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Het perceel is vanaf de 15e of 16e eeuw bebouwd ge-

weest. In deze beginfase stond er slechts één huis, maar

later (tot aan de sloop toe) waren dat er twee. Aan de

zuidzijde was er toen een poort met straatje dat toegang

verleende tot de achterterreinen. Van dit oude straatje

zijn resten van het plaveisel aangetroffen. Nog interes-

santer voor de geschiedenis van de stad zijn de lagen

ónder deze huizen. Bovendien bood dit onderzoek de ge-

legenheid de gegevens in verband te brengen met eer-

dere opgravingen aan de Kerkstraat/Muurhuizen (1984-

1985, voorafgaand aan de bouw van de Stad van Ca-

hen) en van de Appelmarkt (2008-2009). Het onder-

zoeksgebied lag precies tussen beide opgravingen en op

enkele meters na grensden ze aan elkaar.

LAAG EN NAT 
Bij beide eerdere opgravingen was al gebleken dat Appel-

markt en Kerkstraat in een van oorsprong relatief laag

en nat gedeelte van de stad liggen. In de ontginningsfa-

se en vroegste ontwikkeling van de stad was hier vooral

water. Onder de Stad van Cahen werden drie brede sloten

gevonden, waarvan dankzij het onderzoek op de Appel-

markt duidelijk werd dat deze uitkwamen op een groter

water ter hoogte van Appelmarkt en Kerkstraat. Waar zich

precies de oever van deze waterloop bevond, moest het

onderzoek bij Appelmarkt 8/9 uitwijzen. 

Tot in de 12e eeuw stond er water over vrijwel het hele

perceel. Deze depressie had een grillige vorm met plaat-

selijke kopjes en dalen, maar raakte daarna opgevuld met

zand. Helaas is een echte oever ook bij dit onderzoek niet

gevonden; wel werd duidelijk dat de natuurlijke zandige

bodem in de richting van de Kerkstraat afloopt. Dit zou

betekenen dat ter plaatse van de Kerkstraat een natuur-

lijke laagte was, die waarschijnlijk door mensenhanden

verder is uitgediept. Dat was ook zo ter plaatse van de Ap-

pelmarkt, waar kadewerken zijn gevonden. Een diepe vaar-

geul moest ruimte bieden aan de schepen die Amers-

foort in de vroegste periode bezochten. 

Het zal mensen die er geregeld lopen al zijn opgevallen: Appelmarkt 8/9 
is gesloopt. Het pand uit circa 1925 maakt plaats voor een appartementen-
complex. Een kans voor nieuw archeologisch onderzoek.
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Luchtfoto van het gebied Appelmarkt en Kerkstraat met de waterrijke situatie in de 12e en 13e eeuw. Het onderzoeksgebied is rood omkaderd.
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