
Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 De naam, het water en de stad De vroegste ontwikkeling van Amersfoort vanuit archeologisch perspectief Voor de vroegste geschiedenis van een stad kunnen we niet buiten archeologischevondsten. Neem Amersfoort: dankzij opgravingen kunnen we reconstrueren wan-neer en waar de eerste bewoners zich vestigden en hoe de stad vooral in de 13e en14e eeuw uitgroeide tot een regionaal centrum. Francien Snieder Het verschil tussen de historicusen de archeoloog is dat de histo-ricus een archief raadpleegt datde samenleving wilde bewarenen de archeoloog een archief datin de bodem bewaard is geble-ven. Wat in de bodem zit, kwamdaar vaak in terecht door ram-pen of verlies. Eem In het begin van de stedelijkeontwikkeling, in Amersfoort inde 12e en 13e eeuw, bewaardemensen niet zoveel. De histori-sche bronnen uit die tijd zijn dus heel schaars en zeggen meestalniets over fysieke zaken als om-vang en ligging van de stad. Be-langrijke vragen als die naar deoudste kern van de handelsne- 159 Huidige stratenpatwon van AmersfoortTekening: Sectie Archeologie Gemeente Amersfoort % Oud'Utrecht vereniging november 2001







Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 De naam, het water en de stad De vroegste ontwikkeling van Amersfoort vanuit archeologisch perspectief Bewoningaanhet terpoorten: aan de westzijde terHavik. Rond 1300 hoogte van museum Flehite, diestaan hier de eerste het Havik afsloot, en aan destenen huizen. Het oostzijde Waar het water de Kor-zi;n pakhuizen die tegracht instroomt. Van dezemetdevoetenin poorten is niets teruggevonden.het water staan. De belangrijke verkeersroute, deTekening:Sectie Langestraat, werd in het oostenArcheologie Ge- bewaakt door de Viepoort, demeente huidige Kamperbinnenpoort, enAmersfoort in het Zuidwesten door de Rode-torenpoort, gelegen aan de te-genwoordige Varkensmarkt. Omde toegangsweg vanuit hetnoorden, de Bloemendalsestraat, af te sluiten bouwde mende Havikerpoort. Van deze drielandpoorten zijn bij graafwerk-zaamheden delen van de funde-ring teruggevonden. De zeer gro-te baksteenformaten, die boven-dien ook aanmerkelijk groter zijn dan de formaten waarvan destadsmuur zelf is gebouwd, ma-ken het aannemelijk dat de poor-ten al in het laatste kwart van de13e eeuw gebouwd zijn. Het Havik en het Spui De ommuring met bijbehorendesingelgracht volgde voor eendeel de natuurlijke bocht van hetwater, maar aan de zuidzijdemoesten grote delen worden ge-graven: de Zuidsingel

en deWestsingel. Niet alleen de singel-grachten werden in deze vroegeperiode aangelegd, ook de aan-voerroute naar de stad werdgrootscheeps aangepakt. Omdatde bevaarbaarheid niet voldeed,is rond 1300 al een Nieuwe Eem,en aan de stadszijde aansluitend,het Spui gegraven. Het is moge- lijk dat het Spui toen de functievan haven heeft overgenomenvan het Havik. Het Havik was ha-ven in de vroegste situatie. Dehuizen zijn daar gebouwd alspakhuizen, ze stonden met devoeten direct in het water, zodatde goederen zo vanuit de sche-pen naar binnen konden wordengetakeld. Archeologisch onder-zoek wees uit dat rond 1300 hierenkele stenen huizen stonden,waarvan een in ieder geval voor-afgegaan was door een houtenhuis. Het is bijzonder dat dezehuizen, die daarna natuurlijkevele wijzigingen hebben onder-gaan en ook niet meer recht-streeks aan het water grenzen, ernog steeds staan. Ze onderschei-den zich van de huizen die er la-ter - sommige veel later - tussen 162 % vereniglng Oud*Utrecht november 2001




