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afb. 1
Ligging van het 
proefonderzoek LR20

afb. 1
Ligging van het opgra-
vingsterrein.
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Samenvatting

Ten westen van Utrecht wordt sinds enkele jaren 
gewerkt aan de realisatie van de VINEX-locatie 
Leidsche Rijn. Onderdeel van de grootschalige 
bouwwerkzaamheden is de verlegging van rijks-
weg A2, die over een afstand van ca. 6 km rich-
ting het westen zal opschuiven. Het toekomstige 
tracé is in 2000 door RAAP onderzocht op de 
aanwezigheid van archeologische overblijfse-
len door middel van een oppervlaktekartering 
en een booronderzoek. Hierbij werden vier ar-
cheologische vindplaatsen in kaart gebracht, 
daterend van (waarschijnlijk) de late Bronstijd 
tot in de Middeleeuwen. De Sectie Cultuurhis-
torie van de gemeente Utrecht heeft in maart 
2001 een archeologisch proefonderzoek (LR20) 
uitgevoerd op één van deze vier vindplaatsen, 
gelegen op een perceel langs de Hogeweide (afb. 
1). Op basis van het RAAP-onderzoek werd op 
dit perceel een nederzetting uit de IJzertijd/Ro-
meinse tijd en de vroege Middeleeuwen ver-
wacht. Er werden in totaal negen sleuven van 2 
m breed over het terrein aangelegd. Anders dan 
RAAP vermoedde bleek uit het proefonderzoek 
dat er geen sporen uit de IJzertijd/Romeinse tijd 
en de vroege Middeleeuwen aanwezig waren. De 
aangetroffen archeologische sporen horen gro-
tendeels bij het elfde- tot dertiende-eeuwse be-
woningslint, dat zich ten zuiden van het onder-
zoeksterrein uitstrekt. Uit deze periode werden 
mogelijke paalkuilen, greppels en (afval)kuilen 
aangetroffen. De relatief kleine hoeveelheid 
vondstmateriaal en het ontbreken van een dui-
delijke vuile cultuurlaag doen vermoeden dat 
het onderzochte perceel zich in de periferie 
van dit bewoningslint bevindt. De vondst van 
drie zilveren dertiende-eeuwse bisschopsmunt-
jes en een zeldzame Limoges-gesp uit dezelfde 
periode lijkt te duiden op een meer dan gemid-

delde rijkdom vanaf 1200 na Chr. Deze rijkdom 
blijkt eveneens uit vondsten die afkomstig zijn 
uit enkele veertiende- en vijftiende-eeuwse 
sporen. In de vulling van een brede greppel of 
smalle gracht bleken vloertegels te zitten van 
hoge kwaliteit, daterend uit de eerste helft van 
de veertiende eeuw. Ook werden er fragmenten 
van veertiende-/vijftiende-eeuwse kloostermop-
pen aangetroffen. Op basis van het aardewerk 
kan worden verondersteld dat de plek werd ver-
laten in het eerste kwart van de vijftiende eeuw. 
In de historische bronnen wordt geen melding 
gemaakt van middeleeuwse steenbouw op deze 
plek. Alle bekende ridderhofsteden en in steen 
opgetrokken boerderijen in Leidsche Rijn lagen 
buiten de grens van de Utrechtse stadsvrijheid. 
Een uitzondering hierop is een opgegraven 
omgracht terrein met duidelijke restanten van 
steenbouw dat ongeveer 1100 m ten zuidwesten 
van het huidige onderzoeksterrein lag. Ook dit 
omgrachte terrein werd verlaten in het eerste 
kwart van de vijftiende eeuw. De aard van de 
eventuele steenbouw op het perceel van LR20 is 
vooralsnog niet duidelijk. Mogelijk is het geen 
toeval dat deze vroege en luxe bebouwing was 
gelegen op kapittelgrondgebied. In dat opzicht 
is de vondst van een dertiende-eeuwse Limoges-
gesp - een voorwerp dat normaal gesproken in 
verband wordt gebracht met de kerk en de gees-
telijkheid - suggestief.

De aangetroffen sporen op het onderzochte per-
ceel dreigen als gevolg van de verlegging van 
de A2 vernietigd te worden. Gezien de vroege 
datering van de steenbouw die mogelijk op het 
opgravingsterrein aangetroffen kan worden, is 
er sprake van een waardevol archeologisch ter-
rein. Vandaar dat een definitieve en integrale 
opgraving noodzakelijk is. Het op te graven ter-
rein is ca. 0,7 ha groot.
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afb. 2
Luchtfoto met ligging 
van het opgravingster-
rein (noorden min of 
meer bovenaan de foto). 
Linksonder is een klein 
deel van de Groenedijk 
zichtbaar. Deze komt 
uit op de Hogeweide, 
die met een grote bocht 
naar het noordwesten 
loopt (linksboven op de 
foto), om daar aan te 
sluiten op de Verlengde 
Vleutenseweg. Ten zui-
den van het opgravings-
terrein is boerderij De 
Hoef zichtbaar.

afb. 3 
Tijdens de kartering 
van 1993 werd op 
twee percelen ten 
westen van de Hoge-
weide bewoning uit de 
(vermoedelijk) elfde tot 
en met dertiende eeuw 
aangetroffen (catalo-
gusnrs. 33 t/m 36). Ten 
noorden van dit ca. 275 
m lange bewoningslint 
staat boerderij De Hoef. 
Direct ten noorden van 
deze boerderij bevindt 
zich het huidige onder-
zoeksterrein. In bijna 
alle boringen werd een 
sterk ontwikkelde bewo-
ningslaag vastgesteld. 
De RAAP-onderzoekers 
vrezen dat de voorzijde 
van de vermoedelijk 
aanwezige huisplaatsen 
door de aanleg van de 
Hogeweide en de daar-
langs gelegen bermsloot 
is aangetast.
(Bron: Haarhuis en 
Graafstal 1993, 
figuur 32)
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1 Inleiding

In 1990 werden in de zogeheten Vierde Nota over 
Ruimtelijke Ordening Extra (afgekort VINEX) 
enkele steden aangewezen, die door middel van 
nieuwbouw het groeiende tekort aan woningen 
op dienden te vangen. Het grootste project dat 
hier uit voortvloeide, is dat van de VINEX-loca-
tie Leidsche Rijn, destijds gelegen op het grond-
gebied van de gemeenten Utrecht en Vleuten-De 
Meern, sinds de samenvoeging van beide ge-
meenten op 1 januari 2001 gemeente Utrecht.

1.1 De archeologische inventarisatie 
Utrecht-Harmelen
In het gebied van de VINEX-locatie Leidsche 
Rijn, grotendeels gelegen op de stroomrug van 
de Oude Rijn, liggen diverse van oudsher beken-
de archeologische monumenten, waaronder een 
Romeins castellum en diverse middeleeuwse 
kasteelterreinen en ridderhofsteden. Vanwege de 
toekomstige bouwplannen ontstond er behoefte 
aan een gedetailleerder inzicht in de aanwezig-
heid van archeologische restanten in dit arche-
ologisch potentieel rijke gebied. Vandaar dat 
Stichting RAAP (Regionaal Archeologisch Ar-
chiverings Project) in 1992 en 1993 in opdracht 
van de Archeologische Werkgemeenschap Ne-
derland een uitgebreide archeologische inventa-
risatie in het gebied tussen Utrecht en Harmelen 
heeft uitgevoerd (Haarhuis en Graafstal, 1993). 
Hieruit bleek onder meer dat in dit gebied op 
veel grotere schaal belangrijke archeologische 
overblijfselen aanwezig waren dan tot op dat 
moment werd aangenomen. Er werden op basis 
van de eerste Aanvullende Archeologische In-
ventarisatie in totaal 60 terreinen geselecteerd 
voor een waarderend vervolgonderzoek. Uitein-
delijk bleken hiervan 36 terreinen in aanmer-
king te komen voor bepaalde beheersmaatrege-
len, waarvan een deel inmiddels is opgenomen 
in de dertien tot archeologisch monument ver-
klaarde terreinen. De tijdens de inventarisatie 
geselecteerde archeologische plekken beslaan 
de periode van de late Bronstijd tot en met de 
late Middeleeuwen, maar vertonen een duide-
lijke concentratie in de periode late IJzertijd/Ro-
meinse tijd.

1.2 De ontdekking van de laatmiddel-
eeuwse bewoning langs de Hogeweide
Het RAAP-onderzoek leverde diverse vindplaat-
sen uit de late Middeleeuwen op, veelal gelegen 
langs bestaande wegen. Zeer illustratief is in 
dit opzicht de ontdekking van een laatmiddel-
eeuws bewoningslint langs de Hogeweide te 
Utrecht (afb. 2 en 3). Van de 36 terreinen van 
het RAAP-onderzoek die voor bepaalde beheers-
maatregelen in aanmerking kwamen, hadden er 

vier betrekking op dit bewoningslint langs de 
Hogeweide (Haarhuis en Graafstal, 1993, cata-
logusnrs. 33 t/m 36). Op twee percelen grasland 
direct ten zuiden van het huidige onderzoekster-
rein werden tijdens de eerste kartering langs de 
slootkant in totaal zeventien scherven keramiek 
gevonden. Deze scherven bestaan uit verschil-
lende aardewerksoorten, te weten Pingsdorf, 
Paffrath, kogelpot, proto-steengoed en roodbak-
kend aardewerk. De onderzoekers dateren deze 
scherven in de elfde tot en met dertiende eeuw. 
Na de eerste kartering volgde een waarderend 
booronderzoek. Er werden in totaal 35 boringen 
gezet op de twee percelen van catalogusnum-
mers 33 t/m 36. Hierbij werd een bewoningslaag 
aangetroffen, die direct onder de 30 cm dikke 
bouwvoor begon en een diepte kende van 80 tot 
100 cm onder huidig maaiveld. De bewoning-
slaag strekte zich uit over een afstand van zo’n 
275 m en had een breedte tot maximaal 20 m ten 
westen van de bermsloot langs de Hogeweide. 
Slechts op één punt lijkt het nederzettingsare-
aal deze breedte van 20 m te overschrijden. De 
RAAP-onderzoekers merkten op ‘dat niet valt uit 
te sluiten dat de voorzijde van de vermoedelijke 
aanwezige huisplaatsen door de aanleg van de 
Hogeweide en de daarlangs gelegen bermsloot is 
aangetast’ (Haarhuis en Graafstal, 1993, 87). 

Aan de noordzijde van het bewoningslint werd 
in twee boringen een grote recente verstoring 
waargenomen. Deze houdt waarschijnlijk ver-
band met de boerderij die hier tot het begin 
van de twintigste eeuw heeft gestaan. Op het 
perceel direct ten noorden hiervan ligt thans 
de boerderij De Hoef. Vanwege deze recente 
verstoring en de boerderij De Hoef is de noor-
delijke begrenzing van het laatmiddeleeuwse 
bewoningslint tijdens het waarderende booron-
derzoek van RAAP niet in beeld gekomen. De 
onderzoekers van RAAP hadden niet de indruk 
dat dit bewoningslint zich uitstrekte tot op het 
perceel direct ten noorden van De Hoef, het hui-
dige onderzoeksterrein. Toch werden er op dit 
perceel tijdens deze kartering één of meerdere 
scherven opgeraapt. Deze zijn in het RAAP-rap-

afb. 4 
Het opgravingsterrein 
voor het begin van 
de opgraving, gezien 
vanuit het noorden. In 
de linker bovenhoek 
zijn de bomen langs de 
Hogeweide zichtbaar. 
In de rechter bovenhoek 
zien we boerderij De 
Hoef met bijgebouw en 
hooiberg. De huidige 
boerderij dateert van 
1900 maar op de laat-
zeventiende-eeuwse 
kaart van C. Specht (zie 
afb. 7) is op deze plek al 
een boerderij afgebeeld.
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port (Haarhuis en Graafstal, 1993) gecatalogi-
seerd onder objectnummer 178. Aangezien de 
vondst van het aardewerk op dit perceel er niet 
toe leidde dat dit perceel werd opgenomen in de 
lijst van de 36 terreinen met een bepaalde arche-
ologische bestemming, worden deze scherven 
van objectnummer 178 niet nader omschreven, 
zodat een datering ervan niet bekend is.            

1.3 Een Aanvullende Archeologische 
Inventarisatie i.v.m. de verlegging Rijks-
weg A2 
Een belangrijk onderdeel van de grootschalige 
bouwactiviteiten van Leidsche Rijn is de ver-
legging van de rijksweg A2 op het tracé Haar-
rijn-Oudenrijn. Over een lengte van ca. 6 km 
zal de A2 in westelijke richting worden verlegd. 
De maximale verlegging bedraagt 200 m. Voor-
uitlopend hierop heeft Rijkswaterstaat RAAP 
Archeologisch Adviesbureau opdracht gegeven 
op de plek van het toekomstige tracé een arche-
ologisch onderzoek in de vorm van een Aan-
vullende Archeologische Inventarisatie uit te 
voeren. Het tracé werd in twee delen van gelijke 
lengte verdeeld, die in twee afzonderlijke cam-
pagnes werden onderzocht. Het archeologische 
onderzoek werd onderverdeeld in twee fasen. In 
eerste instantie werden er in een grid van 50 m 
boringen gezet over het toekomstige tracé, ge-
combineerd met een zogenaamde ‘oppervlakte-
kartering, waarbij archeologische aanwijzingen 

als aardewerkscherven, houtskool en fosfaat in 
kaart werden gebracht. In een tweede fase werd 
er vervolgens op de plekken waar dergelijke ar-
cheologische indicatoren waren aangetroffen 
een groter aantal boringen uitgevoerd, met als 
doel extra informatie over de archeologische 
vindplaats te verkrijgen.

Het noordelijke deel van het toekomstige tracé 
ligt ten noorden van de stroomgordel van de 
Oude Rijn en leverde één vindplaats op, die 
volgens de onderzoekers in de late Bronstijd of 
IJzertijd gedateerd moet worden (Jansen, 2000). 
Het zuidelijke gedeelte van het toekomstige tra-
cé ligt daarentegen bijna geheel op de stroomrug 
en het archeologische onderzoek van dit tracé-
deel leverde dan ook aanzienlijk meer archeolo-
gische vindplaatsen op (Jansen, 2001). Er wer-
den drie vindplaatsen aangetroffen, alsmede de 
mogelijke locatie van de Romeinse weg tussen 
de castella in De Meern en dat in Utrecht. Eén 
van de drie vindplaatsen wordt door de onder-
zoekers van RAAP in de IJzertijd en/of Romein-
se tijd geplaatst; één in de vroege Middeleeuwen 
en één in zowel de IJzertijd en/of Romeinse tijd 
alsmede de vroege Middeleeuwen. Deze laatste 
vindplaats - vindplaats 2 in het RAAP-rapport 
- ligt op een perceel ten westen van de Hoge-
weide, direct ten noorden van de boerderij De 
Hoef en vormt de locatie van het in dit rapport 
beschreven proefonderzoek.Het perceel van 

afb. 5
De boringen van het 
RAAP-onderzoek op de 
oostelijke helft van het 
huidige onderzoekster-
rein. Op basis van de 
boringen menen de 
RAAP-onderzoekers 
een nederzettingster-
rein van max. ca. 120 
x 45 m aangetroffen te 
hebben, waarvan de 
kern zich dicht tegen de 
Hogeweide aan bevindt. 
De onderzoekers menen 
bovendien aan de 
noordzijde van het per-
ceel een crevassegeul 
aangeboord te hebben. 
(Bron: Jansen 2001)



 Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hogeweide - januari 2005 | 9  

vindplaats 2 diende ten tijde van het RAAP-on-
derzoek - en dient nog steeds - als grasland (afb. 
4). Dit resulteerde in een zeer geringe zicht-
baarheid van eventueel aanwezige archeologi-
sche indicatoren en mogelijk daarom maakten 
de onderzoekers geen melding van oppervlak-
tevondsten op het perceel ten noorden van De 
Hoef. Tijdens de eerste fase van oppervlaktekar-
tering werden er twee boringen gezet langs de 
oostelijke rand van het perceel (afb. 5). In deze 
boringen - boringen 62 en 63 in het RAAP-rap-
port - werd direct onder het maaiveld een cul-
tuurlaag aangetroffen. In deze laag bevond zich 
houtskool, puin en handgevormd aardewerk. 
Op basis van dit handgevormde aardewerk na-
men de onderzoekers op dat moment aan met 
een nederzetting uit de IJzertijd en/of Romeinse 
tijd van doen te hebben. Tijdens de tweede fase 
van het onderzoek werden er vijftien boringen 
gezet, met als doel de verspreidingsgrenzen, de 
mate van conservering en de ouderdom van de 
archeologische sporen van vindplaats 2 nader 
te bepalen. Drie boringen waren daartoe op het 
perceel aan de oostzijde van de Hogeweide ge-
situeerd. Hierin werden geen archeologische 
indicatoren aangetroffen. De oostgrens van de 
nederzetting moet dientengevolge onder of ten 
westen van de Hogeweide worden veronder-
steld. De overige twaalf boringen besloegen de 
oostelijke helft van het perceel ten westen van 
de Hogeweide. Van deze twaalf boringen werd 
in de helft van de gevallen een cultuurlaag aan-
getroffen. In twee boringen werd geen cultuur-
laag aangetroffen, maar bevonden zich wel één 
of meerdere archeologische indicatoren. In vier 
boringen werd niet één archeologische indicatie 
aangetroffen. Deze lagen aan de west- en noord-
zijde van het onderzochte gebied. Op basis 
hiervan meenden de onderzoekers het nederzet-
tingsterrein te kunnen omschrijven als een ca. 
30 m brede zone direct ten westen van de sloot 
langs de Hogeweide. De kern van de nederzet-
ting ligt aan de oostzijde van het perceel, tegen 
de Hogeweide aan. Zowel de westelijke helft als 
het uiterste noorden van het perceel zouden niet 
behoren tot de nederzetting.

In vier van de veertien boringen op dit perceel 
werden in totaal acht scherven aangetroffen. 
Slechts in één boring echter werd aardewerk 
aangetroffen dat gedateerd kon worden, te we-
ten een scherf uit de Karolingische periode 
(vroege Middeleeuwen). Eén van de overige ze-
ven scherven betreft de reeds vermelde handge-

vormde scherf die door de RAAP-onderzoekers 
aan de IJzertijd of Romeinse periode wordt toe-
geschreven. De overige zes scherven waren niet 
te determineren. Op basis van deze magere ge-
gevens dateerden de onderzoekers de nederzet-
ting in de IJzertijd/Romeinse tijd en de vroege 
Middeleeuwen.

Het grootste gedeelte van het perceel waarop 
vindplaats 2 ligt, bestaat uit ‘oeverafzettingen 
dikker dan 1 m op beddingafzettingen’ (Jansen, 
2001, figuur 2). Vrij vertaald betekent dat een 
zavel en/of kleipakket van meer dan een me-
ter dikte op een dik pakket grof zand dat ooit 
in de bedding van de rivier is afgezet. Het op-
vallendste facet van de fysische geografie van 
vindplaats 2 is een depressie in het onderlig-
gende zandpakket die de onderzoekers in de 
boringen meenden waar te nemen (afb. 5). De 
depressie ligt in het noorden van het perceel. In 
het RAAP-rapport wordt niet vermeld tot wel-
ke diepte de depressie werd waargenomen in 
de boringen. De onderzoekers interpreteren de 
depressie als een smalle restgeul, mogelijk een 
zogenaamde crevassegeul. Dergelijke geulen 
waren zijgeulen van de hoofdgeulen en waren 
slechts bij overstromingen van deze hoofdgeu-
len watervoerend. De geul van vindplaats 2 kon 
slechts over een afstand van zo’n 100 m worden 
gevolgd, zodat de exacte oriëntatie ervan voor-
alsnog onduidelijk blijft. Ook de begin- en eind-
datering van de geul zijn niet bekend.       

1.4 Personeel
Het archeologische proefonderzoek is uitge-
voerd door de Sectie Cultuurhistorie van de 
gemeente Utrecht in opdracht van het Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-
Generaal Rijkswaterstaat, Directie Utrecht. Het 
onderzoek vond plaats van maandag 12 maart 
tot en met woensdag 21 maart 2001. De voor-
bereidingen werden getroffen door H.L. Wynia. 
Het veldwerk werd verricht door J.S. van der 
Kamp (opgravingsleider), M. Hendriksen en C. 
van de Linde. De technische uitwerking nadien 
werd gedaan door J.S. van der Kamp en  M. Hen-
driksen. Deze laatste determineerde bovendien 
zowel de aangetroffen metalen voorwerpen 
alsmede de aardewerkscherven. Voor de deter-
minatie van de bouwfragmenten werd de hulp 
van bouwhistoricus B. Klück ingeroepen. De 
munten werden gedetermineerd door B. van der 
Veen van het Rijksmuseum Het Koninklijk Pen-
ningkabinet te Leiden. 
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2 De fysisch-geografische 
en historische context

2.1 Bodemkundige ondergrond
De diepere ondergrond van het Leidsche Rijn-
gebied bestaat uit een dekzandpakket. Dit dek-
zand, behorende tot de zogenaamde Twente For-
matie, werd afgezet gedurende het Weichselien, 
de laatste ijstijd. Nadat in het Holoceen de grond-
waterstand als gevolg van de stijgende zeespie-
gel omhoog was gekomen, trad er veenvorming 
op. Ten westen van het huidige Utrecht kwam 
vervolgens vanaf waarschijnlijk ca. 4500 voor 
Chr. een brede stroomgordel te liggen (afb. 6). 
Deze stroomgordel werd gevormd door de Oude 
Rijn, die vanaf dat moment als belangrijkste af-
voer van de Rijn via Utrecht naar het westelijke 
kustgebied liep. De rivier voerde grote hoeveel-
heden sediment aan, dat bij overstromingen 
naast de geul werd afgezet. Het zand kwam het 
dichtst bij de geul tot rust, de fijnere kleisedi-
menten worden in de verderaf gelegen kommen 
afgezet. Hierdoor ontstond in de loop van de tijd 
een brede, zandige stroomrug met kleiige kom-
gebieden aan weerszijden. De stroomrug van 
de Oude Rijn is direct ten westen van Utrecht 

ongeveer 2 km breed, om richting Woerden te 
versmallen tot ca. 1 km. 

Reeds aan het begin van de late Middeleeuwen 
verminderde de watertoevoer van de Oude Rijn. 
Mogelijk is de benaming ‘Oude Rijn’ terug te 
voeren op deze verminderde waterdoorvoer. 
Nadat in (waarschijnlijk) 1122 na Chr. de Krom-
me Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd, 
verloor de Oude Rijn zijn laatste watertoevoer. 
Tijdens de opgraving van een twaalfde-eeuwse 
nederzetting langs de restgeul van de Oude Rijn 
(Van der Kamp 2005a) bleek de definitieve ver-
landing van de rivier inderdaad rond 1125 na 
Chr. begonnen te zijn. Tegen het einde van de 
twaalfde eeuw was de restgeul grotendeels op-
gevuld met veen en klei.

Vanwege de erosieve werking van een rivier ver-
toont een stroomgordel vaak een ingewikkelde 
geomorfologische opbouw. De rivier verlegt re-
gelmatig zijn loop en erodeert daarmee regel-
matig zijn vroegere afzettingen. In perioden van 
vergrote watertoevoer kunnen er plotseling vele 
- al dan niet zeer tijdelijke - zijtakken ontstaan. 
Dergelijke crevasse-geulen laten vaak een spoor 
van ingewikkelde sediment-afzettingen na. Als 

afb. 6
Detail van de geomor-
fogenetische kaart 
van Zuid-Utrecht. Alle 
Fs-eenheden behoren 
tot de stroomrug van de 
Oude Rijn; de Fk-eenhe-
den vormen de komge-
bieden. Het opgravings-
gebied van LR20 ligt 
op een Fs1-bodem, dat 
wil zeggen een bodem 
binnen de categorie van 
oeverwallen en kronkel-
waarden.
(Bron: Berendsen 1982, 
blad 1)
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gevolg van de zich steeds verleggende rivier en 
zijn crevassen vertonen stroomruggen een in-
gewikkeld opbouw, waarbij het vaak moeilijk 
is de verschillende perioden van sedimentatie 
van elkaar te onderscheiden. Zo werd tijdens 
het booronderzoek van RAAP in verband met 
de verlegging van de A2 een deel van deze pro-
blematiek duidelijk (Jansen 2000 en 2001). De 
ca. 100 m brede strook die werd onderzocht, 
loopt min of meer noord-zuid, dus dwars over 
de stroomrug  Op de stroomrug werden in totaal 
vijf restgeulen aangetroffen, waarvan er drie als 
(niet gelijktijdige) hoofdgeulen geïnterpreteerd 
lijken te moeten worden, terwijl de overige twee 
waarschijnlijk crevassegeulen zijn geweest. 

Na verloop van tijd treedt er inklinking van de 
sedimenten op. Omdat dit niet evenredig ge-
beurt, komt de zanderige stroomgordel als een 
rug in het landschap tevoorschijn. De hogere 
ligging in combinatie met zowel de betere af-
watering door de zandige ondergrond alsmede 
de aanwezigheid van een bevaarbare rivier is de 
reden dat stroomruggen gedurende hun gehele 
bestaan hebben gediend als ideale bewonings-
plekken. Het onderzochte perceel ligt op de 
stroomgordel van de Oude Rijn. De noordelijke 
rand van de stroomrug bevindt zich ca. 600 m 
ten noorden van het opgravingsterrein. De sterk 
meanderende twaalfde-eeuwse restgeul van de 
Oude Rijn ligt ca. 500 m ten zuiden van het on-
derzochte perceel.

Het maaiveld van het opgravingsterrein ver-
toont een regelmatige afwisseling van langwer-
pige bollingen en laagtes, min of meer haaks op 
de Hogeweide. Waarschijnlijk is dit een post-
middeleeuws verschijnsel, bedoelt om de af-
watering van het perceel op de sloot langs de 
Hogeweide te verbeteren. Het huidige maaiveld 
ligt dan ook tussen de 0,52 m en 1,4 m+NAP. 
Het oorspronkelijke maaiveld op dit deel van de 
stroomrug ligt normaal gesproken tussen de 1,2 
m en 1,3 m+NAP. 

2.2 Historische achtergrond
De vroegste bewoningssporen in het gebied van 
Leidsche Rijn kwamen aan het licht tijdens de 
inventarisatie in 1993 en dateren uit de midden 
tot late Bronstijd (1800-800 voor Chr.). Ook uit 
de daarop volgende IJzertijd (ca. 800-12 voor 
Chr.) werden sporen aangetroffen. In de Ro-
meinse tijd (12 voor Chr.-450 na Chr.) vond een 
sterke toename van het aantal nederzettingen 
plaats. De vroege Middeleeuwen - een periode 
waarover relatief weinig bekend is - worden 
gekenmerkt door een algehele bevolkingsterug-
gang en een grotere mate van zelfvoorziening. 

Slechts één van de vondstplekken van de inven-
tarisatie kan aan de Merovingische periode (ca. 
500-750 na Chr.) worden toegeschreven. In de 
daarop volgende Karolingische periode (ca. 750-
1000 na Chr.) valt een toename van het aantal 
vindplaatsen waar te nemen. Zes nederzettings-
terreinen konden worden toegeschreven aan dit 
laatste deel van de vroege Middeleeuwen. Het 
merendeel van deze Karolingische nederzet-
tingen ligt in de westelijke helft van Leidsche 
Rijn. 

Reeds in de vroege Middeleeuwen heeft het na-
tuurlijke reliëf van de stroomrug waarschijn-
lijk tot een duidelijke tweedeling in het agra-
rische landgebruik geleid. Op de hogere delen 
was het bouwland te vinden, terwijl de lagere 
delen van de stroomrug en de aangrenzende 
komgebieden tot gemeenschappelijk gebruikte 
weidegronden werden getransformeerd. Het in 
domeinen verdeelde land was in bezit van de 
Merovingische koningen, die het in 723 na Chr. 
aan de Utrechtse kerk schonken. De Utrechtse 
bisschop gaf vervolgens de grond in bruikleen 
aan kloosters, kapittels of leenmannen. Ten be-
hoeve van de exploitatie van de omvangrijke en 
vaak verspreid liggende bezittingen ontstond in 
de negende eeuw het hofstelsel, waarin centrale 
hoven het middelpunt vormden. 

Onze kennis van het Leidsche Rijn-gebied in de 
late Middeleeuwen (ca. 1050-1500 na Chr.) is, 
mede door het bestaan van historische bronnen, 
veel uitgebreider dan die van alle voorafgaande 
perioden. Twee hoofdontwikkelingen waren be-
palend voor de laatmiddeleeuwse bewoning ten 
westen van Utrecht. Het belangrijkste kenmerk 
van de bewoning naast de stroomrug waren 
de vele nieuwe ontginningen. Door de bevol-
kingstoename die vanaf de elfde eeuw inzette, 
ontstond er behoefte aan meer landbouwgrond. 
Aangezien de stroomrug op dat moment reeds 
volledig in cultuur gebracht was, werden aan-
vankelijk de kleine kommen tussen de stroom-
ruggen tot landbouwgrond getransformeerd. De 
ontginningen werden echter pas op grote schaal 
uitgevoerd nadat de Utrechtse bisschop vanaf 
de elfde eeuw daartoe opdracht gaf. Deze zoge-
naamde cope-ontginningen besloegen soms de 
rand van de stroomrug, maar bestonden meest-
al grotendeels uit de minder toegankelijke veen-
gebieden aan beide zijden van de stroomruggen. 
De bisschop van Utrecht gaf grote stukken land 
in leen aan een leenheer of klooster die op hun 
beurt een groep kolonisten aantrokken, die ver-
volgens de eigenlijke ontginning uitvoerden en 
eigenaar van het land werden. Als tegenpresta-
tie betaalden deze kolonisten tiendbelasting. 
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Het opvallendste kenmerk van de bewoning op 
de stroomrug van de Oude Rijn was het ontstaan 
van vele kleine kastelen, ridderhofsteden en ver-
sterkte boerderijen vanaf de dertiende eeuw. De 
eerste kastelen in de provincie Utrecht werden 
gebouwd door de Utrechtse bisschop. Hij was 
in de elfde eeuw door het zogenaamde Ottoonse 
stelsel een machtig heer geworden over het Ne-
dersticht (globaal de huidige provincie Utrecht) 
en het Oversticht (de huidige provincies Over-
ijssel, Drenthe en een deel van Groningen). De 
bisschop consolideerde vanaf het einde van de 
twaalfde eeuw zijn invloed door de bouw van 
kastelen langs de grenzen van het Sticht. Bij 
het verstevigen van zijn macht maakte de bis-
schop vanaf de elfde eeuw gebruik van een 
groep nieuwkomers, de ministerialen. In het 
verleden was gebleken dat de vazallen aan wie 
de bisschop land te leen had gegeven, vaak te 
machtig werden en zich te onafhankelijk gin-
gen gedragen. De ministerialen waren onvrije 
dienstlieden die aanvankelijk huishoudelijke 
taken verrichtten voor de bisschop, maar la-
ter bestuurs- en beheersfuncties vervulden, 
dit laatste met name op de bisschoppelijke do-
meinen. De onvrije ministerialen gingen zich 
in de loop van de twaalfde eeuw echter steeds 
zelfstandiger gedragen en bouwden vanaf (met 
name het midden van) de dertiende eeuw steeds 
vaker hun eigen versterkte ridderhofsteden. Een 
dergelijke ridderhofstad bestond uit een ver-
sterkte woning (vaak een woontoren) met erf en 
was meestal voorzien van een omgrachting. Ze 
boden de nieuwe hofsteden bescherming tegen 
aanvallen van een boze bisschop, plunderende 
huursoldaten of een wraakzuchtige naburige 
kasteelbezitter, maar bovenal dienden ze de be-
zitters de broodnodige status te verlenen, wat 
vooral gegolden zal hebben voor de kleinste 
versterkte huizen en boerderijen, waarvan de 
defensieve waarde gering was. Ook rijke boeren 
- nakomelingen van ontginners uit de elfde en 
twaalfde eeuw - konden zo hun vooraanstaande 
positie tot uitdrukking brengen. De grens van 
de Utrechtse stadsvrijheid werd aan de west-
kant over een lang traject gevormd door de rest-
geul van de Oude Rijn en het merendeel van 
de versterkte complexen langs de grens van de 
Utrechtse stadsvrijheid maakte dan ook gebruik 
van deze waterloop. De zandige ondergrond van 
de stroomrug vormde een stevige basis voor de 
woontorens en de al dan niet dichtgeslibde rest-
geul fungeerde als een ideaal uitgangspunt bij 
de aanleg van de bijbehorende omgrachting. Al 
de versterkte complexen op de stroomrug van de 
Oude Rijn lagen op de linkeroever van de Oude 
Rijn, dat wil zeggen buiten de Utrechtse stads-
vrijheid; daarbinnen waren geen versterkingen 
gelegen, aangezien deze waarschijnlijk niet wer-

den geduld door de stad. De enige uitzondering 
op deze regel werd gevormd door de omgrachte 
veertiende/vijftiende-eeuwse steenbouw langs 
de Groenedijk (Van der Kamp 2005a). 

Het gebied tussen de stad Utrecht en de hierbo-
ven vermelde westelijke grens van de stadsvrij-
heid bestond uit twee delen, de Lage Weide en de 
Hoge Weide. De Hoge Weide lag op de stroomrug 
van de Oude Rijn, de Lage Weide bevond zich 
in het komgebied ten noorden hiervan. Zoals de 
naam van de weg al doet vermoeden, bevond het 
bewoningslint langs de Hogeweide zich in de 
Hoge Weide. Historische bronnen getuigen van 
veranderende zeggenschap over de gronden van 
de Hoge Weide. De Hoge Weide had van oudsher 
gediend als gemeenschappelijke weidegrond, 
waar inwoners van de stad vrijelijk gebruik van 
mochten maken. In de loop van de dertiende 
eeuw werden delen van de gemeenschappelijke 
grond privé-bezit van enkele belangrijke fa-
milies of ordes. Uit historische bronnen blijkt 
dat aan het einde van de eerste kwart van de 
veertiende eeuw de stad Utrecht op grote schaal 
overging tot het opkopen van de tot privé-bezit 
verworden delen van de Hoge Weide. In een oor-
konde uit 1318 wordt gesproken van een ‘hoeve’ 
(dit is een landmaat van 16 tot 20 morgens) in de 
Hoge Weide die de stad kocht van de heer Van 
Zuilen (Immink 1942, 387). Een andere oorkon-
de uit 1321 laat zien dat de stad een hoeve kocht 
van de Ridderlijke Duitsche Orde. In het mid-
den van de veertiende eeuw zullen de Hoge en 
Lage Weide waarschijnlijk volledig in eigendom 
van de stad zijn geweest (Immink 1942, 388). 
De grond werd opgedeeld in viertelen en werd 
vervolgens door de stad verpacht voor telkens 
een periode van negen jaar. De pachters waren 
gehouden aan allerlei voorschriften, waaronder 
het aanleggen en onderhouden van afwaterings-
sloten. De stad stelde vervolgens een functiona-
ris aan, een zogenaamde weigraaf, om er voor 
te zorgen dat de pachters aan hun verplichtin-
gen voldeden. In de rechtsbronnen van de stad 
Utrecht komt de weigraaf de eerste maal voor 
in 1374. Uit de historische bronnen blijkt dat 
de stad Utrecht in de jaren 1432 tot 1434 wordt 
geconfronteerd met een enorme schuldenlast, 
als gevolg waarvan zij overgaat tot de verkoop 
van de Hoge Weide, die dan weer in particuliere 
handen komt.  

Uit historische bronnen blijkt dat een deel van 
de gronden in de Hoge Weide reeds vanaf (in 
ieder geval) de vroege dertiende eeuw niet heeft 
behoord tot de algemene weidegrond, maar in 
bezit was van drie kapittels. Dit gebied bevond 
zich langs de westelijke rand van de Utrechtse 
stadsvrijheid. Immink vermeldt dat het gebied 
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ten zuidwesten van de Hogeweidschedijk (Ho-
geweide) en de Heerenweg al vroeg in bezit was 
van de kapittels van Oudmunster, St.-Pieter en 
St.-Marie (Immink 1942, 389) (afb. 7). De oud-
ste oorkonde waaruit dit kan worden afgeleid, 
dateert reeds uit 1220 na Chr. (Immink 1942, 
390). Daarnaast zijn er tevens veertiende- en 
vijftiende-eeuwse oorkonden waaruit blijkt dat 
het hierboven beschreven gebied in bezit was 
van de kapittels. Het gebied bleef ook in de pe-
riode van ca. 1320 tot 1432-1434 na Chr. in hun 
handen en werd nooit door de stad aangekocht, 

zoals dat met waarschijnlijk het gehele overige 
deel van de Hogeweide wel is gebeurd. Het is 
niet bekend hoe het gebied was verdeeld tussen 
de drie, maar het is aannemelijk dat elk kapit-
tel een aaneengesloten hoeveelheid land bezat 
(Huiting 1995). Het bewoningslint langs de Ho-
geweide ligt ten zuidwesten van deze weg en 
valt dus volledig binnen het grondgebied van 
de kapittels. Het lijkt waarschijnlijk dat er een 
verband bestaat tussen deze eigenaars en het 
bestaan van de laatmiddeleeuwse bewoning op 
deze plek.

afb. 7
Detail van de kaart 
van C. Specht uit 
1696. (noorden min 
of meer links op de 
kaart). Op de kaart is 
de Hogeweide afge-
beeld, met daarlangs 
drie boerderijen (rood). 
Hiervan staat er één 
aan de oostkant van de 
Hogeweide, ten zuiden 
van de Herewegh. De 
andere boerderijen 
staan ten westen van 
de Hogeweide, maar 
binnen de grenzen van 
de Utrechtse stadsvrij-
heid (stippellijn). Deze 
grens werd groten-
deels gevormd door de 
overblijfselen van de 
restgeul van de Oude 
Rijn, wat het opvallende 
verloop van de grens 
verklaart. Alle drie de 
boerderijen bevinden 
zich op grond in bezit 
van Utrechtse kapittels. 
De middelste boerderij 
staat op de plek van de 
huidige boerderij De 
Hoef. (Berendsen 1982)
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3 Doel van onderzoek en 
methode

3.1 Doelstelling van het proefonderzoek
Het laatmiddeleeuwse boerderijlint langs de 
Hogeweide is niet opgenomen in één van de 
dertien tot archeologisch monument verklaarde 
terreinen in Leidsche Rijn. Aangezien dat ook in 
de toekomst niet zal gebeuren, genieten de over-
blijfselen van deze laatmiddeleeuwse bewoning 
- inclusief vindplaats 2 van het RAAP-rapport 
- geen bescherming. Gezien de geplande verleg-
ging van de A2 alsmede de overige grootschalige 
bouwactiviteiten in dit deel van Leidsche Rijn 
dreigt dan ook vernietiging van de eventueel 
aanwezige archeologische sporen op het perceel 
ten noorden van De Hoef. Het proefonderzoek 
LR20 had als belangrijkste doel vast te stellen of 
er archeologische sporen op dit perceel langs de 
Hogeweide aanwezig zijn. Mocht dit het geval 
zijn, dan dienden aard, verspreiding, datering 
en mate van conservering van de archeologi-
sche sporen vastgesteld te worden. Op basis van 
de aldus verkregen gegevens dient er vervolgens 
een besluit te worden genomen omtrent het al 
dan niet uitvoeren van een opgraving op dit per-
ceel.

Het proefonderzoek kon tevens meer duidelijk-
heid verschaffen over de natuurlijke depres-
sie die de RAAP-onderzoekers waargenomen 
meenden te hebben. Als de interpretatie van 
deze eventuele depressie als restgeul juist blijkt 
te zijn, dan dient de relatie van deze geul met de 
eventuele IJzertijd/Romeinse tijd en vroegmid-
deleeuwse bewoningssporen nader onderzocht 
te worden.

3.2 Methode van proefonderzoek
Alvorens het proefonderzoek werd begonnen, 
is er op het onderhavige perceel nogmaals een 
beperkte kartering uitgevoerd. Daarbij werden 
er - ondanks het gebruik van het perceel als 
grasland - langs de slootkant en in molshopen 
vele scherven aangetroffen. De oudste scherven 
waren fragmenten van Pingsdorf- en Paffrath-
aardewerk en moeten in de elfde en/of twaalfde 
eeuw gedateerd worden. Daarnaast waren er 
eveneens fragmenten laatmiddeleeuws steen-
goed aanwezig, evenals enkele postmiddel-
eeuwse scherven waarvan de datering tot in de 
twintigste eeuw doorloopt. De grootste dicht-
heid van deze oppervlaktevondsten was aan de 
oostzijde van het perceel te vinden. Er werden 
geen scherven uit de IJzertijd, de Romeinse tijd 
of de vroege Middeleeuwen aangetroffen. 

Het proefonderzoek bestond uit het aanleggen 
van in totaal negen sleuven met een breedte van 
2 m (afb. 8 en 9). Besloten werd het merendeel 
van deze sleuven haaks op de Hogeweide aan te 
leggen, dus min of meer oost-west. Aangezien 
het op dat moment bekende deel van het middel-
eeuwse bewoningslint zich ten zuiden van het 
huidige onderzoeksterrein bevond, werd aan 
de zuidzijde van het te onderzoeken perceel de 
kans op het aantreffen van archeologische spo-
ren het grootst geacht. De eerste sleuf van het 
proefonderzoek lag daarom aan de zuidkant van 
het perceel.  In sleuf 1 werd aan de oostzijde van 
het vlak reeds op een hoog niveau een pakket 
grof zand aangetroffen. Daarom werd er vervol-
gens een noord-zuid georiënteerde sleuf aange-
legd langs de westgrens van het perceel (sleuf 
2). Daarna werden er parallel aan sleuf 1 drie 
sleuven aangelegd met een onderlinge afstand 
van 20 of 25 m (sleuf 3, 4 en 5). Aan de noord-
zijde van het perceel werden vervolgens twee 
sleuven aangelegd die het resterende gedeelte 
van het perceel moesten bestrijken (sleuven 6 en 
7). Als laatste werden er twee korte sleuven aan-
gelegd op het perceel waar onlangs twee huizen 
zijn gesloopt (sleuven 8 en 9).        

Slechts in de zuidelijke helft van sleuf 6 werd, 
vanwege de wens naar meer duidelijkheid, een 
tweede vlak aangelegd; in de overige sleuven 
werd volstaan met één vlak. Afgezien van een 
brede greppel of  gracht in sleuf 1 zijn er geen 
sporen gecoupeerd of op een andere manier on-
derzocht. Tijdens het aanleggen van het profiel 
van deze greppel werden er op een dieper ni-
veau langs de rand ervan vier sporen aangetrof-
fen. Ook deze zijn gecoupeerd en afgewerkt. Als 
gevolg van het niet afwerken van het merendeel 
van de sporen werden er gedurende dit proef-
onderzoek geen botanische grondmonsters ge-
nomen.

Tijdens het aanleggen van de sleuven werd er 
stelselmatig met de metaaldetector gezocht in 
de geroerde grond. Vanwege zowel de vondst 
van drie dertiende-eeuwse zilveren bisschops-
muntjes alsmede een grote hoeveelheid laat-
middeleeuwse en postmiddeleeuwse metalen 
voorwerpen werd besloten na afloop van het 
proefonderzoek het gehele perceel stelselmatig 
op de aanwezigheid van nog meer metalen voor-
werpen te controleren. Een reden hiervoor was 
onder meer de ligging van de drie bisschops-
muntjes vlak onder maaiveld. Dit detector-on-
derzoek leverde een breed scala aan postmid-
deleeuwse voorwerpen op, dat in paragraaf 6.2 
besproken zal worden.
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afb. 8
Sleuvenoverzicht van 
proefonderzoek LR20.
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4 De bodemopbouw

Uit de boringen van het RAAP-onderzoek (dat 
slechts de oostelijke helft van het perceel be-
sloeg) bleek dat het overgrote deel van het hui-
dige onderzoeksterrein bestaat uit een meer dan 
1 m dik pakket oeverafzettingen (zavel en klei) 
op beddingafzettingen (zand). In nagenoeg alle 
sleuven lag het onderzochte vlak op een diepte 
van 50 tot 70 cm onder maaiveld. Dat betekent 
dat de vlakken ruim binnen het bovenste pak-
ket van oeverafzettingen vielen. De vlakken 
bestonden dan ook grotendeels uit lichte tot 
middelzware klei (afb. 10). Bij het couperen van 
een greppel in sleuf 1 werd geconstateerd dat 
de bovenkant van het zandpakket ligt op een 
diepte van ca. 1 m onder maaiveld. Een uitzon-
dering op deze diepe ligging van het zand wordt 
gevormd door de zuidwest-hoek van het per-
ceel. In de sleuven 1 tot en met 4 werd reeds op 
het niveau van vlak 1 een pakket tamelijk grof 
zand aangetroffen. De overgang van het kleiige 
gedeelte naar het zand werd gevormd door een 
strook zavel, die met name aan de oostzijde dui-
delijk waarneembaar was. Het zandpakket had 
in sleuf 1 een breedte van minimaal 31 m en 
leek aan de noordzijde te eindigen in een punt. 
Het is opvallend dat afgezien van een postmid-
deleeuws spoor er geen archeologische sporen 
werden aangetroffen op dit zandpakket. 

De sleuven 5, 6 en 7 lagen op de vermeende 
geulafzettingen uit het RAAP-onderzoek. In 
deze drie sleuven werden archeologische spo-
ren aangetroffen. Aangezien er gedurende het 
proefonderzoek geen sporen werden afgewerkt, 
was het niet mogelijk in één van deze drie sleu-

ven de vermeende geulafzetting door middel 
van een profiel te onderzoeken. De vlakken in 
deze sleuven lagen bovendien ruim binnen 1 
m onder maaiveld, als gevolg waarvan er over 
de zanddiepte op dit deel van het perceel niets 
bekend is. In de noordwest-hoek van het onder-
zochte perceel (in sleuf 2) bevond zich een pak-
ket zware klei. Het was in eerste instantie niet 
duidelijk of hier het vervolg van de door RAAP 
veronderstelde geul was aangesneden. Aange-
zien er in sleuf 2 geen archeologische sporen 
waren aangetroffen, was het mogelijk hier een 
deel van het westprofiel te onderzoeken. Dit 
profiel zou min of meer haaks op een eventuele 
verlenging van de vermeende geul moeten staan. 
Uit het profiel bleek echter dat er van een geul 
geen sprake was. Het kleipakket bleek slechts 
ca. 1,2 m dik te zijn en lag op een horizontaal 
gelaagd zandpakket. De afzonderlijke lagen van 
het kleipakket liepen bovendien horizontaal en 
deden niet denken aan de karakteristieke door-
snede van een restgeulvulling. Kennelijk moet 
ook dit zware kleipakket worden toegeschreven 
aan de oeverafzettingen die over het gehele op-
gravingsterrein werden aangetroffen. Waarom 
in deze noordwesthoek van het perceel dit pak-
ket oeverafzettingen enigszins dikker is en uit 
zwaardere klei bestaat dan in alle andere sleu-
ven, is niet duidelijk. Aangezien er in sleuf 2 
geen geul werd aangetroffen, zou de vermeende 
kronkelwaardgeul via het perceel met de ge-
sloopte huizen richting het noordwesten moe-
ten lopen. Bij de definitieve opgraving zullen er 
enkele profielen moeten worden onderzocht om 
meer duidelijkheid te verschaffen over zowel de 
zandkop in de zuidwesthoek van het perceel 
alsmede over de vermeende geul.    

afb. 9
Het opgravingsterrein 
vanuit het noordwesten 
tijdens de aanleg van 
sleuf 5 (achtergrond) 
en sleuf 6 (voorgrond). 
Op de achtergrond is de 
Hogeweide zichtbaar.
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afb. 10
De op vlak 1 aange-
troffen sedimenten. In 
de zuidwesthoek van 
het perceel bevond 
het zand zich relatief 
hoog, namelijk direct 
onder de bouwvoor. Ten 
westen en oosten van 
deze zandkop werd een 
pakket bruine zavel 
aangetroffen. Het groot-
ste deel van het perceel 
bestond op vlak 1 uit 
middelzware klei. Het 
zand bevond zich hier 
op een diepte van ca. 1 
m onder maaiveld. In de 
noordwesthoek van het 
perceel werd een pakket 
zware klei aangetroffen. 
Het zand bevond zich 
daar op een diepte van 
ca. 1,2 m onder maai-
veld. Op vlak 1 werd 
geen spoor aangetroffen 
van de crevassegeul 
die de RAAP-onderzoe-
kers meenden waar te 
nemen aan de noord-
zijde van het perceel. 
Mogelijk dat de geul op 
een dieper niveau wel 
aanwezig blijkt te zijn, 
alhoewel daar voorals-
nog niets op duidt.

Legenda
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5 De sporen

Verspreid over de negen sleuven werden ca. 
65 sporen aangetroffen (afb. 11). Aangezien er 
nagenoeg geen sporen zijn afgewerkt, kunnen 
slechts de sporen die reeds op vlakniveau aar-
dewerkscherven in de vulling zichtbaar had-
den, gedateerd worden. Als gevolg kan ongeveer 
30% hiervan aan een specifieke periode worden 
toegeschreven. Uit het aangetroffen aardewerk 
blijkt, anders dan de RAAP-onderzoekers ver-
moedden, dat er geen bewoning uit de IJzertijd, 
de Romeinse tijd en/of de vroege Middeleeuwen 
aanwezig is op het onderzochte perceel. Afge-
zien van één zeventiende-eeuws of later spoor 
in sleuf 2 moeten alle gedateerde sporen in de 
elfde/twaalfde tot en met vijftiende eeuw ge-
plaatst worden. 

5.1 De elfde-/twaalfde-eeuwse sporen
Het oudste gevonden aardewerk bestaat uit 
fragmenten Pingsdorf, Paffrath, Andenne en 
kogelpotaardewerk. De aanwezigheid van deze 
aardewerksoorten toont aan dat de bewoning in 
de elfde en/of twaalfde eeuw moet zijn ontstaan. 
Van de twintig te dateren sporen kunnen er der-
tien aan deze periode worden toegeschreven 
(afb. 11). Daarvan zijn er twee in sleuf 6 aange-
troffen, terwijl de overige elf alle in sleuf 3 en 4 
lagen, dus centraal op het onderzochte perceel. 
Omdat tijdens dit proefonderzoek de sporen 
niet zijn afgewerkt, mogen er aan de opvallende 
clustering van de elfde/twaalfde-eeuwse sporen 
geen vergaande conclusies worden verbonden. 
Zo zouden veel van de sporen uit sleuf 1 even-
eens uit deze periode kunnen dateren. 

Van de dertien sporen die aan de elfde/twaalfde 
eeuw moeten worden toegeschreven, beston-
den er negen uit kleine ronde of ovale kuilen, 
die vermoedelijk als paalkuilen geïnterpreteerd 
moeten worden. Hiervan lagen er acht in sleuf 3 
en 4. Ook binnen de groep van de niet dateerbare 
(vermoedelijke) paalkuilen lag het zwaartepunt 
rond het midden van het perceel, met name in 
sleuf 4. De paalkuilen werden vooral in de oos-
telijke 20 m van het perceel aangetroffen. Ver-
moedelijk kan hier dan ook de bewoning wor-
den verwacht. Op basis van de thans bekende 
gegevens valt niet met zekerheid vast te stellen 
of de eventueel aanwezige huis-/boerderijplatte-
gronden door de aanleg van de Hogeweide en de 
bijbehorende bermsloten zijn beschadigd. 

De overige sporen met elfde-/twaalfde-eeuws 
aardewerk zijn drie mogelijke greppels en een 
kuil. In sleuf 6 werd een spoor aangetroffen 
dat mogelijke een noord-zuid lopende greppel 
is. Op het vlakniveau bevonden zich kogelpot-

scherven in de vulling van dit spoor. Ook in 
sleuf 4 werd een spoor aangetroffen dat moge-
lijk als een noord-zuid lopende greppel geïnter-
preteerd mag worden. Aangezien beide sporen 
in elkaars verlengde liggen, betreft het mogelijk 
één en hetzelfde spoor. In dat geval is deze grep-
pel op het vlak van sleuf 5 niet waargenomen, 
wat mogelijk een gevolg zou kunnen zijn van de 
slechte leesbaarheid van het vlak op dit punt in 
deze sleuf. Mogelijk liep de greppel zelfs door 
tot in sleuf 3, waar een ongedateerd, half rond 
spoor langs de rand van het vlak mogelijk het 
uiteinde van de greppel vormt. Het is opvallend 
dat nagenoeg alle mogelijke paalkuilen ten oos-
ten van deze gereconstrueerde greppel liggen. 
Deze heeft mogelijk de begrenzing van (vermoe-
delijk de achterzijde van) één of meerdere elfde-
/twaalfde-eeuwse erven gevormd. 

In sleuf 4 werd een greppel waargenomen die 
min of meer haaks op de zojuist beschreven 
greppel staat. Uit de vulling van dit spoor ko-
men Pingsdorf- en Paffrath-scherven. Het laat-
ste spoor met elfde-/twaalfde-eeuws aardewerk 
betreft een kuil met onduidelijke functie in 
sleuf 3.

5.2 De dertiende-eeuwse sporen
De hoeveelheid dertiende-eeuwse sporen is 
aanzienlijk kleiner dan die uit de voorafgaande 
periode. Vier sporen kunnen op basis van de 
vlakvondsten in deze eeuw geplaatst worden 
(afb. 11). Hiervan werden er drie aangetroffen 
in sleuf 6. Het opvallendste dertiende-eeuwse 
spoor is een kuil met een zeer houtskoolrijke 
vulling en een kleine hoeveelheid verbrand bot 
(afb. 12). Mogelijk werd de kuil ooit gebruikt om 
het haardafval te dumpen. Dat zou wijzen op de 
aanwezigheid van bewoning in de nabijheid van 
de kuil. Deze bewoning kan gedateerd worden 
aan de hand van de aardewerkscherven die in 
de vulling van de kuil werden gevonden. Deze 
bestaan uit fragmenten van kogelpotaardewerk 
en proto-steengoed, alsmede scherven van grijs- 
en roodbakkend aardewerk. De aanwezigheid 
van deze laatste soort betekent dat de kuil niet 
vroeger dan de tweede helft van de dertiende 
eeuw gedateerd kan worden. Direct ten noorden 
van deze kuil bevond zich een spoor dat waar-
schijnlijk als greppel geïnterpreteerd moet wor-
den. Uit de vulling hiervan kwamen scherven 
van laat proto-steengoed, daterend uit de tweede 
helft van de dertiende eeuw. De oriëntatie van 
de greppel lijkt overeen te komen met die van 
de twaalfde-eeuwse greppel die zo’n 2,5 m ten 
westen ervan lag. Het derde dertiende-eeuwse 
spoor werd aangetroffen aan de noordkant van 
sleuf 6. Aangezien slechts een rand van dit min-
stens 3 m brede spoor in het vlak zichtbaar was, 
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afb. 11
Alle-sporenkaart van 
LR20 met periodisering 
en mogelijke greppelre-
constructie. De twaalf-
de-eeuwse sporen zijn 
geconcentreerd op het 
midden van het perceel 
en bestaan hoofdza-
kelijk uit paalkuilen. 
Er kan op basis van 
deze paalkuilen geen 
(deel van een) gebouw 
worden gereconstru-
eerd. De paalkuilen 
lijken aan de westzijde 
te worden begrensd 
door een greppel. De 
dertiende-eeuwse spo-
ren zijn met name aan 
de noordzijde van het 
perceel gesitueerd. Het 
opvallendste spoor uit 
deze eeuw is een kuil 
gevuld met haardafval, 
waaronder fragmenten 
van koekenpannen. De 
hoeveelheid veertiende-
/vijftiende-eeuwse 
sporen is beperkt. Het 
opvallendste spoor is 
een brede greppel aan 
de zuidzijde van het 
opgravingsterrein. De 
greppel bevatte bouw-
materialen, waaronder 
luxe plavuizen uit het 
begin van de veertiende 
eeuw.

Legenda
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blijft de aard van het spoor vooralsnog ondui-
delijk. De vlakvondsten van dit spoor bestaan 
behalve uit twee nagels uit scherven van kogel-
pot-aardewerk en proto-steengoed. Binnen deze 
laatste aardewerksoort valt het fragment van 
een veldfles op, een weinig voorkomende aarde-
werkvorm (afb. 14). Bij het aanleggen van sleuf 
7 kwamen enkele scherven proto-steengoed uit 
de tweede helft van de dertiende eeuw aan het 
licht. Alhoewel deze niet aan een spoor gerela-
teerd konden worden, onderstrepen ze wel de 
veronderstelling dat de kern van de dertiende-
eeuwse activiteiten aan de noordzijde van het 
onderzochte perceel moet worden gezocht. 

Een laatste aanwijzing voor de dertiende-eeuw-
se bewoning is afkomstig uit de vulling van 
een spoor aan de uiterste oostzijde van sleuf 3. 
Aangezien slechts een klein deel van dit spoor 
op het vlak zichtbaar was, is het moeilijk de 
aard van het spoor met zekerheid vast te stel-
len. Boring nummer 223 van het RAAP-onder-
zoek lijkt dicht bij dit spoor gesitueerd te zijn. 
In deze boring werd een spoor aangeboord met 
een diepte van 1,75 m onder huidig maaiveld. 
Mogelijk is het een greppel of gracht, waarvan 
in sleuf 3 de westelijke rand werd aangesneden. 
In de vulling van het spoor werden tijdens het 
proefonderzoek een scherf zogenaamde Elmp-
ter-waar, twee nagels, een kleine ijzeren sleutel 
en een fragment van een zogenaamde Limoges-
gesp aangetroffen (afb.13). De aardewerkscherf, 
de sleutel en de gesp moeten alle in de dertiende 
eeuw worden gedateerd. Deze laatste is - zelfs in 
nationaal opzicht - een zeldzame vondst waar-
voor slechts enkele parallellen bestaan (Groot-
hedde 1996, 151). Dergelijke kostbare gespen, 
afkomstig uit de Franse stad Limoges, wor-
den doorgaans gedateerd aan het einde van de 
twaalfde of dertiende eeuw. Buiten het Franse 
gebied worden ze slechts zelden aangetroffen en 
de producten uit deze stad worden dan ook in 
verband gebracht met de rijke geestelijkheid of 
adel (zie verder §6.2). De aanwezigheid van deze 
kostbare en zeldzame gesp roept vele vragen op 
omtrent de aard van de dertiende-eeuwse bewo-
ning op dit perceel. Vooralsnog valt daarover 
echter slechts te speculeren.   

De dertiende-eeuwse bewoning is geconcen-
treerd in noordelijke rand van het onderzochte 
perceel, met de mogelijke greppel uit sleuf 3 als 
enige uitzondering. In de overige sleuven werd 
slechts één maal dertiende-eeuws aardewerk ge-
vonden, namelijk een proto-steengoed-scherf in 
de vulling van de veertiende-/vijftiende-eeuwse 
greppel uit sleuf 1. De veronderstelling dat de 
dertiende-eeuwse bewoningsactiviteiten zich 
voornamelijk aan de noordzijde van het onder-

zochte perceel afspeelden, wordt onderstreept 
door de vondst van drie dertiende-eeuwse zilve-
ren penninkjes of bisschopsmuntjes. De eerste 
kwam tevoorschijn aan de uiterste oostzijde van 
sleuf 5 en bevond zich vrij hoog in de bouw-
voor. Het tweede muntje werd gevonden bij het 
aanleggen van sleuf 6. Het muntje bevond zich 
ongeveer halverwege deze sleuf en lag onder in 
de bouwvoor. Het derde bisschopsmuntje werd 
aangetroffen in de (waarschijnlijk veertiende-
eeuwse) greppel of kuil aan de zuidzijde van 
sleuf 6. De aanwezigheid van de drie dertiende-
eeuwse bisschopsmuntjes in de bouwvoor of 
een later spoor doet vermoeden dat een deel van 
de dertiende-eeuwse sporen in de veertiende 
en/of vijftiende eeuw is verspit en/of recentelijk 
is verploegd.           

5.3 De veertiende-/vijftiende-eeuwse 
sporen
Voorafgaand aan het proefonderzoek werd het 
bewoningslint langs de Hogeweide gedateerd in 
de elfde tot en met dertiende eeuw. De vondst 
van jonger steengoed in de molshopen op het 
onderzochte perceel deed reeds vermoeden 
dat er veertiende- en/of vijftiende-eeuwse spo-
ren aanwezig zouden kunnen zijn. Tijdens het 
proefonderzoek werden er inderdaad sporen uit 
deze twee eeuwen aangetroffen. De hoeveel-
heid veertiende- en vijftiende-eeuwse sporen is 
- net als die uit de voorafgaande eeuw - echter 
niet erg groot, namelijk drie (afb. 11). Aan de 
zuidzijde van sleuf 6 werd een spoor aangetrof-

afb. 12
Sleuf 6, vlak 2, gezien 
vanuit het zuiden. Op 
de voorgrond is de 
veertiende-/vijftiende-
eeuwse langwerpige 
kuil of greppel zicht-
baar. Uit de vulling van 
dit spoor kwam ook 
een dertiende-eeuwse 
Utrechtse penning. Op 
de achtergrond is de 
donkergekleurde der-
tiende-eeuwse kuil met 
haardafval zichtbaar.
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fen met scherven grijsbakkend aardewerk in de 
vulling. Dit mogelijk veertiende-eeuwse spoor 
zou een greppel of een langwerpige kuil kun-
nen zijn (afb. 12). Aan de oostzijde van sleuf 3 
bevond zich eveneens een spoor met relatief laat 
materiaal, namelijk steengoed uit de veertiende 
of het eerste kwart van de vijftiende eeuw. Dit 
zou een noord-zuid georiënteerde greppel kun-
nen zijn. Als laatste dient hier een ca. 6 m brede 
greppel of gracht met een diepte van maximaal 
1,35 m onder huidig maaiveld uit sleuf 1 ver-
meld te worden. Dit is het enige spoor dat tij-
dens het proefonderzoek werd afgewerkt. De 
reden hiervoor was de vondst van kloostermop-
fragmenten in de greppelvulling op vlak 1. Het 
eventuele bestaan van steenbouw op deze plek 
langs de Hogeweide was niet eerder bekend en 
vroeg daarom reeds tijdens dit proefonderzoek 
om enige nadere bestudering. Tijdens het uit-
schaven van de greppelvulling kwamen er aan 
de noordwestzijde van de greppel vier kleine 
sporen aan het licht. Van drie sporen kon met 
zekerheid worden vastgesteld dat het paalkuilen 
betrof. Deze paalkuilen lagen langs de rand van 
de brede greppel. Mogelijk maakten de paalkui-
len onderdeel uit van een beschoeiing. Direct 
achter deze paalkuilen werden in de vulling van 
de greppel grote delen van een koeienskelet aan-
getroffen, waaronder twee poten en delen van 
de ribbenkast. Aangezien de afzonderlijke de-

len van het skelet in anatomisch verband lagen, 
maar de delen onderling geen samenhang ver-
toonden en het skelet bovendien niet compleet 
was, lijkt er sprake te zijn van (slacht?)afval. 
Uit de vulling van de greppel kwamen diverse 
aardewerksoorten, waaronder proto-steengoed, 
steengoed en rood- en grijsbakkend aardewerk. 
Gezien de kleine hoeveelheid aardewerk valt 
niet met zekerheid te zeggen of vanwege de aan-
wezigheid van de proto-steengoedscherf in de 
vulling van deze greppel de aanleg ervan in de 
dertiende eeuw geplaatst moet worden. Moge-
lijk is de dertiende-eeuwse scherf door toeval 
in de vulling terechtgekomen. Het aangetroffen 
steengoed toont daarentegen wel met zekerheid 
aan dat de greppel tot in het eerste kwart van 
de vijftiende eeuw in gebruik is geweest. Gezien 
het ontbreken van latere scherven in de vulling 
van de greppel alsmede in alle overige sporen 
op dit perceel mag worden verondersteld dat 
de bewoning rond 1425 na Chr. ophield te be-
staan.          

De brede greppel uit sleuf 1 heeft een vreemde 
oriëntatie en lijkt richting de oostzijde van sleuf 
3 te lopen. Als de interpretatie van het meest oos-
telijke spoor in sleuf 3 als greppel correct is, zou 
er sprake kunnen zijn van één en dezelfde grep-
pel. In dat geval berust het ontbreken van veer-
tiende-/vijftiende-eeuwse scherven in de grep-

afb. 13
De dertiende-eeuwse 
beslagplaat van een 
gesp uit Limoges. In 
deze Noord-Franse 
stad werden bronzen 
artefacten gemaakt, die 
opvielen door hun inleg 
van email. De produc-
ten van Limoges zijn 
over het algemeen van 
een zeer hoge kwaliteit 
en worden vaak in 
verband gebracht met 
de kerk en de geestelijk-
heid. Op de beslagplaat 
staat een griffioenach-
tig dier afgebeeld met 
enigszins opengesperde 
bek en een omhoog 
gestoken linkervleu-
gel. Het voorwerp is 
afkomstig uit het meest 
oostelijke spoor in sleuf 
3. (foto. H. Lägers)
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pelvulling in sleuf 3 op toeval. Daarentegen zou 
de vondst van drie dertiende-eeuwse voorwer-
pen in deze greppel in sleuf 3 kunnen betekenen 
dat de greppel in eerste aanleg uit de dertiende 
eeuw dateert. In de greppelvulling in sleuf 1 
werd afgezien van het veertiende-/vijftiende-
eeuwse materiaal tevens één scherf proto-steen-
goed aangetroffen.

De aanwezigheid van de kloostermopfragmen-
ten in de veertiende-/vijftiende-eeuwse grep-
pel in sleuf 1 doet vermoeden dat er op of in de 
directe nabijheid van het onderzochte perceel 
een in steen opgetrokken gebouw heeft gestaan. 
Mogelijk is er sprake van een in de historische 
bronnen onvermelde boerderij of woontoren. 
Zo’n 1100 m ten zuidwesten van het huidige 
opgravingsterrein is een omgracht perceel met 
duidelijke resten van veertiende- en vijftiende-

eeuwse steenbouw opgegraven (Van der Kamp 
2005b). De bewoning op deze plek hield naar 
alle waarschijnlijkheid eveneens op in het eer-
ste kwart van de vijftiende eeuw. In de histo-
rische bronnen is ook van deze bewoning nog 
niets teruggevonden, wat mogelijk het gevolg is 
van het relatief vroege tijdstip waarop deze plek 
werd verlaten. Een andere overeenkomst tussen 
deze bewoning en die van LR20 is de ligging er-
van ten oosten van de voormalige Oude Rijn en 
dus binnen de grenzen van de Utrechtse stads-
vrijheid. Dit in tegenstelling tot alle overige in 
steen opgetrokken boerderijen, woontorens en 
kastelen in Leidsche Rijn, die alle juist buiten 
de Utrechtse stadsvrijheid waren gesitueerd. 
Mogelijk is het deze ligging van beide laatmid-
deleeuwse bewoningsplekken die de oorzaak 
is van het relatief vroege verlaten ervan. Welke 
(politieke) reden hier aan ten grondslag lag, is 
vooralsnog niet duidelijk.          
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6 De vondsten

Tijdens de opgraving werden er 38 vondst-
nummers uitgedeeld. Hiervan zijn er 27 toe te 
schrijven aan één van de sporen. De overige elf 
vondstnummers bestaan uit zogenaamde aan-
leg- of stortvondsten. Van de 38 vondstnum-
mers bestonden er 29 (geheel of gedeeltelijk) uit 
aardewerkscherven, zeventien uit metaal, drie 
uit bot, vier uit bouwmaterialen, één uit glas 
en één uit natuursteen. In alle gevallen is de 
hoeveelheid materiaal echter zeer gering. Het 
totaal gewicht van de vondsten bedraagt 12 kg, 
waarbij dient te worden opgemerkt dat van de 
aangetroffen bouwmaterialen slechts een deel is 
meegenomen.

6.1 Het aardewerk
In totaal bevatten er twintig sporen aardewerk-
scherven. Uit elk spoor komt één vondstnummer, 
afgezien van de veertiende-/vijftiende-eeuwse 
greppel uit sleuf 1, waaraan drie vondstnum-
mers werden toegeschreven. Zodoende komt 
het totale aantal aan een spoor gerelateerde 
vondstnummers met aardewerkscherven op 22. 
De aanleg- en stortvondsten van dit proefon-
derzoek zijn in deze paragraaf niet opgenomen. 
De totale hoeveelheid bestudeerd aardewerk is 
klein (n=49), aangezien er nagenoeg geen spo-
ren werden afgewerkt tijdens dit proefonder-
zoek. Zodoende werden er alleen vlakvondsten 
verzameld, waardoor het merendeel van de spo-
ren slechts één scherf opleverde.

Van de 22 vondstnummers met aardewerkscher-
ven dateren er 14 uit de elfde/

twaalfde eeuw. Het betreft 
in totaal 22 scherven, 

onder te ver-

delen in dertien Paffrath, twee Pingsdorf, vier 
Andenne en drie scherven kogelpotaardewerk. 
Binnen de categorie van het Paffrath-aardewerk 
werd één randfragment aangetroffen. Deze be-
hoort tot het type ‘min of meer vierkante rand’ 
(vergelijkbaar met rand nummer 5 van afbeel-
ding 24 in Verhoeven 1998). In de categorie 
van aanlegvondsten werd een Paffrath-haakoor 
aangetroffen. Het Andenne-aardewerk leverde 
eveneens één randfragment op. Deze is verge-
lijkbaar met een rand van een Andenne-schaal 
in Borremans en Warginaire (fig. 15, nr. 24). 
Daarnaast werd er één Andenne-bodemfrag-
ment aangetroffen. Deze kan eveneens worden 
toegeschreven aan een schaal (vergelijkbaar met 
Borremans en Warginaire fig. 8, nr. 7). Beide 
schalen worden door Borremans en Warginaire 
toegeschreven aan dezelfde periode IIIa. Hun 
datering van deze periode (ca. 1225-1300) is in-
middels achterhaald; een datering in de twaalf-
de eeuw lijkt aannemelijker. Over het Pingsdorf- 
en kogelpot-aardewerk zijn geen bijzonderheden 
te vermelden. 

Het dertiende-eeuwse aardewerk bestaat uit zes 
scherven proto-steengoed, twee grijsbakkend 
aardewerk, vier roodbakkend aardewerk en één 
scherf Elmpter-waar. Binnen de categorie van 
het proto-steengoed zijn twee fragmenten van 
twee veldflessen de opvallendste vondsten (afb. 
15). De scherven rood- en grijsbakkend aarde-
werk zijn afkomstig uit een houtskoolrijke kuil 
in sleuf 6, waarin eveneens drie scherven pro-
to-steengoed werden gevonden. Waarschijnlijk 
betreft het dan ook vroege exemplaren van dit 
rood- en grijsbakkende aardewerk, te dateren 
tussen ca. 1275 en 1300 na Chr. Zowel in het 
grijs- alsook in het roodbakkende aardewerk 
werd een fragment van een holle steel van een 
koekenpan gevonden. Dergelijke ronde stelen 

zijn typerend voor de vroege versies van 
de koekenpan en werden later vervangen 
door de platte, massieve steel (De Groot/
Van Rooijen 1990, 28-31). Tezamen met 
de grote hoeveelheid houtskool en de 
restanten verbrand bot vormen de koe-
kenpanfragmenten een aanwijzing dat 
de vulling van de kuil restanten van één 
of meerdere haarden bevatte. De scherf 
Elmpter-waar betreft een wandfragment. 
Op basis van de overige vondsten uit het-
zelfde spoor (sleutel en Limogesgesp) kan 

de scherf in de dertiende eeuw worden ge-
dateerd.  

Het veertiende-/vijftiende-eeuwse aardewerk 
bestaat uit veertien scherven, onder te verde-
len in drie roodbakkend aardewerk, drie grijs-

bakkend aardewerk en acht steengoed. Met uit-

afb. 14
Fragment van een 
dertiende-eeuwse proto-
steengoed veldfles, 
aangetroffen in een 
kuil aan de noordzijde 
van sleuf 6. Een veldfles 
kon uit één stuk worden 
gedraaid of bestond 
uit twee op elkaar 
geplaatste kommen. 
Nadat de veldfles ‘leer-
droog’ was, werd deze 
voorzien van hals en 
oren. De fles kon aan 
een touw worden mee-
gedragen en afgesloten 
met een prop. Een der-
gelijke fles is geschikt 
om bijvoorbeeld olie of 
wijn in te vervoeren. 
Het fragment meet 6,0 x 
7,5 cm. (foto. H. Lägers)
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zondering van een fragment van een steengoed 
geknepen standring betreft het in alle gevallen 
wandfragmenten, waarover geen nadere details 
te vermelden zijn. 

6.2 De metalen voorwerpen
Van de zeventien vondstnummers die geheel of 
gedeeltelijk uit metalen voorwerpen bestaan, 
vallen er acht binnen de categorie van aanleg- 
en stortvondsten. De overige negen vondstnum-
mers zijn aan een specifiek spoor toe te schrij-
ven. De verdeling van deze vondstnummers over 
de verschillende bewoningsperiodes is opval-
lend. Hoewel het grootste deel van de sporen in 
de elfde/twaalfde eeuw gedateerd moet worden, 
komt slechts uit één van de sporen uit deze pe-
riode een metalen voorwerp, te weten een ijze-
ren nagel. Van de vier dertiende-eeuwse sporen 
bevatten er drie metalen voorwerpen. Uit het 
meest noordelijke spoor in sleuf 6 komen twee 
ijzeren nagels. Uit de kuil met haardafval aan 
de zuidzijde van sleuf 6 komt een niet nader te 

determineren ijzeren voorwerp, terwijl het der-
tiende-eeuwse spoor aan de oostzijde van sleuf 
3 een ijzeren nagel, een kleine ijzeren sleutel en 
de Limoges-gesp (afb. 13) bevatte.  

De Limoges-gesp (vondstnr. 33) is niet compleet, 
het betreft namelijk alleen de bronzen beslag-
plaat van een gesp. Deze meet 3,9 bij 3,3 cm en 
is 2 mm dik. In de hoeken rechts onder en rechts 
boven zijn twee kleine gaatjes met een diameter 
van 2 mm zichtbaar. Hiermee heeft de beslag-
plaat bevestigd gezeten op de gesp. Het gaatje 
rechtsonder bevat nog een fragment van een 
nageltje, terwijl het gaatje rechtsboven open is. 
Dit gaatje is vervormd, alsof de beslagplaat met 
kracht van de gesp is getrokken. De beslagplaat 
vertoont dan ook een duidelijke knik. Op de be-
slagplaat is een griffioen-achtig dier afgebeeld. 
Het dierenlijf bestaat uit het donkerrode brons 
van de beslagplaat zelf, terwijl de achtergrond 
wordt gevormd door ingelegde witte email, 

waarvan nog enkele resten zichtbaar zijn. Door 
deze contrasterende kleuren zal de griffioen 
ook van enige afstand duidelijk herkenbaar zijn 
geweest. Het beest heeft een puntige, enigszins 
opengesperde snavel, een groot rond oog en 
twee puntige oren of hoorns achter op zijn kop. 
Zijn dunne linkervleugel steekt vrij steil om-
hoog tot aan de bovenkant van de beslagplaat. 
Datzelfde geldt voor zijn lange staart, die de 
vleugel kruist. Het beest heeft twee poten. Zijn 
linkerpoot lijkt opgeheven te zijn, alsof het dier 
loopt. In het brons zijn door kerven veren gesug-
gereerd; niet alleen op zijn linkervleugel, maar 
ook (met name) op zijn lange hals.

Van de drie veertiende-/vijftiende-eeuwse spo-
ren bevatten er twee één of meerdere metalen 
voorwerpen. Uit de greppel in sleuf 1 komt een 
fragment van een ijzeren voorwerp, mogelijk een 
lepelboortje. Uit het spoor aan de zuidkant van 
sleuf 6 komen vier afzonderlijke vondstnum-
mers met metalen voorwerpen. De meest bijzon-
dere is het dertiende-eeuwse zilveren penninkje 
of bisschopsmuntje (vondstnr. 27; afb. 15). Ge-

afb. 15
De drie dertiende-eeuw-
se, zilveren penninkjes 
(ook wel bisschops-
muntjes genoemd) van 
LR20. De linkerpen-
ning (vondstnr. 22) kan 
worden toegeschreven 
aan de Utrechtse bis-
schop Otto II van Lippe. 
Deze munt is geslagen 
in Deventer tussen 1215 
en 1227. De rechterpen-
ning (vondstnr. 27) is 
een Utrechtse pen-
ning die moet worden 
toegeschreven aan de 
Utrechtse bisschop Wil-
brand van Oldenburg 
en werd geslagen tussen 
1227 en 1233. De onder-
ste penning (vondstnr. 
24) is eveneens afkom-
stig uit Utrecht en werd 
geslagen tussen 1250 
en 1267 in de tijd van 
bisschop Hendrik van 
Vianden. De diameter 
van de penninkjes ligt 
tussen de 1,15 tot 1,3 
cm. (foto. H. Lägers)

nr. 22

nr. 27

nr. 24
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zien het verschil in datering van dit muntje en 
het aardewerk uit de vulling van dit spoor moet 
het muntje door toeval in de vulling van het 
spoor terecht zijn gekomen. Mogelijk werd er 
bij het graven van het veertiende-eeuwse spoor 
een ouder spoor vergraven. Het muntje is een 
Utrechtse penning die moet worden toegeschre-
ven aan de Utrechtse bisschop Wilbrand van Ol-
denburg. Het muntje werd geslagen tussen 1227 
en 1233 na Chr. De overige metalen voorwerpen 
uit dit spoor bestaan uit een fragment van een 
hoefijzer (zogenaamd ‘boogijzer’), zes nagels, 
een  niet te determineren ijzeren voorwerp en 
een ijzeren plaatje met een mogelijke inleg van 
email.  

Van de metalen voorwerpen die afkomstig zijn 
uit één van de acht aanleg- of stortvondstnum-
mers met metaal zijn twee zilveren, eveneens 
dertiende-eeuwse bisschopsmuntjes het meest 
bijzonder (afb. 15). De eerste werd gevonden in 
de bouwvoor aan de uiterste oostzijde van sleuf 
5 (vondstnr. 22). Dit muntje - geslagen in Deven-
ter en gedateerd tussen 1215 en 1227 na Chr. 
- kan worden toegeschreven aan de Utrechtse 
bisschop Otto II van Lippe. Het tweede munt-
je komt uit de bouwvoor halverwege sleuf 6 
(vondstnr. 24). Dit muntje is afkomstig uit 
Utrecht. Het werd geslagen door de Utrechtse 
bisschop Hendrik van Vianden en moet geda-
teerd worden tussen 1250 en 1267 na Chr. De 
overige metaalvondsten binnen de categorie van 
aanleg en stortvondsten bestaan uit een ijzeren 
mes, een mogelijk ophangoog van een kookpot, 
een rijksdaalder uit 1866 van Willem III, een 
gesp van rond 1600, een ijzeren zogenaamde 
D-gesp, een welhaak, een hoefijzer (golfrand), 
een mogelijke vijftiende-eeuwse kaarsenhou-
der, deurgeheng, een messing gesp met angel en 
tussenstijl uit de eerste helft van de zeventiende 
eeuw, een Utrechts lakenloodje, een (zeventien-
de-eeuwse?) duit uit Zeeland, een grote loden 
snorrebot, een duit van Batenburg,  rijwielbelas-
tingplaatjes (1936-1937 en 1938-1939), een munt 
van Mathias I (Zwolle, 1612-1619), twee spinlo-
den, een lakenloodje, een tweeënhalf centstuk 
(1941), een theelepeltje en een vijftiende-eeuwse 
gesp. 

Voor de zojuist opgesomde metalen voorwerpen 
geldt dat slechts een zeer klein deel in de Mid-
deleeuwen te dateren valt. Daardoor is de arche-
ologische waarde van het grootste deel van de 
metalen voorwerpen tamelijk gering. Vanwege 
de hoge ligging van de dertiende-eeuwse bis-
schopsmuntjes werd er echter besloten na af-
loop van het proefonderzoek het gehele perceel 
stelselmatig te controleren op de aanwezigheid 
van metalen voorwerpen. Daarnaast kon boven-

dien voor het eerst een goed  beeld worden ver-
kregen van de spreiding van postmiddeleeuwse 
metalen voorwerpen op een akker in Leidsche 
Rijn. 

Het detectoronderzoek leverde slechts één mid-
deleeuws voorwerp op, te weten een vijftiende-
eeuwse gesp met angel. Daarnaast werd er een 
honderdtal postmiddeleeuwse voorwerpen aan-
getroffen, daterend van de zestiende eeuw tot 
en met een zilveren gulden uit 1956. Ongeveer 
de helft van deze voorwerpen werd na afloop 
van het onderzoek geconserveerd en gedeter-
mineerd. Onder meer de volgende voorwerpen 
werden aangetroffen: een zeventiende-eeuwse 
zilveren knoop, een zestiende-eeuwse bronzen 
tap, een zestiende-eeuwse D-gesp, drie centen 
(1880, 1929, 1941), een tinnen speelgoed dek-
seltje, een fragment van een tinnen speelgoed 
drinkbekertje, twee rijwielbelastingplaatjes, 
een stuk kastbeslag, een gedenkpenning van 
koningin Wilhelmina, een klep van een acht-
tiende-eeuwse waterketel, twee paardengespen, 
een helmembleem van het Nederlandse leger 
van vóór 1940, een achttiende-eeuwse mes-
sing schoengesp, een gordijnring, twee zeven-
tiende-eeuwse duiten (waarvan één van de stad 
Utrecht), een vroeg-twintigste-eeuwse broche 
met email-bloemversiering, restanten van een 
loden olifant, een negentiende- of vroeg-twin-
tigste-eeuws accijnsloodje, een fragment van 
een tinnen kandelaar, een negentiende-eeuwse 
halve cent, meubelbeslag, een loden wieltje van 
een speelgoed trein en een voet van een tinnen 
bekertje. Het merendeel van de negentiende- en 
twintigste-eeuwse metalen voorwerpen werd 
aangetroffen direct langs de Hogeweide, terwijl 
de zestiende- en zeventiende-eeuwse voorwer-
pen grotendeels direct ten zuiden van het per-
ceel met de onlangs gesloopte huisjes werden 
gevonden.  

6.3 Overig

De bouwfragmenten 
Vier van de 38 vondstnummers bevatten één of 
meerdere bouwfragmenten. Hiervan zijn twee 
vondstnummers afkomstig uit de veertiende-/
vijftiende-eeuwse greppel uit sleuf 1. De bouw-
fragmenten uit deze greppel bestaan uit twee 
fragmenten van twee afzonderlijke vloertegels, 
twee fragmenten van twee kloostermoppen en 
een fragment basaltsteen. Eén van de vloerte-
gels heeft een gele glazuur van goede kwaliteit 
en moet geplaatst worden in de eerste helft van 
de veertiende eeuw. De tweede vloertegel is on-
geglazuurd, maar vertoont in zijn afwerking 
een zelfde hoge kwaliteit. Dergelijke vloertegels 
duiden op een gebouw met een hoge sociale sta-



  26 | Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hogeweide - januari 2005 

tus en worden zodoende normaliter eerder in 
verband gebracht met een klooster of woontoren 
dan met een in steen opgetrokken boerderij. De 
twee kloostermopfragmenten uit deze greppel 
dateren uit de veertiende of vijftiende eeuw. Eén 
fragment heeft, gezien het ontbreken van enige 
mortelresten, waarschijnlijk nooit onderdeel 
van een muur uitgemaakt, maar werd mogelijk 
gebruikt bij de aanleg van een vloer. Het derde 
vondstnummer met een fragment bouwmate-
riaal betreft de aanlegvondsten van sleuf 3. In 
deze sleuf werd een vloertegel aangetroffen, die 
waarschijnlijk in de zestiende eeuw gedateerd 
moet worden en - gezien het ontbreken van zes-
tiende-eeuwse sporen op het onderzochte per-
ceel - bij toeval aanwezig zal zijn geweest. Het 
laatste bouwfragment is een kloostermop, die 
werd aangetroffen tussen het puin van de recen-
telijk gesloopte, vroeg-twintigste-eeuwse hui-
zen op de plek van sleuf 8 en 9. De kloostermop 
meet 29x14x6,5 cm en moet eveneens gedateerd 
worden in de veertiende of vijftiende eeuw. Het 
is goed mogelijk dat deze kloostermop afkom-
stig is van het onderzochte perceel. Mogelijk 

waren er ten tijde van de bouw van deze huizen 
nog restanten van het middeleeuwse muur- of 
funderingswerk zichtbaar. 

Glas 
Slechts één vondstnummer bevat een glasfrag-
ment. Het betreft hier de aanlegvondsten van 
sleuf 4 en het fragment bestaat uit een bodem 
van een achttiende-eeuwse buikfles. Gezien de 
late datering kan dit fragment niet in verband 
gebracht worden met de laatmiddeleeuwse spo-
ren op dit perceel. 

Bot 
Uit twee sporen is dierlijk botmateriaal afkom-
stig. In de veertiende-/vijftiende-eeuwse grep-
pel in sleuf 1 werden delen van een koeienskelet 
aangetroffen. Hiervan werden de best gecon-
serveerde botten geborgen en meegenomen. Het 
andere spoor met botmateriaal is de dertiende-
eeuwse kuil met houtskoolrijke vulling in sleuf 
6. Hierin werden tevens enkele kleine fragmen-
ten verbrand bot aangetroffen.   
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7 Conclusies en aanbeve-
lingen

7.1 Conclusies
Het proefonderzoek heeft een deel van de ver-
moedens van de RAAP-onderzoekers bevestigd, 
maar heeft vooral voor wat betreft de datering 
van de archeologische sporen een heel nieuw 
licht op de zaak geworpen. Er werd geen enkele 
aanwijzing gevonden dat er op het onderzochte 
terrein overblijfselen uit de IJzertijd/Romeinse 
tijd en de vroege Middeleeuwen aanwezig zijn, 
zoals aanvankelijk werd vermoed. Het grootste 
deel van de sporen blijkt te behoren tot de elfde/
twaalfde en dertiende eeuw, waarbij de laatste 
van deze drie eeuwen relatief spaarzaam verte-
genwoordigd is. Het is zeer aannemelijk dat er 
op het onderzochte perceel sprake is van een 
noordelijke uitloper van het elfde- tot dertien-
de-eeuwse bewoningslint, dat zich ten zuiden 
van de boerderij De Hoef langs de Hogeweide 
uitstrekt. De aanwezigheid van paalkuilen lijkt 
te betekenen dat er enkele gebouwen hebben 
gestaan. Het ontbreken van een grote hoeveel-
heid bewoningsafval of een sterk vervuilde 
cultuurlaag zou kunnen duiden op een ligging 
van het perceel langs de rand van het bewoonde 
areaal, wat overeenkomt met de vermoede lig-
ging aan de uiterste noordzijde van het bewo-
ningslint. Mogelijk moeten de paalkuilen wor-
den toegeschreven aan bijgebouwen als schuren 
of spiekers. De vondst van de dertiende-eeuwse 
bisschopsmuntjes, de Limoges-gesp en een 
dertiende-eeuwse afvalkuil met houtskool en 
verbrand bot doet vermoeden dat de kern van 
de bewoning in deze eeuw minder ver van het 
onderzoeksterrein was gesitueerd dan in de 
eeuwen daarvoor. De geringe hoeveelheid der-
tiende-eeuwse sporen lijkt dit echter weer tegen 
te spreken.  

Op basis van de aangetroffen vloertegels kan 
worden verondersteld dat vanaf de eerste helft 
van de veertiende eeuw een in steen opgetrok-
ken gebouw heeft bestaan. Vanwege de goede 
kwaliteit van de tegels moet daarbij worden ge-
dacht aan een gebouw met een - voor die peri-
ode - meer dan gemiddelde luxe. Vooralsnog is 
niet duidelijk of dat deze steenbouw een directe 
opvolger is van een dertiende-eeuwse houten 
voorloper. De dertiende-eeuwse Limoges-gesp 
duidt echter al op een meer dan gemiddelde rijk-
dom in deze voorafgaande eeuw. Op basis van 
het aardewerk kan worden geconcludeerd dat 
de bewoning op deze plek na het eerste kwart 
van de vijftiende eeuw ophield te bestaan. Voor-
alsnog is het niet mogelijk een direct verband 
te leggen tussen de aangetroffen sporen en de 

ligging van het onderzochte perceel binnen de 
grenzen van kapittelgrondgebied (zie §2.2). Toch 
zal het niet toevallig zijn dat het tweede voor-
beeld van veertiende-eeuwse steenbouw binnen 
de grenzen van de Utrechtse stadsvrijheid dat 
tot nu toe is ontdekt in Leidsche Rijn, op kapit-
telgrondgebied lag. Daarnaast is het tevens sug-
gestief dat de enige Limoges-gesp die tot nu toe 
in Nederland is gevonden, afkomstig is van een 
boerderijerf in kapittelbezit (Groothedde 1996). 
Voorwerpen uit Limoges werden altijd al in eer-
ste instantie in verband gebracht met kerken en 
geestelijken. Het verband tussen de aangetrof-
fen bewoningssporen en de drie Utrechtse ka-
pittels kan vooralsnog niet verklaren waarom de 
bewoning na het eerste kwart van de vijftiende 
eeuw lijkt op te houden.

7.2 Aanbevelingen
De aangetroffen archeologische sporen zijn be-
langrijk genoeg om vóór de werkzaamheden in 
verband met de verlegging van de A2 een defi-
nitieve opgraving uit te voeren. Het te onderzoe-
ken terrein heeft een noord-zuid lengte van 120 
m en strekt zich uit tot ca. 60 m ten westen van 
de bermsloot langs de Hogeweide. Zodoende be-
draagt de grootte van het op te graven terrein ca. 
0,72 ha. Gezien de vaak moeilijk leesbare eer-
ste vlakken lijkt het niet onwaarschijnlijk dat 
in een groot deel van het terrein twee vlakken 
moeten worden aangelegd.

Het is vooral de veertiende-/vijftiende-eeuwse 
bewoning die met de meeste vragen is omgeven. 
Hebben we van doen met een in de historische 
bronnen onvermelde woontoren of in steen op-
getrokken boerderij? Mogelijk kunnen er ergens 
op het terrein nog funderingsresten of uitbraak-
sleuven worden aangetroffen. Vooralsnog is niet 
duidelijk of er ook op het perceel ten zuiden van 
boerderij De Hoef sporen uit deze periode te ver-
wachten zijn. Daarnaast is het belangrijk enkele 
profielen te bestuderen. Een oost-west georiën-
teerd profiel moet licht werpen op de relatie tus-
sen de bewoning en de zandrug of zandkop aan 
de westzijde van het perceel. Daarnaast moet een 
noord-zuid georiënteerd profiel aan de noord-
zijde van het perceel meer duidelijkheid ver-
schaffen omtrent de vermeende (crevasse)geul. 
Aangezien er echter enkele elfde- tot dertiende-
eeuwse sporen werden aangetroffen op de plek 
waar RAAP de geul situeert, mag ervan worden 
uitgegaan dat de eventuele geul aanzienlijker 
ouder is dan de bewoning en er zodoende geen 
directe relatie tot heeft. 

Voor de elfde tot dertiende eeuw geldt dat de te 
verwachten hoeveelheid cultureel vondstma-
teriaal niet erg groot zal zijn. Het is echter wel 
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belangrijk dat tijdens de opgraving consequent 
met de metaaldetector wordt gezocht. De vondst 
van twee van de drie bisschopsmuntjes tame-
lijk dicht onder het huidige maaiveld betekent 
dat daarbij ook de bouwvoor niet over het hoofd 
gezien moet worden. Mogelijk vormt de vondst 
van deze drie muntjes zo dicht bij elkaar een 
voorbode voor een nog omvangrijkere munt-
vondst wanneer het gehele perceel wordt onder-
zocht. Een dergelijk detectoronderzoek van de 
bouwvoor zal bovendien een grote hoeveelheid 
postmiddeleeuwse metalen voorwerpen aan het 
licht brengen. De hoeveelheid te verwachten 

botmateriaal zal daarentegen niet erg groot zijn, 
mogelijk met een uitzondering voor de veertien-
de/vijftiende eeuw. Gezien het feit dat er tijdens 
het proefonderzoek nagenoeg geen sporen zijn 
afgewerkt en er zodoende geen botanische mon-
sters genomen konden worden, valt er over de 
te verwachten botanische component weinig te 
voorspellen. Het lijkt echter aannemelijk dat er 
voldoende archeologische sporen zullen wor-
den aangetroffen die mogelijk zinvolle botani-
sche monsters kunnen opleveren. Daarbij moet 
gedacht worden aan diepe kuilen, greppels en 
vooral waterputten.      
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Vondsten en documentatie

De veldtekeningen en de overige administratie 
van het proefonderzoek zijn in het bezit van de 
Sectie Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht 
en bevinden zich tijdelijk in de archeologische 
dependance in Leidsche Rijn, ’t Zand 4a te 
Utrecht. Te zijner tijd zullen deze worden over-
gebracht naar het pand aan de Zwaansteeg 11 
te Utrecht. De metaalvondsten zijn opgeslagen 
in het pand aan de Zwaansteeg. Al het overige 
vondstmateriaal is tijdelijk opgeslagen in de de-
pendance aan ’t Zand 4a (Utrecht), maar zal te 
zijner tijd worden overgebracht naar het centrale 
archeologische depot van de gemeente Utrecht, 
gevestigd in Fort Rhijnauwen, Rhijnauwensel-
aan 3 te Bunnik.
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