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Samenvatting

Ten westen van Utrecht wordt sinds enkele ja-
ren gewerkt aan de realisatie van de grootste 
VINEX-locatie van Nederland, Leidsche Rijn. 
Het gebied ligt grotendeels op de stroomrug van 
de tot in de twaalfde eeuw functionerende Oude 
Rijn en bevat vele archeologische overblijfselen 
uit diverse perioden. In de eerste eeuwen na het 
begin van de jaartelling vormde de Oude Rijn 
een deel van de noordgrens van het Romeinse 
Rijk, als gevolg waarvan vele Romeinse bewo-
ningssporen in het gebied te vinden zijn. Ook 
in de Middeleeuwen vervulde de rivier een be-
langrijke rol bij de indeling en het gebruik van 
het landschap en op de oevers ervan ontston-
den vele nederzettingen. Zelfs na het verlanden 
van de rivier vormden de zanderige oevers een 
geliefde vestigingsplaats, met name in de der-
tiende en veertiende eeuw in trek bij de bouwers 
van omgrachte stenen woontorens of gelijksoor-
tige complexen.

In 1998 werden door medewerkers van de Sec-
tie Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht 
tijdens een archeologische proefonderzoek de 
bedding van de Oude Rijn en sporen uit de volle 
en late Middeleeuwen ontdekt op een perceel 
direct ten noorden van de Groenedijk. Twee 
latere proefonderzoeken toonden de aanwezig-
heid van sporen aan op de percelen ten westen 
en oosten hiervan. Van 1999 tot en met 2003 
werden de drie percelen in vier afzonderlijke 
campagnes opgegraven. Op de linkeroever van 
de Oude Rijn bleek een twaalfde-eeuwse ne-
derzetting gesitueerd te zijn. Op de rechteroe-
ver werd een veertiende-/vijftiende-eeuwse ne-
derzetting aantroffen, gelegen langs een rivier 
die op dat moment reeds was verland. Tussen 
beide nederzettingen lijkt geen verband te zijn 
geweest. In Wonen aan het water (deel I) (Van 
der Kamp 2006) is de twaalfde-eeuwse neder-
zetting (inclusief de bedding van de Oude Rijn) 
besproken. In dit Wonen aan het water (deel II) 
zal de bewoning uit de periode 1325-1425 op de 
rechteroever aan bod komen.

Nadat rond 1180 na Chr. de bewoning op de lin-
keroever definitief ten einde kwam, was het zo’n 
anderhalve eeuw rustig langs dit deel van de in-
middels grotendeels verlandde restgeul. Rond 
1325 ontstond opnieuw bewoning, ditmaal op 
de voormalige rechteroever van de rivier. Een 
uit kloostermop opgetrokken gebouw verrees, 
gesitueerd vlak ten oosten van de voormalige 
geul. Dicht rond het huis lijkt in de beginperi-
ode (ca. 1325-1355) een sloot gelopen te hebben. 
Uit onder andere de aangetroffen bouwmateri-
alen (zoals geglazuurde daktegels, plavuizen 

en kloostermoppen met roodgeverfd stucwerk) 
spreekt een grote mate van luxe. Een hooiberg, 
een waterput en zeven diepe kuilen zijn toege-
schreven aan deze eerste periode. Rond 1355 
werd rond het huis een gracht gegraven. Als 
uitgangspunt hiervoor diende de depressie, die 
de restgeul van de Oude Rijn in het landschap 
had achtergelaten. Het omgrachte terrein was 
driehoekig van vorm en had een oppervlakte 
van ca. 3.000 m², inclusief het aan de noordzijde 
afgescheiden voorhof. De hooiberg uit de eerste 
periode kwam op dit voorhof te liggen. Gedu-
rende de tweede periode (ca. 1355-1400) werd 
deze hooiberg vervangen door een nieuwe, min 
of meer op dezelfde plek gelegen. In de derde 
en laatste bewoningsfase (ca. 1400-1425) veran-
derde er niet veel aan de lay-out van het neder-
zettingsterrein. Wel werd een nieuwe hooiberg 
gebouwd op het voorhof. Bovendien werd door 
middel van een kromme greppel een deel van 
het voorhof afgescheiden van de rest. Op dit 
deel werden drie merkwaardige kuilen aan-
getroffen, waarvan één was voorzien van een 
bekleding van gestapelde kloostermoppen. Mo-
gelijk dienden de kuilen voor het opslaan van 
agrarische gewassen. Rond 1425 kwam de be-
woning ten einde en werd het huis vermoedelijk 
tot op de laatste steen afgebroken. Daartoe werd 
een zeer grote kuil gegraven met een maximale 
diepte van 1,8 m. De kloostermoppen werden 
ter plekke schoon gebikt voor hergebruik. De 
onbruikbare kloostermopfragmenten en de af-
gebikte mortel werden gedumpt in de grachten 
en de kuil. Deze bleven vervolgens open liggen 
tot in de vroege zestiende eeuw.

Het stenen huis wijkt op een aantal cruciale 
punten af van de vele overige ridderhofsteden 
in Leidsche Rijn. Allereerst ligt het net binnen 
de Utrechtse stadsvrijheid, terwijl alle andere 
ridderhofsteden daar buiten liggen. Ten tweede 
bestond het huis maar zeer kort en wordt het 
als gevolg nergens in de historische bronnen 
vermeld of afgebeeld op kaarten. De andere rid-
derhofsteden kenden vaak een bestaansduur 
van vier of vijf eeuwen en worden regelmatig 
vermeld of afgebeeld. Ten derde gaan alle woon-
torens en stenen kamers in Leidsche Rijn ver-
gezeld van een boerderij, die het belangrijkste 
woon- en werkvertrek vormt. Op het omgrachte 
perceel langs de Groenedijk hebben wel hooi-
bergen gestaan, maar een boerderij is er waar-
schijnlijk niet geweest.

Het is opvallend dat het stenen huis wordt ge-
bouwd rond de tijd dat de stad Utrecht op grote 
schaal stukken grond in de Hoge Weide op-
koopt en wordt afgebroken rond de tijd dat deze 
de grond weer in de uitverkoop doet, zo’n 100 
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jaar later. Vormde het huis de residentie van 
een weigraaf, de functionaris die door de stad 
werd aangesteld om de pachters van de grond te 
controleren in het vervullen van hun verplich-
tingen en tevens allerlei accijnzen, heffingen 
en boetes te innen? De strategische ligging van 
het omgrachte complex - op het punt waar de 
Groenedijk en de grens van de Utrechtse stads-
vrijheid elkaar raakten - lijkt in dit opzicht een 
logische vestigingskeus. Anderzijds kan niet 
worden voorbij gegaan aan het feit dat het ste-

nen huis was gelegen in het gebied ten westen 
van de weg de Hogeweide. Dit gebied was in de 
late Middeleeuwen in bezit van drie Utrechtse 
kapittels. Alhoewel de kapitteluithoven waar-
schijnlijk waren gelegen langs de Hogeweide, 
kan vooralsnog toch niet worden uitgesloten 
dat ook het omgrachte huis langs de Groenedijk 
door één van de kapittels werd gebouwd. Mo-
gelijk kan onderzoek van de historische bron-
nen hierover in de toekomst meer duidelijkheid 
verschaffen.
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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 grondge-
bied van de gemeenten Utrecht en Vleuten-De 
Meern. Op 1 januari 2001 zijn beide gemeenten 
samengevoegd tot gemeente Utrecht.

1.1  De archeologische inventarisatie uit 
1993
In het gebied van de VINEX-locatie Leidsche 
Rijn, grotendeels gelegen op de stroomrug van 
de Oude Rijn, liggen diverse van oudsher be-
kende archeologische monumenten, waaronder 
een Romeins castellum en diverse laatmiddel-
eeuwse kasteelterreinen en ridderhofsteden. 
Vanwege de bouwplannen ontstond begin jaren 
‘90 behoefte aan een gedetailleerder inzicht in 
de aanwezigheid van archeologische vind-
plaatsen in dit gebied met hoge archeologische 
verwachting. Vandaar dat Stichting RAAP (Re-
gionaal Archeologisch Archiverings Project) 
in 1992 en 1993 in opdracht van de Archeolo-
gische Werkgemeenschap Nederland een uit-
gebreide archeologische inventarisatie in het 
gebied tussen Utrecht en Harmelen heeft uitge-
voerd (Haarhuis en Graafstal 1993). Het onder-
zoek toonde aan dat in Leidsche Rijn veel meer 
belangrijke archeologische overblijfselen aan-
wezig waren dan tot op dat moment werd aan-
genomen. Op basis van de eerste Aanvullende 
Archeologische Inventarisatie werden in totaal 
60 terreinen geselecteerd voor een waarderend 
vervolgonderzoek. Uiteindelijk bleken hiervan 
36 terreinen in aanmerking te komen voor be-
paalde beheersmaatregelen, waarvan een deel 
inmiddels is opgenomen in de dertien tot arche-
ologisch monument verklaarde terreinen. De tij-
dens de inventarisatie geselecteerde archeolo-
gische vindplaatsen beslaan de periode van de 
late Bronstijd tot en met de late Middeleeuwen, 
maar vertonen een duidelijke concentratie in de 
periode late IJzertijd/Romeinse tijd.

De RAAP-inventarisatie vormt de basis van 
waaruit sinds het begin van de bouw van Leid-
sche Rijn het archeologische bodemarchief is 
benaderd. De hoeveelheid aan archeologische 
vindplaatsen van de inventarisatie is uitgebreid 
door middel van een gecombineerd fysisch-ge-
ografisch en archeologisch boorprogramma 
en diverse uitgebreide proefsleufcampagnes. 
Daarnaast zijn enkele archeologische plekken 
aangetroffen tijdens de aanleg van wegen en ri-

oleringen. Dit alles leidde tot de ontdekking van 
diverse archeologische vindplaatsen, die tijdens 
de campagne in 1993 niet waren opgemerkt. De 
vondst van de Romeinse weg ten zuidwesten 
van het castellum in De Meern in september 
1997 is daarvan een belangrijk voorbeeld.

1.2  De diverse archeologische onder-
zoeken langs de Groenedijk
Tussen maart 1999 en mei 2003 heeft de Sectie 
Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht in to-
taal twee archeologische proefonderzoeken en 
vier opgravingen uitgevoerd langs de Groene-
dijk (afb. 1, 2 en 3). Deze zes onderzoeken lagen 
verspreid over drie aan elkaar grenzende perce-
len, gesitueerd binnen de grenzen van Parkwijk-
zuid, één van de deelgebieden van Leidsche 
Rijn. De percelen liggen direct ten noorden van 
de Groenedijk, een weg die van oorsprong waar-
schijnlijk uit de late Middeleeuwen dateert. Op 
het oostelijke perceel staat een uit 1958 dateren-
de boerderij met bijgebouwen (Groenedijk 46). 
Het middelste perceel bestond bij aanvang van 
het onderzoek uit een boomgaard en grasland. 
Op het westelijke en tevens grootste perceel 
stond tot in 1998 een grote kas. Na de sloop hier-
van werd het perceel veranderd in grasland. Het 
noordelijk deel hiervan viel binnen de grenzen 
van het Prinses Amaliapark, één van de dertien-
de beschermde archeologische monumenten in 
Leidsche Rijn. Dit monument herbergt archeolo-
gische sporen uit de late IJzertijd en/of Romein-
se periode en strekt zich uit over een lengte van 
ca. 600 bij 150 m. Reeds vóór aanvang van de 
diverse archeologische onderzoeken op de drie 
percelen langs de Groenedijk was bekend dat de 
twaalfde-eeuwse restgeul van de Oude Rijn zich 
op het middelste en westelijke perceel bevond. 
De geul ligt over een afstand van enkele honder-
den meters gedeeltelijk onder de Groenedijk. Ter 
hoogte van het oostelijke van de drie percelen 
buigt de geul naar het noorden om vervolgens 
met een bocht over het middelste perceel naar 
het westelijke te lopen.

Proefonderzoek LR5
Al vóór maart 1999 was het middelste perceel 
langs de Groenedijk reeds in beeld gekomen als 
archeologische vindplaats. Van 10 augustus tot 
en met 21 september 1998 werd in Parkwijk-zuid 
een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd 
(LR5), bestaande uit 21 proefsleuven met een to-
tale lengte van ca. 3 km. In de laatste proefsleuf, 
gelegen op het middelste van de hierboven ver-
melde percelen, werden sporen aangetroffen uit 
de twaalfde en veertiende/vijftiende eeuw. Het 
opvallendste spoor was een ca. 7 m brede gracht 
met een aanzienlijke hoeveelheid kloostermop-
puin. De gedachte ging al gauw uit naar een ver-
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sterkte buitenplaats cq. boerderij, waarvan er 
reeds zoveel bekend zijn in dit gebied ten wes-
ten van Utrecht. De aard van de twaalfde-eeuw-
se sporen was op dat moment niet duidelijk.

De proefonderzoeken en opgravingen LR9, LR13, 
LR17, LR18-I, LR18-II en LR40
Het eerste proefonderzoek had betrekking op 
het westelijk perceel langs de Groendedijk 
(LR9). Dit onderzoek werd uitgevoerd in maart 
1999. Vanwege de vondst van de twaalfde- en 
vijftiende-eeuwse sporen op het middelste per-
ceel tijdens LR5, werd een proefonderzoek op 
het westelijke perceel zinvol geacht. Bovendien 
werd op basis van een archeologisch booronder-
zoek op dit perceel de aanwezigheid van arche-
ologische sporen vermoed. De vier proefsleuven 
van LR9 bevatten diverse goed geconserveerde 
twaalfde-eeuwse sporen. Deze leken zich uit te 
strekken over nagenoeg het gehele perceel, met 
uitzondering van de westelijke rand. Wel was 
de spoordichtheid aan de zuidkant aanzien-
lijk kleiner dan in het midden en noorden van 
het perceel. Sporen uit de veertiende/vijftiende 
eeuw werden tijdens dit proefonderzoek niet 
aangetroffen.

Vervolgens werd van 9 september tot en met 11 
november 1999 een opgraving uitgevoerd op het 
middelste perceel (LR13). De geul van de Oude 

Rijn liep van zuidoost naar noordwest door het 
opgravingsterrein. Ten oosten van de rivier wer-
den vele sporen uit de periode ca. 1325-1425 aan-
getroffen. De verlanding van de geul moet zijn 
begonnen rond 1125 en tegen het einde van de 
twaalfde eeuw was de Oude Rijn voor het groot-
ste deel dichtgeslibd. Waarschijnlijk was de geul 
rond 1325 nog wel zichtbaar als een depressie in 
het landschap. Rond deze periode werd direct 
ten oosten van deze depressie een stenen huis 
gebouwd. Zowel het huis als het voorhof waren 
voorzien van een omgrachting. Bij het graven 
hiervan werd gebruik gemaakt van de depressie 
van de geul. Tijdens LR13 werd het voorhof met 
bijbehorende grachten opgegraven. De kern van 
de bewoning bevond zich op het meest ooste-
lijke van de drie percelen. Tijdens LR13 werden 
in de zuidwesthoek van het opgravingsterrein 
- d.w.z. ten westen van de Oude Rijn - diverse 
twaalfde-eeuwse sporen aangetroffen.

Van februari tot en met augustus 2000 werd 
in een nieuwe opgravingscampagne het groot-
ste deel van het westelijke perceel onderzocht 
(LR17). Ditmaal bleek het merendeel van de ar-
cheologische sporen te dateren uit de twaalfde 
eeuw. Zo werden onder meer een boerderijerf 
met woonstalhuis, erfgreppels, waterputten, 
vele hooibergen en vele kuilen opgegraven. Ten 
tijde van deze nederzetting was de Oude Rijn 

Afb. 2
Luchtfoto van het 
opgravingsgebied en de 
omgeving, gemaakt op 
19 mei 1998 (noorden 
bovenaan de foto). 
Op de voorgrond 
wordt gebouwd aan 
Langerak, één van de 
eerste deelgebieden 
van Leidsche Rijn. De 
bouwwerkzaamheden 
worden aan de 
noordzijde begrensd 
door de Groenedijk, die 
enigszins slingerend 
van oost naar west door 
de foto loopt. Kort nadat 
deze foto werd gemaakt 
is de grote kas links 
op de foto gesloopt. Op 
dit perceel werd het 
proefonderzoek LR9 en 
de opgravingen LR17 
en LR40 uitgevoerd. 
Op het L-vormige 
weiland tussen de kas 
en de boerderij aan 
de Groenedijk vond 
opgraving LR13 plaats. 
Rondom deze boerderij 
en onder de later 
gesloopte bijgebouwen 
daarvan werden het 
proefonderzoek LR18-I 
en de opgraving LR18-II 
uitgevoerd.
(Bron: Fotodienst 
gemeente Utrecht)
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nog aanwezig, al was deze reeds aan het verlan-
den. In de vulling van de rivier kwam een grote 
hoeveelheid huishoudelijk afval van de twaalf-
de-eeuwse nederzetting tevoorschijn. De noord-
zijde van de nederzetting kwam niet in beeld, 
omdat zich hier het beschermde archeologische 
monument bevindt. Tijdens de opgraving LR17 
werd tevens een kleine hoeveelheid sporen uit 
de periode 1325-1425 aangetroffen, waarvan 
een lange greppel de belangrijkste was.

Tijdens de opgraving LR13 werd geconcludeerd 
dat de kern van de veertiende-/vijftiende-eeuw-
se bewoning op het oostelijke perceel gesitueerd 
moet zijn geweest. Alvorens op dit perceel een 
proefonderzoek uitgevoerd kon worden, dien-
den de stallen van de boerderij aan de Groene-
dijk nr. 46 te worden gesloopt. Dit gebeurde in 
januari 2001, waarna van 19 tot en met 23 febru-
ari van dat jaar een proefonderzoek plaatsvond 
op het oostelijke perceel (LR18-I). In de tien 

proefsleuven van dit onderzoek werden diverse 
veertiende-/vijftiende-eeuwse sporen aangetrof-
fen, waaronder een gracht. Van 17 april tot en 
met 7 mei 2001 volgde de definitieve opgraving 
van dit deel van de nederzetting (LR18-II). Het 
belangrijkste spoor was de gracht rond het ste-
nen huis. Van het huis zelf restte slechts een 
grote concentratie puin, die bovendien groten-
deels schuil ging onder het woongedeelte van de 
huidige boerderij. Aangezien deze boerderij niet 
zal worden gesloopt, kon hier geen onderzoek 
worden gedaan.

In juni 2001 werden vier kleine proefsleuven 
gegraven direct ten noorden van het opgra-
vingsterrein van LR13. De reden hiertoe was 
een greppel uit de periode 1325-1425, die tijdens 
LR17 werd aangetroffen. Twee aardewerkcon-
centraties in de vulling van deze greppel deden 
vermoeden dat op deze plek ten noorden van het 
omgrachte voorhof mogelijk bewoning was ge-

Afb. 3
Overzicht van 
de uitgevoerde 
proefonderzoeken en 
opgravingen op de drie 
percelen ten noorden 
van de Groenedijk. De 
sleuf van LR5 werd als 
eerste aangelegd en 
bevatte twaalfde- en 
veertiende-/vijftiende-
eeuwse sporen. 
Uiteindelijk leidde 
deze proefsleuf tot 
de ontdekking van 
een twaalfde-eeuwse 
nederzetting op de 
linkeroever en een 
veertiende-/vijftiende-
eeuws omgracht huis op 
de rechteroever van de 
Oude Rijn.

Legenda

LR5

LR9

LR13

LR17

LR18-I / LR18-II

LR40

Lege zoeksleuven

Bestaande bebouwing

46

36

Prinses Amaliapark

GROENEDIJK

Restgeul Oude Rijnmeters

0 25 50
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weest in de veertiende eeuw. Dat bleek niet het 
geval te zijn. Aangezien in deze sleuven niet één 
archeologisch spoor werd aangetroffen, hebben 
zij geen eigen opgravingscode gekregen.

Het laatste onderzoek op de drie percelen langs 
de Groenedijk werd uitgevoerd in april en mei 
2003 (LR40). Het opgravingsterrein lag ten noor-
den van LR17. Onderdeel van het stedenbouw-
kundige plan van Parkwijk-zuid is de aanleg van 
een grote waterpartij. Deze komt grotendeels te 
liggen op de plek van de twaalfde-eeuwse bed-
ding van de Oude Rijn. Ook het deel van deze 
bedding binnen de grenzen van het Prinses 
Amaliapark zal worden uitgegraven. Tijdens 
LR17 was gebleken dat het twaalfde-eeuwse be-
woningsareaal zich aan de noordzijde uitstrekte 
tot in dit park. Bovendien bleek dat de geul ter 
hoogte van de nederzetting een grote hoeveel-
heid afval bevatte. De combinatie van deze twee 
gegevens leidde tot de conclusie dat de geul bin-
nen de grenzen van het Prinses Amaliapark ook 
een grote hoeveelheid nederzettingsafval zou 
kunnen bevatten. Daarom werd dit deel van 
de geul vóór de aanleg van toekomstige water-
partij archeologisch onderzocht. De waterpartij 
zal bovendien op één punt breder zijn dan de 
twaalfde-eeuwse rivier. Daarom diende tijdens 
LR40 tevens een kleine deel van het nederzet-
tingsareaal opgegraven te worden. Uiteindelijk 
werd echter slechts een kleine hoeveelheid 
twaalfde-eeuwse sporen aangetroffen. Vermoe-
delijk bevindt de opgegraven zone zich in de 
periferie van de twaalfde-eeuwse nederzetting. 
Wel werd een klein deel van de veertiende-/vijf-
tiende-eeuwse greppel opgegraven, waarvan het 
overige deel reeds tijdens LR13 en LR17 was on-
derzocht.

De zes archeologische onderzoeken op de drie 
percelen langs de Groenedijk hebben betrek-
king op twee afzonderlijke nederzettingen. Een 
periode van waarschijnlijk ca. 150 jaar scheidt 
de beide bewoningsfasen. Op geen enkele ma-
nier werd een direct verband tussen de twaalf-
de-eeuwse nederzetting en de bouw van het 
omgrachte stenen huis rond 1325 na Chr. aan-
getoond. Daarom is besloten de resultaten van 
de zes onderzoeken op archeologische gronden 
op te splitsen in twee delen. In deel I van Wo-
nen aan het water (Van der Kamp 2006) is de 
twaalfde-eeuwse nederzetting op de linkeroe-
ver van de Oude Rijn besproken. In deel II van 
Wonen aan het water wordt het omgrachte huis 
in de binnenbocht van de toen dichtgeslibde 
Oude Rijn behandeld. De veertiende-/vijftien-
de-eeuwse sporen strekken zich uit over de on-
derzoeken LR13, LR17, LR18-I, LR18-II en LR40. 
Tijdens de onderzoeken LR17 en LR40 was de 

hoeveelheid veertiende-/vijftiende-eeuwse spo-
ren echter zeer beperkt en lag de nadruk op 
de twaalfde-eeuwse nederzetting. Vandaar dat 
beide onderzoeken in dit rapport niet specifiek 
zullen worden besproken.

1.3  Personeel
Het veldwerk van het proefonderzoek en de twee 
opgravingen werd vanuit de Sectie Cultuurhis-
torie van de gemeente Utrecht voorbereid door 
H. Wynia. Deze nam bovendien met R. van de 
Mark, E. Schorn en G. Busé het veldwerk van 
het eerdere proefonderzoek LR5 voor zijn re-
kening. De opgravingsploeg van LR13 bestond 
uit vier personen, te weten J. van der Kamp, S. 
Mooren, M. Hendriksen en C. van der Linde. 
Het proefonderzoek (LR 18-I) werd uitgevoerd 
door J. van der Kamp en M. Hendriksen. De op-
graving LR18-II werd uitgevoerd door J. van der 
Kamp, M. Hendriksen en C. van der Linde. Tij-
dens alle onderzoeken lag de opgravingsleiding 
in handen van J. van der Kamp. Tijdens de drie 
onderzoeken werd de kraan met schaafbak gele-
verd door firma Agterberg (De Bilt).

De technische uitwerking van het proefonder-
zoek en beide opgravingen is uitgevoerd door J. 
van der Kamp, C. van der Linde, M. Hendriksen 
en S. Mooren. M. Hendriksen legde zich toe op 
de conservering, restauratie en documentatie 
van een deel van de metalen voorwerpen. De 
zes archeologische onderzoeken langs de Groe-
nedijk leverden een grote hoeveelheid metalen 
voorwerpen op, namelijk zo’n 2800 stuks. Het 
merendeel hiervan dateert uit de twaalfde eeuw 
en is afkomstig uit de vulling van de restgeul. 
De hoeveelheid veertiende-/vijftiende-eeuwse 
metalen voorwerpen is echter ook aanzienlijk. 
Vandaar dat de belangrijkste metaalvondsten 
van beide nederzettingen in catalogusvorm zijn 
gepubliceerd (Hendriksen 2004). Deze basisrap-
portage is van de hand van J. van der Kamp en 
werd van commentaar voorzien door H. Wynia. 
Het merendeel van de hoofdzakelijk veertien-
de-/vijftiende-eeuwse bouwmaterialen van de 
verscheidene onderzoeken is onderzocht door 
bouwhistoricus B. Klück van de Sectie Cultuur-
historie gemeente Utrecht. De studiofoto’s in dit 
rapport zijn gemaakt door H. Lägers. Het hout 
van de verscheidene opgravingen werd bestu-
deerd door P. van Beek van BIAX in Zaandam, 
terwijl de dendrodatering van een waterput 
werd uitgevoerd door RING te Amersfoort. De 
munten van de drie opgravingen zijn gedeter-
mineerd door B.J. van der Veen van het Rijksmu-
seum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden. 
De gemeentelijke Landmeetdienst en Fotodienst 
zorgden voor de nodige ondersteuning tijdens 
de opgraving.
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2  De fysisch-geografische 
en historische context

2.1  Bodemkundige ondergrond
Zoals de naam reeds doet vermoeden, is de 
VINEX-locatie Leidsche Rijn sterk verbonden 
met de Rijn, waarvan ooit de belangrijkste loop 
via het grondgebied van Utrecht en Vleuten-De 
Meern naar het westen liep. Leidsche Rijn ligt 
dan ook grotendeels op de stroomrug van de 
Oude Rijn en voor een kleiner deel in de aan-
grenzende komgebieden (afb. 4). De Oude Rijn 
stroomrug is direct ten westen van Utrecht ca. 
2 km breed, om tussen en Harmelen en Woer-
den te versmallen tot zo’n 1 km. De Oude Rijn 

stroomrug is opgebouwd door een drietal rivier-
systemen, die ten oosten van Utrecht nog duide-
lijk van elkaar te onderscheiden zijn.
In de eerste fase vanaf ca. 4400 voor Chr. is de 
belangrijkste rivierloop van de Rijn vanaf Wijk 
bij Duurstede gesitueerd op de Werkhovense 

stroomrug. De Rijn loopt in deze periode via de 
Werkhovense stroomrug, het huidige Utrecht 
en de Oude Rijn stroomrug naar het westen. Het 
ontstaan van de Oude Rijn stroomrug moet ook 
in deze periode worden geplaatst. De bloeifase 
van het Werkhovense systeem valt tussen 2700 
en 1750 voor Chr. Vanaf 2800 voor Chr. begint 
een periode van sterke rivieractiviteiten, waar-
door ten westen van Utrecht de Oude Rijn een 
zuidelijke zijtak krijgt, de Heldam stroomrug. 
Rond 2250 voor Chr. komt naast het Werkho-
vense systeem de Houtense stroomrug tot leven 
als afvoer van de Rijn.

Vanaf 1750 voor Chr. heeft de Houtense stroom-
rug de belangrijkste afvoertaak van het Werk-

hovense systeem overgenomen. Rond 1150 voor 
Chr. ontstaat naast het Houtense stroomstel-
sel de stroomrug van de Kromme Rijn. Net als 
zijn twee voorgangers heeft ook deze stroom-
rug vanaf Utrecht zijn loop via het stroomstel-
sel van de Oude Rijn. Rond deze tijd maakt de 

Afb. 4
Detail van de 
geomorfogenetische 
kaart Zuid-Utrecht. Alle 
Fs-eenheden behoren 
tot de stroomrug van 
de Oude Rijn: de 
Fk-eenheden vormen 
de komgebieden. 
Het huidige 
onderzoeksgebied 
bevindt zich min of 
meer midden op de 
stroomrug. De afstand 
tot de rand van de 
stroomrug bedraagt 
850 m (zuid) tot 1 
km (noord). De rode 
asterisk geeft de 
opgravingslocatie aan. 
De twaalfde-eeuwse 
restgeul van de Oude 
Rijn is herkenbaar 
als een kronkelende, 
groene lijn. De geul 
volgt over lange afstand 
de (van oorsprong 
laatmiddeleeuwse) 
Groenedijk. Op het punt 
waar de geul afbuigt 
van de Groenedijk, 
lag op de linkeroever 
de twaalfde-eeuwse 
nederzetting en op 
de rechteroever het 
omgrachte huis uit de 
periode ca. 1325-1425
(Bron: Berendsen 1982, 
blad 1)

*
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reeds langer bestaande Vecht een bloeifase door. 
Deze rivier, die vanaf Utrecht naar het noorden 
stroomt, neemt een deel van de waterafvoer van 
het Kromme Rijn stelsel voor zijn rekening. In 
deze laatste eeuwen voor het begin van de jaar-
telling maakt de Heldam een nieuwe bloeifase 
door. Deze fase zou duren tot in de derde of 
vierde eeuw na Chr. en was dus gedurende het 
grootste deel van de Romeinse periode actief. 
Rond 100 voor Chr. was de noordelijke doorvoer 
via de Oude Rijn mogelijk helemaal buiten ge-
bruik en vormde de Heldam de enige doorvoer 
van Utrecht tot aan de omgeving van Harmelen, 
waar deze weer aansloot op de Oude Rijn.

Rond 300 na Chr. zijn de activiteiten van zowel 
de Houtense stroomgordel alsook (waarschijn-
lijk) van de Oude Rijn (inclusief de Heldammer 
stroomrug) grotendeels voorbij. De hoofdafvoer 
van de Rijn loopt nu via de Kromme Rijn en de 
Vecht naar het noorden. Vanaf de vroege Mid-
deleeuwen vindt er weer een beperkte afvoer 
via de Oude Rijn plaats. Waarschijnlijk was de 
Oude Rijn in ieder geval in de late achtste eeuw 
nog over de volle lengte bevaarbaar en was het 
mogelijk om vanaf de Noordzee via Utrecht en 
Dorestad (Wijk bij Duurstede) tot in Duitsland 
te varen. De Oude Rijn, die tussen Utrecht en 
Harmelen nog sterker meandert dan de Kromme 
Rijn, dankt zijn naam mogelijk aan het feit dat 
deze rivier in de Middeleeuwen minder water 
vervoerde en dus slechter bevaarbaar was dan 
de Kromme Rijn. In veel opzichter was deze tak 
van de Rijn ‘ouder’ dan zijn tijdgenoten Kromme 
Rijn en Vecht.

Ondermeer door de afdamming van de Kromme 
Rijn bij Wijk bij Duurstede in het eerste kwart 
van de twaalfde eeuw (mogelijk in 1122 na Chr.) 
valt het doek voor de Oude Rijn. Dit blijkt onder 
meer uit C-14 dateringen van afzettingsmate-
riaal, waaruit naar voren komt, dat er tot vlak 
na het midden van de twaalfde eeuw een rivier 
heeft bestaan in de stroomgordel van de Oude 
Rijn. Op de geomorfogenetische kaart van zuid-
Utrecht is de sterk meanderende restgeul van de 
Oude Rijn duidelijk herkenbaar en vormt min of 
meer de bevroren toestand ten tijde van de vroe-
ge twaalfde eeuw. Tussen Utrecht en Harmelen 
liggen er thans enkele weteringen in deze dicht-
geslibde restgeul. Tussen Harmelen en Woerden 
bevat de stroomrug nog een watervoerende rest-
geul, die nog steeds onder de naam Oude Rijn 
zijn weg vervolgt.

Het huidige opgravingsterrein ligt midden op de 
stroomrug van de Oude Rijn. Op dit punt is deze 
nog zo’n 2 km breed (afb. 4). De noordelijke rand 
van de stroomrug bevindt zich op een afstand 

van ca. 1100 m, de zuidelijke rand op en afstand 
van ca. 900 m van de nederzetting. De hoogte 
van het maaiveld ligt rond de 1,3 tot 1,5 m+NAP. 
Een bocht van de twaalfde-eeuwse restgeul van 
de Oude Rijn ligt op de drie onderzochte per-
celen. De twaalfde-eeuwse nederzetting lag op 
de linkeroever (dus buitenbocht) en moet zijn 
ontstaan op een moment dat de rivier nog volop 
actief was. De veertiende-/vijftiende-eeuwse ne-
derzetting bevond zich op de rechteroever (dus 
binnenbocht) en ontstond meer dan 100 jaar na 
de definitieve verlanding van de rivier.

2.2 Historische achtergrond
De vroegste bewoningssporen in het gebied van 
Leidsche Rijn kwamen aan het licht tijdens de 
inventarisatie in 1993. Enige honderden meters 
ten westen van het latere castellumterrein in De 
Meern werden archeologische sporen en aarde-
werk uit de midden tot late Bronstijd (1800-800 
voor Chr.) gevonden. Uit de daarop volgende 
IJzertijd (800-12 voor Chr.) werden in 1993 twee 
vondstplekken aangetroffen, die inmiddels 
beide zijn beschermd door hun inpassing in het 
zogenaamde Archeologiepark. Afgezien van de 
twee IJzertijd vindplaatsen werden tijdens de 
inventarisatie nog 21 vindplaatsen aangetrof-
fen met handgevormd aardewerk. Het bleek niet 
mogelijk dit met zekerheid aan de IJzertijd of aan 
de Romeinse periode toe te schrijven. Deze 21 
nederzettingsterreinen werden dan ook in een 
aparte categorie ‘late IJzertijd/inheems-Romeins’ 
ondergebracht. Daarentegen konden tijdens de 
inventarisatie slechts zes nederzettingen met 
zekerheid in de Romeinse periode worden ge-
dateerd, waaronder het castellumterrein in De 
Meern. De vroege Middeleeuwen werden ge-
kenmerkt door een algehele bevolkingsterug-
gang en een grotere mate van zelfvoorziening. 
Slechts één van de vondstplekken van de inven-
tarisatie kon aan de Merovingische periode (ca. 
500-750 na Chr.) worden toegeschreven. In 1999 
werd met de opgraving van een deel van een ne-
derzetting uit de vijfde tot en met zevende eeuw 
(LR8) de kennis van dit deel van de Oude Rijn 
stroomrug in het begin van de vroege Middel-
eeuwen aanzienlijk vergroot. Voor wat betreft 
de daarop volgende Karolingische periode (ca. 
750-1000 na Chr.) valt een toename van het aan-
tal vindplaatsen binnen de Leidsche Rijn waar 
te nemen. Tijdens de inventarisatie werden zes 
nederzettingsterreinen toegeschreven aan dit 
laatste deel van de vroege Middeleeuwen, die 
grotendeels in de westelijke helft van Leidsche 
Rijn zijn gesitueerd.

In de vroege Middeleeuwen heeft het natuur-
lijke reliëf van de stroomrug waarschijnlijk 
tot een duidelijke tweedeling in het agrarische 



Wonen aan het water (deel 2) - april 2006 | 13 

landgebruik geleid. Op de hogere delen was het 
bouwland te vinden, terwijl de lagere delen van 
de stroomrug en de aangrenzende komgebieden 
(zoals de Vleuterweide en de Lage Weide) tot ge-
meenschappelijk gebruikte weidegronden wer-
den getransformeerd. Het in domeinen verdeelde 
land was in bezit van de Merovingische konin-
gen, 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 behoeve van de exploita-
tie van de omvangrijke en vaak verspreid lig-
gende bezittingen ontstond in de negende eeuw 
het hofstelsel. Pacht en belasting verschuldigd 
door de horige boeren werden daarbij geïnd in 
de vorm van een deel van de oogst en hand- en 
spandiensten. Centrale hoven vormden daarbij 
het middelpunt van dit agrarische stelsel. Ka-
rakteristiek voor dit hofstelsel is het voorkomen 
van de typische - vaak nog steeds herkenbare - 
grote, onregelmatige blokverkaveling. In het ge-
bied van Leidsche Rijn zijn twee hoven bekend: 
het vermoedelijk in de elfde eeuw ontstane Hof 
van Alendorp en het twaalfde-eeuwse Hof ter 
Weyde van de Johannieters.

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 in voorafgaande perioden. 
Twee hoofdontwikkelingen zijn bepalend voor 
de laatmiddeleeuwse bewoning ten westen van 
Utrecht. Het belangrijkste kenmerk van de be-
woning ten noorden en zuiden van de stroomrug 
zijn de vele nieuwe ontginningen. In de tiende 
en elfde eeuw hadden de bewoners langzaam 
maar zeker alle gronden op de stroomrug in 
cultuur gebracht. Door de bevolkingstoename 
die vanaf de elfde eeuw inzette, ontstond echter 
behoefte aan meer landbouwgrond. Als eerste 
werden de kleine kommen tussen de stroom-
ruggen in cultuur bracht, zoals de Vleuterweide 
tussen de stroomrug van de Oude Rijn en de 
Heldam. De ontginningen werden echter pas op 
grote schaal uitgevoerd nadat de Utrechtse bis-
schop vanaf de elfde eeuw daartoe opdracht gaf. 
Deze zogenaamde cope-ontginningen besloegen 
soms de rand van de stroomrug, maar bestonden 
meestal grotendeels uit de minder toegankelijke 
veengebieden aan beide zijden van de stroom-
ruggen. De nieuwe percelen lagen haaks op een 
natuurlijk of gegraven water, dat zorgde voor de 
nodige afwatering. De bisschop van Utrecht gaf 
grote stukken land in leen aan een leenheer of 
klooster, die op hun beurt een groep kolonisten 
aantrokken, die vervolgens de eigenlijke ontgin-
ning uitvoerden en eigenaar van het land wer-
den. Als tegenprestatie betaalden deze kolonis-
ten de tienden-belasting. De cope-ontginningen 

bestonden uit langgerekte kavels van 1250/1300 
m bij 110/115 m, waarbij de boerderijen veelal 
op de kop van de percelen waren gesitueerd. Ten 
noorden van de Oude Rijn stroomrug liggen de 
cope-ontginningen Lage Weide en Themaat, ter-
wijl ten zuiden daarvan Bijleveld, Veldhuizen 
en Oudenrijn zijn te vinden. Als ontginningsba-
sis hadden deze laatste drie een gegraven water 
op de plaats van de latere Leidsche Rijn. Dit wa-
ter verbond de restgeul van de Oude Rijn direct 
ten westen van Utrecht met diezelfde restgeul 
bij Harmelen.

Het opvallendste kenmerk van de bewoning óp 
de stroomrug van de Oude Rijn was het ont-
staan van vele ridderhofsteden en versterkte 
boerderijen vanaf de twaalfde eeuw. Een ridder-
hofstad was de woonplek van een riddermatige 
en bestond uit een versterkte woning (vaak een 
woontoren) met erf en was meestal voorzien van 
een omgrachting (afb. 5). De eerste kastelen in 
de provincie Utrecht werden gebouwd door de 
Utrechtse bisschop. De bisschoppen, benoemd 
door de keizer van het Duitse Rijk waartoe Ne-
derland in deze periode behoorde, werden name-
lijk steeds nauwer betrokken bij de wereldlijke 
macht. De Duitse keizers zagen zich geconfron-
teerd met een grote bedreiging in de vorm van 
de rijksadel, de machtige families die in bezit 
en aanzien niet veel onderdeden voor de keizer-
lijke familie en zich steeds vaker onafhankelijk 
van de keizer opstelden. Keizer Otto I (936-973) 
begon met een nieuwe politiek, waarbij de kerk 
werd ingeschakeld in het wereldlijk bestuur. De 
door de keizer benoemde bisschoppen, die geen 
dynastie konden stichten, werden benoemd 
tot rijksgraaf, waardoor ze feitelijk werden tot 
ambtenaren die het keizerlijk gezag vertegen-
woordigden in het hun toebedeelde gebied. In 
de elfde eeuw was de Utrechtse bisschop door 
dit zogenaamde Ottoonse stelsel een machtig 
heer geworden over het Nedersticht (globaal de 
huidige provincie Utrecht) en het Oversticht 
(de huidige provincies Overijssel, Drenthe en 
een deel van Groningen). De Utrechtse bisschop 
begon direct de macht van de oudste adellijke 
geslachten te verminderen, als gevolg waarvan 
na 1300 een groot deel van deze hoge adel in 
Utrecht was uitgestorven of weggetrokken. 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 hij 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 gingen gedragen. De ministe-
rialen waren onvrije dienstlieden, die aanvan-
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kelijk huishoudelijke taken verrichtten voor de 
bisschop, maar later bestuurs- en beheersfunc-
ties vervulden, dit laatste met name op de bis-
schoppelijke domeinen. De onvrije ministeria-
len gingen zich in de loop van de twaalfde eeuw 
echter eveneens steeds zelfstandiger gedragen 
en begonnen vanaf (met name het midden van) 
de dertiende eeuw steeds vaker hun eigen ver-
sterkte hofsteden te bouwen. Hiertoe werden ze 
aangemoedigd en ondersteund door de graven 
van Gelre en Holland, die hiermee hun invloed 
in het Nedersticht probeerden te vergroten. 
Deze laatste maakte onder andere kasteel Den 
Ham tot één van zijn lenen. Naast deze beide 
graven slaagden ook enkele machtige Utrechtse 
families erin om zeggenschap te krijgen over 
een flink aantal kastelen in het Nedersticht, 
waarvan het geslacht Van Zuylen de bekendste 
is. De kastelen Nijevelt, Harmelen en de Haar 
te Haarzuilens behoorden onder meer tot zijn 
eigendom.

De aanwezigheid van de vele kastelen, ridder-
hofsteden en omgrachte boerderijen in het Ne-
dersticht vormde voor de bisschop een doorn in 
het oog en een belemmering bij het uitoefenen 
van zijn wereldlijke gezag. De Utrechtse bis-
schop zocht daarom steeds vaker samenwerking 
met de afzonderlijke steden in zijn territorium, 
met als doel de bouw van nieuwe versterkin-
gen te voorkomen. Tegelijkertijd probeerde hij 

de kasteelheren van de reeds bestaande kaste-
len en ridderhofsteden door middel van allerlei 
privileges als vrijstelling van belasting aan zich 
te binden. Uit 1352 stamt een ons bekende akte 
waarin de bisschop en de stad Utrecht overeen-
kwamen het bouwen van bedreigend geachte 
burchten of andere versterkingen in het Ne-
dersticht desnoods met wapengeweld tegen te 
gaan. Toch was de belangrijkste functie van de 
vele kastelen en versterkte woontorens niet gele-
gen in het tarten van de bisschoppelijke macht. 
Ze boden de nieuwe ministerialen weliswaar 
bescherming tegen aanvallen van een boze bis-
schop, plunderende huursoldaten of een wraak-
zuchtige naburige kasteelbezitter, maar bovenal 
echter dienden de kastelen en hofsteden de be-
zitters 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 uit-
drukking brengen.

In het gebied Leidsche Rijn zijn zeven kastelen/
ridderhofsteden (Voorn, Den Engh, Huis ter Vleu-
ten, Nijevelt, Bottestein, Zuilenvelt, Grauwert), 
twee omgrachte boerderijen (Tjepma, Het Oude 
Kooster) en twee omgrachte ‘stenen kamers’ met 
een niet omgrachte boerderij daarnaast (Den 
Hoet, Goedenburch) gesitueerd. Het is opval-

Afb. 5
Tekening van 
de vermoedelijk 
veertiende-eeuwse 
woontoren van Huis 
te Vleuten door 
d´Ivoy uit 1888. (Het 
Utrechts Archief) De 
meeste woontorens in 
Leidsche Rijn zullen 
oorspronkelijk min 
of meer vergelijkbaar 
zijn geweest met deze 
toren. De toren stond 
op een klein eiland, 
dat werd omgeven 
door een brede gracht. 
Als uitgangspunt bij 
het graven van deze 
omgrachting werd ook 
bij Huis te Vleuten de 
voormalige bedding 
van de Oude Rijn 
genomen. De meeste 
torens zullen drie of 
vier lagen hoog zijn 
geweest. Via een brug 
stond het eiland met 
de toren in verbinding 
met het veel grotere en 
vaak tevens omgrachte 
voorhof, hier links op de 
tekening. Op dit voorhof 
stond een boerderij 
met bijgebouwen en 
hooibergen en speelde 
het dagelijkse leven 
zich af.
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Afb. 6
Detail van de kaart 
van C. Specht uit 1696. 
De ‘Hoogeweyde’ en 
een deel van de ‘Lage 
Weyde’ zijn zichtbaar.

lend dat een groot deel van de versterkte woon-
plaatsen direct langs de grens van de Utrecht-
se stadsvrijheid lag. Binnen de grens van de 
stadsvrijheid waren geen versterkte woonplaat-
sen gesitueerd, aangezien deze uiteraard niet 
zouden worden geduld door de stad. De grens 
van de Utrechtse stadsvrijheid werd aan deze 
westkant over een lang traject gevormd door de 
restgeul van de Oude Rijn en drie van de vier 
versterkingen langs de grens van de Utrechtse 
stadsvrijheid maken dan ook gebruik van deze 
waterloop, waaronder een kasteel (Voorn), een 
omgrachte boerderij met woontoren (Grauwert) 
en een omgracht steenhuis met boerderij (De 
Hoet). De zandige ondergrond van de stroomrug 
vormde een stevige basis voor de woontorens en 
de al dan niet dichtgeslibde restgeul fungeerde 
als een ideaal uitgangspunt bij de aanleg van de 
bijbehorende omgrachting.

De Hoge Weide, de weigraaf en drie Utrechtse 
kapittels
Het gebied tussen de Utrechtse stadsmuur en 
de hierboven vermelde westelijke grens van de 
stadsvrijheid bestond uit twee delen, de Lage 
Weide en de Hoge Weide. De Hoge Weide was 
het gebied gesitueerd op de stroomrug van de 
Oude Rijn, de Lage Weide bevond zich in het 
komgebied ten noorden hiervan. De Hoge Weide 
- en daarmee ook de stadsvrijheid - werd aan 
de westzijde over grote afstand begrensd door 
de restgeul van de Oude Rijn. Het omgrachte 
huis langs de Groendijk bevond zich binnen 
de grenzen van de Hoge Weide, tegen de grens 
van de Utrechtse stadsvrijheid aan. Historische 
bronnen getuigen van veranderende zeggen-
schap over de gronden van de Hoge Weide. Dit 
gebied had van oudsher gediend als gemeen-
schappelijke 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 families of ordes. Uit histo-
rische bronnen blijkt dat aan het einde van de 
eerste kwart van de veertiende eeuw de stad 
Utrecht op grote schaal overging tot het opko-
pen van de tot privé-bezit verworden delen van 
de Hoge Weide. In een oorkonde 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 oorkonde uit 1321 laat 
zien dat de stad een hoeve kocht van de orde 
van het Duitsche Huis. In het midden 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 zogenaamde ‘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. Het document betreft een regeling van de 
stedelijke accijnzen, waarbij de weigraaf werd 
opgedragen ‘tonneghelt’ (accijns op ingevoerd 
bier), diverse nieuwe accijnzen (korenaccijns, 
turfaccijns, weggeld, heffingen van beesten, 
wagens en karren) alsmede boetes wegens dob-
belen in ontvangst te nemen (Maris 1942, 139-
140). De rol van de weigraaf als bestuurder van 
de Hoge Weide werd hierdoor nog groter. Uit de 
historische bronnen blijkt dat de stad Utrecht in 
de jaren 1432 tot 1434 werd geconfronteerd met 
een enorme schuldenlast, als gevolg waarvan zij 
overging tot de verkoop van de Hoge Weide, die 
zodoende weer in particuliere handen kwam.

Uit enkele bronnen blijkt echter dat een deel van 
de gronden in de Hoge Weide reeds vanaf (in ie-
der 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 
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. 6). De oudste 
oorkonde waaruit dit kan worden afgeleid, da-
teert reeds uit 1220 na Chr. (Immink 1942, 390). 
Daarnaast zijn er tevens veertiende- en vijf-
tiende-eeuwse oorkonden waaruit blijkt dat het 
hierboven beschreven gebied in bezit was van 
de kapittels. Het gebied bleef ook in de periode 
van ca. 1320 tot 1432-1434 na Chr. in handen 
van de kapittels en werd nooit door de stad aan-
gekocht, 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 kapittels, maar het is aannemelijk 
dat elk kapittel een aaneengesloten hoeveelheid 
land bezat (Huiting 1995).
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Afb. 6
Detail van de kaart 
van C. Specht uit 1696 
(noorden linksboven 
in de afbeelding). 
De ‘Hoogeweyde’ en 
een deel van de ‘Lage 
Weyde’ zijn zichtbaar. 
Het grondgebied ten 
westen van de weg de 
Hogeweide en ten zui-
den van de Groenedijk 
(hier ‘Den Achter Dyck’ 
en ‘De Heer Wegh’ 
geheten) was vanaf in 
ieder geval de vroege 
dertiende eeuw in bezit 
van drie Utrechtse 
kapittels. Het kapittel-
grondgebied werd aan 
de westzijde afgebakend 
door de grens van de 
Utrechtse stadsvrijheid 
(door Specht weerge-
geven met een stippel-
lijn). Deze grens viel 
op dit punt samen met 
de voormalige bedding 
van de Oude Rijn, wat 
het opvallende verloop 
verklaart. Langs de weg 
de Hogeweide beeld 
Specht drie boerderijen 
af. Op basis van eerder 
archeologisch proefon-
derzoek is het vermoe-
den gerezen, dat deze 
drie boerderijen van 
oorsprong drie kapit-
teluithoven zijn. Deze 
werden reeds kort na 
1300 in steen gebouwd 
en vertoonden een zeer 
grote luxe.

Legenda
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3  Doel van het onderzoek 
en methode

3.1  Doelstelling
Het doel van het proefonderzoek LR5 was het 
verkrijgen van een aanvulling op de eerder uit-
gevoerde veldkartering uit 1993. De drie per-
celen langs de Groenedijk konden in 1993 na-
melijk vanwege het beperkte betredingsrecht, 
het gebruik ervan als grasland en de aanwezig-
heid van de kas slecht worden gekarteerd. Het 
proefonderzoek bestond uit het aanleggen van 
zogenaamde zoeksleuven; zonder concrete aan-
wijzingen voor de aanwezigheid van archeolo-
gische sporen werden 2 m brede sleuven door 
de weilanden gegraven. Daarbij werden langs 
de bedding van de Oude Rijn sporen van drie 
onbekende vindplaatsen ontdekt, te weten een 
elfde-/twaalfde-eeuwse nederzetting (opgegra-
ven tijdens LR6), de twaalfde-eeuwse boerderij-
erven langs de Groenedijk (opgegraven tijdens 
LR9, LR13, LR17 en LR40) en de veertiende-/vijf-
tiende-eeuwse sporen van het omgrachte huis 
(opgegraven tijdens LR13 en LR18).

De doelstelling van LR13
Het proefonderzoek LR5 had de aanwezigheid 
van goed geconserveerde archeologische sporen 
op het middelste van de drie percelen langs de 
Groenedijk aangetoond. Vanwege de reeds ver 
gevorderde stedenbouwkundige plannen kwa-
men deze sporen niet meer in aanmerking voor 
wettelijke bescherming en was een definitieve 
en integrale opgraving noodzakelijk. De enkele 
sleuf die tijdens proefonderzoek LR5 over het 
perceel van het latere LR13 was getrokken, had 
echter weinig duidelijkheid verschaft over de 
aard van de sporen, die op dat moment in de 
twaalfde en de vijftiende eeuw werden geda-
teerd. Waargenomen werden enkele onduidelij-
ke kuilen, enkele greppels, de twaalfde-eeuwse 
restgeul van de Oude Rijn en een brede sloot/
gracht met vulling van kloostermoppuin. Deze 
laatste vormde het uitgangspunt voor het ver-
volgonderzoek. Was er sprake van een brede 
perceelssloot die ooit was gedempt met stadsaf-
val of behoorde de sloot tot een omgrachting 
van een in de historische bronnen onvermelde 
en als gevolg onbekende stenen ridderhofstede 
of boerderij? In dat laatste geval diende ver-
klaard te worden waarom deze versterkte woon-
plaats op de rechteroever van de restgeul was 
gelegen - dus juist binnen de grenzen van de 
Utrechtse stadsvrijheid - terwijl de overige ver-
sterkte woonplaatsen juist op de tegenover gele-
gen oever waren gesitueerd. Ook de relatie van 
deze eventuele versterking tot de restgeul - die 
op dat moment zeker volledig verland moet zijn 

geweest - diende nader onderzocht te worden. 
Werd de depressie die de restgeul in het land-
schap had achtergelaten, gebruikt als uitgangs-
punt bij het graven van de omgrachting? Boven-
dien was de vraag gerezen naar het bestaan van 
een eventueel verband tussen deze laatmiddel-
eeuwse sporen en de twaalfde-eeuwse sporen 
aan de overzijde van de restgeul (die ten tijde 
van LR13 alleen nog maar bekend waren uit het 
proefonderzoek LR9). Was er sprake van bewo-
ningscontinuïteit vanaf de twaalfde tot in de 
vijftiende eeuw, waarbij het zwaartepunt van de 
bewoning van de linkeroever naar de rechteroe-
ver verschoof? Of hield het ontstaan van de mo-
gelijke versterkte woonplaats op de rechteroever 
rond 1325 geen enkel verband met de twaalfde-
eeuwse bewoning aan de overzijde van de geul 
en berustte de overeenkomst in vestigingsplaats 
puur op toeval? De belangrijkste onderzoeks-
vraag was evenwel die naar de aard van de in de 
historische bronnen onvermelde steenbouw. 
Heeft er langs de Groenedijk een woontoren ge-
staan (vergelijkbaar met die van Den Engh, Huis 
Vleuten, Bottestein en De Grauwert), stond er 
een stenen boerderij (zoals Tjepma en Het Oude 
Klooster) of een stenen kamer (zoals Den Hoet 
en Goedenburgh)? Wat kan de relatie zijn tussen 
de aard van de steenbouw en de vestigings-
plaats? Het eventueel omgrachte complex was 
gelegen op het punt waar de Groenedijk (één 
van de belangrijkste laatmiddeleeuwse wegen 
ten westen van de stad) de grens van de Utrecht-
se stadsvrijheid kruist. Wat is het verband tus-
sen deze strategische ligging en de aard van de 
bewoning?

De doelstelling van LR18-I en LR18-II
Het proefonderzoek LR18-I was een vervolg op 
de opgraving LR13. Tijdens deze opgraving was 
een omgracht terrein aangetroffen met veer-
tiende- en vijftiende-eeuwse sporen. Deze leken 
zich ook ten oosten en zuiden van het opgra-
vingsterrein van LR13 uit te strekken, dat wil 
zeggen onder het erf, de boerderij en de bijge-
bouwen van de boerderij Groenedijk 46. Ten 
tijde van het onderzoek LR13 was deze boerderij 
echter nog in gebruik, waardoor een onderzoek 
aldaar op dat moment niet mogelijk was. In ja-
nuari 2001 was de boer vertrokken en werden 
bijna alle bijgebouwen gesloopt. De boerderij 
zelf bleef bestaan. Vervolgens werden tijdens 
LR18-I rondom de boerderij tien proefsleuven 
gegraven (afb. 7). Het doel hiervan was de even-
tuele aanwezigheid van sporen onder het erf en 
de bijgebouwen te onderzoeken. Van de eventu-
eel aangetroffen sporen dienden de begrenzing 
en de conserveringstoestand bepaald te wor-
den. Waren de sporen tijdens het aanleggen van 
de vele bijgebouwen (veelal met ondergrondse 
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mestsleuven en -depots) niet te veel beschadigd 
om een definitieve opgraving nog zinvol te ma-
ken?

Het proefonderzoek toonde aan dat de noorde-
lijke gracht van LR13 doorliep in oostelijke rich-
ting, om vervolgens af te buigen naar het zui-
den. Ten zuiden van de boerderij werd de gracht 
weer waargenomen, alwaar deze waarschijnlijk 
weer heeft aangesloten op de zuidwestelijke 
gracht van het complex, die was gesitueerd in de 
bedding van de Oude Rijn. Hieruit bleek dat het 
omgrachte terrein van LR13 slechts een voorhof 
was, behorend bij een veel groter omgracht be-
woningscomplex. Buiten de omgrachting leken 
zeer weinig sporen aanwezig te zijn, maar ook 
hierbinnen werden tijdens LR18-I slechts enkele 
sporen aangetroffen. Het proefonderzoek lever-
de bovendien nagenoeg geen aanwijzingen op 
omtrent de exacte locatie van de steenbouw. De 
sporen bleken ondanks de bouw van de stallen 
goed genoeg geconserveerd om een definitieve 
opgraving uit te voeren.

In het voorjaar van 2001 werd tijdens LR18-II 
het merendeel van het resterende nederzettings-
terrein opgegraven. Ten noorden van de huidige 
boerderij zouden in de toekomst diverse ge-
bouwen verrijzen. Vandaar dat alle sporen hier 
opgegraven dienden te worden. Van de sporen 
ten zuiden van de boerderij werd slechts het 
oostelijke deel bedreigd. Het westelijke deel be-
vond zich namelijk in de voortuin, waar in de 
toekomst niet gebouwd zou gaan worden. Deze 
sporen werden dan ook niet opgegraven. De de-
finitieve opgraving moest meer duidelijkheid 

verschaffen omtrent de exacte ligging en de aard 
van steenbouw. Waren er nog restanten van de 
fundering in situ aanwezig, op basis waarvan 
kon worden vastgesteld of er sprake was van een 
woontoren, stenen kamer of boerderij? Speciale 
aandacht diende daarnaast uit te gaan naar de 
omgrachting. Kan het in de grachtvulling aan-
wezige afval de datering van het complex nader 
begrenzen? Kan de verspreiding van het afval 
in de grachten meer licht werpen op de exacte 
locatie van de steenbouw? Maar vooral moest 
op basis van de aangetroffen materiële cultuur 
meer duidelijk worden verkregen omtrent de 
aard van de bewoning. Gezien de omgrachting 
en het vroege tijdstip waarop in steen werd 
gebouwd, kan niet worden gesproken van een 
standaard nederzetting. Ongetwijfeld hebben 
de bewoners ervan beschikt over een hogere 
sociale status dan de gemiddelde bewoners van 
dit deel van de Utrechtse stadsvrijheid.

3.2  Methode

De opgraving LR13
Van 9 september tot en met 13 november 1999 
werd het middelste van de drie percelen langs 
de Groenedijk opgegraven. Het opgravingster-
rein werd aan alle zijden scherp begrensd: aan 
de oostzijde door het erf en de schuren van de 
boerderij Groenedijk 46 en de tuin van het huis 
aan de Groenedijk 36; de zuidelijke begrenzing 
werd gevormd door de Groenedijk, terwijl aan 
de westzijde een sloot het opgravingsterrein af-
bakende. Aan de noordzijde liep een koeienpad, 
dat op dat moment nog in gebruik was. In de 
proefsleuf van LR5 over dit terrein leken ech-

Afb. 7
Het aanleggen van 
sleuf 4 van LR18-I, 
gezien van noord naar 
zuid. De huizen achter 
de graafmachine 
bevinden zich langs de 
Groenedijk. De sleuven 
werden gegraven nadat 
alle bijgebouwen op 
het erf waren gesloopt. 
De in 1958 gebouwde 
boerderij zelf zal 
behouden blijven. 
Tijdens LR18-II bleek 
dat het woongedeelte 
van de boerderij (hier 
uiterst rechts op de foto) 
exact op de plek van 
het laatmiddeleeuwse 
stenen huis was 
gebouwd.
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ter ten noorden van de brede sloot/gracht met 
kloostermoppuin geen sporen meer voor te ko-
men, waardoor deze noordelijke begrenzing 
geen probleem opleverde. Hierdoor ontstond een 
opgravingsterrein van ca. 48 bij 104 m, waarvan 
de zuid-oost hoek niet beschikbaar was. Beslo-
ten werd dit alles vlakdekkend op te graven, 
waardoor uiteindelijk een terrein met een op-
pervlakte van 0,45 ha onderzocht diende te wor-
den. Vanwege het gebruik van het perceel als 
grasland bleek de verstoring beperkt tot draina-

gesleuven en de brede greppel die tot 1958 door 
de vulling van de restgeul liep. Uiteindelijk zou 
blijken dat deze sloot de zuidwestelijke gracht 
van het versterkte complex nagenoeg volledig 
had vergraven.

Vanwege de oost-west oriëntatie van de brede 
gracht met kloostermoppuin werd besloten de 
opgravingssleuven haaks hierop aan te leggen, 
dus noord-zuid. In totaal werden dertien sleu-
ven aangelegd (afb. 8). In de noordelijke helft 

Afb. 8
Sleuvenoverzicht van 
LR13, LR18-I en LR18-II.
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van het opgravingsterrein kwamen zeven sleu-
ven naast elkaar te liggen (van elk ca. 7 bij 48 
m); in het smallere zuidelijke gedeelte werden 
vier sleuven (van elk ca. 7 bij 40 m) aangelegd. 
Omdat reeds vóór de opgraving bekend was, dat 
door deze ligging van de sleuven de restgeul 
schuin aangesneden zou worden, werd besloten 
in het centrum van het opgravingsterrein een 
ca. 16 m brede strook open te laten. Hier werden 
als laatste twee sleuven aangelegd, waarin een 
haaks profiel op de restgeul gedocumenteerd 
kon worden (sleuf 12). Vooraf was het onmoge-
lijk in te schatten hoeveel vlakken aangelegd 
dienden te worden. Uiteindelijk bleek dit sterk 
te verschillen per sleuf en het aantal vlakken 
varieerde van één tot vijf. Het eerste vlak werd 
daarbij aangelegd direct onder de bouwvoor. 
Voor de zone ten oosten van de geul hield dit in, 
dat dit eerste vlak was gelegen in de zandlaag 
die behoorde tot de kronkelwaardafzettingen 
van de Oude Rijn. De veertiende-/vijftiende-
eeuwse sporen lagen in de sleuven 1, 2, 3, 4 en 
6. In deze sleuven volstond over het algemeen 
het aanleggen van twee vlakken. Slechts in 
een klein deel van sleuf 1 en 2 werd een derde 
vlak aangelegd, namelijk op het punt waar een 
voorhofgracht uitmondde in de zuidwestelijke 
gracht in de restgeulbedding.

Alle aangetroffen sporen zijn afgewerkt. In het 
geval van kleine sporen gebeurde dit handmatig 
met schop en/of troffel. De grotere sporen werden 
gecoupeerd en afgewerkt met de graafmachine. 
Ditzelfde geldt voor de vulling van de grachten 
en de restgeul. Zowel bij het aanleggen van de 
vlakken als het couperen en afwerken van de 
sporen is stelselmatig met de metaaldetector ge-
zocht. Ook tijdens de latere opgravingen LR17, 
LR18 en LR40 is dat gebeurd. Hierdoor werd uit-
eindelijk een zeer grote hoeveelheid (ca. 2800 
stuks) twaalfde- en veertiende-/vijftiende-eeuw-
se metalen voorwerpen aangetroffen, met name 
afkomstig uit de vulling van de restgeul. De be-
langrijkste metaalvondsten van de twee proef-
onderzoeken en de vier opgravingen zijn ver-
schenen in catalogusvorm (Hendriksen 2004).

Voor wat betreft de archeozoölogische en ar-
cheobotanische monstername bestond vooraf 
geen nauwkeurig omschreven onderzoeksplan. 
Botresten werden grotendeels handmatig verza-
meld, terwijl botanische en overige grondmon-
sters werden genomen al naar gelang de ogen-
schijnlijke geschiktheid van een spoor tijdens 
de opgraving.

LR18-I en LR18-II
Tijdens het proefonderzoek LR18-I werden tien 
2 m brede sleuven gegraven. Sleuf 1 tot en met 

5 en sleuf 8 lagen verspreid over het te onder-
zoeken perceel, waarbij hun ligging grotendeels 
werd bepaald door de verstoringen van de ge-
sloopte stallen met hun ondergrondse mestop-
slag, de nog bestaande boerderij en een boven-
grondse mestsilo. Nadat in deze zes sleuven op 
twee punten een gracht was aangetroffen, wer-
den nog drie sleuven aangelegd om de exacte 
ligging hiervan te bepalen (sleuf 6, 7 en 10) en 
één sleuf om de precieze locatie van de rest-
geul direct ten noorden van de Groenedijk vast 
te leggen (sleuf 9). Een deel van de aangetrof-
fen sporen werd gecoupeerd en afgewerkt in de 
hoop meer duidelijkheid te krijgen over de aard 
en de datering. In zowel sleuf 7 als 8 werd het 
profiel van de gracht gedocumenteerd. In sleuf 
8 werd in de grachtvulling een opvallend dik 
mortelpakket aangetroffen, terwijl in het profiel 
in sleuf 7 een vreemde, zeer grote middeleeuwse 
verstoring werd waargenomen. Deze werd ook 
in sleuf 5 aangetroffen, al bleek deze hier aan-
zienlijk minder diep. In sleuf 1 werd een brede 
greppel afgewerkt waarvan we vermoedden dat 
deze het verlengde van de zuidelijke gracht van 
LR13 vormde. De laatste sporen die tijdens dit 
proefonderzoek werden onderzocht zijn drie 
diepe kuilen in sleuf 1, 2 en 3. Aan de drie kui-
len, waarvan de diepste tot meer dan 2 m onder 
huidig maaiveld was gegraven, kon geen functie 
worden toegeschreven.

In april en mei 2001 werd de definitieve op-
graving uitgevoerd (LR18-II). Een strook grond 
van ca. 14 bij 32 m tussen het opgravingsterrein 
van LR13 en LR18-II was niet beschikbaar voor 
onderzoek vanwege te handhaven bomen. De 
opgraving bestond uit het aanleggen van tien 
sleuven, waarvan de nummering aansloot op 
die van LR18-I. Ten noorden van de boerderij 
werden zes oost-west georiënteerde sleuven ge-
graven (sleuven 11 t/m 15 en 18). In de meeste 
sleuven werd slechts één vlak aangelegd. De 
verstoring door de stallen bleek mee te vallen en 
de vlakken lagen dan ook op een zelfde diepte 
als die van LR13. In delen van de sleuven 13 en 
18 werd een tweede, derde of vierde vlak aange-
legd. Van deze sleuven werd het zuidprofiel ge-
documenteerd, waardoor een doorlopende door-
snede van het zuidelijke deel van het omgrachte 
perceel werd verkregen. Bovendien werd van 
sleuf 13 het westprofiel gedocumenteerd. Ten 
zuiden van de huidige boerderij werden twee 
sleuven aangelegd. In sleuf 19 werd het zuide-
lijke deel van de oostelijke gracht aangetroffen 
en de aansluiting hiervan op de zuidwestelijke 
gracht door de vulling van de restgeul. In deze 
sleuf werden drie vlakken aangelegd. In sleuf 20 
- gelegen in de voortuin van de boerderij - werd 
nog eens gepoogd aan te tonen dat onder de in 
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1958 gedempte greppel de westelijke gracht 
schuilging. Aangezien de voortuin grotendeels 
lag op de klei van de restgeul (waarop relatief 
weinig archeologische sporen te verwachten 
zijn) en bovendien niet werd bedreigd, is be-
sloten hier behalve sleuf 20 geen extra sleuven 
meer aan te leggen. Tenslotte werden nog twee 
grillig gevormde sleuven aangelegd ten noorden 
van de boerderij, in een poging meer duidelijk-

heid te krijgen omtrent de aansluiting van de 
sporen van LR18-II op die van LR13. Sleuf 17 
was gesitueerd in de zuidoost-hoek van LR13. 
Dit stuk grond was in 1999 nog niet beschikbaar 
geweest vanwege enkele fruitbomen. Sleuf 16 
werd aangelegd in de noordwest-hoek van LR18 
en sloot eveneens aan op het opgravingsterrein 
van LR13.
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4  De bodemopbouw

De twaalfde-eeuwse nederzetting van LR13/
LR17 lag op de linkeroever van de restgeul van 
de Oude Rijn, tegen de buitenbocht van één van 
de meanders van deze rivier. Tijdens de opgra-
vingen is gebleken dat de rivier ten tijde van het 
ontstaan van de bewoning aan het begin van de 
twaalfde eeuw nog een pakket grof zand heeft 
afgezet in zijn bedding. Kennelijk was de Oude 
Rijn op dat moment nog actief en ongetwijfeld 
over grote afstand bevaarbaar. Met de afdam-
ming van de Kromme Rijn in waarschijnlijk 1122 
na Chr. werd het lot van de Oude Rijn bezegeld 
en woonden de mensen langs een afstervende 
rivier. De bewoning op de linkeroever van de 
Oude Rijn bleef bestaan tot in de late twaalfde 
eeuw. De latere veertiende-eeuwse nederzetting 
lag op de oever aan de overzijde van de inmid-
dels grotendeels dichtgeslibde restgeul, alwaar 
deze tot ca. 1425 bleef bestaan. De loop van de 
laatmiddeleeuwse restgeul is waarschijnlijk al-
tijd zichtbaar gebleven als een depressie in het 
landschap en tot in 1958 liep er dan ook een vrij 
brede sloot door de vulling hiervan. Pas als ge-
volg van de ruilverkaveling aan het einde van 
de jaren ‘50 werden kavelsloten gedempt en ver-
dween op deze plek na meer dan 900 jaar het 
laatste aandenken aan de Oude Rijn.

Bij een beschrijving van het bodemkundige 
aspect moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen beide oevers van de restgeul. Het perceel 
met de veertiende-eeuwse bewoning aan de bin-
nenbocht van de restgeul bestaat gedeeltelijk uit 
afzettingen die de rivier tijdens het verplaatsen 
van zijn loop in de jaren vóór 1122 na Chr. heeft 
achtergelaten. De twaalfde-eeuwse bewoning 
daarentegen was gesitueerd op een perceel dat 
niet werd geërodeerd door de rivier en hieraan 
ontsnapte door de afdamming van de Kromme 
Rijn in 1122 na Chr. Als gevolg van het voor-
malige kassencomplex vertoonde het maaiveld 
van het opgravingsterrein van LR17 weinig re-
liëf (1,10 tot 1,35 m+ NAP). De ca. 50 tot 70 cm 
dikke bouwvoor was zavelig en was gelegen di-
rect op een vaak duidelijk herkenbare laklaag. 
Op basis van een aantal archeologische waar-
nemingen mag worden verondersteld, dat deze 
laklaag ergens in de IJzertijd en/of vroeg Ro-
meinse periode moet worden gedateerd. Moge-
lijk is de laklaag ontstaan in de laatste eeuwen 
voor het begin van de jaartelling, op het mo-
ment dat de Heldammer-stroomrug mogelijk de 
enige afvoer vormt tussen Utrecht en Harmelen. 
Aan de oostzijde van het opgravingsterrein van 
LR17 was te zien dat de laklaag was geërodeerd 
door de Oude Rijn. Onder de laklaag volgde een 
ca. 20 cm dik kleipakket, waaronder zich een 

ongeveer even dik zavelpakket bevond. Onder 
deze zavel werd een pakket geel/bruin zand 
aangetroffen, voorzien van vele dunne grijze 
kleibaantjes. De bovenkant van dit zand bevond 
zich meestal op een kleine meter onder huidig 
maaiveld. Het twaalfde-eeuwse maaiveld zal 
waarschijnlijk niet veel hebben verschild van 
het huidige maaiveld. De Oude Rijn zal zeker na 
de afdamming rond 1122 geen sedimenten meer 
naast zijn oevers hebben gedeponeerd en andere 
rivieren waren er niet in de buurt. Het perceel 
is niet afgevlet ten behoeve van kleiwinning 
voor de dakpan- en baksteenindustrie. Deson-
danks was het twaalfde-eeuwse loopniveau vol-
ledig verdwenen in de bouwvoor en werd deze 
nergens meer aangetroffen. De archeologische 
sporen begonnen direct onder de bouwvoor en 
liepen veelal door tot in het zandpakket.

De bodemopbouw aan de binnenbocht van de 
rivier is verschillend van het perceel aan de 
buitenbocht. Het maaiveld lag hier enigszins 
hoger, namelijk tussen de 1,3 en de 1,4 m+NAP. 
Bij de beschrijving van de bodemopbouw moet 
een tweedeling worden gemaakt. Enerzijds was 
er een ca. 14 m brede zone direct ten oosten van 
de geul, bestaande uit dagzomende zandlagen, 
die richting het westen de diepte in liepen. Deze 
dagzomende lagen zijn afgezet door de rivier 
vlak voor de definitieve verlanding. Het stenen 
huis en de drie hooibergen waren gesitueerd in 
deze zanderige zone. Het deel van LR13 ten oos-
ten van de geul lag grotendeels op deze dagzo-
men. In sleuf 2 van LR13 werden op vlakniveau 
de meest oostelijke dagzomen waargenomen, 
gelegen op een afstand van maximaal 14 m van 
de rand van de restgeul. Vanwege de noord-zuid 
oriëntatie van de sleuven was het niet mogelijk 
een profiel haaks op deze dagzomen te docu-
menteren. Van de sleuven 1 en 3 van LR13 werd 
een deel van het oostprofiel gedocumenteerd. 
Deze profielen bevonden zich binnen de 14 m 
brede strook van dagzomende lagen. De profie-
len stonden enigszins schuin op de oriëntatie 
van de dagzomen. In deze profielen bestond de 
bodem tot een diepte van ca. 0,30 m-NAP uit een 
pakket grof zand. Daarboven bevond zich een 
pakket grijze zavel met zandbaantjes. De boven-
kant van dit pakket lag rond de 0,05 m+NAP. 
Daarboven werd een laag zavelig zand waarge-
nomen, dat tot aan de onderkant van de bouw-
voor reikte.

Ten oosten van de zanderige zone met dagzo-
mende lagen werd nergens de laklaag aange-
troffen, die zich tijdens LR17 direct onder de 
bouwvoor bevond. Deze moet op dit punt zijn 
geërodeerd door de zich naar buiten verleg-
gende rivierbocht. Tot een diepte van ca. 0,25 
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m-NAP bestond de bodem uit een pakket grof 
zand. De laag hierboven bestond uit een pakket 
van afwisselende, dunne zand- en kleibanen. 
De bovenkant van dit pakket bevond zich op 

een diepte van ca. 0,35 m+NAP. Van 0,35 m+ 
tot ca. 1,00 m+NAP bestond de bodem uit klei. 
Hierboven begon de bouwvoor.
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5  Een omgracht stenen 
huis (ca. 1325-1425)

Nadat de nederzetting op de linkeroever van de 
Oude Rijn rond 1180 ophield te bestaan, was het 
gedurende zo’n anderhalve eeuw rustig langs 
dit deel van de inmiddels grotendeels dicht-
geslibde restgeul. Een kleine hoeveelheid der-
tiende-eeuws schervenmateriaal, dat werd aan-
getroffen boven in de vulling van de restgeul en 
in enkele veertiende-/vijftiende-eeuwse sporen, 
heeft een onbekende herkomst, maar duidt mo-
gelijk op kleinschalige activiteiten ergens in 
de buurt van de opgravingsterreinen. Aan het 
einde van het eerste kwart van de veertiende 
eeuw werd met zekerheid opnieuw gewoond 
op de onderzochte percelen. De Oude Rijn was 
inmiddels volledig verland en zal waarschijn-
lijk slechts als een langgerekte en slingerende 
depressie in het landschap zichtbaar zijn ge-
weest. De nieuwe bewoning ontstond rond 1325 
en was ditmaal gesitueerd aan de oostzijde van 
de rivier, dus op haar voormalige rechteroever. 
Hier verrees een in steen opgetrokken gebouw, 
waarvan de exacte aard niet met zekerheid vast-
gesteld kon worden. De bewoning zou zo’n 100 
jaar blijven bestaan. Op basis van de aangetrof-
fen bouwmaterialen mag worden verondersteld 
dat het stenen huis gedurende zijn bestaan niet 
is verbouwd, gerestaureerd of vergroot. Een ste-
nen huis in het buitengebied in de vroege veer-
tiende eeuw is uitzonderlijk en duidt op een gro-
te mate van rijkdom en een hoge sociale status 
van de bewoners. De aangetroffen bouwmateri-
alen onderschrijven deze meer dan gemiddelde 
luxe en status.

Op basis van aardewerkscherven, metalen voor-
werpen, gedendrodateerde waterput en versnij-
dingen tussen de sporen is de bewoningsperi-
ode opgedeeld in drie fasen. Slechts een klein 
deel van de sporen kon met zekerheid aan de 
eerste fase (ca. 1325-1355) worden toegewezen, 
zodat van deze vroegste bewoningsfase veel 
onduidelijk blijft. In de eerste bewoningsfase 
stond naast het stenen huis een hooiberg. In ie-
der geval aan de noordwestzijde werd het huis 
omgeven door een lange, diepe greppel. Pas in 
het begin van fase twee (ca. 1355-1400) werd 
het huis omgracht. Op een onbekend moment 
na 1355 werd - gebruikmakend van de depressie 
van de restgeul - een vreemd gevormd, min of 
meer driehoekig grachtenstelsel aangelegd rond 
het stenen gebouw. Aan de noordzijde van het 
kunstmatig eiland dat hierdoor ontstond, werd 
door een ‘tussengracht’ een voorhof afgeschei-
den, waarop de hooiberg lag. Later zou op dit 
voorhof een tweede hooiberg worden gebouwd. 

Op het zuidelijke deel van het omgrachte ter-
rein stond het stenen gebouw. In de derde en 
laatste fase van de bewoning (ca. 1400- 1425) 
vonden met name op het voorhof veel activitei-
ten plaats. Een nieuwe hooiberg werd gebouwd 
en een greppel en enkele kuilen gegraven. Van 
deze kuilen had er minstens één een bekleding 
van kloostermop. Uit het aardewerk en de me-
taalvondsten is duidelijk geworden dat de bewo-
ning bleef bestaan tot in het eerste kwart van de 
vijftiende eeuw. Toen werd het stenen gebouw 
waarschijnlijk tot op de laatste kloostermop af-
gebroken, waarvan een tijdens LR18 aangetrof-
fen puinconcentratie getuigt.
 
Het centrale perceel van het omgrachte complex 
kon slechts voor ca. 60% worden opgegraven. 
Exact op de plek van het stenen huis werd in 
1958 het woongedeelte van de boerderij Groe-
nedijk 46 gebouwd. De aard van het stenen ge-
bouw kon dan ook niet met zekerheid worden 
vastgesteld. Mede door het relatief vroege tijd-
stip waarop de bewoning ophield te bestaan, 
komt deze plek voor zover thans bekend in geen 
enkele historische bron voor. Hierdoor is het 
vooralsnog moeilijk de functie van het stenen 
huis te achterhalen.

Bij de beschrijving van de aangetroffen sporen 
zal het grachtenstelsel als eerste worden be-
sproken, waarna de sporen op het voorhof, op 
het bewoonde deel en die buiten het omgrachte 
perceel aan bod komen. In de samenvatting in 
hoofdstuk 7 zal vervolgens de ontwikkeling van 
de bewoning chronologisch worden verteld.

5.1  Het grachtenstelsel 
(zie kaartbijlage en afb. 30)
Kort na 1355 wordt een grachtenstelsel aange-
legd rond het stenen huis, dat op dat moment 
reeds 30 jaar in gebruik was. In vergelijking 
met de grachten rond de vele ridderhofsteden en 
versterkte huizen en boerderijen langs het ove-
rige deel van de Oude Rijn heeft het grachten-
stelsel een atypische vorm. De lay-out van het 
grachtenstelsel lijkt sterk te zijn bepaald door 
de landschappelijke situatie, namelijk door de 
bocht in de restgeul van de Oude Rijn. De breed-
te van de grachten varieerde van ca. 3,5 tot 7 m. 
Met name de oostelijke gracht viel op door zijn 
geringe breedte. Nergens heeft de gracht enige 
vorm van beschoeiing gekend.

De zuidwestelijke gracht
Bij het graven van het grachtenstelsel diende 
de depressie, die de restgeul in het landschap 
had achtergelaten, als uitgangspunt. Deze werd 
over een afstand van ca. 110 m uitgegraven en 
vormde zodoende de zuidwestelijke gracht van 
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het grachtenstelsel. Vanwege de brede sloot 
die tot 1958 min of meer op de plek van deze 
zuidwestelijke gracht liep, was het grootste deel 
van de grachtvulling echter verspit. De gracht 
was tijdens LR13 dan ook nagenoeg niet waar-
neembaar, met uitzondering van de uiterste 
noordwest-hoek. Op dit punt boog een puinrij-
ke vullingslaag vanuit de noordelijke gracht in 
een bijna haakse hoek af in zuidelijke richting 
(afb. 10). Deze vullingslaag vormde de eerste en 
aanvankelijk enige indicatie voor de veronder-
stelling dat er een zuidwestelijke gracht heeft 
bestaan. Op het opgravingsterrein van LR13 
bleek het verder niet mogelijk deze gracht dui-
delijk aan te tonen op het vlak of in één van de 
profielen. Tijdens het onderzoek van LR18 kon 
daarentegen in twee profielen in de uiterste 
zuidoost-hoek van het grachtenstelsel wel over-
duidelijk worden aangetoond dat de zuidweste-
lijke gracht onder de recente greppel schuilging 
(afb. 9). Deze gracht had op dit punt een breedte 
van ca. 6 tot 7 m.

In zowel de noordwest-hoek alsmede de zuid-
oost-hoek van het grachtenstelsel kon worden 
waargenomen dat de restgeul zich in de veer-
tiende eeuw nog als een vrij duidelijke depres-
sie manifesteerde. Zo werd in de zuidoost-hoek 
buiten het grachtenstelsel op een diepte van 
zo’n 80cm onder maaiveld een concentratie 
kloostermoppuin aangetroffen in de restgeul-
vulling. Dat betekent dat de restgeul ten tijde 
van de bewoning als een depressie zichtbaar 
was en kennelijk net als de grachten werd ge-

bruikt om afval in te dumpen. Gedurende het 
bestaan van het grachtenstelsel zal de depressie 
hebben gezorgd voor de toevoer van regenwater 
naar de grachten.

De noordelijke en oostelijke gracht
Aan de noord- en oostzijde werd het complex 
omgeven door een 142 m lange gracht, die in 
zowel de noordwest- alsmede de zuidoost-hoek 
van het terrein aansloot op de zuidwestelijke 
gracht door de restgeul. Vanwege bestaande be-
bouwing kon de gracht zowel aan de noord- als 
aan de oostzijde niet geheel worden opgegra-
ven. In totaal werd hierdoor een stuk van 49 m 
niet waargenomen. De gracht heeft een aantal 
opvallende kenmerken. In de noordwest-hoek 
maakt hij een hoek van 90° met de zuidweste-
lijke gracht, om vervolgens over een afstand van 
ca. 30 m een opvallende kromming te vertonen. 
Vervolgens loopt hij in een rechte lijn naar de 
noordoost-hoek van het terrein, waar hij even-
eens een scherpe hoek maakt. Aan de oostzijde 
vormt de gracht weer een rechte lijn. Wel moet 
de gracht een lichte knik in oostelijke rich-
ting maken in het niet opgegraven deel onder 
de huidige boerderij om goed aan te sluiten op 
de gracht zoals die ten zuiden van de boerderij 
werd waargenomen. Op dit punt sluit de gracht 
in een hoek van iets minder dan 90° weer aan op 
de zuidwestelijke gracht.

Op twee punten lijkt de gracht een onderbre-
king vertoont te hebben. De eerste werd waar-
genomen in de noordelijke gracht, in de noord-

Afb. 9
Coupe over de 
zuidwestelijke gracht 
in sleuf 19 van LR18-II 
(gezien van oost naar 
west). De onderkant 
van de gracht is op 
deze foto nog net niet 
in beeld gekomen. 
De gracht lag in de 
voormalige bedding 
van de Oude Rijn. Tot 
in 1958 lag op dezelfde 
plek een brede sloot, 
waarvan de vulling 
in de coupe duidelijk 
herkenbaar is aan de 
kluiterige structuur en 
de boomstam onderin.
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oost-hoek van LR13 (zie afb. 10). De gracht bleek 
richting de oostzijde van het opgravingsterrein 
ondieper te worden. Aan de westzijde van LR13 
had de noordelijke gracht een diepte van ca. 1,1 
m onder het niveau van vlak 1, wat neerkomt op 
een diepte van ca. 1,8 m onder huidig maaiveld. 
Aan de oostzijde van LR13 lag de onderkant ech-
ter nog maar 55 cm onder het niveau van vlak 1. 
Toch is het niet waarschijnlijk dat de gracht in 
eerste aanleg op dit punt een onderbreking heeft 
gekend. Wel moet er een ondiepere zone zijn 
geweest. Op dit punt lijkt later een doorgang 
gecreëerd te zijn. Daartoe werd de gracht op 
het ondiepe punt gedempt, waardoor een dam-
constructie ontstond. Een rij kloostermoppen 
die werd aangetroffen op deze dam, behoorde 
mogelijk tot de verharding, die werd aangelegd 
om de dam begaanbaar te maken (voor paard en 
wagen?). Het was mogelijk om via de dam van 
het voorhof naar het perceel ten westen van het 
grachtenstelsel te komen. Aangezien op dit per-
ceel vermoedelijk agrarische activiteiten werden 
bedreven en op het voorhof een hooiberg was ge-
situeerd, is een dergelijke verbindingsdam niet 
onlogisch. Direct ten westen van de dam werd 
in de vulling van de gracht een afvalpakket 
aangetroffen. Aangezien de diverse afvallagen 
tegen de damconstructie omhoog liepen, moet 
dit afval in de gracht zijn gedumpt ten tijde van 
de dam. Het aardewerk dateert grotendeels uit 
de veertiende eeuw, maar bevat ook vijftiende-

eeuwse scherven. Behalve aardewerk werden in 
de afvallagen ook vele messen, scharen, dierlij-
ke botten en een aardewerk spinsteentje gevon-
den. Het lijkt te gaan om huishoudelijk afval, 
dat mogelijk ter versteviging van de dam in de 
gracht werd gedeponeerd. Een dergelijk afval-
pakket werd nergens anders in de grachtvulling 
aangetroffen.

Een tweede mogelijk opening van de gracht 
werd waargenomen tijdens LR18 en ligt in de 
noordoost-hoek van het grachtenstelsel. De 
grachtvulling vertoonde op een diepte van zo’n 
1 m onder huidig maaiveld een duidelijke on-
derbreking. Deze onderbreking was op vlakni-
veau echter slechts zo’n 1,75 m breed. Ook hier 
is het de vraag, of op dit punt een onderbreking 
in de gracht heeft bestaan of dat er slechts spra-
ke was van een ondiepte, die als gevolg van de 
diepere ligging van het gedocumenteerde vlak 
als onderbreking op de tekening te herkennen 
is. Het is opvallend dat van alle sporen buiten 
het grachtenstelsel de twee duidelijkste exact op 
dit punt werden waargenomen (zie afb. 29 en 
30). Van deze twee kuilen had de westelijke een 
houtskoolrijke vulling. Deze dateert uit de eer-
ste helft van de veertiende eeuw, dat wil zeggen 
van vóór de aanleg van het grachtenstelsel. 

De oostelijke kuil bevatte een kleine hoeveel-
heid aardewerk, dat tot in het laatste kwart van 

Afb. 10
Vlak 3 van sleuf 1 van 
LR13 (van zuidwest 
naar noordoost). De 
noordwest-hoek van 
het grachtenstelsel is 
zichtbaar. Links op de 
foto is de noordelijke 
voorhofgracht met 
zijn puinrijke vulling 
goed te herkennen. 
De puinbaan buigt in 
een haakse hoek af 
richting het zuidoosten 
en is te volgen tot aan 
de rechterzijde van de 
foto. Deze puinbaan 
vormde de eerste 
aanwijzing dat op de 
vulling van de restgeul 
ook een gracht heeft 
bestaan. De vulling 
van deze zuidwestelijke 
gracht is grotendeels 
verdwenen door de tot 
in 1958 functionerende 
sloot, die op de foto 
is te herkennen als 
een zanderige strook. 
Het grootste deel van 
het vlak bestaat uit 
de grijze klei van de 
restgeul. Langs de rand 
van de restgeul is op dit 
vlak de opvallende kuil 
met de bekleding van 
kloostermoppen reeds 
herkenbaar (zie 5.2).
(Foto: Fotodienst 
gemeente Utrecht)
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de veertiende eeuw doorloopt. Hij moet zijn 
gegraven op een moment dat het grachtenstel-
sel in gebruik was. De kuil had een diepte van 
1,7 m onder huidig maaiveld en had een steile 
insteek. Vanwege de vorm en diepte deed deze 
in eerste instantie denken aan een waterput. Er 
werden in de vulling echter geen aanwijzingen 
aangetroffen voor het bestaan van een houten 
constructie van enige soort. De functie van de 
kuil blijft daardoor onduidelijk. Mogelijk houdt 
de aanwezigheid ervan verband met de eventu-
ele opening in de gracht op dit punt.

De voorhofgracht
Tijdens LR13 werd aan de zuidzijde van het 
opgravingsterrein een tweede gracht waargeno-
men, die na de opgraving van LR18 midden op 
het omgrachte terrein bleek te liggen. Tijdens 
LR13 werd de gracht waargenomen over een af-
stand van 18 m. Op het niveau van vlak 1 had 
de gracht een breedte van 4 tot 4,5 m. De gracht 
kende op het diepste punt een diepte van zo’n 
1,6 m onder het niveau van vlak 1, wat neer-
komt op een diepte van ca. 2,05 m onder huidig 
maaiveld. Vlak voor de oostelijke begrenzing 
van het opgravingsterrein van LR13 vertoonde 
de gracht een opvallende ronding en versmal-
de hij tot een breedte van zo’n 1,5 m (1,3 m op 
vlakniveau). Bovendien kende de gracht op dit 
punt een diepte van nog slechts 80 cm onder 
huidig maaiveld. Aanvankelijk werd er dan ook 
van uitgegaan dat deze gracht direct achter de 
oostelijke begrenzing van LR13 een einde zou 
hebben. Tijdens LR18 werd echter een ca. 10 m 
lange greppel aangetroffen, die enigszins in het 
verlengde van de voorhofgracht is gelegen. De 

breedte van de greppel van LR18 bedraagt ca. 
3 m, de diepte maximaal 1,35 m onder huidig 
maaiveld. Het kan niet worden uitgesloten dat 
deze 10 m lange greppel het verlengde van de 
voorhofgracht van LR13 heeft gevormd. In dat 
geval moet deze gracht een opvallende knik 
hebben vertoond. Bovendien is de voorhof-
gracht dan in het midden aanzienlijk smaller en 
ondieper geweest dan aan beide uiteinden. In 
een aantal opzichten lijkt het desondanks aan-
nemelijk, dat het één en dezelfde gracht betreft. 
Eén van de redenen hiervoor is de gelijksoortige 
en (relatief) kloostermoprijke vulling van beide 
verschijnselen. Daarnaast komt ook de datering 
van het aardewerk uit beide grachtsegmenten 
overeen. Bovendien is het moeilijk - er van uit-
gaande dat beide sporen niet tot één verschijn-
sel horen - de greppel van LR18 te verklaren en 
een functie binnen het grachtenstelsel toe te 
dichten.

De gereconstrueerde voorhofgracht doorsneed 
het omgrachte terrein en creëerde op die manier 
een afgescheiden voorhof in de noordwest-hoek. 
Via een ca. 3 m brede opening was het mogelijk 
vanaf het bewoonde gedeelte aan de zuidkant 
het voorhof te betreden. Op dit voorhof werden 
onder meer diverse paalkuilen aangetroffen, op 
basis waarvan drie hooibergen gereconstrueerd 
konden worden. Daarnaast werden hier twee 
greppels en drie grote kuilen waargenomen.

Een houten constructie (afb. 11)
Op het punt waar de zuidelijke voorhofgracht 
moet hebben aangesloten op de zuidwestelijke 
gracht door de restgeul, werd een houten con-

Afb. 11
Houtconstructie, 
aangetroffen op het 
punt waar de zuidelijke 
voorhofgracht aansloot 
op de zuidwestelijke 
gracht, gelegen op de 
restgeulvulling (LR13, 
sleuf 2, vlak 3/4). 
De houtconstructie 
bestaat uit aangepunte, 
ingeslagen palen en 
liggende planken en 
balkjes daarlangs. De 
constructie is nogal 
slordig gebouwd en 
bevond zich helemaal 
onder in de gracht, 
haaks op de oriëntatie 
daarvan. Mogelijk werd 
de constructie gebouwd 
op een moment dat 
er nog water in de 
grachten aanwezig 
was. Op basis van het 
aardewerk dat rondom 
en tussen het hout 
werd aangetroffen, 
kan de houtconstructie 
worden gedateerd rond 
1400. De functie van 
de constructie is niet 
duidelijk. Mogelijk 
diende het om water 
vast te houden in de 
zuidelijke voorhofgracht 
in tijd van laag water.
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structie aangetroffen. Deze lag midden in de 
voorhofgracht, op het punt waar deze de groot-
ste diepte kende. De constructie was 2,5 m bij 
80 cm groot en had een noordwest-zuidoost 
oriëntatie, dus haaks op de voorhofgracht. Dit 
lijkt te betekenen dat de constructie geen onder-
deel van een beschoeiing was. De constructie 
bestond uit zeven ingeslagen, aangepunte paal-
tjes met een diameter van ca. 5 tot 10 cm en een 
waargenomen lengte van 82 cm tot 1,22 m. De 
paaltjes stonden niet in een onderling verband, 
maar leken vrij willekeurig ingeslagen te zijn. 
Twee paaltjes werden tijdens het houtonderzoek 
nader bestudeerd. Eén bleek te zijn vervaardigd 
uit een knoestige zijtak met zijtakken van een 
fijnspar, terwijl de tweede was gemaakt van een 
tak van een vlier. Tussen en langs de paaltjes la-
gen diverse stammen en planken met een lengte 
van 35 cm tot 2,25 m. Ook deze lagen vrij slordig 
en vertoonden weinig onderling verband. Wel 
hadden ze bijna alle een zelfde oriëntatie. Van 
één bewerkte dikke plank werd de houtsoort be-
paald. Deze bleek te zijn gemaakt van het mid-
delste deel van een elzen stam. Aangezien er 
twee pengaten in de plank werden aangetroffen, 
heeft deze oorspronkelijk een ander doel gehad 
en werd hij later secundair gebruikt voor de con-
structie onder in de gracht. Onder de stammen 
werd op één punt een kleine concentratie kloos-
termoppuin aangetroffen. Deze kloostermoppen 
lijken als stevige ondergrond voor de horizon-
taal gelegen stammen en planken te hebben ge-
diend. De kloostermoppen hadden een afmeting 
van onder andere 29,5x14x7 cm en moeten in 
de veertiende eeuw gedateerd worden. Op en 
rond de houtconstructie werd een aanzienlijke 

hoeveelheid aardewerk gevonden. Dit bestaat 
uit steengoed en grijsbakkend aardewerk en 
moet gedateerd worden rond 1400. Het lijkt dan 
ook aannemelijk dat de houten constructie rond 
deze periode werd vervaardigd.

De functie van de houtconstructie op dit punt 
onder in de gracht is onduidelijk. Aangezien 
de bovenkant ervan lag op een tamelijk grote 
diepte van 0,66 m-NAP (ca. 1,45 m onder hui-
dig maaiveld) is het niet aannemelijk dat de 
houtconstructie als beschoeiing geïnterpreteerd 
moet worden. Ook de constructiewijze en de lig-
ging ervan lijken hier niet op te duiden. Moge-
lijk diende de constructie om de voorhofgracht 
af te scheiden van de zuidwestelijke gracht in 
een periode van laagwater. Aangezien de zuid-
westelijke gracht in verbinding stond met de de-
pressie die door de restgeul was achtergelaten, 
liep het grachtenwater hier mogelijk snel weg. 
Mogelijk in een poging om in een periode van 
laagwater het water in de voorhofgracht vast 
te houden, werd een afscheiding tussen beide 
grachten gemaakt. De slordigheid waarmee de 
constructie werd gebouwd was misschien het 
gevolg van het water dat ten tijde van de aanleg 
ervan nog in de grachten aanwezig was.

Begindatering van het grachtenstelsel
Bij het afwerken van de noordelijke gracht tij-
dens LR13 werd op het diepste punt ervan een 
ingegraven ton aangetroffen (afb. 12). De com-
pleet bewaarde ton was 80 cm hoog, had een 
diameter van 45 cm en bevond zich volledig on-
der de grachtvulling. De ton bestond uit dertien 
eikenhouten duigen, die door hoepen van wil-

Afb. 12
De waterput die 
werd aangetroffen 
onder de noordelijke 
voorhofgracht (LR13, 
sleuf 2, vlak 2). 
De waterput was 
vervaardigd met behulp 
van een eikenhouten 
ton, die compleet 
bewaard bleek. Deze 
had een hoogte van 80 
cm en een diameter van 
45 cm. De ton bestond 
uit dertien duigen, 
die door hoepen van 
wilgentenen bijeen 
werden gehouden. Eén 
van de duigen kende 
141 ringen kernhout en 
twee ringen spinthout 
en kon worden 
gedendrodateerd in 
1346 (-6/+9). De ton 
werd vervaardigd van 
eikenhout afkomstig uit 
het Baltische gebied.
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gentenen bij elkaar werden gehouden. Eén van 
de duigen kende een reparatie en had bovendien 
zes ronde gaten. Ook bij twee andere duigen 
werden zes van dergelijke gaten aangetroffen, 
waarvan er steeds vijf per duig waren afgedicht 
door middel van een houten stop. Uit de insteek 
komen enkele scherven van een grote kan van 
roodbakkend aardewerk. De kan is van lokale 
Utrechtse productie, is spaarzaam versierd met 
spetters loodglazuur op de schouders en moet in 
het eerste kwart van de veertiende eeuw geda-
teerd worden. Eén van de duigen bleek, afgezien 
van 141 ringen kernhout, ook nog twee ringen 
spinthout te hebben en was daardoor geschikt 
voor een dendrodatering. De duig werd vervaar-
digd van een eik, die in 1346 na Chr. (-6/+9) 
werd gekapt in het Baltische gebied. Rekening 
houdend met een gebruiksduur van de ton van 
enkele jaren, betekent dit dat deze waarschijn-
lijk pas op z’n vroegst rond 1350 in de grond van 
Leidsche Rijn terechtkwam.

De functie van de ton is niet met zekerheid 
vast te stellen. De onderkant ervan bevond 
zich op een diepte van 1,27 m-NAP, wat neer-
komt op een diepte van ca. 2,20 m onder huidig 
maaiveld. Mogelijk werd de ton ingegraven bij 
de aanleg van de gracht. In dat geval moet de 
functie ervan worden gezocht in het creëren 
van een verbeterde afvoer van het regenwater 
of juist toevoer van het grondwater. Aangezien 
de bovenkant van het zandpakket zich bevindt 
op 80 cm onder huidig maaiveld en de gracht 
een diepte had van 1,8 m onder maaiveld, lag de 
gracht grotendeels in het zand. Daarom lijkt het 
niet nodig geweest te zijn door middel van het 
ingraven van een ton de waterhuishouding te 
beïnvloeden. Het is dan ook aannemelijk dat de 
ton onderdeel uitmaakte van een waterput, die 
vóór de aanleg van de noordelijke gracht op deze 
plek heeft bestaan. Hiermee is direct een termi-
nus post quem voor de aanleg van deze gracht 
vastgesteld, die dan na ca. 1350 moet zijn gegra-
ven. Hoeveel jaren later dat is geweest, valt niet 
exact te bepalen. Rekening houdend met een ge-
bruiksduur van de waterput van enkele jaren, 
zal voor het vervolg van dit verhaal worden uit-
gegaan van een datering van 1355 voor de aanleg 
van de noordelijke gracht en daarmee het gehele 
grachtenstelsel. Dit betekent dat de grachten 
niet werden gegraven bij het in gebruik nemen 
van dit perceel in het eerste kwart van de veer-
tiende eeuw. Het verschil in datering tussen het 
aangetroffen aardewerk en de dendrodatering 
van de tonput toont aan dat het grachtenstelsel 
enkele tientallen jaren na het ontstaan van de 
bewoning werd aangelegd. Het voorkomen van 
enkele sporen onder de grachtvulling duidt er 
eveneens op, dat er bewoning bestond vóór dat 

de grachten werden gegraven. Bovendien kan 
geen van de achttien munten uit de vulling van 
het grachtenstelsel vóór 1354 worden gedateerd, 
wat overeenkomt met een datering van rond de 
1355 voor de aanlag van de grachten.

Vondsten uit de grachten
Tijdens LR13 kwam uit de vulling van de noorde-
lijke voorhofgracht een relatief grote hoeveelheid 
materiaal tevoorschijn, zoals aardewerk, bouw-
materialen en vele metalen voorwerpen. Vooral 
in de noordoost-hoek van het opgravingsterrein 
werden tegen de mogelijke damconstructie aan 
enkele duidelijke afvallagen aangetroffen. Het 
aardewerk bestaat afgezien van twaalfde-eeuws 
materiaal uit grijs- en roodbakkend aardewerk 
en steengoed en moet gedateerd worden in de 
veertiende en vijftiende eeuw. Daarnaast kwa-
men tijdens LR13 uit de vulling van deze gracht 
enkele bijzondere metaalvondsten, waaronder 
een pelgrimsampul en een muntvondst, be-
staande uit veertien zilveren munten, geslagen 
tussen 1389 en 1404. Wat bovendien opvalt aan 
de vulling van de noordelijke voorhofgracht is 
de eerder vermelde puinrijke baan aan de west-
zijde. Deze baan buigt af in zuidelijke richting 
en werd ook in de zuidwestelijke gracht waar-
genomen. Het puin moet afkomstig zijn van de 
sloop van het huis rond 1425. De veertiende-
eeuwse kloostermoppen in de puinbaan zijn 
namelijk alle gebroken en lijken doelbewust in 
de gracht te zijn gedeponeerd.

Tijdens LR18 bleek de grachtvulling aanzienlijk 
minder vondsten te bevatten dan de noordelijke 
voorhofgracht tijdens LR13. Er werd een kleine 
hoeveelheid aardewerk aangetroffen, dat groten-
deels in de onderste vullingslaag van de gracht 
lag. Het aardewerk bestond uit grijs- en roodbak-
kend aardewerk en steengoed. Daarnaast werd 
een kleine hoeveelheid kloostermopfragmenten 
en natuursteen aangetroffen. Enkele opmerkelij-
ke vondsten uit de vulling van de gracht tijdens 
LR18 zijn twee pijlpunten (waarvan één voor 
een kruisboog), een veertiende-eeuwse zilveren 
munt (geslagen in 1354), tripbeslag en een bron-
zen gesp. Desalniettemin is de geringe hoeveel-
heid materiaal uit de vulling van de gracht ten 
noorden van de huidige boerderij opvallend. Op 
basis van de tijdens LR18 aangetroffen puincon-
centratie mag namelijk worden verondersteld 
dat het stenen huis relatief dicht bij dit deel van 
de gracht was gesitueerd. De enige afvallaag in 
de grachtvulling werd zoals gezegd aangetrof-
fen aan de noordzijde van het voorhof. Dit afval 
bevond zich niet alleen op aanzienlijk grotere 
afstand, maar was bovendien door de voorhof-
gracht min of meer afgeschermd van het stenen 
huis. Het ontbreken van een vondsthoeveelheid 
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van enige omvang in de oostelijke gracht be-
vreemdt daardoor alleen maar meer.

In het kleine gedeelte van de gracht dat tijdens 
LR18 ten zuiden van de huidige boerderij werd 
opgegraven, was de hoeveelheid aangetroffen 
materiaal veel groter. Het opvallendste ver-
schijnsel in de grachtvulling was een ca. 50 cm 
dik pakket mortel, met onderin enkele fragmen-
ten kloostermop (afb. 13 en 14). Tussen de mortel 
werden bovendien een fragment van deurgeheng 
en een deurduim aangetroffen. Het mortelpak-
ket bevond zich enkel aan de binnenzijde van 
de gracht en moet er vanaf de bewoonde zijde 
in zijn gestort. De mortellaag, die verband lijkt 
te houden met de uiteindelijke sloopfase van het 
stenen huis, bevond zich tamelijk onder in de 
vulling van de gracht. Kennelijk zijn de grach-
ten gedurende hun 70-jarige bestaan weinig 
dichtgeslibd of werden ze ooit opgeschoond. Uit 
de grachtvulling in deze uiterste zuidoost-hoek 

van het grachtenstelsel komt behalve de mortel-
laag een grote verscheidenheid aan materiaal. 
Er werden scherven aangetroffen van steengoed 
en rood- en grijsbakkend aardewerk. Het enige 
leren voorwerp uit de grachtvulling (een leren 
schoen) komt uit deze hoek. Daarnaast kwamen 
er verscheidene metalen voorwerpen aan het 
licht, waaronder een zogenaamde dubbele groot 
van Jan van Beieren (1420-1425), een strip lood 
van een glas-in-lood raam, een sleutel, tripbe-
slag, een gesp, een bootshaak, messen, een hoef-
ijzer, een messing kledingketting en een vinger-
hoedje. Het vingerhoedje dateert waarschijnlijk 
uit het eerste kwart van de zestiende eeuw en 
moet na het verdwijnen van de bewoning in de 
grachtvulling terecht zijn gekomen.

In vergelijking met de noordelijke voorhofgracht 
komt uit de zuidelijke voorhofgracht een relatief 
kleine hoeveelheid materiaal. Het aardewerk 
bestaat behalve uit een kleine hoeveelheid Ro-

Afb. 13
Detail van de vulling 
van de oostelijke gracht 
(sleuf 8 van LR18-I, 
direct ten zuiden van 
de bestaande boerderij; 
zie ook afbeelding 14). 
De mortel is afkomstig 
van de sloop van het 
stenen huis rond 1425. 
De stenen werden 
ter plekke schoon 
gebikt. Het merendeel 
van de onbruikbare 
kloostermopfragmenten 
werd gedumpt in de 
grote kuil die werd 
gegraven tijdens de 
sloop (ten noorden van 
de bestaande boerderij). 
De mortel werd 
vooral gedumpt in het 
zuidelijke deel van de 
oostelijke gracht. 

Afb. 14
Profiel over de 
oostelijke gracht (LR18-
I, noordprofiel sleuf 
8). Het opvallendste 
fenomeen is de dikke 
mortellaag, die 
vanaf de westzijde 
(bewoningszijde) in 
de gracht is gedumpt 
(zie ook afbeelding 
13). Tussen de mortel 
bevonden zich enkele 
kleine fragmenten 
kloostermop. 
De mortel en 
kloostermopfragmenten 
waren afkomstig 
van de sloop van het 
stenen huis rond 1425. 
De kloostermoppen 
moeten ter plekke zijn 
schoon gebikt voor 
hergebruik elders. Al 
de tijdens LR13 en LR18 
aangetroffen mortel 
moet op basis van 
uiterlijke kenmerken 
worden gedateerd in het 
begin van de veertiende 
eeuw.

bouwvoor
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= Fragment kloostermop
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meins, vroegmiddeleeuws, twaalfde-eeuws en 
dertiende-eeuws materiaal (dat secundair aan-
wezig is) eveneens uit steengoed (onder andere 
Frechen) en grijs- en roodbakkend aardewerk. 
De datering van dit aardewerk valt in de veer-
tiende, vijftiende en vroege zestiende eeuw. 
Uit de voorhofgracht komen bovendien diverse 
veertiende-eeuwse kloostermopfragmenten. Het 
merendeel hiervan bevond zich in een langge-
rekte concentratie boven in de grachtvulling en 
lijkt tijdens de sloop in de voorhofgracht te zijn 
gedumpt. Het is opvallend dat zeer weinig meta-
len voorwerpen uit de vulling van de zuidelijke 
voorhofgracht tevoorschijn zijn gekomen.

5.2  Sporen op het voorhof
Op het voorhof werden ca. 50 sporen aangetrof-
fen, waarvan 26 dateerbaar materiaal bevatten. 
Negen sporen leverden aardewerk op dat in de 
twaalfde eeuw gedateerd moet worden, terwijl 
de overige zeventien aardewerk uit de veer-
tiende en vijftiende eeuw bevatten. Het twaalf-
de-eeuwse materiaal zal afkomstig zijn van de 
nederzetting die aan de overzijde van de rest-
geul heeft gelegen en kwam waarschijnlijk twee 
eeuwen later bij toeval in enkele sporen terecht. 
Het grootste deel van de sporen op het voorhof 
bestond uit kleine kuilen, die waarschijnlijk 
als paalkuilen geïnterpreteerd moeten worden. 
Deze paalkuilen verschilden onderling sterk 
qua vorm, grootte en diepte. In slechts enkele 
gevallen was de paalkern zichtbaar. In de diep-
ste paalkuil was het onderste deel van de paal 
nog aanwezig.

Drie hooibergen
Op basis van de paalkuilen kunnen twee zes-
roedige en één vijf-roedige hooibergen worden 
gereconstrueerd. De noordelijke hooiberg had 
een diameter van ca. 8,7 m en bestond uit paal-
kuilen met een diameter tussen de 1,2 en de 1,8 
m (zie afb. 31). Van de zes paalkuilen vielen vier 
op door hun grote diepte in vergelijking tot de 
overige paalkuilen op het voorhofterrein. Deze 
diepe paalkuilen hadden een onderkant die lag 
tussen de 0,05 m- en de 0,52 m-NAP, de andere 
twee hadden een diepte van 0,02+ en de 0,19+ 
mNAP. Van de diepe paalkuilen hadden twee 
een duidelijke paalkern en bevatte één een deel 
van de paal. Uit vier van de zes paalkuilen van 
deze hooiberg kwamen één of meerdere scher-
ven. Het merendeel hiervan betreft twaalfde-
eeuwse scherven van onder meer Andenne, 
Paffrath en Pingsdorf. Daarnaast werd echter 
tevens een scherf roodbakkend aardewerk aan-
getroffen. Deze laatste moet waarschijnlijk in 
de eerste helft van de vijftiende eeuw gedateerd 
worden. Gezien de vijftiende-eeuwse greppel 
die aan de westzijde rond de hooiberg liep en 

daarmee enig verband lijkt te hebben, is een 
dergelijke datering voor de hooiberg dan ook 
goed mogelijk. Daarnaast moeten ook de drie 
merkwaardige kuilen in de uiterste noordwest-
hoek van het voorhof in deze eerste helft van 
de vijftiende eeuw gedateerd worden. Kennelijk 
werd het voorhof na 1400 intensiever gebruikt 
dan in de periode daarvoor.

In de zuidelijke hoek van het voorhof werden 
elf paalkuilen aangetroffen, waarvan de negen 
grootste behoorden tot twee hooibergen (zie afb. 
29 en 30). De hooibergen lagen min of meer op 
dezelfde plek en moeten dus uit verschillende 
perioden dateren. In de noordoost-hoek raak-
ten twee paalkuilen van de beide hooibergen 
elkaar. Helaas kon uit de coupe de versnijding 
(en dus de onderlinge fasering) niet worden op-
gemaakt. Eén van de twee hooibergen is even-
eens zes-roedig geweest, al werd één van de zes 
paalkuilen niet waargenomen. Deze was gele-
gen op de moeilijk leesbare kleivulling van de 
restgeul en werd daarom vermoedelijk niet op-
gemerkt. De hooiberg had een diameter van ca. 
7 m en paalkuilen met een diameter van 90 cm 
tot 1,2 m. In vergelijking met de paalkuilen van 
de noordelijke hooiberg waren deze paalkuilen 
niet alleen kleiner, maar tevens minder diep. De 
diepste paalkuil had namelijk een onderkant 
die lag op 0,14- mNAP. Uit drie van de vijf aan-
getroffen paalkuilen kwam materiaal, te weten 
Andenne, (mogelijk) Pingsdorf en een kleine 
scherf kogelpotaardewerk met Besemstrich. De 
andere hooiberg in de zuid-hoek van het voorhof 
is vijf-roedig geweest. Ook van deze hooiberg 
lag de westelijke paalkuil op de restgeulvulling, 
als gevolg waarvan deze niet is waargenomen. 
De maximale diameter van de paalkuilen lag 
tussen de 90 cm en de 1,1 m, wat overeenkomt 
met die van de andere hooiberg in deze hoek 
van het voorhof. De onderkant van de paalkui-
len lag tussen de 0,03 m- en de 0,14 m+NAP. De 
diameter van de hooiberg bedroeg ca. 7,25 m. 
In de vulling van twee paalkuilen werden twee 
scherven aangetroffen, namelijk een scherf Paf-
frath en een scherf Pingsdorf.

Het aardewerk uit de paalkuilen van beide hooi-
bergen dateert volledig uit de twaalfde eeuw. 
Dat wil echter niet zeggen dat de hooibergen uit 
deze eeuw dateren. De paalkuilen lagen dicht 
bij de vulling van de restgeul, waarin dit twaalf-
de-eeuwse materiaal ruim aanwezig was. Moge-
lijk werden de paalkuilen doelbewust opgevuld 
met klei uit de restgeul en berust de aanwezig-
heid van het vroege aardewerk op toeval. Het 
is weinig aannemelijk dat de twaalfde-eeuwse 
nederzetting op de linkeroever van de rivier 
zich ook op de rechteroever heeft uitgestrekt. Er 
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werden namelijk in de restgeul geen aanwijzin-
gen gevonden voor het bestaan van een dam- of 
brugconstructie, die beide oevers met elkaar 
verbonden zou hebben. Het is dan ook zeer 
waarschijnlijk dat de beide zuidelijke hooiber-
gen aan de veertiende-/vijftiende-eeuwse neder-
zetting toegeschreven moet worden. Vanwege 
het ontbreken van laatmiddeleeuwse scherven 
in de vulling van de paalkuilen zou kunnen 
worden verondersteld dat de hooibergen werden 
gebouwd tijdens de allereerste bewoningsfase. 
Op dat moment zullen nog nagenoeg geen veer-
tiende-eeuwse scherven op het terrein hebben 
rondgeslingerd die bij toeval in de vulling van 
de paalkuilen terecht zouden kunnen komen. 
Anderzijds zal de aanwezigheid van de voor-
hofgracht tot gevolg hebben gehad dat dergelijke 
scherven niet of nauwelijks op het voorhof te-
recht zijn gekomen.

Van de paalkuilen op het voorhofterrein die niet 
aan één van de drie hooibergen toegeschreven 
kunnen worden, is de functie niet duidelijk. De 
veelal kleinere paalkuilen hadden geen onder-
ling verband en waren bijna alle aanzienlijk on-
dieper dan die van de hooibergen.

Twee greppels en drie kuilen
Afgezien van de paalkuilen werden op het voor-
hofterrein eveneens twee greppels aangetrof-
fen. De noordelijke had een lengte van zo’n 19 
m en werd aan de westzijde versneden door de 
vulling van de recente sloot op de vulling van 
de restgeul (zie afb. 31). Ten westen van deze 
recente sloot werd de oude greppel niet meer 
waargenomen, wat lijkt te betekenen dat deze 
heeft uitgemond in de zuidwestelijke gracht. 

Uit de vulling van de greppel kwam roodbak-
kend aardewerk en steengoed (Siegburg), dat 
tussen 1400 en 1450 gedateerd moet worden. 
De greppel vertoonde aan de oostzijde een op-
vallende kromming en lijkt om de noordelijke 
hooiberg heen gelopen te hebben. Bij de aanleg 
van de greppel lijkt rekening gehouden te zijn 
met de noordelijke hooiberg. De tweede greppel 
op het omgrachte terrein werd aangetroffen aan 
de oostzijde (zie afb. 29). Deze greppel, waar-
uit geen materiaal komt, had een waargenomen 
lengte van ca. 8m en werd versneden door twee 
paalkuilen. Eén van deze paalkuilen maakte 
onderdeel uit van de noordelijke hooiberg. De 
ligging van de greppel ten opzichte van de 
grachten lijkt weinig logisch en doet - net als 
de versnijdingen met de beide paalkuilen - ver-
moeden dat deze behoorde tot een bewonings-
fase vóór de aanleg van de grachten en de bouw 
van de noordelijke hooiberg.

De hierboven als eerste beschreven, vijftiende-
eeuwse greppel moet vanwege het erin aange-
troffen materiaal in een periode gedateerd wor-
den waarin het grachtenstelsel nog in gebruik 
was. Dit betekent dat na 1400 aan de noordzijde 
een min of meer driehoekig terrein bestond, dat 
afgescheiden was van het overige deel van het 
voorhof. Het is opvallend dat op dit driehoekige 
perceel geen enkele paalkuil werd aangetrof-
fen. Wel bevonden zich hier drie rechthoekige 
kuilen, zoals die op geen andere plek binnen 
de grachten aangetroffen zijn (zie afb. 31). De 
opvallendste kuil is die in de noordwesthoek 
(afb. 15). Deze kende een vierkante insteek van 
ca. 2,2 m en was op vlak 1 (ca. 0,50+ mNAP) te 
herkennen aan een 10 cm brede bruine zavel-

Afb. 15
Kuil met aan drie 
zijden een bekleding 
van gestapelde 
kloostermoppen, 
gelegen aan de 
noordzijde van het 
voorhof (LR13, sleuf 
3, vlak 2). De muren 
bestonden uit minstens 
zes lagen kloostermop. 
De vierkante kuil had 
zijden met een lengte 
van 2,2 m en kende een 
diepte van ca. 1,2 m 
onder huidig maaiveld. 
De functie van de 
kuil (inhoud ca. 2,6 
m³) is niet duidelijk; 
mogelijk werden er 
agrarische producten 
in opgeslagen. Het 
aardewerk uit de 
kuilvulling dateert van 
rond 1400.
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band langs de randen van de kuil. Op het ni-
veau van vlak 2 (0,33+ mNAP) bleek de kuil aan 
drie zijden een uit kloostermoppen gestapelde 
muur te hebben. De onderkant hiervan bevond 
zich op 0,28- mNAP, wat neerkomt op een diepte 
van meer dan 1,2 m onder huidig maaiveld. De 
muren waren maximaal zes lagen kloostermop 
hoog en nagenoeg geheel gebouwd uit gebroken 
en losgestapelde kloostermoppen. Slechts in de 
onderste laag werden enkele complete klooster-
moppen aangetroffen. Deze waren onder meer 
30x15x6,5 cm groot en moeten gedateerd wor-
den in de veertiende eeuw. Aan de noordzijde 
van de kuil werd geen muur waargenomen. Ook 
waren er geen aanwijzingen dat aan deze zijde 
ooit een muur is uitgebroken. Toch vertoonde 
de vulling van de kuil aan deze zijde een op-
vallend steile en scherpe begrenzing. Mogelijk 
kende de kuil aan deze noordzijde een houten 
wand, waarvan als gevolg van de ligging boven 
grondwaterniveau, geen overblijfselen of afdruk 
meer zichtbaar was. De vulling van de kuil be-
stond uit vrij homogene blauwgrijze klei, waarin 
slechts een kleine hoeveelheid materiaal werd 
aangetroffen. Dit bestond uit veertien scherven 
van grijs- en roodbakkend aardewerk, dat waar-
schijnlijk volledig lokaal werd vervaardigd en 
gedateerd moet worden na 1400. De functie van 
de kuil is niet duidelijk. Gezien de vorm en de 
hoge ligging van de onderkant lijkt het geen wa-
terput te zijn. Tevens zijn er geen aanwijzingen 
om in de kuil een beerput te herkennen. Moge-
lijk diende de kuil, met een inhoud van 2,6 m3 
gerekend tot aan huidig maaiveld, voor de op-
slag van een ons niet bekend product, mogelijk 
iets agrarisch.

De zuidelijkste van de drie kuilen was recht-
hoekig van vorm, mat 2,35 bij 1,8m en was op 
vlak 2 herkenbaar aan een zelfde 10cm brede en 
scherp begrensde zavelband langs de randen als 
de hierboven beschreven kuil. Ditmaal werden 
bij het afwerken van de kuil echter geen muren 
aangetroffen. Wel bevatte de eveneens blauw-
grijze kleivulling fragmenten kloostermop. De 
onderkant van de kuil lag op 0,07- mNAP, wat 
neerkomt op een diepte van ca. 1m onder hui-
dig maaiveld. Opvallend was de aanwezigheid 
van veel fosfaat in het natuurlijke zand onder 
de kuil. Was de kuil ooit gevuld met mest, waar-
door fosfaat uitspoelde?

De noordoostelijke kuil was eveneens min of 
meer rechthoekig van vorm, mat 2,65 bij 1,85m 
en had verschillende vullingslagen. De onder-
kant lag op een diepte van 0,09- mNAP. De on-
derste vullingslaag was een 15 cm dik pakket 
van verbrand bot en houtskool. De 30cm dikke 
laag hierboven vertoonde een kluiterige struc-

tuur. Waarschijnlijk werd na de deponering 
van de onderste brandlaag de kuil snel dicht ge-
gooid. Misschien werd in de kuil een ziek dier 
verbrand, waarvan de resten vanwege de angst 
voor besmetting direct werden bedolven. Uit 
de vulling van de kuil komen enkele scherven, 
waaronder een steengoedscherf die tussen 1425 
en 1475 gedateerd moet worden.

Kortom, het noordelijke deel van het voorhofter-
rein lijkt - vanwege de greppel die het afscheid-
de, het ontbreken van paalkuilen en de aanwe-
zigheid van de drie opvallende kuilen - na 1400 
een aparte functie gehad te hebben. Welke dat 
was is niet geheel duidelijk. Aangezien de kuil 
met het verbrande botmateriaal mogelijk iets la-
ter te dateren valt dan de overige twee kuilen, 
verschilde de functie van dit deel van het voor-
hof mogelijk per periode.

5.3  Sporen op het zuidelijke gedeelte
Op het zuidelijke deel van het omgrachte terrein 
was het stenen gebouw gesitueerd. Een puinlaag 
- bestaande uit fragmenten kloostermop en mor-
tel - vormt de meest concrete aanwijzing voor 
het bestaan hiervan. De puinlaag lag min of 
meer midden op het omgrachte terrein, tegen 
de restgeulvulling aan. Vermoedelijk stond het 
gebouw op dezelfde plek. Behalve de puinlaag 
werden zo’n 50 sporen aangetroffen op het op-
gegraven deel van het omgrachte hof. Daarnaast 
werden enkele sporen aangetroffen ten noorden 
en (met name) oosten van het grachtenstelsel, 
alsmede enkele sporen onder de vulling van de 
gracht. Bijna alle sporen zijn kuilen, sterk vari-
erend in grootte, diepte en vorm. Een waterput 
werd niet gevonden.

Kuilen
De opvallendste sporen op het hof bestaan uit 
elf min of meer ronde of ovale kuilen met een 
grote diepte (afb. 16). Deze diepte varieert van 
1,42 tot 2,13m onder huidig maaiveld. Vier kui-
len werden slechts gedeeltelijk waargenomen en 
lagen in meer of mindere mate buiten het op-
gravingsterrein. De overige zeven hebben een 
diameter van 2 tot 2,2m. De oriëntatie van de 
ovale kuilen is niet gelijk en ook de onderlinge 
afstand verschilt. Ze vertonen een steile insteek 
en hebben een vulling die over het algemeen 
zeer schoon is. In geen van de kuilen werd een 
aanwijzing aangetroffen voor het bestaan heb-
ben van een vorm van houtconstructie en de ze 
lijken dan ook niets van doen te hebben met een 
waterput. Vanwege de grote diepte, de typische 
vorm en het ontbreken van aanwijzingen voor 
het bestaan van een paalkern, mag worden ge-
concludeerd dat het bovendien geen paalkuilen 
zijn geweest. Van de elf kuilen die in deze ca-



 34 | Wonen aan het water (deel 2) - april 2006

Afb. 16
Twee coupes over diepe 
kuilen, die werden 
aangetroffen op het 
centrale hof (links LR18-
II, sleuf 17, verschijnsel 
10; rechts: LR18-I, 
sleuf 1, verschijnsel 
03). De veelal ovale 
kuilen hadden een 
diameter van zo’n 2 
m en een diepte van 
ca. 1,5 tot 2 m onder 
huidig maaiveld. De 
functie van de kuilen is 
niet bekend: ze zijn te 
ondiep om als waterkuil 
te hebben gediend en 
werden niet gebruikt 
voor het dumpen van 
afval.
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tegorie geplaatst kunnen worden, liggen zeven 
in de noordwest-hoek van het bewoonde ter-
rein, tussen de puinconcentratie en de zuide-
lijke voorhofgracht (zie afb. 29). Eén kuil ligt ten 
oosten van het grachtenstelsel op een plek waar 
de gracht een ondiepte of een opening heeft 
gekend. De overige drie liggen in de noordoost-
hoek van het hof (zie afb. 31). Uit de vulling van 
de diepe kuil ten oosten van het grachtenstelsel 
komen aardewerkscherven, waarvan de jongste 
in het laatste kwart van de veertiende eeuw ge-
dateerd moeten worden. Tussen deze scherven 
werd bovendien een bronzen messchedepunt-
beschermer aangetroffen, die eveneens in de 
late veertiende eeuw geplaatst moet worden. 
Van de drie diepe kuilen in de noordoost-hoek 
van het hof bevatten twee aardewerk dat tot 
in de vijftiende eeuw doorloopt. De derde kuil 
bevatte niet nader te dateren veertiende-eeuws 
materiaal, waaronder ook enkele kloostermop-
fragmenten. De zeven diepe kuilen in de noord-
west-hoek van het hofterrein lijken ouder te zijn 
dan de late veertiende of vijftiende eeuw. Twee 
van deze sporen leverden geen vondsten op. 
Drie kuilen bevatten enkele scherven grijsbak-
kend aardewerk, die niet nader gedateerd kun-
nen worden. Eén kuil bevatte twee fragmenten 
veertiende-eeuwse kloostermop, terwijl de laat-
ste enkele scherven roodbakkend aardewerk 
opleverde, die eveneens niet nader gedateerd 
kunnen worden. Deze laatste werd versneden 
door een kuil met vijftiende-eeuws aardewerk. 
Vanwege het ontbreken van vijftiende-eeuws 
aardewerk in de vulling van dit cluster diepe 
kuilen, lijkt het aannemelijk dat deze vroeger in 
de tijd geplaatst moeten worden dan de overige 
vier. De geringe hoeveelheid schervenmateriaal 
in de vulling doet vermoeden dat de kuilen wer-
den gegraven aan het begin van de bewonings-
periode, dus ergens in de eerste helft van de 
veertiende eeuw.

Overige sporen
Op het zuidelijke deel van het omgrachte ter-
rein bevond zich behalve de diepe kuilen nog 
een aantal kleinere kuilen. Direct ten noordoos-
ten van de puinconcentratie bevond zich een 
duidelijk cluster van acht van dergelijke kuilen. 
Deze verschilden onderling sterk in grootte en 
diepte. Ze werden aangetroffen onder de vul-
ling van een grote depressie, die ten tijde van 
de sloop van het huis werd gegraven. Hierdoor 
werd slechts het onderste gedeelte ervan terug-
gevonden; de ondiepere sporen zullen volledig 
zijn verdwenen. Door deze slechts gedeeltelijke 
waarneming is het moeilijk de sporen juist te 
interpreteren. Het lijkt niet te gaan om paalkui-
len; er werd geen paalkern waargenomen en ook 
de vorm doet niet denken aan een paalkuil. Uit 

de vulling van twee sporen kwam aardewerk 
dat laat in de veertiende of in de vijftiende eeuw 
gedateerd moet worden. Ook in de noordwest-
hoek van het omgrachte perceel - en vlak bij de 
doorgang van het bewoonde gedeelte naar het 
voorhof - werden diverse kuilen waargenomen, 
zo’n veertien stuks in totaal. Ook deze verschil-
den onderling sterk qua vorm, grootte en diepte 
en leken geen onderling verband te hebben. Ook 
hiervan deed niet één denken aan een paal-
kuil. De datering van het aardewerk uit deze 
sporen toont aan dat de kuilen dan ook niet uit 
dezelfde periode stammen. Er werd zowel veer-
tiende-eeuws alsook vijftiende-eeuws materiaal 
aangetroffen. Eén kuil werd versneden door de 
vulling van de oostelijke gracht en moet dan 
ook in de periode 1325-1355 worden geplaatst. 
In de directe nabijheid hiervan werden drie 
sporen onder de vulling van de gracht aange-
troffen, te weten twee mogelijk paalkuiltjes en 
een (afval)kuil met een houtskoolrijke vulling. 
Ook deze sporen moeten dus dateren uit de fase 
1325-1355. In deze hoek van het terrein werden 
bovendien vier sporen buiten het grachtenstel-
sel aangetroffen. Hiervan konden twee worden 
gedateerd, waarvan één aan het eind en de an-
der aan het begin van de veertiende eeuw. Deze 
laatste heeft, net als de kuil onder de grachtvul-
ling, enkele houtskoolrijke vullingslagen en lijkt 
gedeeltelijk te zijn volgegooid met haardafval. 
Zo’n 16 m zuidelijker werd een derde kuil met 
zeer houtskoolrijke vulling aangetroffen. Deze 
kon niet worden gedateerd, maar gezien zijn lig-
ging buiten het grachtenstelsel en de overeen-
komst van houtskoolrijke vulling, is het niet 
onwaarschijnlijk dat ook deze kuil in de eerste 
fase van bewoning geplaatst moet worden.

Als laatste dient een greppel vermeld te worden, 
waarvan op vlak 2 van sleuf 18 voor de eerste 
maal een restant werd waargenomen (zie afb. 
29). Een langwerpige greppelrestant met een 
lengte van ca. 8,5m vertoonde een opvallende 
knik en had een diepte van ca. 1,1m onder hui-
dig maaiveld. Aan de zuidoost-zijde verdween 
de greppel in een ongeveer even diepe depressie 
en was deze hierdoor niet meer waarneembaar. 
Uit de vulling van het greppelrestant komen 
slechts enkele kleine fragmenten bouwmate-
riaal. Het ontbreken van veertiende-eeuwse 
scherven doet vermoeden dat deze in de eerste 
fase van de bewoning geplaatst moet worden. 
Bij het afwerken van de diepe depressie aan de 
westzijde van sleuf 18 werd op vlak 4 de onder-
kant van (vermoedelijk) dezelfde greppel waar-
genomen, die op dit niveau nog een breedte van 
ca. 2m had. De greppel werd vervolgens bestu-
deerd in het zuid- en noordprofiel van sleuf 18. 
In het zuidprofiel was van de greppel niet veel 
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meer over, aangezien deze zich hier onder de de-
pressie bevond. Deze depressie had op dit punt 
een diepte van zo’n 1,8 m onder huidig maai-
veld (hoogte maaiveld op dit punt bedroeg 1,32 
m+NAP), als gevolg waarvan van de greppel nog 
slechts de onderste 45 cm restte, bestaand uit 
een bruine, venige klei. De onderkant van de 
greppel lag op een diepte van 0,93 m-NAP. In 
het noordprofiel was de greppel eveneens onder 
de vulling van de depressie gelegen. Deze was 
hier echter minder diep, namelijk zo’n 1,4 m on-
der maaiveld (die hier een hoogte had van 1,69 
m+NAP). De greppel had nog een diepte van ca. 
80 cm onder de depressie, wat betekent dat de 
onderkant hiervan was gelegen op een diepte 
van 0,51 m-NAP. Kennelijk liep de greppel rich-
ting het noordoosten vrij sterk omhoog.

De gereconstrueerde greppel bevond zich ten 
noordwesten en ten noordoosten van het huis 
en zal waarschijnlijk uit de eerste fase dateren, 
vóór de aanleg van de grachten. Mogelijk liep hij 
(in ieder geval aan de noordwest-zijde) vrij dicht 
om het huis heen. De greppel was aan de west-
zijde aanzienlijk dieper dan aan de oostzijde. 
Het is goed mogelijk dat hij heeft aangesloten op 
een greppel op de vulling van de restgeul. Deze 
laatste zal dan het diepst zijn geweest, zoals dat 
bij het latere grachtenstelsel ook het geval was.

5.4  Sporen buiten het omgrachte terrein 
(zie kaartbijlage)
Ten westen van het grachtenstelsel werden 
enkele sporen aangetroffen die behoren bij de 
laatmiddeleeuwse bewoning. Het betreft voor-
namelijk greppels, gedeeltelijk gelegen op de 
dichtgeslibde restgeul en gedeeltelijk gesitueerd 
op het areaal van de twaalfde-eeuwse neder-
zetting op de voormalige linkeroever van de 
rivier.

De greppel op de restgeulvulling
Het opmerkelijkste laatmiddeleeuwse spoor bui-
ten het omgrachte terrein is een greppel, die tij-
dens LR13, LR17 en LR40 werd opgegraven. Ge-
durende LR13 werden in de vulling ervan slechts 
twaalfde-eeuwse scherven aangetroffen, terwijl 
tijdens de beide latere opgravingen de veertien-
de-/vijftiende-eeuwse scherven overheersen. 
De zuidelijke helft van de greppel ligt min of 
meer direct ten westen van de restgeulvulling, 
terwijl het noordelijke deel hierop was gelegen. 
De greppel vertoonde een zeer lichte kromming, 
die enigszins overeenkomt met die van de rest-
geul. Hij had een lengte van zo’n 120m en boog 
aan de noord- en zuidzijde in een haakse hoek 
af richting het oosten. Uit de vulling kwam, in 
vergelijking met de overige laatmiddeleeuwse 
greppels op het perceel van de twaalfde-eeuwse 

nederzetting (maar ook in vergelijking met de 
grachten), een grote hoeveelheid materiaal. Dit 
bestaat grotendeels uit aardewerk, maar ook uit 
bouwmaterialen en een grote hoeveelheid me-
talen voorwerpen. Het aardewerk bestaat onder 
meer uit een kleine hoeveelheid Romeinse en 
twaalfde-eeuwse scherven. De aanwezigheid 
hiervan berust echter op toeval. De vulling van 
de restgeul bevatte namelijk vele scherven uit 
deze perioden en een deel hiervan zal bij het 
graven van de greppel in de veertiende eeuw 
zijn opgespit. Het overgrote deel van het hierin 
aangetroffen aardewerk dateert dan ook uit de 
veertiende eeuw. Het merendeel wordt gevormd 
door het veel voorkomende grijsbakkend aar-
dewerk. Het roodbakkende aardewerk vormt 
de op één na grootste categorie, gevolgd door 
het steengoed. Verreweg het merendeel van het 
materiaal is afkomstig uit twee concentraties, 
waarvan één zich bevond aan de noordzijde, 
namelijk in het oost-west georiënteerde deel 
van de greppel. Het aardewerk hieruit (ca. 350 
scherven) beslaat de gehele veertiende (met een 
duidelijk zwaartepunt in de tweede helft) en 
vroege vijftiende eeuw. Diverse steengoedscher-
ven, alsmede scherven van roodbakkend aarde-
werk met zogenaamde ‘klauwpootjes’ dateren 
uit de late veertiende of vroege vijftiende eeuw. 
Enkele scherven proto-steengoed en bijna-
steengoed moeten vóór deze periode geplaatst 
worden. Twee aangetroffen fragmenten van een 
spitoplegger maken aannemelijk dat het materi-
aal afkomstig is uit het stenen huis en ten tijde 
van de sloop hiervan rond 1425 in de greppel 
werd gedumpt (zie onder).

De tweede concentratie aardewerk uit de grep-
pel - bestaande uit ca. 800 scherven - werd zo’n 
30m zuidelijker aangetroffen. Afgezien van 
grijs- en roodbakkend aardewerk en steengoed 
werden ook tien scherven proto-steengoed en 
34 scherven bijna-steengoed aangetroffen. Deze 
dateren van vóór 1325 en zijn daarom niet in 
verband te brengen met bewoning op het om-
grachte perceel. Omdat de hoeveelheid van dit 
vroege schervenmateriaal beperkt is, lijkt de 
aanwezigheid ervan niet te betekenen dat de 
greppel reeds in de dertiende eeuw werd gegra-
ven. Bovendien dateren alle metalen voorwer-
pen uit de vulling van de greppel vermoedelijk 
uit de veertiende eeuw. Ook hieruit blijkt dat de 
greppel waarschijnlijk pas in deze eeuw werd 
gegraven. De herkomst van de scherven proto- 
en bijna-steengoed blijft vooralsnog onbekend. 
De aanwezigheid van dergelijke scherven in 
enkele veertiende-eeuwse sporen elders op het 
opgravingsterrein en bovenin de restgeulvul-
ling doet echter vermoeden dat in de dertiende 
eeuw in de buurt van het onderzochte perceel 
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activiteiten hebben plaatsgevonden. De veer-
tiende-eeuwse scherven uit de tweede concen-
tratie lijken in de eerste helft van deze eeuw ge-
plaatst te moeten worden. Dit vermoeden wordt 
ondersteund door de vondst van een munt (uit 
de periode 1312-1355) in de vulling van de grep-
pel in de directe nabijheid hiervan.

De aanwezigheid van de concentratie afval in 
juist de noordelijke helft van de veertiende-
eeuwse greppel riep vele vragen op omtrent de 
exacte locatie(s?) van de bewoning. Was er be-
halve op het omgrachte terrein eveneens bewo-
ning ten noorden van het grachtenstelsel? Kon 
hier de boerderij worden gevonden, waar het da-
gelijkse leven zich afspeelde, terwijl het stenen 
gebouw in hoofdzaak een statusfunctie vervul-
de en alleen in tijden van onrust werd bewoond? 
Afgezien van het aangetroffen materiaal in dit 
noordelijke deel van de greppel van LR17 leek 
ook het afvalpakket in de noordelijke gracht van 
LR13 hierop te wijzen. Vandaar dat op 26 juni 
2001 ten noorden van LR13 vier proefsleuven 
zijn aangelegd (zie afb. 8). Hierin werd niet het 
geringste spoor van laatmiddeleeuwse activitei-
ten aangetroffen. Hierdoor kon de mogelijkheid 
van bewoning ten noorden van het grachten-
stelsel worden uitgesloten. De beide materiaal-
concentraties in de vulling van de veertiende-
eeuwse greppel moeten afkomstig zijn van het 
omgrachte terrein. Dit vermoeden werd later 

bevestigd, toen bleek dat een fragment van een 
spitoplegger uit de noordelijke concentratie in 
de greppel bleek te passen aan een fragment dat 
tijdens LR18 tussen het afbraakpuin werd ge-
vonden (zie ook paragraaf 6.4). Hierdoor werd 
aangetoond dat een grote hoeveelheid afval 
(bestaande uit onder meer aardewerkscherven, 
bouwfragmenten, metalen voorwerpen, natuur-
steen en dierlijke botten) van het zuidelijke deel 
van het omgrachte terrein over een afstand van 
zo’n 130 m werd vervoerd naar de noordzijde 
van de greppel en daar werd gedumpt. Aange-
zien één van de fragmenten van de spitoplegger 
werd aangetroffen tussen het slooppuin, mag 
worden verondersteld dat het afval ook pas ten 
tijde van de sloop van het huis rond 1425 werd 
gedumpt.

Het profiel over de veertiende-eeuwse grep-
pel op het punt van de noordelijke aardewerk-
concentratie biedt veel informatie (afb. 17). De 
onderste ca. 70cm van de 2m diepe greppel be-
stond uit nagenoeg schone klei en moet zijn in-
gespoeld gedurende het 100-jarige functioneren. 
Hier bovenop bevond zich een ca. 10 cm dikke, 
scherfrijke laag met veel fosfaat. Deze werd af-
gedekt door een ca. 20cm dik en zeer houtskool-
rijk kleipakket, dat duidelijk vanaf de zuidzijde 
(bewoningszijde) in de greppel is gegooid. Dit 
houtskoolrijke pakket boog af in zuidelijke rich-
ting en had een lengte van meer dan 20m (zie 

Afb. 17
Coupe over de 
veertiende-/vijftiende-
eeuwse greppel, die 
tijdens LR13 en LR17 
werd aangetroffen 
(LR17, sleuf 36, 
oostprofiel). De greppel 
lag grotendeels op de 
vulling van de restgeul 
van de Oude Rijn en 
vertoonde een zelfde 
kromming als de geul. 
Aan de noordzijde 
boog de greppel af in 
oostelijke richting. 
Tijdens de sloop van 
het stenen huis rond 
1425 werd de greppel 
gedeeltelijk gedumpt 
met huishoudelijk 
en sloopafval. De 
onderste 70cm van de 
greppelvulling bestond 
uit schone klei (1), die 
moet zijn ingespoeld 
gedurende de periode 
1325-1425. Vervolgens 
werd eerst een pakket 
aardewerkscherven in 
de greppel gedumpt 
(2). Daarboven bevond 
zich een 20 cm dik, 
zeer houtskoolrijk 
pakket (3). Mogelijk 
werd in de buurt van de 
greppel afval verbrand, 
waarna de resten in 
de greppel werden 
geschoven. Vervolgens 
werd kloostermoppuin 
in de greppel gedumpt, 
waartussen zich een 
fragment van een 
spitoplegger bevond 
(4). Als laatste werd 
wederom een pakket 
aardewerkscherven in 
de greppel gedumpt 
(5). Ter hoogte van 
de afgebeelde coupe 
bevond de greppel zich 
op de vulling van de 
restgeul, waarvan de 
diverse vullingslagen 
hier in de lengte werden 
aangesneden.
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kaartbijlage). Boven in deze laag bevonden zich 
diverse bouwfragmenten. Hierboven werd ver-
volgens het pakket met aardewerkscherven, spi-
toplegger en overig afval aangetroffen, dat ten 
tijde van de sloop in de greppel is gedumpt. Ver-
moedelijk moeten echter ook de onderste scher-
venlaag en het houtskoolrijke pakket hierboven 
aan de sloopfase worden toegeschreven. De om-
vang van het houtskoolrijke pakket is zodanig 
groot, dat de interpretatie als haardafval weinig 
aannemelijk lijkt. Er moet - waarschijnlijk ten 
tijde van de sloopfase - een brand zijn geweest 
in de buurt van de greppel. Op het omgrachte 
perceel zelf zijn echter geen aanwijzingen voor 
het woeden van een brand gevonden. Aangezien 

in de houtskoolrijke laag geen grotere stukken 
houtskool werden aangetroffen, lijkt het niet 
waarschijnlijk dat er bij voorbeeld een gebouw 
met dikke houten palen is afgebrand. Mogelijk 
hebben de slopers een grote hoeveelheid orga-
nisch afval, zoals de inhoud van een hooiberg, 
verbrand. Als er inderdaad opzettelijk iets werd 
verbrand, is de plek waar dit gebeurde - op een 
veilige afstand van de mogelijk op dat moment 
nog intacte bebouwing op het omgrachte terrein 
- goed te begrijpen. Nadat de overgebleven as in 
de greppel was geschoven, werd hier een laag 
met bouwfragmenten bovenop gedeponeerd. 
Als laatste werd het omgrachte perceel opge-
ruimd en werd het verzamelde afval boven op 

Afb. 18
Coupe over een 
twaalfde-eeuwse 
greppel, die in de 
veertiende eeuw 
gedeeltelijk opnieuw 
werd uitgegraven (LR17, 
sleuf 27, oostprofiel). 
Het perceel van de 
voormalige twaalfde-
eeuwse nederzetting 
op de linkeroever van 
de Oude Rijn werd 
door de bewoners van 
het omgrachte huis in 
gebruik genomen als 
landbouwgrond. Uit 
de greppel komt een 
scherf roodbakkend 
aardewerk, alsmede 
een kleine hoeveelheid 
kloostermoppuin. 
Kennelijk was de 
twaalfde-eeuwse 
greppel zo’n anderhalve 
eeuw na het verlaten 
van de nederzetting nog 
duidelijk zichtbaar in 
het landschap.

Legenda

Recente bouwvoor en 
verstoringen

Laklaag

Twaalfde-eeuwse 
greppel

Veertiende-eeuwse 
greppel
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Legenda

Recente bouwvoor en 
sporen

Greppel ten noordwes-
ten van huis, fase I

Grachtvulling oostelijke 
gracht van vóór 1425

Onderste vullingslaag 
depressie, van rond 
1425

Vullingslagen depressie, 
1425-1525

Kloostermoppuin

Mortel

Restgeul Oude Rijn

Afb. 19
Oost-west georiën-
teerd profiel over het 
centrale hof (LR18-II, 
sleuf 13/18, zuidprofiel; 
zie ook afbeelding 20). 
In het profiel is aan de 
linkerzijde de oostelijke 
gracht te zien. Deze 
wordt afgedekt door de 
vulling van een grote 
kuil, die waarschijn-
lijk werd gegraven ten 
tijde van de sloop van 
het huis rond 1425. 
Deze wordt richting het 
westen steeds dieper 
en is het diepst direct 
ten oosten van de 
restgeul. Waarschijnlijk 
stond op dit punt het 
stenen huis. Tijdens 
de sloop van het huis 
werden de kloostermop-
pen terplekke schoon 
gebikt. De onbruikbare 
kloostermopfragmenten 
en de mortel werden in 
de grachten en onderin 
de grote kuil gedumpt. 
Vervolgens lijkt de kuil 
in een periode van ca. 
100 jaar (1425-1525) 
dichtgeslibd te zijn. 
Aan de westzijde van 
het profiel is onder de 
vulling van de kuil nog 
de onderkant van de 
greppel zichtbaar, die 
in de eerste periode (ca. 
1325-1355) dicht rond 
het huis moet hebben 
gelopen. In deze fase 
bestond het grachten-
stelsel nog niet.

de bouwfragmenten geworpen. Het feit dat de 
slopers de moeite namen het afval over grote af-
stand te verslepen, zou kunnen betekenen dat 
ze grote waarde hechtten aan het dempen van 
de greppel. Dit valt echter moeilijk in overeen-
stemming te brengen met het feit dat de depres-
sie en de grachten open bleven liggen. Boven-
dien lijkt na de sloop in 1425 niet meer gewoond 
te zijn op de percelen aan beide zijden van de 
voormalige restgeul, zodat er geen dringende 
reden voor het dempen van de greppel geweest 
lijkt te kunnen zijn.

De overige greppels
Het gehele perceel van de twaalfde-eeuwse ne-
derzetting lijkt in de veertiende eeuw in gebruik 
te zijn geweest (zie kaartbijlage). Op dit perceel 
werden twee greppels aangetroffen, die een 
kleine hoeveelheid materiaal uit deze periode 
bevatten. Aan de westzijde van dit vroegere be-
woningsareaal werd een greppel waargenomen, 
die over alle sporen van de twaalfde-eeuwse ne-
derzetting heen liep. In de vulling hiervan wer-
den enkele kleine scherven steengoed en grijs-
bakkend aardewerk aangetroffen. Alhoewel de 
greppel in grote lijnen samenviel met de weste-
lijke begrenzing van de twee twaalfde-eeuwse 
erven, verschilde de oriëntatie ervan enigszins. 
De greppel verdween aan de noordzijde uit het 
opgravingsterrein, terwijl hij aan de zuidzijde 
minder ver door liep dan de twaalfde-eeuwse 
greppels. Vermoedelijk boog de greppel aan 
deze zuidzijde in een haakse hoek af richting 
het oosten. Op één van de percelen van de 
twaalfde-eeuwse nederzetting werden name-
lijk mogelijke restanten van een ondiepe grep-
pel waargenomen, waarin echter geen vonds-
ten werden aangetroffen. De gereconstrueerde 
greppel past echter niet in de twaalfde-eeuwse 
percelering en lijkt bovendien aan te sluiten op 
een veertiende-/vijftiende-eeuwse greppel die 
tijdens LR13 op de vulling van de restgeul werd 
waargenomen. Deze moet hebben uitgemond in 
de westelijke gracht. Indien deze reconstructie 
juist is, heeft de greppel een terrein omsloten 
met een minimale lengte van 127m (noord-zuid) 
en een minimale breedte van 90m. Aangezien 
afgezien van een korte greppel geen enkel spoor 
uit de veertiende of vijftiende eeuw werd aange-
troffen op dit perceel, lijkt het aannemelijk dat 
het werd gebruikt als weidegrond of akkerland.
Zo’n 26m ten noorden van de hierboven gere-

construeerde oost-west lopende greppel lag een 
tweede veertiende-eeuwse greppel parallel hier-
aan. Deze bestond uit een twaalfde-eeuwse grep-
pel, die opnieuw gedeeltelijk werd uitgediept. 
Kennelijk was de twaalfde-eeuwse greppel zo’n 
150 jaar later nog herkenbaar in het landschap. 
De twaalfde-eeuwse greppel vertoonde ongeveer 
halverwege een onderbreking of een ondiepte. 
Het gedeelte ten oosten hiervan werd opnieuw 
uitgediept, zoals duidelijk was te zien in de 
coupes (afb. 18). Er werden zo’n 50 aardewerk-
scherven aangetroffen in de vulling, waarvan 
slechts één niet te dateren was in de twaalfde 
eeuw, namelijk een scherf roodbakkend aarde-
werk. Ook werd een kleine concentratie kloos-
termoppuin aangetroffen. Op basis hiervan mag 
worden verondersteld dat de greppel ergens in 
de veertiende eeuw opnieuw in gebruik werd 
genomen. In het verlengde ervan werd tijdens 
LR13 op de vulling van de restgeul een greppel 
aangetroffen. Het betreft waarschijnlijk één en 
hetzelfde spoor. Aan de oostzijde komt de grep-
pel ca. 2m ten noorden van het grachtenstelsel 
uit en waarschijnlijk sloot hij aan op de depres-
sie van de restgeul.

Tijdens LR13 werd op de vulling van de rest-
geul nog een greppel aangetroffen. Alhoewel uit 
de vulling slechts een enkele twaalfde-eeuwse 
scherf afkomstig is, moet hij vanwege de lig-
ging op de vulling van de dichtgeslibde restgeul 
uit de veertiende of vijftiende eeuw dateren. De 
greppel heeft een T-vorm en lijkt aan de oostzij-
de te hebben uitgemond in de westelijke gracht 
van het grachtenstelsel. Het spoor ligt op een 
rechthoekig perceel van ca. 25 bij 15 m, dat vol-
ledig op de vulling van de restgeul is gesitueerd. 
Dit perceel wordt omgeven door de westelijke 
gracht, de veertiende-eeuwse greppel van LR13/
LR17 en de twee veertiende-eeuwse greppels die 
hierboven zijn beschreven. Afgezien van de T-
vormige greppel lagen op dit kleine perceel nog 
enkele andere sporen. De grootste hiervan was 
een langwerpige kuil van 5,5 bij 1,5m. Onder in 
de vulling hiervan werd een runderskelet aan-
getroffen, alsmede delen van een tweede rund. 
Uit de vulling kwamen bovendien twaalfde-
eeuwse scherven en één van roodbakkend aar-
dewerk. De kuil moet dateren uit de veertiende 
of vijftiende eeuw en diende vermoedelijk om 
runderkadavers in te begraven. Daarnaast be-
vonden zich vier kleine 
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Afb. 19
Oost-west georiënteerd 
profiel over het centrale 
hof (LR18-II, sleuf 13/18, 
zuidprofiel)

kuilen op dit perceel, die alle mogelijk als paal-
kuil geïnterpreteerd moeten worden. In één van 
deze kuilen werd de onderkant van een vier-
kante houten paal aangetroffen. De paal mat 21 
bij 19 cm en had een vlakke onderkant. Op de 
drassige klei van de voormalige restgeul zal een 
dergelijke onderkant hebben gezorgd voor ex-
tra draagvermogen. Uit de vulling van de vier 
paalkuilen komt geen aardewerk, maar gezien 
hun ligging op de dichtgeslibde restgeul moeten 
ze uit de veertiende of vijftiende eeuw dateren. 
Het is niet duidelijk waarvan de paalkuilen on-
derdeel hebben uitgemaakt. Direct ten noorden 
van dit perceel bevond zich op de vulling van 
de restgeul nog een spoor, namelijk een kleine 
kuil. Deze was gevuld met een houtskoolrijk 
pakket en scherven van rood- en grijsbakkend 
aardewerk uit de veertiende of vijftiende eeuw. 
Het kleine perceel lijkt een aparte functie ver-
vuld te hebben. Ongetwijfeld was het door zijn 
ligging op de vulling van de dichtgeslibde rest-
geul te nat voor akkerbouw of veeteelt.

5.5  De sloop van het stenen huis
Het aangetroffen aardewerk loopt door tot in 
de zestiende eeuw. Daarnaast getuigt ook bij 
voorbeeld een vingerhoed, die in de uiterste 
zuidoost-hoek van het grachtenstelsel werd 
aangetroffen, van activiteiten in deze eeuw. Het 
is echter opvallend dat al het materiaal van na 
ca. 1425 afkomstig is boven uit de grachtvulling 
en de depressie die achterbleef na het slopen 
van het stenen huis of tot de categorie van aan-
legvondsten gerekend moet worden. Het enige 

spoor met aardewerk dat (vermoedelijk kort) na 
1425 gedateerd moet worden, is de kuil met ver-
brand botmateriaal in het uiterste noorden van 
het voorhofterrein. Het ontbreken van sporen 
van na ca. 1425 moet betekenen dat de bewo-
ning rond deze datum ophield te bestaan. Ken-
nelijk hebben de grachten en de depressie na die 
datum nog zo’n 100 jaar opengelegen, waardoor 
er enkele scherven uit de periode 1425-1525 in 
terechtkwamen.

Tijdens de opgraving LR18 werd over een groot 
deel van het omgrachte terrein een kleipakket 
aangetroffen. Dit bleek de vulling van een zeer 
grote, door mensenhanden gegraven kuil te zijn 
(afb. 19, 20 en 31). Hiervan werd het noorde-
lijke deel waargenomen; het zuidelijke deel ligt 
verborgen onder de huidige boerderij. De kuil 
had een maximale waargenomen breedte van 
22 m (noord-zuid) en een lengte van 32m (oost-
west). In het zuidprofiel van sleuf 13 van LR18 
was duidelijk te zien dat de kuilvulling over 
de oostelijke gracht heen liep. De diepte van 
de kuil was niet overal gelijk. Het grootste deel 
bleek een diepte te hebben van ca. 1m onder 
huidig maaiveld, terwijl aan de westzijde een 
diepere zone werd waargenomen (tot maximaal 
1,8m onder huidig maaiveld). In deze diepere 
zone bestond de onderste vullingslaag uit een 
massief puinpakket (afb. 21). Dit puin bestond 
voornamelijk uit fragmenten van kloostermop-
pen en in mindere mate stukken natuursteen. 
Niet één complete kloostermop werd aange-
troffen en zelfs halve kloostermoppen waren 

Afb. 20
Het westelijke deel van 
het profiel over het 
centrale hof (LR18-II, 
sleuf 18, zuidprofiel; zie 
ook afbeelding 19). Op 
de foto is te zien hoe de 
grote kuil richting het 
westen steeds dieper 
wordt. De onderste 
vullingslaag hiervan 
bestaat uit onbruikbare 
klooster mopfragmenten, 
waar bovenop een laag 
mortel is gestort. De 
kuil werd gegraven 
ten tijde van - en ten 
behoeve van - de sloop 
van het huis rond 1425. 
Daarna is hij gedurende 
zo’n 100 jaar geleidelijk 
dichtgeslibd, waarbij 
van tijd tot tijd wat 
rondslingerend sloop-
materiaal in de vulling 
terechtkwam.
(Foto: Fotodienst 
gemeente Utrecht)



Wonen aan het water (deel 2) - april 2006 | 41 

zeldzaam. Op enkele punten werd direct boven 
op de kloostermopfragmenten een laag mortel 
aangetroffen. Op het diepste punt van de kuil 
bestond de onderste vullingslaag uit een venige 
kleilaag met houtresten. Het merendeel van de 
scherven uit deze laag dateert uit de veertiende 
eeuw, maar ook scherven uit het derde kwart 
van de vijftiende eeuw werden hierin aange-
troffen.

De kuil moet zijn gegraven ten tijde van - en 
ten behoeve van - de sloop van het stenen ge-
bouw rond 1425. De exacte locatie hiervan kon 
niet worden aangetoond. Vermoedelijk echter 
stond het gebouw gedeeltelijk op de plek van de 
puinconcentratie in de grote kuil en voor een 
deel ten zuiden hiervan, dat wil zeggen onder 
het woongedeelte van de huidige boerderij. Het 
gebouw lag in dat geval net naast de klei van 
de dichtgeslibde restgeul, op het stevige zand. 
Tijdens de sloopwerkzaamheden zijn de kloos-
termoppen afgevoerd voor hergebruik. Zij vorm-
den een waardevol bouwmateriaal en werden 
in deze tijd continu hergebruikt. Vaak werden 
zelfs de stenen van de funderingen tot op het 
laatste exemplaar uitgegraven en meegenomen. 
Dit verwijderen van de onder het maaiveld gele-
gen funderingen leidde tot het ontstaan van zo-
genaamde uitbraaksleuven. Over het algemeen 
probeerden de slopers hun inspanning tot een 
minimum te beperken en groeven ze strak om 
de funderingen heen. De uitbraaksleuven die zij 
achterlieten, volgen vaak dan ook vrij nauwge-
zet de contouren van de gesloopte funderingen. 

Op basis van deze vaak langwerpige uitbraak-
sleuven kan een inzicht worden verkregen in 
de grootte, de vorm en de exacte locatie van de 
funderingen. Hierdoor is het vaak - ondanks het 
ontbreken van enig muurwerk of fundering - 
mogelijk een indruk te krijgen van een gebouw. 
Het is moeilijk te verklaren waarom bij het slo-
pen van het stenen gebouw langs de Groenedijk 
een dergelijke grote kuil werd gegraven en de 
slopers zich niet hebben beperkt tot het uitgra-
ven van de funderingen. Mogelijk was het ge-
bouw onderkelderd, wat de diepte van de kuil 
aan de westzijde zou kunnen verklaren. De ca. 
1m diepe zone van de kuil aan de noordoost-
zijde is daarmee echter niet verklaard. Moge-
lijk leverde de sloop van het gebouw niet ge-
noeg kloostermoppen op en werd daarom een 
grote hoeveelheid klei afgegraven rondom het 
gesloopte huis, om extra bakstenen van te bak-
ken. Dit zou verklaren waarom de kuil voor het 
grootste deel zo’n 1m diep is en tot net iets in het 
onderliggende zandpakket gegraven werd.

De sloop van het huis moet nauwkeurig zijn uit-
gevoerd, aangezien er bijna geen complete kloos-
termoppen werden achtergelaten en ook de vele 
vloer- en daktegels zorgvuldig werden verwij-
derd. De onbruikbare fragmenten kloostermop 
werden gedeponeerd in de grote kuil. De venige 
kleilaag met houtresten onderin het diepste ge-
deelte van de kuil duidt er mogelijk op dat hier 
na de sloop een pakket organisch afval werd 
gedumpt. De bruikbare kloostermoppen wer-
den ter plekke schoon gebikt en de mortel werd 

Afb. 21
Detailfoto van de 
puinlaag onderin 
de grote kuil. Het 
puin bestaat uit 
kleine, onbruikbare 
kloostermopfragmenten 
die na het schoon 
bikken van het 
sloopmateriaal 
bewust werden 
afgedankt. Bovenop 
deze fragmenten 
werd vervolgens een 
laag mortel gedumpt, 
zichtbaar rechts op de 
foto. Waarschijnlijk 
heeft het stenen huis 
op de plek van de 
puinconcentratie 
gestaan.
(Foto: Fotodienst 
gemeente Utrecht)
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onder meer in de gracht in de zuidoost-hoek van 
het terrein gestort en werd bovenop de puinlaag 
in de depressie gegooid. Bovendien werd ten 
noordwesten van het grachtenstelsel iets ver-
brand en werden de restanten van het vuur in de 
greppel geschoven. Hier bovenop kwam sloop-
puin te liggen en vervolgens werd als laatste 
afval van het omgrachte perceel in de greppel 
gestort, waaronder een deel van de spitoplegger.
Na de sloop van het huis en het graven van de 

grote kuil werd het terrein achtergelaten. De 
kuil lag nog open en ook de grachten moeten, 
alhoewel gedeeltelijk dichtgeslibd, nog duide-
lijk zichtbaar zijn geweest. De kuil vulde zich 
langzaam weer met enkele homogene en nage-
noeg schone kleilagen. Deze klei moet door het 
regenwater zijn ingespoeld. Gezien het voorko-
men van enkele zestiende-eeuwse aardewerk-
scherven en een fragment plavuis uit dezelfde 
eeuw heeft dit proces zo’n 100 jaar geduurd.
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6  De vondsten

De opgravingen LR13, LR18 en de veertiende-
eeuwse greppel van LR17 leverden in totaal 
528kg materiaal op, exclusief grondmonsters en 
hout. Hiervan bestaat 149kg uit aardewerkscher-
ven, 60kg uit dierlijk botmateriaal en 319 kg uit 
bouwmaterialen en natuursteen. In deze laatste 
categorie werd gedurende het veldwerk reeds 
een selectie gemaakt voor wat betreft de mee te 
nemen fragmenten. Van de 319kg bouwfragmen-
ten en natuursteen is 189kg afkomstig van LR13. 
Deze 189kg bestaat voor ca. 90 % uit Romeinse 
bouwfragmenten en natuursteenfragmenten uit 
de vulling van de twaalfde-eeuwse restgeul. Dit 
materiaal heeft dus geen betrekking op de veer-
tiende-/vijftiende-eeuwse nederzetting. De ove-
rige vondstcategorieën zijn metaal, hout, glas, 
leer en grondmonsters. De bouwfragmenten 
zijn onderzocht door bouwhistoricus B. Klück 
van de Sectie Cultuurhistorie van de gemeente 
Utrecht. De metaalvondsten werden geconser-
veerd, gerestaureerd en gedetermineerd door M. 
Hendriksen. Het hout werd op houtsoort onder-
zocht door P. van Beek van BIAX te Zaandam, 
terwijl de dendrodateringen afkomstig zijn van 
RING te Amersfoort. De categorie glas bestaat 
uit enkele fragmenten Romeins glas, die van-
wege hun datering niet nader zijn onderzocht. 
Het leer en de grondmonsters zijn in het depot 
opgeslagen voor eventueel verder onderzoek in 
de toekomst.

Van een aantal vondstcategorieën werd opval-
lend weinig gevonden. Slechts één leren voor-
werp kan aan de veertiende-/vijftiende-eeuwse 
bewoning worden toegeschreven. Het betreft 
een schoenzool, die in de uiterste zuidoost-hoek 
van de nederzetting in de vulling van de gracht 
werd aangetroffen. Wel werden twee fragmenten 
van tripbeslag gevonden; één in de gracht en één 
in een vroeg veertiende-eeuwse kuil ten oosten 
van het grachtenstelsel. De enige glasfragmen-
ten die in veertiende-/vijftiende-eeuwse sporen 
werden aangetroffen, zijn afkomstig uit de grep-
pel van LR17. Het betreft echter enkel fragmen-
ten Romeins glas, die tijdens het graven van de 
greppel door de vulling van de dichtgeslibde 
restgeul moeten zijn opgespit. Er werd niet één 
fragment glas (vensterglas of anders) aangetrof-
fen dat aan het stenen gebouw toegeschreven 
kan worden. Gezien de diverse loden strips van 
glas-in-lood ramen die werden gevonden, moet 
het echter wel vensterglas hebben gekend.

6.1  Het aardewerk
Van de 149kg aardewerk van LR13, LR18-I, LR18-
II en de veertiende-eeuwse greppel van LR17 
bestaat 20kg uit Romeins en twaalfde-eeuws 

aardewerk, afkomstig uit de vulling van de rest-
geul. Van de overige 129kg is 32kg afkomstig uit 
de vulling van de greppel op het opgravingster-
rein van LR17. Van de overige 97kg is het meren-
deel afkomstig uit de vulling van de grachten. 
Uit de vulling van de overige sporen komt zeer 
weinig aardewerk en een echte afvalkuil werd 
nergens op het onderzochte areaal aangetrof-
fen. Het aardewerk is onderzocht op baksel en 
is het op basis hiervan gedateerd. De scherven 
van de verscheidene aardewerksoorten zijn niet 
op enige wijze gekwantificeerd, zodat de hier 
vermelde percentages berusten op schattingen. 
Ook is er niet nadrukkelijk gekeken naar de aar-
dewerkvormen. Slechts een enkele maal is er 
terloops een weinig voorkomende en eenvoudig 
waarneembare aardewerkvorm in de determi-
natielijst vermeld. Als gevolg van dit alles kan 
slechts het volgende worden opgemerkt over het 
aardewerk:

Het aardewerk bestaat voornamelijk uit rood- en 
grijsbakkend aardewerk. Deze beide categorieën 
lijken ongeveer eenzelfde omvang te hebben en 
vormen grofweg zo’n 85% van de totale hoeveel-
heid veertiende-/vijftiende-eeuwse aardewerk. 
Binnen het grijsbakkend aardewerk zijn vooral 
kommen, kannen en voorraadpotten aanwe-
zig. In de relatief vroeg te dateren zuidelijke 
vondstconcentratie in de veertiende-eeuwse 
greppel van LR17 bevinden zich vele scherven 
van grijsbakkend aardewerk met een zogenaam-
de Besenstrich-versiering. In de noordelijke 
vondstconcentratie uit de tweede helft van de 
veertiende eeuw in dezelfde greppel ontbreekt 
deze versiering. Het roodbakkend aardewerk 
bestaat eveneens uit kommen en voorraadpot-
ten, terwijl ook grapes, kannen, vetvangers en 
kookpannen voorkomen. Een enkele maal wer-
den bij een pot zogenaamde klauwpootjes aan-
getroffen, die kenmerkend zijn voor de periode 
van 1375 tot 1450 (Bartels 1999, 108). Een opval-
lende vorm is een spaarpotje van roodbakkend 
aardewerk. Binnen het grijs- en roodbakkend 
aardewerk komen bovendien diverse fragmen-
ten van vuurklokken en/of vuurstolpen en een 
enkele dover voor. Een dover werd gebruikt om 
de laatste restanten van een haardvuur uit te 
stampen. Vuurklokken en vuurstolpen werden 
over de restanten van het haardvuur gezet om 
het uitbreken van brand in de nachtelijke uren 
te voorkomen. Uit dezelfde concentratie materi-
aal in de veertiende-eeuwse greppel van LR17 
waaruit een fragment van de spitoplegger komt, 
zijn eveneens fragmenten van een dergelijke 
vuurklok of vuurstolp en het handvat van een 
dover afkomstig, beide vervaardigd van rood-
bakkend aardewerk. Deze drie verschillende 
voorwerpen staan alle in direct verband met 
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een haardplaats. Vanwege de aanwezigheid van 
de niet alledaagse spitoplegger mag er van wor-
den uitgegaan, dat het haardafval uit een cen-
trale ruimte van het stenen huis afkomstig is. 
Ook in de zuidelijke concentratie materiaal in 
dezelfde greppel bevonden zich fragmenten van 
vuurklokken of vuurstolpen van roodbakkend 
aardewerk.

De overige 15% van het aardewerk bestaat uit 
veertiende-eeuws steengoed en een enkele vijf-
tiende-eeuwse steengoedscherf. Het steengoed 
is niet specifiek onderzocht op herkomst. Het 
lijkt echter grotendeels om Siegburg te gaan. 
Daarnaast werd een kleine hoeveelheid Langer-
wehe, Frechen en Raeren aangetroffen. Opval-
lend is de zeer geringe hoeveelheid steengoed 
drinkschaaltjes. Een opvallende steengoed 
vorm is een ca. 7cm hoog drinkbekertje met op 
de bovenste helft een versiering van ijzerengobe 
(zie Bartels 1999, 530, catalogusnummer 14).

6.2  De bouwmaterialen
Tijdens de opgraving van LR13 werd een selec-
tie gemaakt van het mee te nemen bouwmate-
riaal en natuursteen; desondanks werd in to-
taal 105kg bouwmateriaal en 84kg natuursteen 
verzameld. Van de bouwmaterialen bestond ca. 
90% uit Romeins bouwmateriaal uit de restgeul-
vulling en diverse twaalfde-eeuwse sporen. De 
rest was afkomstig uit sporen op het voorhofter-
rein en uit de vulling van de grachten rond het 
voorhof. Een klein deel hiervan was Romeins; 
het grootste deel was echter laatmiddeleeuws. 
Tijdens het proefonderzoek en de vervolgopgra-
ving van LR18 werd in totaal 130kg bouwmate-
riaal en natuursteen verzameld. Het bouwmate-
riaal bestond bijna geheel uit veertiende-eeuwse 
kloostermoppen, mortelresten, vloer- en dakte-
gels. Op basis van dit bouwmateriaal mag wor-
den geconcludeerd dat aan het begin van de 
veertiende eeuw voor de eerste maal een stenen 
gebouw is neergezet, waaraan vervolgens nooit 
meer is verbouwd, gerepareerd of bijgebouwd.

Kloostermoppen
Tussen de aangetroffen kloostermopfragmenten 
bevonden zich slechts enkele complete exem-
plaren, die alle afkomstig waren uit de vulling 
van de grachten. Bij de sloop van het gebouw in 
de vijftiende eeuw moeten de slopers nauwkeu-
rig te werk zijn gegaan en werd nagenoeg geen 
complete kloostermop op het terrein achtergela-
ten. Er zijn drie soorten kloostermoppen aange-
troffen. Het merendeel lijkt te behoren tot één en 
dezelfde partij stenen en moet gedateerd worden 
ergens tussen ca. 1275 en 1400. Deze stenen heb-
ben de afmeting van ca. 29x14,5x6,5cm en val-
len op door de slechte afwerking van de vorm. 
Dergelijke slecht gevormde stenen worden in de 
stad Utrecht nagenoeg niet gebruikt. Het bak-
sel is daarentegen wel van een normale kwali-
teit. De slechte vorm van de moppen zal geen 
invloed hebben gehad op de kwaliteit van het 
muurwerk, al zal bij het metselen van de stenen 
extra moeite nodig zijn geweest. De stenen lijken 
afkomstig te zijn uit de omgeving van Utrecht 
en het is mogelijk dat ze ter plekke werden ge-
bakken. Een tweede soort kloostermop bestaat 
uit een kleiner exemplaar van 22,5x11,5x4,4cm. 
Kloostermoppen van een dergelijk formaat wer-
den in Utrecht in de zeventiende eeuw geprodu-
ceerd; in Leiden en Gouda werden deze echter 
al in de veertiende eeuw gemaakt. Op basis van 
het baksel kan dan ook worden vermoed dat het 
dergelijke veertiende-eeuwse exemplaren uit 
Leiden of Gouda betreft. Mogelijk werden deze 
kleinere stenen doelbewust aangevoerd om te 
worden gebruikt in bouwkundige details als 
bogen of deur- en raamstijlen. Een derde soort 
kloostermop heeft de afmetingen 28x13x6,5 cm. 
Dergelijke moppen dateren in de stad Utrecht 
bijna alle van rond 1500; er zijn echter ook en-
kele voorbeelden in de stad waar dergelijke ste-
nen al rond 1300 worden gebruikt. Het baksel 
van deze stenen lijkt sterk op die van de overige 
veertiende-eeuwse moppen en ze lijken dan ook 
in de vroege veertiende-eeuw gedateerd te moe-
ten worden.

Een opvallende kloostermop is afkomstig uit de 
grachtvulling in de uiterste zuidoost-hoek van 
het terrein (afb. 22). Hij heeft aan één van de 
kopse kanten een afgeplatte hoek. Beitelsporen 
laten zien dat deze hoek na het bakken van de 
steen zorgvuldig werd weggebeiteld. Aan deze 
kant van de mop zijn restanten van een pleis-
terlaag zichtbaar. Sporen van verf duiden er op 
dat deze pleisterlaag roodgeverfd is geweest. 
Vanwege de afgeplatte hoek werd de steen waar-
schijnlijk gebruikt bij een doorgang of was ver-
werkt in een venster.

afb. 22
Foto van kloostermop 
met afgeschuinde rand 
en stucresten met 
restanten van rode verf 
(LR18, vondstnummer 
26). Deze kloostermop 
maakte vermoedelijk 
onderdeel uit van een 
vensterpartij of een 
doorgang.
(Foto: H. Lägers)
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Tussen de kloostermopfragmenten werden te-
vens enkele fragmenten van echte misbaksels 
aangetroffen. Deze werden gebakken bij te hoge 
temperaturen, waardoor ze vervormden en zeer 
hard werden. De aanwezigheid van dergelijke 
misbaksels wil niet per definitie zeggen, dat 
de stenen ter plekke werden vervaardigd. Ook 
tussen partijen van elders aangevoerde kloos-
termoppen konden zich dergelijke misbaksels 
bevinden. Op het voorhofterrein werd echter 
ook een vreemd gevormd, gebakken klomp klei 
aangetroffen, die als ovenafval getypeerd lijkt 
te moeten worden. Deze vormt een sterkere aan-
wijzing voor de veronderstelling dat de kloos-
termoppen in de directe nabijheid van het op-
gravingsterrein zijn vervaardigd.

Mortel
Drie mortelmonster werden genomen, afkom-
stig uit een kuil op het voorhofterrein, uit een 
mortelpakket in de grachtvulling in sleuf 8 en 
uit een mortellaag direct bovenop de laag met 
kloostermopfragmenten in de grote kuil. Alle 
mortelmonsters bestaan uit een zelfde grijze, 
grove mortel, die typerend is voor de eerste 
helft van de veertiende eeuw. Uit de vulling van 
de gracht komt bovendien een plakkaat mortel, 
dat opvalt door de zeer grove magering van fijn 
grind en schelpresten. Aan de vlakke zijde wa-
ren afdrukken van kloostermoppen zichtbaar. 
Waarschijnlijk werd deze mortel gebruikt als 
speciebed voor een vloer van kloostermoppen. 
Een dergelijke vloer zal mogelijk hebben gelegen 
in één van de minder representatieve ruimtes 
van het gebouw, zoals in de kelder.

Daktegels
Enkele fragmenten van daktegels werden aan-
getroffen, die bijna alle afkomstig waren uit de 
vulling van het grachtenstelsel. De daktegels 
moeten gedateerd worden in de eerste helft van 
de veertiende eeuw. Een gedeeltelijk geglazuurd 
fragment is tijdens het bakproces zodanig ver-
vormd, dat van een misbaksel sprake is. Nor-
maal gesproken zal een dergelijke daktegel niet 
zijn gebruikt als dakbedekking. Het is de vraag 
of uit de aanwezigheid van dit misbaksel mag 
worden afgeleid dat de daktegels in de directe 
nabijheid van het omgrachte terrein werden ge-
bakken, aangezien het weinig aannemelijk lijkt 
dat misbaksels van ver werden aangevoerd. Be-
halve de daktegels werden enkele kleine frag-
menten leisteen aangetroffen. Het grootse frag-
ment hiervan heeft twee kleine ronde gaatjes 
en heeft waarschijnlijk onderdeel uitgemaakt 
van dakbedekking. Het is niet duidelijk of dus 
sprake is van twee fasen van dakbedekking, of 
dat de daktegels en het leisteen gelijktijdig zijn 
verwerkt in het gebouw.

Vloertegels
Zo’n twintig fragmenten van verscheidene 
soorten plavuizen werden gevonden. De pla-
vuizen waren dusdanig gefragmenteerd, dat 
van slechts één exemplaar de maten vastgesteld 
konden worden. Enkele fragmenten waren ca. 
4 cm dik en moeten in het begin van de veer-
tiende eeuw gedateerd worden. Voor de overige 
(veelal groen en geel geglazuurde) plavuizen 
geldt dat ze gedurende de gehele veertiende 
eeuw in zwang waren. Een opvallende plavuis 
is een driehoekig, groengeglazuurd exemplaar 
van ca. 5,3 bij 5,3cm. Dergelijke tegels werden 
gebruikt in vloeren met een motief of zelfs een 
mozaïek en duiden dus veelal op een meer dan 

gemiddelde status. De meest bijzondere plavuis 
is een bruingeglazuurd exemplaar van 8,5 bij 
8,5cm, een dikte van 2,5cm en een gele slibver-
siering van Franse leliën (afb. 23) Dergelijke 
plavuizen worden vaak aangetroffen rondom 
haardplaatsen, zoals in een veertiende-eeuwse 
mozaïekvloer uit het huis van een kanunnik 
van de Mariakerk (de zogenaamde ‘Vloer van 
Bloemaert’). Een vloer van dergelijke plavuizen 
is een zeldzaamheid en duidt op een bezitter 
van het stenen huis met een grote rijkdom. Een 
laatste plavuisfragment dat hier vermeld dient 
te worden, is gemaakt van natuursteen en is af-
komstig uit de vulling van de grote kuil. Derge-
lijke hardstenen plavuizen komen waarschijn-
lijk voor het eerst voor in de zestiende eeuw. 
Aangezien er tevens enkele zestiende-eeuwse 
aardewerkfragmenten boven uit de grachtvul-
ling en uit de grote kuil komen, is het mogelijk 
dat ook de stenen plavuis uit deze eeuw dateert. 
Aangezien in de zestiende eeuw geen bewoning 
meer is geweest op dit terrein, is de herkomst 
van deze plavuis onduidelijk.

Natuursteen
In een aantal sporen werden één of meerdere 
stukken natuursteen aangetroffen. De functie 

Afb. 23
Plavuis versierd 
met Franse leliën, 
geschilderd in een 
gele slib (LR13, 
vondstnummer 66). 
De plavuis meet 
8,5x8,5x2,5cm 
en is afkomstig 
uit de noordelijke 
voorhofgracht.
(Foto: H. Lägers)
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hiervan kan niet meer worden bepaald. Onder 
meer tussen de vele kloostermopfragmenten 
in de puinlaag in de grote kuil werden diverse 
kleine en grotere stukken natuursteen aange-
troffen. Geen van deze stenen vertoonden spo-
ren van mortel en het lijkt dan ook niet aanne-
melijk dat ze in muren verwerkt zijn geweest. 
De aanwezigheid van de stenen tussen het af-
braakpuin doet echter wel vermoeden dat ze 
onderdeel hebben uitgemaakt van het gebouw. 
Mogelijk waren ze verwerkt in de fundering. 
Ook is het mogelijk dat de stenen een vloer heb-
ben gevormd in of rond het gebouw. De stenen 
bestonden grotendeels uit fragmenten tufsteen 
en basalt. Deze beide steensoorten zijn typerend 
voor onder meer de Romeinse periode en het is 
dan ook zeer waarschijnlijk dat de stenen af-
komstig zijn van het castellumterrein, dat zich 
zo’n 800 m westelijker bevindt.

Op basis van het aangetroffen bouwmateriaal 
kan worden geconcludeerd, dat aan het begin 
van de veertiende eeuw een stenen gebouw ver-
rees. Dit gebouw bleef in gebruik tot ca. 1425, 
toen het werd gesloopt en de bouwmaterialen 
nagenoeg volledig werden afgevoerd voor herge-
bruik. Het ontbreken van niet-vroeg-veertiende-
eeuwse bouwmaterialen zou kunnen betekenen 
dat het gebouw gedurende zijn 100-jarige be-
staan waarschijnlijk nooit op grote schaal werd 
verbouwd, gerestaureerd of uitgebreid. Een deel 
van de bouwmaterialen duidt op een mate van 
luxe die in een boerderij niet verwacht mag 
worden. De vondst van verschillende vloerma-
terialen (als kloostermoppen, geglazuurde pla-
vuizen, mozaïektegels en met Franse leliën be-
schilderde plavuizen) lijkt te betekenen dat het 
gebouw meerderde vertrekken heeft gekend, elk 
met een andere functie en mate van representa-
tiviteit. In minstens één van de vertrekken wa-
ren de muren afgewerkt met een pleisterlaag, die 
rood werd geschilderd. Het dak was afgewerkt 
met geglazuurde daktegels en mogelijk gedeel-
telijk met leisteen. Natuursteen, waarschijnlijk 
onder meer afkomstig van het nabij gelegen 
castellumterrein, werd eveneens gebruikt bij 
de bouw van het huis. Mogelijk werd het ver-
werkt in de fundering of werden er vloeren van 
gemaakt in of rond het huis. De kloostermoppen 
en daktegels zouden in de directe nabijheid van 
de nederzetting gebakken kunnen zijn.

6.3  De metalen voorwerpen
Tijdens het aanleggen van de vlakken en het 
afwerken van de sporen is consequent met de 
metaaldetector gezocht. Speciale aandacht ging 
daarbij uit naar de vulling van de twaalfde-
eeuwse restgeul en de veertiende-/vijftiende-
eeuwse grachten aangezien hierin het meren-

deel van de overgeleverde materiële cultuur te 
vinden was. Alleen al tijdens LR13 zijn meer 
dan 900 metalen voorwerpen gevonden, waar-
van het merendeel bestaat uit twaalfde-eeuwse 
nagels en sintels afkomstig uit de restgeul. He-
laas was de zuidwestelijke gracht van het ste-
nen huis grotendeels verdwenen onder de grep-
pel, die tot 1958 het tracé van de geul volgde. 
De belangrijkste metaalvondsten van zowel de 
twaalfde-eeuwse nederzetting als de veertiende-
/vijftiende-eeuwse bewoning zijn beschreven 
en afgebeeld in een door M. Hendriksen samen-
gestelde catalogus (Hendriksen 2004). In deze 
paragraaf zal dan ook slechts een klein deel van 
de metaalvondsten aan bod komen. De munten 
zullen als enige categorie gedetailleerd bespro-
ken worden, vanwege de exacte dateringen die 
zij opleveren. Van de overige metaalvondsten 
zullen slechts de meest opvallende voorwerpen 
kort worden vermeld.

Munten, vervalsingen en rekenpenningen
Alle voorwerpen in deze categorie zijn gedeter-
mineerd door B.J. van der Veen van het Rijksmu-
seum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden. 
De meest bijzonderde vondst werd reeds op de 
tweede dag van het onderzoek van LR13 gedaan. 
In de vulling van de noordelijke gracht rond het 
voorhof kwamen op een diepte van 77 cm tot 
1,11m onder maaiveld veertien zilveren munten 
te voorschijn (afb. 24). Het betreft dertien zil-
veren zogenaamde dubbele groten (bijgenaamd 
‘botdragers’) en één groot (bijgenaamd ‘halve 
botdrager’), alle van Philips de Stoute (1384-
1405). Hiervan vormden zeven munten één 
stapeltje, de overige munten lagen binnen een 
straal van 2m hier omheen. De munten, die tus-
sen 1389 en 1404 moeten zijn geslagen, hebben 
waarschijnlijk tezamen in een (leren?) beurs ge-
zeten en zullen ongetwijfeld per ongeluk in de 
gracht terecht zijn gekomen. Ze vertonen weinig 
slijtage en moeten op z’n laatst kort na 1404 in 
de gracht terecht zijn gekomen. Aangezien de 
munten niet onder in de grachtvulling lagen, 
moet de gracht op dat moment reeds gedeeltelijk 
dichtgeslibd zijn geweest.

Zo’n 6m ten oosten van de veertien munten 
werd eveneens in de grachtvulling een zilveren 
groot van Albrecht van Beieren (1389-1404) ge-
vonden. De munt moet zijn geslagen in het jaar 
1401. Nog eens 16 m ten oosten hiervan werd in 
de grachtvulling een zogenaamde Luxemburgse 
‘gans’ gevonden. Dergelijke munten dateren uit 
de regeerperiode van Wenceclas II (1383-1419) 
en moeten zijn geslagen tussen 1384 en 1388. 
In dit geval betreft het echter een contempo-
raine vervalsing, gemaakt van verzilverd ko-
per. Tijdens LR18 werden nog twee munten in 
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de vulling van de gracht gevonden. Het betreft 
een zilveren dubbele groot van Jan van Beieren, 
Graaf van Holland van 1420 tot 1425. Dit is de 
jongste munt die werd aangetroffen. In de noor-
delijke gracht werd een zilveren zogenaamde 
‘Leeuwengroot’ van Willem V, Graaf van Hol-
land (1354-1389) gevonden. De munt is geslagen 
in Dordrecht in het jaar 1354. De munt is door-
boord.

Tussen het slooppuin in de grote kuil werd een 
zogenaamd muntspeldje gevonden. Dit speldje 
bestaat uit een imitatie van een Gouden Florin 
uit Florence, die werden geslagen van 1252 tot 
1303. Het muntspeldje zou daarom uit de der-
tiende eeuw kunnen dateren. Dit soort speldjes 
zijn echter tot in de vijftiende eeuw geprodu-
ceerd en een veertiende-eeuwse datering is voor 
het exemplaar van LR18 dan ook goed mogelijk.

Uit de veertiende-/vijftiende-eeuwse greppel op 
de restgeulvulling ten westen van het grach-
tenstelsel komen behalve de vele aardewerk-
scherven en bouwfragmenten ook diverse me-
talen objecten. In deze alinea worden er twee 
genoemd, namelijk een munt en een rekenpen-
ning. Temidden van de zuidelijk vondstcon-
centratie in deze greppel werd een zilveren 
Brabantse penning van Jan III (1312-1355) aan-
getroffen. Op de voorzijde van deze munt staat 
een gestileerd kasteel afgebeeld. Zo’n 18m noor-
delijker werd in de vulling van de greppel een 
doorboorde messing rekenpenning gevonden, 
afkomstig uit Frankrijk. Op de voorzijde van de 
rekenpenning staat een afbeelding van Het Lam 

Gods. Deze afbeelding is een navolging van de 
gouden agneau die voor het eerst werd geslagen 
in 1315 onder Lodewijk X. Rekenpenningen van 
dit type zijn gedurende de gehele veertiende en 
tot in de vijftiende eeuw geproduceerd. Gezien 
de doorboring heeft de rekenpenning mogelijk 
als hanger gediend.

Het totaal aantal munten - inclusief de verval-
sing en het muntspeldje - bedraagt twintig, 
terwijl één rekenpenning werd gevonden. Het 
is opvallend dat slechts twee munten werden 
aangetroffen in de gracht rond het bewoonde 
gedeelte. De meeste kwamen tevoorschijn uit de 
gracht rond het voorhof.

Tinnen pelgrimsam-
pul (afb. 25)
Op dezelfde dag dat 
de hierboven vermel-
de muntschat werd 
gevonden, werd boven 
in de vulling van 
de gracht ten noor-
den van het voorhof 
bovendien een tin-
nen pelgrimsampul 
aangetroffen. Deze 
was platgedrukt, 
maar bleek verder 
nagenoeg onbescha-
digd. De ampul zal door een bedevaartganger 
zijn meegenomen van een reis en bevatte waar-
schijnlijk water uit deze plaats. Aan beide zij-
den is een ophangoogje aangebracht, zodat het 

Afb. 24
De muntschat die 
werd aangetroffen 
in de noordelijke 
voorhofgracht. De schat 
bestaat uit veertien 
munten, waarvan zeven 
één stapeltje vormden 
(LR13, vondstnummers 
3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 
15). De overige zeven 
werden aangetroffen 
binnen een straal 
van 2 m hiervan. De 
muntschat bestaat uit 
dertien zilveren dubbele 
groten (bijgenaamd 
‘botdragers’) en 
één zilveren groot 
(bijgenaamd ‘halve 
botdrager’), alle van 
Philips de Stoute (1384-
1405). Ze zijn geslagen 
tussen 1389 en 1404.
(Foto: H. Lägers)

Afb. 25
Voor- en achterzijde 
van de tinnen pelgrims-
ampul, die werd aange-
troffen in de noordelijke 
voorhofgracht (LR13, 
vondstnummer 10). 
Door middel van twee 
oogjes aan weerszijden 
kon de ampul door een 
bedevaartganger om de 
nek worden gedragen 
op zijn terugtocht van 
een bedevaartsoord. In 
de ampul zal waar-
schijnlijk gewijd water 
hebben gezeten. Aan 
één zijde heeft de 
ampul een Franse 
lelie op de hals en een 
schild met drie Franse 
leliën daaronder. Op 
de andere zijde staat 
een kerk afgebeeld 
met een kroon-achtig 
voorwerp daarboven. 
Vergelijkbare pelgrims-
ampullen worden 
met enig voorbehoud 
in de vijftiende eeuw 
gedateerd.
(Foto: H. Lägers)
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om de hals gedragen kon worden. Eén zijde van 
de ampul heeft een afbeelding van een Franse 
lelie op de hals en schild met drie kleinere le-
liën eronder. Op de keerzijde staat een kerk afge-
beeld met een kroon-achtig voorwerp erboven. 
De plaats van herkomst staat nog niet vast, maar 
een Franse stad lijkt het meest aannemelijk. 
Vergelijkbare ampullen van andere opgravingen 
worden met enig voorbehoud in de vijftiende 
eeuw gedateerd.

Pijlpunten (afb. 26)
Afgezien van de vele twaalfde-eeuwse pijlpun-
ten die tijdens LR13 en LR17 in met name de 
restgeul van de Oude Rijn werden aangetroffen, 
werden er elf gevonden in een veertiende-/vijf-
tiende-eeuwse context. Hiervan zijn vijf kruis-
boogpijlpunten, die zich van de overige exem-
plaren onderscheiden door hun vorm, grootte en 
gewicht. Dergelijke pijlpunten waren aanzien-
lijk zwaarder dan de gewone en werden onder 
meer gebruikt bij het bestrijden van steeds beter 
bepantserde soldaten. Drie van de kruisboogpijl-
punten zijn afkomstig uit de noordelijke gracht, 
waarvan twee ter hoogte van het voorhof. Op 
deze plek werd eveneens een gewone pijlpunt 
gevonden. Ook uit de oostelijke gracht komt een 
gewone pijlpunt. Daarnaast werd er een aange-
troffen in de vreemde vijftiende-eeuwse kuil 
met de bekleding van gestapelde kloostermop-
pen. In de veertiende-eeuwse greppel van LR17 
werden vier pijlpunten aangetroffen, waarvan 
twee kruisboogpijlpunten. Het laatste exem-
plaar betreft een losse vondst die werd gedaan 
tijdens LR18 bij het aanleggen van sleuf 11. Af-
gezien van deze laatste komen alle pijlpunten 
van de noordzijde van het nederzettingsterrein. 
De betekenis van deze concentratie is voorals-
nog niet duidelijk.

Scharen en messen (afb. 27)
De grootste categorie gebruiksvoorwerpen bin-
nen het veertiende-/vijftiende-eeuwse metaal-
spectrum is die van de ijzeren messen, waarvan 
enkele tientallen werden gevonden. Het betreft 
in alle gevallen zogenaamde ‘tafelmessen’, ge-
bruikt om in de keuken of aan tafel het voedsel 
te snijden. Twee exemplaren, beide afkomstig 
uit de grachten, hebben een makersmerk; met 
een stempel werd een ster of een klavertje-drie 
ingeslagen, die werd opgevuld met geelkoper 
of messing. Bijna alle messen hebben een an-
gel, terwijl vier exemplaren een zogenaamde 
plaatangel hebben. Messen met plaatangel ko-
men voor vanaf het midden van de veertiende 
eeuw. Het merendeel van de messen met angel 
is afkomstig uit de veertiende-eeuwse greppel 
van LR17 of uit de afvalconcentratie in de noor-
delijke gracht van het voorhof. Uit deze laatste 
concentratie komen bovendien diverse scha-
ren. In totaal werden zo’n twintig veertiende-
/vijftiende-eeuwse scharen of fragmenten van 
scharen gevonden. Eén fragment, afkomstig 
uit de veertiende-eeuwse greppel van LR17, be-
treft een zogenaamde scharnierschaar. Dit type 
schaar komt voor het eerst voor in de dertiende 

Afb. 27
Twee messen met 
makersmerk, beide 
aangetroffen in de 
grachtvulling. Eén 
van makersmerken 
bestaat uit een ster 
(LR18, vondstnummer 
111), de ander uit een 
klavertje-drie (LR13, 
vondstnummer 95). Met 
een stempel werd een 
afdruk gemaakt in het 
lemmet, dat vervolgens 
werd opgevuld met 
geelkoper of messing.
(Foto: H. Lägers)

Afb. 26
(rechterkolom)
Drie verschillende 
typen pijlpunten, 
te weten een spits-
piramidevormige 
pijlpunt (LR13, 
vondstnummer 81-1), 
een bladvormige 
kruisboogpijlpunt 
(LR17, vondstnummer 
214-1) en een stomp-
piramidevormige 
kruisboogpijlpunt 
(LR13, vondstnummer 
118-2).
(Foto: H. Lägers)
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eeuw, maar bleef tot aan de zestiende eeuw een 
zeer weinig voorkomend schaartype.

Metalen voorwerpen behorend tot het stenen 
huis
Er werden vele metalen voorwerpen aangetrof-
fen, die onderdeel hebben uitgemaakt van het 
stenen huis. Het merendeel hiervan is afkom-
stig uit de vulling van de grachten. Illustratief is 
de vondst van dergelijke voorwerpen tussen het 
puin in de depressie en in de dikke mortellaag 
in de grachtvulling in de zuidoost-hoek van het 
perceel. Metalen voorwerpen die in verband ge-
bracht kunnen worden met de steenbouw zijn - 
afgezien van de honderden ijzeren nagels - deur-
duimen, deurgeheng, muurankers, slotplaten en 
sleutels en loden strips van glas-in-lood ramen. 
Eén van deze loden strips van glas-in-lood ra-
men was doelbewust opgerold tot een kleine 
prop, wat door de slopers moet zijn gedaan. Het 
is opvallend dat niet één fragment vensterglas 
werd aangetroffen. Kennelijk werden ook de ra-
men tijdens de sloop zorgvuldig gedemonteerd 
en afgevoerd.

Overig
Afgezien van de hierboven besproken voorbeel-
den werden vele metalen voorwerpen gevon-
den, die in meerdere of mindere mate illustra-
tief zijn voor de veertiende-/vijftiende-eeuwse 
bewoning. Diverse (met name fragmenten van) 
hoefijzers van het zogenaamde boogtype, hoef-
ijzernagels, paardenbitten en ruitersporen ge-
tuigen van de aanwezigheid en het berijden van 
paarden. Vele gespen, riemtongen, nestels, frag-
menten van tripbeslag en een kledingketting 
vertellen een verhaal omtrent de kledij van de 

laatmiddeleeuwse bewoners. Hun dagelijkse ac-
tiviteiten in en rond het huis worden weerspie-
geld in de vele gereedschappen en aanverwante 
voorwerpen: spinloodjes, bootshaken, een 
netverzwaarder, een ijzerbaar, lepelboren, een 
ijzeren beitel voor steen- of metaalbewerking, 
fragmenten van hooivorken en een mogelijke 
pikhouweel. Afgezien van deze gereedschappen 
beschikten de bewoners over diverse andere 
metalen gebruiksvoorwerpen: vele fragmenten 
van kistbeslag, een kaarsenhouder, een ijzeren 
ophangoog waaraan bij voorbeeld een kookpot 
boven het vuur hing, een bronzen grape-pootje 
en een rand van een andere bronzen pot.

6.4  De spitoplegger (afb. 28)
Een opvallend voorwerp is een zogenaamde spi-
toplegger. Deze - meestal van aardewerk gebak-
ken - voorwerpen stonden voor het haardvuur 
en droegen het spit waaraan het vlees was ge-
spietst. De spitopleggers lijken enigszins op een 
kloostermop met meerdere gaten op verschil-
lende hoogten. Door de aanwezigheid van deze 
gaten kon het spit ten opzichte van het vuur in 
verschillende standen worden geplaatst.

Twee fragmenten van een dergelijke spitopleg-
gers werden gevonden. Eén werd aangetroffen 
in de noordelijke vondstconcentratie in de veer-
tiende-eeuwse greppel van LR17. Het tweede 
fragment kwam tijdens LR18 tevoorschijn tus-
sen het puin dat na de sloop van het huis werd 
gedumpt in de grote kuil. De onderlinge afstand 
tussen de vondstplekken van deze beide frag-
menten bedraagt ca. 130m. Opvallend genoeg 
bleken de twee fragmenten aan elkaar te passen. 
Het fragment dat tussen het slooppuin werd aan-

Afb. 28
Tijdens LR17 
(vondstnummer 296) en 
LR18-II (vondstnummer 
106) werd een fragment 
van een spitoplegger 
aangetroffen. De twee 
fragmenten bleken 
tot één spitoplegger 
behoord te hebben. 
Het fragment van LR17 
werd aangetroffen in 
de lange, veertiende-
/vijftiende-eeuwse 
greppel op de 
restgeulvulling. Het 
andere fragment 
werd tijdens LR18-II 
aangetroffen tussen 
het slooppuin onder 
in de grote kuil. 
De afstand tussen 
beide vindplaatsen 
bedraagt zo’n 130m. 
De spitoplegger kende 
meerdere gaten, 
waardoor het spit ten 
opzichte van het vuur 
op verschillende hoogte/
afstand geplaatst kon 
worden. De spitoplegger 
dateert vermoedelijk uit 
de vroege veertiende 
eeuw.
(Foto: H. Lägers



 50 | Wonen aan het water (deel 2) - april 2006

getroffen, vertoont enigszins afgesleten breuken 
en een gekraste en beschadigde glazuurlaag. 
Kennelijk had het nogal wat te lijden van zijn 
verblijf tussen de kloostermoppen. Het andere 
fragment vertoont dergelijke kenmerken niet. 
Van de spitoplegger was slechts de onderkant 
aanwezig. Hij was afgebroken ter hoogte van 
twee ronde gaten en de bovenkant was verdwe-
nen. Het fragment heeft een maximale hoogte 
van 15cm. Aan de voet had de spitoplegger een 
gereconstrueerde lengte van zo’n 25cm. De twee 
gaten hadden een diameter van ca. 6,5cm en be-
vonden zich op verschillende hoogtes, te weten 
12,5 en 14,5cm. Mogelijk kende de spitopleg-
ger in het afgebroken gedeelte nog meer gaten. 
Het verschil in hoogte van de gaten maakte het 
mogelijk het spit in verschillende standen ten 
opzichte van het vuur te plaatsten. De spitop-
legger was waarschijnlijk geheel bedekt met een 

groen-bruin glazuur. Glazuur vormt een relatief 
weinig voorkomend kenmerk van spitopleggers 
(Heidinga en Smink, 1982, 73). De onderzijde 
was niet geglazuurd en had een V-vormige uit-
snede. Deze diende om de oplegger stabieler te la-
ten staan op een mogelijk niet egale ondergrond. 
Van de spitoplegger is één van de kopse kanten 
aanwezig. Deze is versierd met een patroon van 
uitgesneden driehoeken, van elkaar gescheiden 
door ingekerfde lijnen. Twaalf van dergelijke 
driehoeken zijn zichtbaar op het aangetroffen 
fragment. De zijkanten lijken onversierd te zijn 
geweest. Het baksel en de glazuurlaag komen 
sterk overeen met die van de gevonden klooster-
moppen, daktegels en plavuizen. Het lijkt dan 
ook aannemelijk dat de spitoplegger eveneens 
in de vroege veertiende eeuw gedateerd moet 
worden.
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Afb. 29
Overzicht van de 
sporen uit Periode I (ca. 
1325-1355).

7  Conclusies

7.1  De chronologische bewonings-
geschiedenis
Nadat de diverse sporen op basis van het aarde-
werk, de onderlinge versnijdingen en hun lig-
ging ten opzichte van bij voorbeeld het grach-
tenstelsel in de tijd zijn geplaatst, ontstaat het 
volgende beeld:

Periode I: ca. 1325-1355 na Chr. (afb. 29)
Rond 1325 wordt op de voormalige rechteroe-
ver van de inmiddels dichtgeslibde Oude Rijn 
voor de eerste maal gewoond. De restgeul vormt 
op dit punt de grens van de Utrechtse stadsvrij-
heid en de bewoning valt hier dus net binnen. 
Er zijn geen aanwijzingen dat de veertiende-
eeuwse bewoning een directe opvolger van de 
twaalfde-eeuwse bewoning op de tegenover ge-
legen oever van de rivier is. Rond 1325 wordt 
een stenen gebouw neergezet waarvan de groot-
te, de vorm en de functie niet duidelijk zijn ge-
worden. In de (niet opgegraven) zuidelijke punt 
van het grachtenstelsel kan een gebouw van 
maximaal 13 bij 24m hebben gestaan. Veel aan-
getroffen bouwmaterialen wijzen op een rijk-
dom en luxe die normaal gesproken niet in een 
boerderij verwacht mogen worden. Het gebouw 
stond pal naast de dichtgeslibde restgeul, dus 
op het grove zand dat een stevige ondergrond 
vormde. Het gebouw kende in de beginperiode 
geen omgrachting. Wel liep een greppel in ie-
der geval ten noordwesten en noordoosten van 
het gebouw. Zo’n 32m ten noordwesten van het 
gebouw stond in deze periode een zes-roedige 
hooiberg, die eveneens direct naast de dichtge-
slibde restgeul was gelegen. Rond 1350 werd ca. 
26m ten noorden van de hooiberg een waterput 
gegraven, waarvan de ton afkomstig was uit het 
Baltische gebied en werd gedateerd in 1346 na 
Chr. (-6/+9) In de noordoost-hoek van het terrein 
werden in deze periode enkele kuilen gegraven. 
Hieronder bevonden zich twee of mogelijk drie 
kuilen waarin de restanten van een haard of 
vuur werden gedeponeerd, waarschijnlijk af-
komstig uit het stenen huis. Zeven diepe kuilen 
direct ten noordwesten van het stenen gebouw 
dateren mogelijk eveneens uit deze periode. De 
functie van deze kuilen is niet bekend. Aan de 
westzijde werd de nederzetting begrensd door 
een lange greppel, die zowel aan de zuid- als-
ook aan de noordzijde afboog en waarschijnlijk 
afwaterde op de depressie van de restgeul. Het 
is opvallend dat bij het graven hiervan geen ge-
bruik werd gemaakt van deze depressie. Moge-
lijk werd de greppel in eerste instantie gegraven 
als afbakening tussen twee percelen aan weers-
zijden van de voormalige Oude Rijn. Met het 
verdwijnen van de rivier was de grens tussen de 

percelen kennelijk vervaagd. Door het ontstaan 
van de bewoning op de voormalige rechteroever 
rond 1325 ontstond tevens de behoefte aan een 
nieuw afbakening van de percelen, die op dat 
moment mogelijk in verschillende handen wa-
ren. Aangezien de restgeul in de twaalfde eeuw 
zo’n 28m breed was, viel er te twisten over de 
exacte begrenzing van de beide percelen. De 
nieuwe bewoner op de voormalige rechteroever 
van de rivier zette de situatie naar zijn hand. 
Hij maakte gebruik van de marge door een 
greppel te graven die min of meer de westelijke 
rand van de restgeul - en daarmee de oostelijke 
begrenzing van het twaalfde-eeuwse perceel 
- volgde. Zijn perceel werd hierdoor aanzien-
lijk vergroot, al vormde de kleivulling van de 
restgeul niet de meest bruikbare bodem. De 
nieuw gegraven greppel boog aan de zuidzijde 
af richting het oosten op exact hetzelfde punt 
als waar de twaalfde-eeuwse nederzetting een 
opvallende bundel greppels vertoonde. Moge-
lijk valt ook deze overeenkomst terug te voeren 
op verschillende grondeigenaren in zowel de 
twaalfde alsook de veertiende eeuw. Bovendien 
valt op dat de veertiende-eeuwse greppel aan 
de noordzijde afboog richting het oosten. Het 
oost-west georiënteerde gedeelte van de greppel 
ligt exact in het verlengde van een twaalfde-
eeuwse perceelsgrens. Mogelijk berust ook dit 
gegeven niet op toeval. In veel andere opzich-
ten blijft deze eerste bewoningsfase onduide-
lijk, wat mede wordt veroorzaakt door het feit 
dat het veel voorkomende grijs- en roodbakkend 
aardewerk zo moeilijk nauwkeurig te dateren is.

Periode II: ca. 1355-1400 na Chr. (afb. 30)
Vermoedelijk kort na 1355 kreeg de nederzet-
ting door de aanleg van een grachtenstelsel zijn 
definitieve vorm. Ditmaal diende de depressie 
van de restgeul zeker als uitgangspunt, aange-
zien deze over een afstand van ca. 110m werd 
uitgegraven en zo de zuidwestelijke gracht ging 
vormen. Vervolgens werd een lange gracht ge-
graven, die het perceel aan de noord- en oost-
zijde omsloot en op twee punten aansloot op 
de zuidwestelijke gracht. Deze gracht liep on-
der meer over de waterput uit de vorige periode 
heen. Haaks op de zuidwestelijke gracht werd 
een korte gracht aangelegd, die een voorhof 
afscheidde van het deel met de steenbouw. De 
greppel die in periode I direct rond de steen-
bouw gelopen lijkt te hebben, verloor met de 
aanleg van het grachtenstelsel zijn functie en 
verdween waarschijnlijk. De hooiberg uit de 
vorige periode was mogelijk nog in gebruik en 
de voorhofgracht werd dan ook net ten zuiden 
hiervan aangelegd. Via een smalle doorgang aan 
de noordzijde kon men van de plek van het ste-
nen huis op het voorhof komen. De verhouding 
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Afb. 29
Overzicht van de sporen 
uit Periode I (ca. 1325-
1355). Direct ten oosten 
van de dichtgeslibde 
bedding van de Oude 
Rijn werd een stenen 
huis gebouwd. Ten noor-
den hiervan werd een 
greppel aangetroffen, 
die mogelijk het gehele 
huis heeft omgeven. 
Een waterput werd 
aangelegd, een hooiberg 
gebouwd en diverse, 
veelal diepe kuilen 
gegraven. De functie 
van deze diepe kuilen 
is niet duidelijk. Aan 
de oostzijde van het erf 
lijken drie kuilen te zijn 
gebruikt om haardafval 
in te dumpen.

Legenda

Sporen Periode I

Concentratie puin; 
lokatie stenen huis (?)

Tot 1958 bestaande 
sloot

Restgeul Oude Rijn

meters

0 10 20 30
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Afb. 30
Overzicht van de spo-
ren uit Periode II (ca. 
1355-1400). Het stenen 
huis blijft onveranderd 
in gebruik. Waarschijn-
lijk kort na 1355 werd 
een driehoekig grach-
tenstelsel aangelegd, 
waarbij de depressie 
van de restgeul als 
uitgangspunt diende. 
Door middel van een 
korte gracht haaks op 
de zuidwestelijke gracht 
werd in de noordwest-
hoek een apart voorhof 
afgescheiden. In de 
gracht ten noorden van 
het voorhof werd vervol-
gens in de tweede helft 
van de veertiende eeuw 
een dam aangelegd, 
mogelijk om een directe 
verbinding te creëren 
met het akkerareaal 
ten westen van het 
omgrachte complex. De 
greppel rond het huis 
uit de eerste periode 
verloor zijn functie en is 
niet langer in gebruik. 
De hooiberg uit Periode 
I werd vervangen door 
een nieuw exemplaar, 
gesitueerd op min of 
meer dezelfde plek. 
Slechts weinig sporen 
konden met zekerheid 
aan Periode II worden 
toegeschreven.

Legenda

Sporen Periode II

Concentratie puin; 
lokatie stenen huis (?)

Tot 1958 bestaande 
sloot

Restgeul Oude Rijn

meters

0 10 20 30
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Afb. 30
Overzicht van de spo-
ren uit Periode II (ca. 
1355-1400).

tussen de grootte van het voorhof en de grootte 
van het bewoonde gedeelte lijkt tegenoverge-
steld aan die van de overige omgrachte bewo-
ningsplekken langs de restgeul van de Oude 
Rijn. Deze bewoningsplekken bestaan uit een 
zeer klein omgracht - en meestal rond - eiland 
waarop de woontoren of stenen boerderij was 
gesitueerd. De omgrachting liep redelijk strak 
rond het stenen gebouw. Het eveneens omgrach-
te voorhof was aanzienlijker groter en vormde 
de plek waar het dagelijkse leven zich afspeelde. 
Vaak was hier een houten boerderij met aller-
lei bijgebouwen gesitueerd. In het geval van de 
Grauwert bij voorbeeld - een gedeeltelijk opge-
graven laatmiddeleeuws omgracht terrein op 
zo’n 800 m ten noordwesten van het huidige on-
derzoeksgebied (zie o.a. J. van der Kamp 2004) - 
bestond het voorhof uit een areaal van ca. 80 bij 
80m, terwijl het ronde eiland met de steenbouw 
een diameter van slechts ca. 17m had.

Afgezien van de hooiberg lijkt het voorhof in 
periode II net als in de voorafgaande periode 
niet erg intensief te zijn gebruikt. In deze peri-
ode werd niet verbouwd, bijgebouwd of geres-
taureerd aan het stenen gebouw. De westelijke 
perceelsgreppel uit de vorige periode moet tus-
sen 1355 en 1400 open hebben gelegen, zoals 
blijkt uit de concentratie laat veertiende-eeuws 
aardewerk in de vulling ervan. In deze periode 
moet het perceel van de twaalfde-eeuwse ne-
derzetting als landbouwgrond in gebruik zijn 
genomen door de bewoner van het omgrachte 
huis. Kennelijk had hij het perceel op de voor-
malige rechteroever van de Oude Rijn tot zijn 
eigendom gemaakt. Lange greppels aan de 
zuid- en westzijde bakenen de akker af. Het is 
opvallend dat deze veertiende-eeuwse greppels 
zo goed overeenkomen met grenzen die ook in 
de twaalfde eeuw reeds bestonden. Op de akker 
werd geen enkele spoor uit de veertiende of vijf-
tiende eeuw aangetroffen. Direct ten westen van 
het voorhof bevond zich een smal perceel dat op 
de kleivulling van de restgeul lag. Dit perceel 
werd begrensd door de zuidwestelijke gracht, 
de greppel uit de eerste fase en twee oost-west 
lopende greppels die het landbouwperceel afba-
kenen. Enkele sporen op dit perceel, waaronder 
een kadaverkuil, laten zien dat dit kleine perceel 
waarschijnlijk een aparte functie vervulde. Het 
perceel zal vanwege zijn ligging op de restgeul 
waarschijnlijk een slechte afwatering hebben 
gekend. Mogelijk werd daarom een t-vormige 
greppel aangelegd die afwaterde op de weste-
lijke gracht.

Periode III: ca. 1400-1425 na Chr. (afb. 31)
In de laatste 25 jaar van haar bestaan, behield 
de nederzetting de vorm die zij kort na 1355 ge-

kregen moet hebben. De hoeveelheid vijftiende-
eeuws materiaal is beperkt en mogelijk was de 
bewoning in deze periode dan ook aanzienlijk 
minder intensief dan in fase II. Het grachten-
stelsel functioneerde nog steeds en de houtcon-
structie in de voorhofgracht toont aan dat rond 
1400 nog werkzaamheden plaatsvonden ter on-
derhoud van de grachten. Op het voorhof vonden 
na 1400 vele activiteiten plaats. De hooibergen 
uit fase I en II zullen vanwege hun ouderdom 
buiten gebruik zijn geraakt. Daarom werd een 
nieuwe zes-roedige hooiberg aangelegd aan de 
noordzijde van het voorhof, die groter was dan 
zijn veertiende-eeuwse voorgangers. Vervolgens 
werd een greppel gegraven die gedeeltelijk met 
de ronding van de nieuwe hooiberg meeliep. 
Deze greppel scheidde aan de noordzijde van het 
voorhof een driehoekig perceel af, waarop drie 
merkwaardige kuilen van na 1400 werden aan-
getroffen. De meest opvallende kuil kende aan 
drie zijden een muur van gestapelde klooster-
moppen en diende mogelijk voor de opslag van 
agrarische producten. De dam die in de gracht 
ten noorden van het voorhof werd aangetroffen, 
zou uit deze periode kunnen dateren. Via de 
dam stond het voorhof (inclusief de hooiberg) in 
verbinding met het akkerareaal ten westen van 
het omgrachte terrein. De dam lijkt een verhar-
ding van kloostermoppen te hebben gehad, wat 
zou kunnen betekenen dat deze geschikt moest 
zijn om met (paard en?) wagen over te steken. 
Ook op het zuidelijke deel van het omgrachte 
terrein vonden activiteiten plaats, zoals mag 
blijken uit enkele kuilen met aardewerkscher-
ven uit de vijftiende eeuw. Het is niet duidelijk 
waaruit deze activiteiten bestonden. De steen-
bouw lijkt ook in deze derde fase niet te zijn ver-
groot, verbouwd of gerestaureerd. Het valt niet 
met zekerheid vast te stellen of het perceel van 
de twaalfde-eeuwse nederzetting nog steeds in 
gebruik was als akkerland, maar aannemelijk is 
dat wel.

Kort na 1425 kwam een einde aan de nederzet-
ting. Het stenen gebouw werd waarschijnlijk 
tot op de laatste steen toe afgebroken. De hele 
kloostermoppen worden terplekke schoon ge-
bikt en afgevoerd, evenals de plavuizen en de 
daktegels. Slechts de onbruikbare fragmenten 
kloostermop en een mortelpakket blijven ach-
ter in de gracht en in het diepste gedeelte van 
de grote kuil, die ten tijde van de sloop werd 
gegraven. Deze werd mogelijk gegraven om de 
(kelder?)funderingen van het gebouw volledig 
te kunnen verwijderen, maar moet echter aan-
zienlijk groter zijn geweest dan het gebouw zelf. 
Misschien diende het ondiepe gedeelte van de 
kuil om klei te verkrijgen om extra kloostermop-
pen van te bakken. Vervolgens werd het terrein 
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Afb. 31
Overzicht van de spo-
ren uit Periode III (ca. 
1400-1425). Het stenen 
huis lijkt ook in deze 
periode niet te zijn ver-
bouwd of vergroot. Ook 
aan het grachtenstelsel 
werd niets veranderd. 
Het voorhof werd in 
deze laatste periode 
intensief gebruikt. Zo 
werd hier onder meer 
een nieuwe hooiberg 
gebouwd. Bovendien 
werd door middel van 
een kromme greppel het 
noordelijk deel van het 
voorhof afgescheiden. 
In dit deel werden drie 
merkwaardige kuilen 
aangetroffen, waarvan 
één een bekleding van 
kloostermoppen had. 
Mogelijk werd in deze 
kuil een agrarisch pro-
duct opgeslagen. In een 
andere kuil werden de 
resten van een verbrand 
dier aangetroffen. 
Rond 1425 werd het 
stenen huis afgebroken. 
Daartoe werd een grote 
kuil gegraven, die aan 
de westzijde het diepst 
was. Op dit laatste punt 
heeft waarschijnlijk het 
stenen huis gestaan. De 
kloostermoppen werden 
terplekke schoon gebikt 
en afgevoerd. In de 
kuil, in een deel van 
de grachten en in de 
greppel op het opgra-
vingsterrein van LR17 
werden onbruikbare 
loostermopfragmenten, 
mortel en huishoudelijk 
afval gedumpt. Vervol-
gens werd het terrein 
verlaten.
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Afb. 31
Overzicht van de spo-
ren uit Periode III (ca. 
1400-1425).

achtergelaten. De grachten lagen nog gedeelte-
lijk open en ook de grote kuil werd niet dicht-
gegooid. Uit het schervenmateriaal blijkt dat de 
grachten en de kuil vervolgens tot ca. 1525 gelei-
delijk dichtslibden met klei, die waarschijnlijk 
door het regenwater werd ingespoeld. Na 1425 
vonden geen activiteiten meer plaats op dit per-
ceel, wat er toe leidde dat deze plek op geen van 
de historische kaarten is terug te vinden.

7.2  De aard van het omgrachte complex
In een aantal opzichten wijkt het omgrachte 
huis af van de ridderhofsteden die uit Leidsche 
Rijn bekend zijn. Vooral de vorm van het grach-
tenstelsel en de grootte van het bewoonde hof 
ten opzichte van het voorhof zijn afwijkend. De 
overige ridderhofsteden bestaan uit een woonto-
ren of een ‘stenen kamer’, die de kern van de be-
bouwing vormt. Deze toren of ‘stenen kamer’ is 
voorzien van een gracht, die dicht om de toren 
heen liep. Zo stond de toren of ‘stenen kamer’ 
van de Grauwert op een rond eiland met een di-
ameter van 17m. Ook de nog bestaande eiland-
jes van Huis te Vleuten en De Hoet hebben een 
vergelijkbare grootte. Een eiland met een derge-
lijke diameter heeft een oppervlak van 227m². 
Het huis langs de Groenedijk daarentegen stond 
op een omgracht hof met een oppervlak van ca. 
1980m², dat wil zeggen bijna negen keer zo groot. 
Het is mogelijk dat in eerste aanleg wel degelijk 
een greppel dicht om het stenen huis heeft gele-
gen. Deze kan met name aan de noordoostzijde 
niet erg breed zijn geweest en zal dan ook niet 
dezelfde functie als de grachten rondom de an-
dere torens of ‘stenen kamers’ hebben vervuld. 
Met de aanleg van het grachtenstelsel rond 1355 
werd het hof vergroot en verviel de functie van 
deze eerste greppel. Het voorhof dat nu werd 
gecreëerd, had een oppervlak van ca. 1000m², 
wat in vergelijking met de andere versterkte 
complexen in Leidsche Rijn juist erg klein is. Bij 
deze overige complexen vervulde het voorhof 
in het dagelijks leven juist de centrale functie; 
er stond een boerderij, stallen, hooibergen en 
overige bijgebouwen. Zo mat het voorhof van de 
Grauwert ongeveer 80 bij 80m, wat neerkomt op 
een oppervlak van 6400m². Op het opgegraven 
deel van het omgrachte perceel aan de Groene-
dijk is geen boerderij aangetroffen, terwijl op 
het niet opgegraven deel geen ruimte voor een 
boerderij geweest lijkt te zijn. Bovendien zijn er 
geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwe-
zigheid hiervan buiten het grachtenstelsel. De 
aanwezigheid van diverse hooibergen en het 
ontbreken van een boerderij roept vele vragen 
op omtrent de aard van het omgrachte complex. 
De materiële cultuur duidt over het algemeen 
niet op een meer dan gemiddelde luxe, al zal 
een spitoplegger niet in iedere veertiende-eeuw-

se boerderij aanwezig zijn geweest.

7.3  Het stenen huis, de Hoge Weide en drie 
Utrechts kapittels
In tegenstelling tot de twaalfde-eeuwse neder-
zetting zijn voor het omgrachte huis historische 
bronnen beschikbaar, die meer kunnen vertellen 
over de gebeurtenissen gedurende de bestaans-
periode ervan. Het is echter opvallend dat het 
huis zelf in geen van deze bronnen wordt ver-
meld, wat voor de overige omgrachte terreinen 
in Leidsche Rijn wel het geval is. In hoofdstuk 2 
is op basis van de historische bronnen een beeld 
geschetst van de Hoge Weide in de veertiende 
en vroeg vijftiende eeuw. Daarbij zijn twee ont-
wikkelingen bepalend geweest. Enerzijds was 
dat het grondbeleid van de stad, die rond 1320 
overgaat tot het aankopen van tot privé-bezit 
verworden stukken grond in de Hoge Weide. 
Tegen het midden van de veertiende eeuw zal 
het merendeel van de Hoge Weide in het bezit 
zijn gekomen van de stad. In de jaren 1432-1434 
ging de stad vanwege financiële problemen over 
tot de verkoop van de grond. Anderzijds is het 
grondbezit van drie Utrechts kapittels in de 
Hoge Weide bepalend geweest voor het opgegra-
ven stenen huis langs de Groenedijk. De gron-
den in de Hoge Weide ten westen van de weg de 
Hogeweide zijn reeds vanaf de vroege dertiende 
eeuw (of eerder) in bezit geweest van de kapit-
tels van St. Marie, St. Pieter en Oudmunster. 
Ook in de periode 1320-1434 bleef dit gebied in 
kapittelhanden. Het omgrachte huis langs de 
Groenedijk zou zich hierdoor gedurende zijn 
bestaan hebben bevonden op grond in bezit van 
één van de kapittels.

Het is opvallend dat het stenen huis werd ge-
bouwd kort nadat de Hoge Weide grotendeels in 
bezit van de stad Utrecht was gekomen. Het is 
de vraag of er een verband bestond tussen beide 
feiten. Was het stenen huis de residentie of een 
uitvalsbasis van de weigraaf? De locatie van het 
omgrachte huis is opvallend. Het lag op het punt 
waar de Groenedijk - in de veertiende eeuw één 
van de twee belangrijke toegangswegen aan 
de westzijde van Utrecht - en de grens van de 
stadsvrijheid elkaar raakten (komend vanuit 
het westen). Deze grens en de Groenedijk liepen 
richting het oosten zo’n 950m gelijk op, waarbij 
de Groenedijk zich volgens het historisch kaart-
materiaal (zie afb. 6) direct ten zuiden van de 
grens van de stadsvrijheid bevond. Iedereen die 
uit de richting Woerden-Leiden naar Utrecht 
reisde via de Groenedijk, werd geconfronteerd 
met het stenen huis. Ondanks dat op dit punt 
de Groenedijk mogelijk nog niet daadwerkelijk 
de stadsvrijheid binnenkwam, lijkt het een lo-
gische locatie voor de vestiging van iemand die 
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accijnzen moest heffen op geïmporteerde waar 
en die tevens diende te zorgen voor het naleven 
van de tolheffing.

De sloop van het huis kan op basis van het aar-
dewerk ergens rond 1425 worden geplaatst. De 
jongste munt uit de nederzetting werd geslagen 
ten tijde van het bewind van Jan van Beieren 
(hertog van Holland van 1420 tot 1425). Dit 
bevestigt de veronderstelling dat het huis kort 
voor of na 1425 moet zijn gesloopt. Uit de his-
torische bronnen blijkt dat de stad Utrecht in 
de jaren 1432 tot 1434 werd geconfronteerd met 
een enorme schuldenlast, als gevolg waarvan 
zij overging tot de verkoop van de gronden in 
de Hoge Weide, die weer in particuliere handen 
komen. Alhoewel de functie van weigraaf na 
die datum bleef bestaan, is het niet ondenkbaar 
dat zijn functies veranderen, als gevolg waarvan 
het niet langer nodig was zijn uitvalsbasis langs 
de Groenedijk te handhaven. Mogelijk omdat de 
stad niet wilde dat het huis in handen van bij 

voorbeeld één van de nieuwe grondeigenaren 
zou komen, werd besloten het te slopen.

Bij het veronderstelde verband tussen het om-
grachte huis en de door de stad aangestelde 
weigraaf vormt het kapittelgrondbezit een pro-
bleem. Het huis was gelegen op grond dat in be-
zit moet zijn geweest van één van de kapittels. 
Het is de vraag of het betreffende kapittel toe-
stemming gegeven zou hebben aan de stad om 
op deze plek een onderkomen voor de weigraaf 
te bouwen. Het lijkt in ieder geval niet aanne-
melijk dat het omgrachte huis een uithof van 
één van de kapittels was. Eerder archeologisch 
onderzoek langs de weg de Hogeweide heeft na-
melijk aangetoond dat in ieder geval vanaf de 
vroege veertiende eeuw de drie uithoven zich 
vermoedelijk langs deze weg bevonden. Hopelijk 
kan verder onderzoek van historische bronnen 
in de toekomst meer duidelijkheid verschaffen 
over de eigenaren van het omgrachte huis en de 
functie die het vervulde.
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Vondsten en documentatie

Het merendeel van het vondstmateriaal van 
LR13, LR17, LR18 en LR40 is opgeslagen in het 
archeologisch en bouwhistorisch depot van 
de Sectie Cultuurhistorie van de gemeente 
Utrecht, dat is ondergebracht in Fort Rhijnau-
wen (Rhijnauwenselaan 3) te Bunnik. De veldte-
keningen, de administratie, de foto’s en de dia’s 
van de onderzoeken zijn tijdelijk opgeslagen in 
de archeologische dependance in Leidsche Rijn 
(’t Zand 4a). De belangrijkste metalen voorwer-
pen zijn ondergebracht aan de Zwaansteeg 11 te 
Utrecht. De overige metalen voorwerpen bevin-
den zich in de dependance in Leidsche Rijn.
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