomermaanden in de gezonde buitenlucht,

voorzien van vlees, groente en fruit door de omliggende

boerderijen. Boerderij Groot Emiclaer, ook in bezit van de

familie Foeyt, zal deze rol hoogstwaarschijnlijk ten op-

zichte van het buitenhuis hebben gehad. 

In de tijd van het verrijzen van Emiclaer zijn veel meer

buitenplaatsen gebouwd. Rivieren waren bij uitstek ge-

liefd; men kon die plekken aan het water goed bereiken.

Huis Emiclaer is via kleine weteringen met bootjes be-

reikbaar geweest, maar ook te paard en met koetsen.

Veel buitenplaatsen zijn rond de Franse tijd vervallen en

in de vroege 19de eeuw verdwenen. Zo ook huis Emi-

claer. Vóór de opgraving in 1988 en het archiefonder-

zoek van Hilhorst was er helemaal niets van bekend. Mis-

schien liggen er nog meer Eemlandse buitenplaatsen ver-

borgen in de grond.

Boven: Op de kadaster-

kaart uit 1832 is de

gracht nog aangegeven

(Archief Eemland).

Links: Plattegrond met

de opgravingsgegevens. 

Te zien zijn de brede

gracht, in het noord-

westen de fundamenten 

van de brug en toegangs-

hek, de fundering (12 x

8,5 m) van het huis zelf

met aan weerszijden 

kelders, een afwaterings-

kanaal, ronde water-

putten en, aan de oost-

zijde, de funderingen

van bijgebouwen 

(mogelijk stal en koets-

huis).
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