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Flehite JAAROVERZICHT ARCHEOLOGIE 2006 143 een oost-west lopende sloot en een zuid-noordlopende greppel. De sloot loopt parallel aan dehuidige straat, de greppel is in een rechte hoekverbonden met de sloot en zal in die richting heb-ben afgewaterd. De sloot lijkt op zijn beurt naarhet westen toe af te wateren, richting de binnen-ste stadsgracht. Het stelsel van greppels en slotendiende om het terrein te ontwateren en geschiktte maken voor agrarisch gebruiken bebouwing. Opvallend genoeg ligt de greppel op exactdezelfde lijn van zowel een ve-eeuwse (hoek)-funderingals van de poeren van een 2oe- eeuwseloods. Hebben we hier wederom te maken meteen erfscheiding? In dit geval mogen we aanne-men dat de percelering op deze locatie de afgelo-pen eeuwen niet of nauwelijks aan veranderingonderhevig is geweest. Opmerkelijk, als webedenken dat het om een periode van ruim 500jaar gaat. Een periode waarin de huizenbouw zichontwikkelde van eenvoudige boerderijen van houten leem, tot stenen panden met

een al dan nietmonumentale uitstraling. Waarom is hier dan toch vastgehouden aan demiddeleeuwse pre-stedelijke perceelsgrenzen?Een dergelijke vraag is moeilijk aan de hand vaneen enkele opgraving te beantwoorden. Wellichtbleven percelen lange tijd eigendom van eenzelf-de familie en was er geen fysieke mogelijkheid totuitbreiding of herinrichting. Feit is dat pas met denieuwbouw in 2006 de uit de agrarische periodestammende perceelsgrenzen voor het eerst sindseeuwen op de schop zijn gegaan. In dei5e en i6e eeuw ligt dit gebied weliswaarbinnen de tweede stadsmuur, maar behoudt hethaar agrarisch karakter. Tot deze fase behoort eenaantal kuilen, die zorgvuldig gegraven zijn en eengroenige vulling hebben, hetgeen duidt op eenorganische inhoud, zoals gras, heideplaggen ofmest. Het aardewerk uit de kuilen stamde hoofd-zakelijk uit dei6e eeuw. Ook tot deze periodebehoort een groot aantal paalsporen, waarin naast(voornamelijk roodbakkend) aardewerk, zich ook baksteenfragmenten bevonden. Het terrein is

nudus bebouwd, mogelijk met een - deels - stenenboerderij of stal. Een aantal andere kuilen was beduidendrecenter en volgestort met aardewerkscherven,dakpannen en dierlijk botmateriaal. Het betrofhier het standaard huis-tuin-en-keuken aarde-werk, zoals schalen, potten en kruiken. Het oudstemateriaal uit deze kuilen dateert van rond 1700,het jongste van rond 1900. Een aantal voorwerpenwas in complete staat weggegooid. We mogenaannemen dat we hier te maken hebben met dedump van een complete inventaris. De vraag rijstof hier het servies van een herberg is opgegraven? Dat op het terrein een aantal panden heeftgestaan is duidelijk, maar uit het historisch onder-zoek blijkt niets van de aanwezigheid van een her-berg. Er zijn verscheidene funderingen blootge-legd. In totaal kunnen vier bouwfasen wordenonderscheiden, die de ye tot en met de 20e eeuwbestrijken. De oudste fase bevindt zich op eenegalisatielaag, die aan de onderzijde wordtbegrensd door een brandlaag. Uit deze zwartelaag is

constructiemateriaal, dierlijk botmateriaal,een aantal ijzerslakken en aardewerk verzameld.Het aardewerk dateert allemaal van voor voo.Deze laag getuigt mogelijk van een brand op hetterrein. Uitgeschreven bronnen is bekend dat ditdeel van de stad in 1657 werd geteisterd door eenvreselijke brand. Wellicht was deze brand de aan-leidingtot het overgaan naar volledige steenbouwvan de huizen aan de Pothstraat. Op het achterterrein bevindt zich een bakste-nen beerput. Dat de put als beerput en niet alswaterput is gebouwd, blijkt uit het feit dat hij niettot in het grondwater loopt. In een later stadiumheeft de put een koepel gekregen en is er eenrioolpijp op aangesloten. Nadat hij buiten gebruikis geraakt, werd hij volgestort met puin. Op basisvan het baksteenformaat en het vondstmateriaalin de insteek is hij te dateren in de eerste helft vande icje eeuw. Het volstorten van de put vond ver-





Flehite De enorme waterput wordt uitgegravenbij de opgraving Achter de Kamp. tie tot de straatzijde, dus de bebouwing gelegenaan de Kamp en Achter de Kamp. Het open ter-rein dat tussen de bebouwing in ligt, de achterter-reinen vanuit beide straten - Kamp en Achter deKamp - gezien, is door de eeuwen heen gebruiktom diverse (afval)kuilen voor o.a. huisafval te gra-ven, waterputten te slaan en een beerput te bou-wen. De buitenkant van de beerput was met eenlaag klei bekleed, die er voor zorgde dat de inhoudvan de beerput in de put bleef en niet de omlig-gende grond zou vervuilen. De put wordt dankzijvondsten in de rf eeuw gedateerd. Een andereinteressante vondst was een goed geconserveerdemestkuil, waarin een vrijwel complete steengoedkruik is gevonden. De kruik dateert uit het eindevan de i6e eeuw en geeft daarmee een dateringvoor de mestkuil. Tevens zijn vier runderbegravin-gen aangetroffen, uit de ise en i6e eeuw. De aan- wezigheid van de mestkuil in combinatie met derunderbegravingen laat zien dat

het terrein tot inde 16 eeuw een deel van zijn agrarische karakterheeft behouden. Tegen het einde van de \f / begin i8e eeuwwordt het oostelijk deel van het achterterrein ookbebouwd. Het bebouwen van achterterreinen iseen aanwijzing voor het schaarser worden van deruimtes binnen de stad.Ten oosten van het grote -van oorsprong i5e-eeuwse- huis wordteennieuw pand en een bakstenen werkvloergebouwd. De bakstenen van de werkvloer warensecundaire verbrand en moeten vaak en langdurigaan hitte hebben bloot gestaan. Uit ongeveerdezelfde periode dateert een zeer grote bakstenenwaterput met een koepel, dus dicht aan de boven-kant. De diameter van deze put was meer dan driemeter, een aanwijzing voor industrieel waterge-







Flehite I48 MAARTEN VAN DIJK, TIMO d'hOLLOSY, RON A.HULST, FRANCIEN SNIEDER, MILO VERHAMME EN MATTIJS WIJKER Molenstraat In juli 2006 werden bij rioleringswerkzaamhedenin de Molenstraat aan de zuidkant van de Amers-foortse binnenstad bakstenen funderingen aange-troffen. Het bleek te gaan om een overkluisd deelvan de Hellegracht. De Hellegracht is aangelegdaan het eind van dei3e of begin i4e eeuwen vorm-de aan de zuidkant van de stad een buitengrachtvan de eerste omwalling. Na de bouw van de tweede stadsmuur kwamde Hellegracht binnen de muren te liggen. Op destadsplattegrond uit de i6e eeuw van Braun enHogenberg is te zien dat deze gewoon open bleef,maar overkluisd werd op punten waar straten ofpleinen aangelegd werden. Zo ook bij deMolenstraat. Het is niet de eerste keer dat een dergelijkeoverkluizing is aangetroffen; onder andere bij eenopgraving in 1977 door de A.W.N, bij hetObservantenklooster en bij archeologisch onder-zoek door de sectie archeologie op de

Varkens-markt (in 2001,Jaarboek2002) was de overkluisdegracht al eerder gevonden. Maatweg Bij de bouwvan het nieuwe Meander MedischCentrum op het voormalige MOB-terrein teHoogland, zal de ondergrond op veel plaatsen diep-gaand worden verstoord. Gezien de archeologischeomgeving is er een redelijke kans op het aantreffenvan interessante resten. Het terrein ligt binnen ABP(Archeologisch Belangrijke Plaats) 37. Op de IKAW(Indicatieve kaart voor Archeologische Waarden) ishet terrein niet gekarteerd (wegens het gebruik bijDefensie), maar grenst het aan gebieden meteenmiddelhoge en hoge trefkans. Het plangebied ligt ten noorden van de Eemen ten zuiden van de Maatweg. In het westenwordt het plangebied begrensd door een aantalweilanden langs de Bunschoterstraat en in hetoosten dooreen tweetal woonhuizen met tuinenaan De Schans. Tot enkele maanden voor het zoek te besluiten wat ermee te doen. Het onder-zoek, een combinatie van archiefonderzoek enproefopgraving, is in juni 2006 uitgevoerd

enheeft aangetoond dat de begraafplaats zich nogaltijd in de bodem bevindt; er zijn dertien gravenvan zowel volwassenen als kinderen aangetroffen.Buiten het onderzoeksgedeelte van het terreinbevindt zich naar verwachting nog een aantal gra-ven; de begraafplaats bood in originele omvangnaar schatting plaats aan 36 graven. Een groteingraving, het restant van een loopgraaf met stel-ling uit WOU heeft enkele graven verstoord. Amersfoort beschikte dus nog altijd over haareerste joodse begraafplaats. De teruggevondenjoodse begraafplaats mag als unicum beschouwdworden, temeer daar deze zich, qua ouderdom,onderde vijf oudste bestaande joodse begraaf-plaatsen van Nederland schaart. Dit weerspiegeltde vroege verwei kom ing van de eerste joodseimmigranten in Nederland door Amersfoort. De archeologische resten worden zo hooggewaardeerd dat deze behouden zouden moetenworden. Geadviseerd is om de plannen aan te pas-sen: de uitkijkpostte laten vervallen en het wan-delpad te verleggen. Om structureel

behoud vande archeologische resten te waarborgen, is inpas-sing ervan in het ontwerp noodzakelijk. Indiengoed uitgevoerd kan naast het behoud van dewaardevolle resten, ook kwaliteit aan het planont-werp worden toegevoegd. Het herstellen, zicht-baar maken en markeren van de begraafplaats ver-hoogt de historische belevingswaarde op dit -voorheen 'loze'-stukjegrond, waarbij de rustenstilte die er vele eeuwen heeft geheerst, wordtbewaard. Het advies tot herstel en inpassing vande begraafplaats is door de gemeente overgeno-men en intussen is begonnen met de restauratie.Om verwarring met de joodse begraafplaats aande westzijde van de Bloemendalsestraat te voor-komen, is besloten deze Sefardische begraafplaatsaan de oostzijde de eigen naam 'Al mee menoe-chot' te geven, dat'Langs rustig water' betekent.



Flehite JAAROVERZICHT ARCHEOLOGIE 2006 I4O, onderzoek was het terrein in gebruik als MOB-complex (mobilisatiecomplex) bij Defensie, hier-na zijn de gebouwen gesloopt, de wegen verwij-derd en is het terrein braak komen te liggen. In juli 2006 heeft de sectie archeologie van degemeente Amersfoort een inventariserend vel-donderzoek middels proefsleuven uitgevoerd.Over het gehele onderzoeksgebied is een groteinvloed van water te zien. Het gehele terrein bevatoverstromingslagen, bestaande uit kleilaagjes,leem en verspoelde bodem en dekzand. Over hetterrein loopt een natuurlijke waterloop. Het noor-delijk deel van het plangebied is erg laag en bevateen dik veenpakket (plaatselijk ca 80 cm dik).Tussen de laagtes bevinden zich kleine zandop-duikingen (oeverwallen) die echter nog steeds telaag zijn om bewoning op te verwachten. Ookdeze oeverwallen zijn afgedekt door overstro-mingslagen. De aangetroffen waterloop is waarschijnlijkeen oude loop van de Eem of een aftakking daar-van. De waterloop meandert

door een relatief laagen nat gebied, tussen enkele kleine dekzandrug-getjes door. Sporen van menselijke activiteit zijnniet aangetroffen. Verder archeologisch onder-zoek was dan ook niet noodzakelijk. Wieken - Vinkenhoef Het archeologische onderzoek op de percelen vanhet in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinWieken-Vinkenhoef tussen Amersfoort enHoevelaken werd in 2006 voortgezet. Het gebiedligt op een grote, zuidwest-noordoost gerichtedekzandrug in de Gelderse Vallei. Het onderzoek in 2006 viel uiteen in vieropgravingscampagnes, die door middel vanproefsleuven en grote opgravingsvlakken werdenuitgevoerd. De eerste werkzaamheden betroffen proefs-leuven op een perceel (perceel 301) ten noordenvan de Lagewegop de noordelijke flank van dedekzandrug (deze locatie valt buiten de begren- zingvan de overzichtstekening). In deze sleuvenwerden geen archeologische sporen aangetroffen. De tweede campagne behelsde proefsleuvenen direct daarna een vlakopgraving juist ten noor-den van de Hogeweg op

de top van de dekzan-drug (bij het bedrijf Besseling). Tenslotte zijn ten zuiden van de Hogewegproefsleuven aangelegd en werd een grootschali-ge vlakopgraving uitgevoerd op een zogenaamdegeulranddekzandrugten zuiden van bovenge-noemde dekzandrug. Tussen beide geologischefenomenen bevindt zich een laagte, waar de laat-middeleeuwse Horstwetering loopt. De percele-ring van het gebied stamt in hoofdlijnen uit delaatmiddeleeuwse ontginningsfase. De opgraving ten noorden van de Hogeweg,bij bedrijf Besseling, leverde een huisplattegronden vier spiekers op. De huisplattegrond had eenlengte van 13 m en een breedte van 4.55 m. Dewanden waren voorzien van een dubbele paalzet-ting die, samen met drie middenstijlen, het dakdroegen. De niet in het midden van de wandengelegen toegangen deelden de plattegrond op ineen woon- en een staldeel. Het schervenmateriaaluit de paalsporen van de plattegrond en de spie-kers wijst op een datering in de Late Ijzertijd (250- circa o v. Chr.). De structuren maakten

onder-deel uit van een erf, waarvan al sporen in eenvoorafgaande opgravingscampagne werdengevonden. In het kader van natuurontwikkeling zijn in hetgebied tussen de Horstwetering en de loop van deHoevelakense-en de Barneveldsebeekgrond-werkzaamheden uitgevoerd. Dit betrof het open-graven van gedempte delen van de Horstweteringen de aanleg van ondiepe poelen. Voorafgaandeaan deze natuurontwikkeling heeft archeologischonderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek te Bloeidaal - de naam isafkomstig van een oude boerderij - bestond uittwee percelen, die in het oosten begrensd werdendoor een reeds archeologisch onderzocht perceel.





Flehite i Overzicht van deopgegraven boerde-rijen en spiekers uitde Ijzertijd. z Een van de zeerlange Ijzertijd boer-derijen in het zuidenvan het onderzoeks-gebied de Wieken. AMERSFOORT/WIEKEN-VINKENHOEFperceel : WV-BLOEIstructuur 6reconstructiemodel


