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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




