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Dertien archeologen hebben voor langere of kortere tijd

hun best gedaan om het veldwerk tot een goed einde te

brengen, samen met de vrijwilligers van het Centrum voor

Archeologie van de gemeente Amersfoort. Waarvoor dank,

vooral als ik denk aan de soms extreme omstandigheden

zoals hitte, sneeuw en ijs en de vele regen die de werkput-

ten veranderden in modderpoelen en vijvers waar de kik-

kers in rond sprongen. Toch zal iedereen met een zekere

weemoed terugkijken op dit veldwerk in grote opgravings-

vlakken.

En wat heeft al dit ijverige geploeter nu opgeleverd? Een

leek zou zeggen: grote zandvlakten met veel donkere ver-

kleuringen, nou en? Tja, daar gaat het nu om; die grote

en kleine vlekken in het gele zand: de sporen. Aanvan-

kelijk waren de verwachtingen niet al te hoog, maar uit-

eindelijk hebben we vele tekeningen en een nauwkeu-

rige administratie van duizenden van dergelijke verkleu-

ringen. Wieken-Vinkenhoef ligt op een dekzandrug en

archeologisch gezien is een dergelijk gebied interessant,

maar de grote hoeveelheid sporen en vondsten blijft nog

steeds verbazen.

BOEREN IN DE IJZERTIJD
Verreweg de meeste sporen zijn veroorzaakt door bewo-

ning in de Midden- en Late IJzertijd (ca. 500 v. Chr.- 0).

We weten dit vanwege de duizenden scherven die uit de

sporen zijn geborgen. Naar verwachting bevonden de spo-

ren zich op het hogere deel van de dekzandrug. Maar tot

onze verrassing was het lagergelegen deel, richting Bar-

neveldsebeek, er vol mee. Uiteindelijk bleek dat de men-

sen in de IJzertijd met graafwerk bezig zijn geweest in een

gebied van circa 700 bij 270 meter, hoewel ook er buiten

sporen uit die tijd zijn aangetroffen. Vanaf de Late Mid-

deleeuwen is in het gebied voortdurend geploegd, tot in

het dekzand. De oudere sporen staken ook tot in het dek-

zand en het is zeker dat er door het ploegen veel sporen

zijn verdwenen. 

Wat over is gebleven, is toch genoeg om aan te tonen dat

gedurende vele jaren mensen in het gebied hebben ge-

woond en gewerkt. Het zijn de paalsporen van 34 boer-

derijen en bijna 200 kleine gebouwen: schuurtjes ofwel

spiekers. De boerderijen waren circa 5 meter breed en

meestal rond de 20 meter lang. Maar ook zijn de sporen

ontdekt van grotere exemplaren, tot 35 meter. Op de pa-

noramafoto zijn deze als donkere vlakken aangegeven.

Afgelopen zomer vond de laatste opgraving plaats van het grootschalige
onderzoeksproject Wieken-Vinkenhoef. Na meer dan acht jaar is het voorbij 
met het graven van proefsleuven en grote opgravingsputten. 

Opgravingsput met het

dal van de Barneveldse-

beek in het zuiden. 

De donker gemaakte

vlakken geven huis-

plattegronden uit de

IJzertijd weer.
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De foto is genomen richting Barneveldsebeek

en toont het gebied waar zich een concentra-

tie van bewoningssporen uit de IJzertijd be-

vond. Hier lagen de sporen van elf boerderijen

en veel spiekers (de kleine vlakken), maar er is

een beperkt aantal uitgebeeld omdat het plaat-

je anders onbegrijpelijk wordt. Elders lagen de

boerderijen verder uit elkaar. Rond de boerde-

rijen verspreid stonden ooit de spiekers. De resten van kui-

len toonden aan, dat er ook sprake was van afval- en voor-

raadkuilen en hier en daar een waterkuil. Deze elemen-

ten vormden samen een boerenerf waar een gezin woon-

de. Met name op de hogere delen van de dekzandrug la-

gen deze erven op een regelmatige onderlinge afstand

van circa 40 meter. De panoramafoto laat zien dat dit

niet het geval was in de lagere delen in de buurt van de

Barneveldsebeek. 

De boerderij was het centrum van de dagelijkse bezig-

heden en bestond uit een woon- en een staldeel. In het

reconstructiemodel is te zien dat de stal (rechts) met veel

binnenstaanders zwaarder was gebouwd dan het woon-

deel, dat veel ruimer was. Tussen beide bevond zich de in-

gangspartij met deuren in beide wanden. Er zijn aanwij-

zingen gevonden dat een aantal boerderijen voorzien was

van een zolder of vliering; in het model is een zolder bo-

ven de stal weergegeven. We denken dat het dak be-

stond uit riet en werd gedragen door de binnenstaan-

ders en de wandpalen. De wand bestond uit vlechtwerk

bestreken met leem. Tussen de binnenstaanders van de

stal kon vee worden gestald en het dak had in de korte

gevels openingen, in modernere boerderijen uilengaten

genoemd. De spiekers werden benut voor de opslag van

landbouwproducten (zoals hooi) en wellicht ook werk-

tuigen. De bewoners hebben contacten onderhouden

met verre gebieden, want er zijn stukken van glazen arm-

banden achtergebleven die afkomstig zijn uit het zuiden

(waarschijnlijk rond Nijmegen). Er zijn er vier gevonden;

het hierboven afgebeelde exemplaar heeft een versiering

met gele glaspasta.

HET GEBIED WORDT TE NAT
We hebben ons lange tijd afgevraagd waarom de boer-

derijen in het lagere deel dicht bij elkaar lagen, in een

paar gevallen keurig op rij. We denken nu dat het heeft

te maken met een langzame vernatting van het gebied.

Eenvoudig gesteld: door zeespiegelstijging

vond een geleidelijke verhoging van het grond-

waterpeil plaats. In de nattere delen ontstond

veen dat traag maar zeker tegen de dekzand-

rug opgroeide (resten van dit veen hebben we

tijdens de opgravingen aangetroffen). Het be-

woonbare gebied werd kleiner en om droge

voeten te houden werden hogerop nieuwe

boerderijen gebouwd. De bouwsels schoven als het ware

op, achter de droge grond aan, totdat het echt niet meer

ging. Ook hogerop werd het leefgebied te klein en de

laatste boerderij werd in de eerste eeuw na Christus ver-

laten. 

Pas in de 11/12de eeuw begon het grondwater weer te

zakken. De zeespiegel was weer gestegen en de golven

hadden grote gaten in de kust geslagen. Stormen hadden

ook veel veenkussens opgeruimd, waardoor de wateraf-

voer verbeterde. In deze tijd begon ook de ontginning van

het gebied, zodat het veen verdween en werd opgenomen

in de bovengrond. In de 13/14de eeuw was het gebied

weer toegankelijk, want we hebben karrensporen uit deze

tijd gevonden. Uit één van de sporen is een kleine ste-

nen bijl uit het Neolithicum (Jonge Steentijd, circa 4900-

2000 v. Chr.) geborgen. 

TABAKSSCHUREN
Amersfoort zal in de IJzertijd weinig bekend zijn ge-

weest, maar vanaf de 17de eeuw was het niet weg te

denken vanwege de opkomende tabaksteelt. De schilder

Withoos heeft dit mooi weergegeven. En waar liggen in

zijn schilderij de meeste plantages met schuren? Precies,

in Wieken-Vinkenhoef! We hebben zeventien tabaksschu-

ren opgegraven en ook tabaksbedden. Aanvankelijk bouw-

de men de enorme droogschuren met houten palen, maar

later ook gedeeltelijk met bakstenen. De grootste die we

aantroffen was 50 meter lang en 10 meter breed.

In de loop van de 19de eeuw was het afgelopen met de

Amersfoortse tabaksteelt, maar hier en daar staan in

Wieken-Vinkenhoef nog restanten van tabaksschuren over-

eind. En Amersfoort heeft een archeologische primeur:

voorzover bekend zijn nog nooit tabaksschuren uit de

17/18de eeuw opgegraven en gedocumenteerd!

Wat ons nu rest, is het verwerken van alle opgravings-

gegevens tot een eindverslag. 

Links: Reconstructie

boerderij uit de Late

IJzertijd met rechts 

de stal.

Rechts: Detail van 

het stadsgezicht van

Matthias Withoos 

uit 1671, met op 

de achtergrond tabaks-

schuren en op de 

voorgrond de Eem

(Museum Flehite).

Foto omslag: Ook in 

de winter gingen de

opgravingen door.

Ron Hulst is 
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gemeente Amersfoort.
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