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Flehite In 2004 volgden de onderzoeken in het veld elkaar op en vielenzelfs vaak samen. De archeologen van de gemeentelijke diensthadden, naast de vaste ondersteuning van de groep trouwevrijwilligers, assistentie van gemiddeld drie archeologen die optijdelijke basis aan de dienst verbonden zijn. Evenals het vorigjaar, werd gegraven in het ontwikkelingsgebied Wieken-Vinken-hoef en in Leusden, de Tabakssteeg; tevens zijn twee locatiesin de binnenstad onderzocht: Valkestraat 34-40 en Kamp 32. Wieken-Vinkenhoef In 2003 werden in dit gebied boerderijen enspiekers uit de Late Ijzertijd opgegraven.Voor het vervolgonderzoek in 2004 op deaangrenzende percelen waren er dus hogeverwachtingen. Het uitgebreide onderzoekop de percelen 326 en 289 (zie kaartje)heeft met korte onderbrekingen gedurendehet gehele jaar plaatsgevonden. Tussendoorwerden de percelen, die op het kaartje meteen omtreklijn en met het perceelnummerzijn gemarkeerd, door middel van langeproefsleuven verkend. De ondergrond van het ontwikkelings-gebied bestaat uit jong dekzand,

datgevormd werd tijdens de laatste stadia vande jongste ijstijd (ca. 10.000 jaar geleden).Het dekzand is afgezet in de vorm van lang-gerekte of paraboolvormige ruggen die veelvoorkomen in de Gelderse Vallei. De Hoge-weg ligt op de flank van een dergelijke dek-zandrug. De top van deze rug bevindt zichten noorden van de weg, juist daar waar debewoningssporen uit de Ijzertijd zijn ge-vonden. Ten zuiden van de Hogeweg daalthet terrein in de richtingvan de Barneveld-se Beek. Halverwege dit gebied ligt echtereen depressie waarin tegenwoordig de res- ten van de Horstwetering zichtbaar zijn.Ten zuiden van deze wetering, die tenbehoeve van de laat-middeleeuwse ontgin-ningen werd gegraven, duidt een terrein-verhoging op een tweede dekzandrug.Deze rug komt vanuit het noordoosten enloopt naar het zuidwesten in een punt uit. Op perceel 326 is in 2004 de loop van deHorstwetering opgespoord en onderzocht.Deze wetering is inderdaad gegraven en devondst van proto-steengoed scherven duidtop een datering in de 13de eeuw. De aanwe-zigheid van

veenpakketten in de onder-grond, die met name ten noorden van dewetering in alle onderzochte percelen zijnaangetroffen, wijst op een laaggelegen envochtig terrein dat waarschijnlijk tijdenshoge waterstanden ook watervoerend isgeweest. In deze laagte werd in de Late Mid-deleeuwen dus de ontginningswetering ge-graven. De Horstwetering wordt heden tendage weer in ere hersteld, terwijl het gebiedten zuiden ervan tot aan de BarneveldseBeek behouden blijft als natuurgebied. De noodzaak voor archeologisch onder-zoek in dit toekomstige natuurgebied is dusniet (meer) aanwezig. Op het perceel 326vond in dit gebied in 2003 en 2004 wel eenproefonderzoek plaats. Een veelvoud aan









Flehite BOERDERIJEN BINNEN EN BUITEN DE STAD achterterrein. Het oudere pand op het ach-        van een wand van heideplaggen en gefun- terterrein was reeds gesloopt. Op het achter-    deerd op een eikenhouten wagenwiel. Het terrein is ook een waterput uit deze tijd             aardewerk uit de putvulling duidt op een tevoorschijn gekomen. De put was voorzien      i6e-eeuwse datering. 2 Het vrijleggen van een rundergraf (Valkestraat)



Flehite MAARTEN VAN DIJK, RON A. HULST, FRANCIEN SNIEDER Boven op het grootste deel van de i6e-eeuwse funderingen zijn recentere funde-ringen en muren gebouwd. In deze muur-resten zijn gele IJsselstenen verwerkt, het-geen de muren dateertin de ve eeuw enrecenter. De huidige rooilijn van deValkestraat wordt vanaf deze tijd aangehou-den. Het achterterrein blijft vrijwel onbe-bouwd. Op het voorterrein stonden driepanden met de achtergevel op dezelfdeplaats als de achtergevel van de i6e-eeuwsebebouwing. De achtergevel van een vierdepandje in het oosten stond echter wat meernaar de straatzijde. Deze bouwkundige situ-atie is te zien op de eerste kadastrale kaar-ten van Amersfoort (1824 en 1846). Onder de fundamenten zijn twee water-putten gevonden. In het middelste pandwaren de onderste delen van de waterputonder de grondwaterspiegel bewaard. Deput bestond hier uit een houten ton. Uit deput zijn onder anderen scherven van veel-kleurig geglazuurde borden (Majolica) eneen pijpenkop uit de periode 1683 tot 1725geborgen. De andere

waterput bevond zich dichtbijde straat. Deze was geheel van baksteen en rustte op een houten putkrans. In de puin-vu Hing zijn meer dan 100 scherven gevondenvan onder meer witbakkend industrieel aar-dewerk. De vulling dateert uit de ige eeuw.Op het achterterrein bevond zich ten-slotte nog een waterput. Deze bakstenenputwas voorzien van een loden pijp tot inhet grondwater. De put moet tot zeerrecent nog zijn benut. In de insteek van dewaterput is een bodemfragment vanRegout aardewerk uit Maastricht gevonden.Het stempel op de onderkant was voorzienvan het jaartal 1836.
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