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1 Inleiding
4

1.1 Algemeen

bodem of onder water aanwezig zijn of verwacht kunnen

Het beleven van het cultureel erfgoed van Bunschoten is

worden, en wat deze waarden inhouden, dient er gedegen

een vrij eenvoudige opgave, als het gaat om de zichtbare

onderzoek te worden gedaan. Deze bureaustudie en de

historie: de historische kern van Bunschoten, met de

hier gepresenteerde kaarten brengen deze bekende

stadsweiden en de herbouwde molen De Hoop, het oude

archeologische waarden en verwachte waarden in de

centrum van Spakenburg met de botterhaven en

gemeente Bunschoten in kaart.

Botterwerf, de waaien en dijkbebouwing van Eemdijk en de
oude boerderijplaatsen van Zevenhuizen.

1.2 Wet op de Archeologische Monumentenzorg
De grootste zwakte van het archeologisch bodemarchief

Bunschoten telt daarnaast echter ook nog een grotendeels

is, dat het niet versterkt kan worden of kan regenereren

verborgen erfgoed: het bodemarchief. De beleving hiervan

als het eenmaal is aangetast. ‘Eenmaal verloren, altijd

is over het algemeen een veel delicatere kwestie. In het

verloren’, is haar treurige motto. Dit gegeven dwingt ons,

gebied dat tegenwoordig de gemeente Bunschoten is,

als hoeders van ons eigen erfgoed, tot behoedzaamheid en

leven al sinds de Prehistorie mensen. Hun nalatenschap

verantwoorde, goed onderbouwde keuzen op het gebied

bestaat uit zaken die verborgen liggen onder onze huizen,

van archeologisch beleid. De afgelopen jaren is het

wegen, akkers en weilanden, en zelfs onder water. Zo zijn

archeologiebeleid volwassen geworden. Dit alles is in gang

deze resten duizenden jaren lang nagenoeg onveranderd

gezet met de Nederlandse ondertekening van het

behouden gebleven. Deze informatie is juist omdát ze

Europese Verdrag van Valletta, ook bekend als het

onder de grond of onder water ligt zo uniek en waardevol!

Verdrag van Malta (Ministeries van WVC & BZ, 1992).

Maar hiermee zijn ze niet voor eeuwig veiliggesteld; het

Dit verdrag wilde als doel stellen dat het behoud en het

kost moeite om ze te bewaren voor de toekomst. Dit kan op

beheer van het archeologische bodemarchief in Europa

verschillende manieren: het behouden van de sporen en

als onvervangbaar onderdeel van ons cultureel erfgoed

resten in de bodem (in-situ behoud) of behoud van de

werd erkend, en dat dit ook blijkens (vernieuwde) wet-

informatie die de resten bevatten, door ze op te graven.

en regelgeving werd vastgelegd.

De herziene Monumentenwet (zie verder) stuurt er op aan

In navolging hierop is per 1 september 2007 de

het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in-situ te

Monumentenwet 1988 herzien middels de Wet op de

bewaren. We hebben daarnaast echter ook te maken met

Archeologische Monumentenzorg (WAMz), waarmee

economische en landschappelijke ontwikkeling, waardoor

archeologie nog sterker is ingebed in divers (gemeentelijk)

behoud in-situ niet altijd mogelijk is. Middels een

beleid en regelgeving. Met deze herziening van de

archeologische opgraving kan dan een groot deel van de

Monumentenwet wordt het streven naar het behoud en het

informatie veiliggesteld worden. Dit dient uiteraard wel op

beheer van het archeologische erfgoed een formeel

een wetenschappelijk verantwoorde wijze te gebeuren.

uitgangspunt voor beleid: de gemeente wordt geacht om in

Om in een vroeg stadium zo goed mogelijk in te kunnen

ruimtelijke besluitvormingsprocessen het archeologische

schatten of, en zo ja waar archeologische waarden in de

belang mee te nemen.

1.3 Bunschoten en haar gemeentelijk erfgoedbeleid

Daarnaast pleit de nota ervoor dat bij de totstandkoming
van ruimtelijke plannen de eventuele aanwezige

Nota Erfgoedbeleid

cultuurhistorische elementen zoveel mogelijk en in een zo

Erfgoedbeleid is in Bunschoten geen pionierswerk meer, zo

vroeg mogelijk stadium moeten worden geïntegreerd in het

blijkt recentelijk nog uit de vastgestelde Nota Erfgoedbeleid

planvormingsproces (voortkomende uit de WAMz).

(2008). Hierin worden de historische waarden binnen de
gemeente uiteengezet in historische bouwkunst (monu-

Erfgoedverordening

menten), historische geografie, archeologie en varende

In september 2008 is de Erfgoedverordening van de

monumenten. In de betreffende nota wordt behandeld hoe

gemeente Bunschoten door haar Raad vastgesteld. Deze

om te gaan met deze verzameling cultuurhistorische

verordening (naar model van de Vereniging Nederlandse

waarden. Met het opstellen van gekoppeld beleid, geeft de

Gemeenten) regelt onder meer de instandhouding van

gemeente Bunschoten tevens aan te willen inspelen op

archeologisch waarden en verwachtingsgebieden (naar de

(inter)nationale ontwikkelingen zoals Het Verdrag van

IKAW en AMK) in de gemeente, tot dergelijke zaken in de

1

Valetta en de Nota Belvedère , en de hieruit voortkomende

afzonderlijke bestemmingsplannen zijn geregeld. In de

wetgeving (WAMz). Met de nota wordt beoogd een basis te

huidige Erfgoedverordening zijn ondergrenzen opgenomen,

leggen voor de bescherming en de instandhouding van

die het mogelijk maken om (bij overschrijding hiervan)

cultuurhistorische elementen in de gemeente Bunschoten,

archeologisch onderzoek in de aanleg- of bouwvergunning

waaronder dus ook archeologische vindplaatsen.

op te nemen. De ondergrenzen zijn in de huidige versie
(september 2008) vastgesteld op 50m2 bij een hoge

1

De Nota Belvedere is een Nederlandse beleidsnota over de

2

(verwachtings)waarde, 100m bij een middelhoge

relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. De nota is in

verwachtingswaarde en 2500m2 bij een lage

de zomer van 1999 uitgebracht en ondertekend door vier

verwachtingswaarde; allen vanaf een diepte vanaf 30cm

ministeries (OCW, VROM, LNV, V&W). De doelstelling van de

onder maaiveld.

nota is de cultuurhistorische waarde meer prioriteit te geven bij de
inrichting van Nederland. De overheid erkent daarmee dat
cultuurhistorie een inspiratiebron kan zijn voor (landschaps-)
architectuur en ruimtelijk ontwerp, waardoor tevens de positie van

1.4 Raamovereenkomst archeologie
De gemeente Bunschoten beschikt niet over een eigen

het cultuurhistorisch erfgoed wordt versterkt. Erkend wordt dat er

archeologisch deskundige in het ambtelijk apparaat.

tussen de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed en de dynamiek

Voor advies en toetsing werd daarom tot voor kort de

van de ruimtelijke inrichting een spanning bestaat. Er moet

hulp ingeroepen van het Steunpunt Archeologie en

gezocht worden naar een nieuw evenwicht tussen behoud en

Monumenten Utrecht (STAMU) en voor de uitvoering

ontwikkeling. Er moeten nieuwe gebruiksmogelijkheden voor oude

van bureau- en veldonderzoek van commerciële

landschappen en bouwwerken worden gezocht, want zonder vitale
functies gaat het cultuurhistorisch erfgoed verloren. De nota heeft
niet de status van een wet, maar moet worden gezien als een bron
van inspiratie voor provinciaal en lokaal beleid, voor concrete
ontwerpopgaven en ruimtelijke plannen.

archeologische bedrijven. Enkele jaren geleden werden de
eerste contacten gelegd met het Centrum voor Archeologie
(CAR; toen nog Sectie Archeologie) van de gemeente
Amersfoort. In maart 2009 hebben beide gemeenten

5
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besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te

dient de actuele archeologische kennis van de gemeente

gaan op het gebied van archeologie ten aanzien van

zo volledig mogelijk in beeld gebracht te worden in de vorm

beleidsadvisering én uitvoering van onderzoeken.

van een vlakdekkende Samengestelde Archeologische
Verwachtingskaart. Door deze kaart te combineren met de
meest recentelijke topografische kaart van de gemeente

Centrum voor Archeologie

geeft hij op perceelsniveau inzicht in het voorkomen van

Het Centrum voor Archeologie (CAR) van de Gemeente

bekende en te verwachten archeologische waarden. Dit

Amersfoort heeft meer dan 25 jaar ervaring met

alles om tot een prioriteitstelling met betrekking tot

archeologische werkzaamheden in de gemeente

archeologisch meer en minder waardevolle gebieden te

Amersfoort. Het centrum en haar uitvoeringsprocedures

komen. De vervaardiging van de Samengestelde

zijn goedgekeurd door het College voor de Archeologische

Archeologische Verwachtingskaart is een belangrijk

Kwaliteit (CvAK, de instantie die toeziet op toepassing van

instrument in het gemeentelijk beleidsontwikkelingtraject.

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)). Het

De kaart dient als basis voor de verdere vormgeving van

CAR beschikt over een eigen opgravingsvergunning,

het gemeentelijke archeologiebeleid: de Archeologische

verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en

Beleidsadvieskaart.

Wetenschap, voor de uitvoering van archeologisch
onderzoek binnen de gemeenten Amersfoort ,

In opdracht van de gemeente Bunschoten heeft het CAR

Bunschoten, Leusden en Soest.

in 2009/2010 een Archeologische Beleidsadvieskaart
vervaardigd. In februari en mei 2010 zijn concepten van

1.5 De archeologische beleidsadvieskaart

de verwachtings- en beleidsadvieskaart overlegd aan

Gemeentelijke besluitvorming ten aanzien van archeologie

dhr. A. ter Beek en dhr. V. de Kieviet van de afdeling

gebeurt tot op heden op basis van gedateerde kaarten,

Cultuur, Erfgoed en Toerisme van de gemeente

zoals de landsdekkende Indicatieve Kaart Archeologische

Bunschoten. Het tweede concept van de kaarten ging

Waarden (IKAW; Deeben [red.], 2008), de provinciale

vergezeld van een eerste versie van onderliggend rapport.

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) en de

De reacties hierop zijn in de uiteindelijke versie verwerkt. In

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie

juni 2010 zijn het rapport, de catalogi en de verwachtings-

Utrecht (Blijdenstijn, 2005). Deze beleidskaarten zijn

en beleidsadvieskaart overhandigd aan Dhr. Ruurd Kok,

behalve verouderd ook onvolledig en voor toepassing op

Provinciaal Archeoloog van Utrecht, om getoetst te worden

gemeentelijk schaalniveau té globaal.

aan de hand van de provinciale subsidiecriteria. Zijn
opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve versie.

Wil een gemeente in staat zijn om de gemeentelijke rol als
beslissend bestuursorgaan adequaat te kunnen vervullen,

Dit rapport betreft de verslaglegging van het (bureau)

dan is een gemeentelijk archeologiebeleid met een eigen

onderzoek om tot deze beleidsadvieskaart te komen. De

(inhoudelijk en bestuurlijk) afwegingskader noodzakelijk.

kaart is in gevouwen A3-formaat in dit rapport opgenomen

Voor een realistisch en doelgericht archeologisch beleid

en tevens als A0-formaat en als pdf-file los bijgeleverd.

Vervolg

voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (thans Rijksdienst

Het op de kaart voorgestelde beleid dient, indien

voor Cultureel Erfgoed (RCE) ) en de Kwaliteitsnorm

goedkeuring door de raad en B&W wordt verleend, te

Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.1). Hierin staan

worden vastgelegd in de betreffende beleidsstukken.

procedurele en inhoudelijke randvoorwaarden omschreven

Zo dient er na het bestuurlijk vaststellen van de

waaraan de archeologische waarden en verwachtings-

Beleidsadvieskaart en de bijbehorende voorgestelde

kaarten voor gemeentelijk gebruik dienen te voldoen. Bij de

ondergrenzen, een herziening van het Archeologiedeel van

praktische uitvoering van het bureauonderzoek en het

de Erfgoedverordening plaats te vinden.

2

opstellen van de kaart(en) zijn tevens de richtlijnen voor
Bureauonderzoek in de Provincie Utrecht (versie 3.1

Nu de voor de gemeente Bunschoten gespecificeerde

december 2007), de in de subsidieregels gestelde eisen

archeologische verwachtingen in kaart zijn gebracht,

ten behoeve van de opstelling van gemeentelijke

kunnen gerichter adviezen voor de omgang met bekende

archeologische beleidskaarten van de Provincie Utrecht

en te verwachten archeologische waarden geformuleerd

(Besluit gemeentelijke archeologische beleidskaarten

worden. De archeologische beleidsadvieskaart kan na

provincie Utrecht 2008) en de wensen van de gemeente

vaststelling dienen als leidraad voor toekomstige

Bunschoten gevolgd.

inrichtingsplannen waarbij behoud van de cultuurhistorische waarden een eerste uitgangspunt is. De

Voor het uitvoeren van het bureauonderzoek en het

vastgestelde archeologische beleidskaart kan daarnaast

opstellen van onderliggend rapport en de bijbehorende

ook als uitgangspunt dienen voor het naar het publiek

kaarten veelvuldig gebruik gemaakt van de ervaringen die

uitdragen van het archeologisch potentieel van de

zijn opgedaan uit overeenkomstige onderzoeken voor

gemeente Bunschoten. Hiermee kan het draagvlak voor de

Amersfoort, Leusden en Soest.

3

cultuurhistorie in het algemeen en de archeologie in het
bijzonder vergroot worden.

Plangebied
De kaart heeft betrekking op het grondgebied van de

1.6 Werkwijze

gehele gemeente Bunschoten. Voor het onderzoek is ook

Leidraad voor de opstelling van de archeologische

een strook van circa 250m buiten de gemeentegrens van

waarden- en verwachtingenkaart en de AMZ-

Bunschoten meegenomen. Deze zone is niet aangegeven

beleidsadviezen, zijn de specificaties zoals opgesteld in het

op de gepresenteerde kaarten, omdat deze exclusief zijn

'Handboek ROB-specificaties' (1998) van de Rijksdienst

opgesteld voor de gemeente Bunschoten.

2

De huidige Erfgoedverordening (daterend van september 2008)

zal ook Wabo-proof moeten zijn. De Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (afgekort Wabo), die per 1 oktober 2010 is
ingevoerd, regelt de omgevingsvergunning. De omgevings-

Gestreefd is om de kaarten zo goed mogelijk aan te laten
sluiten bij die van de buurgemeenten van Bunschoten. Op
het moment van opstellen van dit rapport zijn de kaarten

vergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen,
wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

3

De Boer e.a. (2009); De Boer e.a. (2010)

7

Vanzelfsprekend bevatten de bronnen (kaarten,

8

Bunschoten algemeen

onderzoeksgegevens e.d.) die gebruikt zijn voor het

De gemeente Bunschoten heeft een oppervlakte van

samenstellen van kaarten een zekere mate van

34,88 km2, waarvan 4,37 km2 water (bron: CBS) en

onvolledigheid, onzekerheid en subjectiviteit. Ook zijn

bestaat uit de bewoningskernen Bunschoten, Spakenburg,

de harde lijnen, zoals ze op de kaart staan (als grens

Eemdijk en Zevenhuizen. Deze hebben tezamen 19.984

tussen verschillende zones), in werkelijkheid in elkaar

inwoners (bron: CBS, november 2009). Het gezamenlijke

overvloeiende gebieden. Voor de werkbaarheid van het

grondgebied staat afgebeeld op de kaartbladen 32A en B,

product zijn de grenzen hier echter wel hard weergegeven.

en 26D van de topografische kaart van Nederland

Ter oriëntering is de digitale basiskaart van de gemeente

(schaal 1:25.000). De gemeente ligt in het Eemland, het

Bunschoten als onderliggende laag bij de kaarten

stroomgebied van de Eem, waartoe ook Amersfoort,

toegevoegd. Dit bureauonderzoek heeft geleid tot het

Baarn, Eemnes en Soest gerekend worden.

opstellen van de volgende kaarten (achterin bijgevoegd
op A3-formaat):

van Eemnes, Baarn en Nijkerk nog niet gereed en konden
dus niet geraadpleegd worden. In deze buurgemeenten

Kaartbijlage I: Archeologische Inventarisatiekaart

gelden (mogelijk) andere verwachtingen en beleidsregels.

Op deze topografische kaart van de gemeente Bunschoten

Archeologische gegevens van de buurgemeente Zeewolde

zijn alle gefilterde (zie verder: 2.1) archeologische

– gelegen aan de overzijde van het Eemmeer – zijn tijdens

gegevens opgenomen. De nummers bij de opgenomen

dit onderzoek niet meegenomen; de gemeenten delen

vindplaatsen, AMK-terreinen en onderzoeken verwijzen

namelijk geen ‘zichtbare’ gronden, hun gemeentegrens ligt

naar de catalogi, welke in de bijlagen zijn opgenomen.

in het Eemmeer. Er is voor gekozen om in de gemeente
Bunschoten dezelfde beleidsregels voor te stellen / te

Kaartbijlage II: Landschappelijke Eenhedenkaart

hanteren als in Amersfoort. Dit, omdat beide gemeenten

Op basis van de geïnventariseerde gegevens uit de

deels over een overeenkomstige landschappelijke

bodemkaart, geomorfologische kaart en recente

gelijkheid en archeologische verwachting beschikken.

bodemonderzoeken is een archeolandschappelijke
eenhedenkaart vervaardigd; waarop de verschillende

1.7 Rapportopzet en -leeswijzer

landschappelijke eenheden worden aangegeven.

In dit rapport wordt alleen de info gegeven met betrekking
tot landschap, gebiedsbeschrijving, historie e.d. die van

Kaartbijlage III: Algemeen Hoogtebestand Nederland

belang is geweest voor het uiteindelijke doel: het opstellen

Het Algemeen Hoogtebestand Nederland is verkrijgbaar

van een archeologische verwachting voor de gemeente

via Rijkswaterstaat. In de hier afgebeelde kaart zijn de

Bunschoten. Voor een algeheel overzicht van de informatie

platte hoogtegegevens omgezet naar een oplopend

over Bunschoten en haar geschiedenis, landschap en

kleurenspectrum: van donkerblauw (laaggelegen),

bevolking wordt verwezen naar de uitstekende literatuur

via groen-geel (rond 0m. NAP), naar donkerrood en

die in de literatuurlijst vermeld staat.

grijs (bebouwing).

Kaartbijlage IV: Cultuurhistorische Waardenkaart

onderscheiden kleurvlakken verdeeld. De kaart is

Voor informatie over de Late Middeleeuwen en de Nieuwe

vervolgens aangevuld met een legenda Beleidsadviezen,

tijd (vanaf 1000 na Chr. tot heden) is hoofdzakelijk gebruik

waarin wordt aangegeven welke adviezen gegeven

gemaakt van gegevens uit de Cultuurhistorische atlas van

kunnen worden in het kader van de Archeologische

de provincie Utrecht (Blijdenstijn 2005). Daarnaast is

Monumentenzorg (AMZ). Deze adviezen geven aan

informatie van de kaarten van Dirk Brekensz van

wanneer archeologisch onderzoek noodzakelijk of

Groenouw (ca. 1666) en van Adam Slits (1832)

wordt geacht. In hoofdstuk 6 worden de adviezen nader

4

overgenomen. Enkele deelkaarten uit 1832 zijn als

omschreven en beargumenteerd. Tevens worden hierin

losse afbeeldingen bijgevoegd.

aanbevelingen gedaan met betrekking tot mogelijke
beschermende maatregelen (beheer, behoud,

Kaartbijlage V: Samengestelde Archeologische

ontwikkeling) en ontheffing.

Verwachtingskaart
Aan de hand van de kaartbijlagen I tot en met IV is een

Bij het opstellen van de diverse kaarten voor de gemeente

Samengestelde Archeologische Verwachtingskaart

Bunschoten, zijn die van de gemeente Amersfoort gebruikt

vervaardigd. Deze berust mede op de redenering dat het

om te komen tot een betekenisvolle aansluiting. Daar

voorkomen van archeologische waarden en daarmee de

waar de kaarten niet aansluiten, is dit in de rapportage

archeologische verwachting gerelateerd is aan bepaalde

beschreven en beargumenteerd. Voor het opstellen van

landschappelijke eenheden of elementen. Daarnaast

de beleidsadviezen is kritisch gekeken naar de richtlijnen

worden gegevens met betrekking tot grondwatertrappen,

zoals deze gehanteerd worden in de buurgemeenten

hoogte en betreffende (pre)historisch landgebruik, vertaald

Amersfoort en Leusden en zoals zijn voorgesteld in Soest.

naar archeologische verwachtingen. Het resultaat van de

De beleidsadviezen voor andere (buur)gemeenten zijn op

analyse vormt een combinatie van bekende archeologische

het moment van schrijven van dit rapport niet vastgesteld.

waarden en een gespecificeerd verwachtingsmodel voor
het gehele gebied. De diverse gebieden, lijnelementen en
puntlocaties zijn ingedeeld in gebieden met hoge
archeologische waarde en gebieden met een hoge,
middelhoge of lage archeologische verwachting.
Kaartbijlage VI: Archeologische Beleidsadvieskaart
De Samengestelde Archeologische Verwachtingskaart is
vertaald naar de Archeologische Beleidsadvieskaart. Ten
behoeve van een praktische toepassing van het beleid zijn
de soorten waarden en verwachtingen in duidelijk te

4

Mijnssen-Dutilh e.a. (2005)
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2 Archeologische inventarisatie
10

De bekende gegevens met betrekking tot de archeologie

vinden. Een korte toelichting op dit proces:

van Bunschoten vormen de eerste inventarisatie van dit

Het basiselement in de ARCHIS-database is de

onderzoek. Hiervoor zijn diverse bronnen gebruikt, die in

waarneming, waarbij vondsten van één bepaalde

de loop van dit hoofdstuk behandeld worden. De hieruit

vindplaats, die in verschillende jaren aangeleverd worden,

voortkomende gegevens zijn onderworpen aan een

automatisch meerdere waarnemingsnummers kent. Deze

kritische filtering, om tot een ‘unieke’ dataset te komen: de

moeten samengevoegd worden. Daarnaast wordt per

Archeologische Inventarisatiekaart.

waarneming een gecodeerde opsomming van het
vondstmateriaal gegeven. De aard van de vindplaats zelf is

2.1 Archeologische gegevens

in veel gevallen onduidelijk en moet beoordeeld worden.

De inventarisatie van de bekende archeologische

Binnen het kader van de archeologische verwachtingen-

gegevens is een eerste stap, op weg naar een uitspraak

kaart, zijn alleen nederzettingen (terreinen met

over de verwachte archeologische gegevens in een gebied.

nederzettingsvondsten), grafstructuren, kampementen en

5

De verzamelde archeologische gegevens met betrekking

infrastructuur daadwerkelijk van belang; die plaatsen zijn

tot de gemeente Bunschoten zijn in hoofdzaak verkregen

op een bepaald punt in de tijd aantrekkelijk geweest voor

via:

bewoning. De vondst van een losse munt is in deze zin
-

-

de Archeologische MonumentenKaart (AMK,

geen informatiedrager, maar kan wel geregistreerd zijn.

inclusief Herwaardering AMK) van de Rijksdienst

Alle vondstgegevens moeten om deze reden

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort;

gecontroleerd worden.

het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS:
zie kader, LiveLink) van de RCE;

Een volgend punt van bewerking vormt de uitsplitsing van

de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

vindplaatsen die uit meerdere perioden dateren (met vaak

(IKAW) (Deeben [red.], 2008);

slechts één waarnemingsnummer). Een locatie kan

uitgevoerde archeologische onderzoeken (in het

meerdere malen in de tijd bewoond zijn geweest. De

kader van de AMZ);

aantrekkelijkheid van de locatie ligt daarmee hoger. Om

amateur-archeologen aangesloten bij de AWN-

deze reden telt de vindplaats net zo vaak mee als zij

Vallei en Eemland.

bewoond is geweest (bij het opstellen van de verwachting),
uitgaande van de archeologische hoofdperioden. Bij de
beleidsadviezen telt een ‘meerdere perioden vindplaats’

ARCHIS

slechts eenmaal mee. De vindplaatsen worden dan alleen

De verzamelde en geïnventariseerde gegevens uit

in hun ruimtelijke dimensie en niet in hun chronologische

ARCHIS laten zich niet direct vertalen in verspreidings-

dimensie meegeteld. Een vindplaats kan slechts één keer

kaartjes met vindplaatsen per periode. Hiertoe dient eerst

vernietigd worden. Op de kaartbijlagen zijn deze

een analyse- en filtreerslag van de ruwe data plaats te

vindplaatsen voorzien van slechts één vindplaatsnummer.

5

Bijgewerkt tot en met 22-04-2010.

In ARCHIS staan binnen de gemeente Bunschoten 27

gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid,

archeologische monumenten (AMK-terreinen), waarvan er

contextwaarde) een archeologische waarde

één beschermd Rijksmonument is: de westelijke

toegekend:

stadsweide, 111 waarnemingen (vindplaatsen), 4
vondstmeldingen, en 30 onderzoeksmeldingen uit het

Terreinen van zeer hoge archeologische waarde

traject van de Archeologische Monumentenzorg

Dit zijn terreinen van oudheidkundige betekenis die op

geregistreerd.

grond van, door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit,
zeldzaamheid, contextwaarde) zijn aangewezen als

Archeologische gegevens

Totaal

behoudenswaardig. Een gedeelte hiervan is reeds

AMK-terreinen

27 (1 Rijksmonument)

beschermd ex artikel 6 van de Monumentenwet 1988.

Waarnemingen

111

Voor deze terreinen geldt dat voorgenomen

Onderzoeksmeldingen

30

ingrepen/werkzaamheden vergunningplichtig zijn. In

Vondstmeldingen

4

het onderzoeksgebied ligt 1 terrein van zeer hoge

Tabel 1: Archeologische gegevens beschikbaar voor de

archeologische waarde, welke beschermd is in het kader

gemeente Bunschoten.

van de Monumentenwet 1988: de westelijke stadsweide.
De andere terreinen van ((zeer) hoge) archeologische

Deze gegevens zijn aan een kritische herwaardering en

waarde hebben geen beschermde status.

filtering (zie verder) onderworpen alvorens ze op de
Archeologische Inventarisatiekaart zijn overgenomen

Terreinen van hoge archeologische waarde

(kaartbijlage I).

Dit zijn terreinen van oudheidkundige betekenis die op
grond van, door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit,

Waarde

Totaal

zeldzaamheid, contextwaarde) zijn aangewezen als

Terrein van zeer hoge archeologische waarde,

1

behoudenswaardig. Deze terreinen scoren lager op de

beschermd Rijksmonument

criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, contextwaarde) dan de

Terrein van zeer hoge archeologische waarde

5

terreinen van zeer hoge archeologische waarde. In een

Terrein van hoge archeologische waarde

20

aantal gevallen kon de exacte kwaliteit en omvang van het

Terrein van archeologische waarde

1

terrein nog niet worden bepaald. Wel is duidelijk dat er

Totaal

27

sprake is van een terrein van hoge archeologische waarde.

Tabel 2: AMK-terreinen in de gemeente Bunschoten met

Op grond van vervolgonderzoek kan een dergelijk terrein

de toegekende status.

alsnog bij de hogere categorie ingedeeld worden. Een
aantal terreinen kan geselecteerd worden met de bedoeling

AMK-terreinen

deze voor te dragen voor bescherming ex art. 3, teneinde

Binnen de gemeentegrenzen van Bunschoten liggen 27

een wettelijke bescherming te verkrijgen ex artikel 6 van de

archeologische monumenten (AMK-terreinen, zie catalogus

Monumentenwet 1988. In het onderzoeksgebied liggen 20

1). Aan deze AMK-terreinen is middels de door de RCE

terreinen van hoge archeologische waarde

11

12

Terreinen van archeologische waarde

eigenaar werd een terrein aan een dergelijk onderzoek

Dit zijn terreinen van oudheidkundige betekenis die op

onderworpen. Op basis van de resultaten (aangetroffen

grond van, door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit,

bodemopbouw, vondsten e.d.) kreeg een terrein een AMK-

zeldzaamheid, contextwaarde) zijn aangewezen als

status. De grenzen van het AMK-terrein werden veelal

archeologisch waardevol. In het onderzoeksgebied ligt 1

bepaald aan de hand van in het landschap herkenbare

terrein van archeologische waarde.

begrenzingen (perceelssloten, wegen etc.). In 2005-2006
heeft er een herwaardering van de AMK-terreinen

De aangewezen AMK-terreinen bevatten archeologische

plaatsgevonden, uitgevoerd door BAAC en Bilan. Deze

waarden uit diverse archeologische perioden vanaf het

gegevens zijn ook beschikbaar via ARCHIS.

Mesolithicum (tabel 3). Van verschillende terreinen wordt
verondersteld dat ze meerdere archeologische

Waarnemingen

complextypen en/of perioden bevatten, waardoor het totaal

In totaal staan er 111 waarnemingen geregistreerd in

aantal terreinen (wanneer deze worden uitgesplitst naar de

ARCHIS. Deze zijn beknopt beschreven in catalogus 2. De

archeologische periode of het vindplaatstype) groter is dan

111 waarnemingen zijn reeds in het vroegste stadium van

het aantal fysieke AMK-terreinen van 27.

deze bureaustudie aan een filtering onderworpen. Zo zijn
er 28 waarnemingen die afvallen doordat ze ‘dubbel’
opgenomen zijn. Dit zijn waarnemingen die qua melding

Complex-

Periode

Totaal

Huisterp

Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd

14

Na deze opschoning blijven er nog 83 originele

Nederzetting

Mesolithicum

6

waarnemingen over.

onbekend

Mesolithicum – Neolithicum

2

Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd

2

Een volgende opschoningsslag betrof de afweging in

Late Middeleeuwen Late

2

hoeverre de waarnemingen bruikbaar zijn – en dus worden

Middeleeuwen – Nieuwe Tijd

3

opgenomen op de Archeologische Inventarisatiekaart – of

type

Stad

samenvallen met een reeds bestaande melding, en geen
nieuwe informatie (vondsten, datering etc.) toevoegen.

Tabel 3: AMK-terreinen in de gemeente Bunschoten naar

kunnen worden genegeerd. Het belangrijkste criterium

complextype en periode.

hiervoor is de vraag in hoeverre een waarneming een
indicatie van mogelijke bewoning uit het verleden is. Het

Het in het verleden aanwijzen van bovengenoemde AMK-

totaal van 83 ‘unieke’ waarnemingen is vervolgens vertaald

terreinen was in Bunschoten veelal gebaseerd op een

naar 39 (mogelijke) (pre)historische vestigingslocaties.

beperkt archeologisch onderzoek. Dit bestond uit een

Deze 39 waarnemingen (hierna vindplaatsen genoemd)

beknopte bureaustudie, een veldinspectie en enkele

staan uitgebreid beschreven in catalogus 3, waarin ze ook

(bodemkundige) boringen op ‘in het veld herkenbare

een nieuwe nummering hebben gekregen. De op de kaart

terreinen’, zoals de diverse dekzandruggen en woonterpen.

en de in de tekst gebruikte nummers verwijzen naar deze

Afhankelijk van een betredingstoestemming van de

catalogus.

13

Complextype
De 39 vindplaatsen kunnen worden ingedeeld naar

Bij het doen van een waarneming wordt, indien mogelijk,

datering (begin/eind), complextype, verwachtingscontext,

een complextype toegeschreven aan de vondst. Dit zijn

bodemkundige en geomorfologische vindplaats. Hieronder

standaard termen voor zaken die samenhangen met

worden de eerste twee categorieën nader uitgelegd.

bewoning, begraving, infrastructuur etc. Bij het doen van
een puntvondst, een vondst zonder context, is een

Datering

complextype zelden of nooit toe te schrijven, omdat een

Daar er geen (eenvoudige) toegang is tot het

vondst op zich in vele contexten gebruikt kan zijn.

vondstmateriaal, is uitgegaan van de in ARCHIS ingevulde

Hieronder de toegeschreven complextypen van de 39

dateringen. Met name voor de perioden Mesolithicum en

vindplaatsen.

Neolithicum valt op dat vondsten een begin- en einddatering hebben die in beide perioden liggen. Dit komt,
Complextype

omdat individuele (vuursteen)vondsten moeilijk aan een

6

Waarnemingen

bepaalde periode toe te schrijven zijn. De vondsten uit

Kampdorp

deze perioden zijn vrijwel allemaal tijdens booronderzoek

Infrastructuur

2

aan het licht gekomen. Het betreft dus veelal kleine en

Nederzetting: onbekend

3

contextloze vondsten.

Grafheuvel

1

7

3

Stad

Onbekend

6

26

Datering

Waarnemingen

Tabel 5: Waarnemingen in de gemeente Bunschoten naar

Mesolithicum – Neolithicum

29

complextype.

Vroege Middeleeuwen –

2

Late Middeleeuwen

N.B.: Soms kunnen er meerdere complextypen worden

Late Middeleeuwen

6

toegeschreven aan een vondst(groep), zoals hier in twee

Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd

5

gevallen is gebeurd, waardoor een totaal van 41 is

Nieuwe Tijd

1

ontstaan. In 26 gevallen is het echter niet mogelijk een

Tabel 4: Waarnemingen in de gemeente Bunschoten naar

complextype toe te kennen. Dit heeft grotendeels te maken

periode.

met het hoge percentage boorvondsten. Dergelijke
vondsten zijn veelal contextloos en kunnen niet (of met

N.B.: Het totaal aantal vindplaatsen in bovenstaande tabel
is hoger als 39, aangezien sommige vindplaatsen vondsten
uit meerdere perioden bevatten. Zo ontstaat er een totaal
van 43.

6

In Archis wordt deze term abusievelijk gebruikt voor vindplaatsen

(kampementen) uit het Mesolithicum en Neolithicum.
7

Er zijn drie waarnemingen die het complex ‘stad’ opleveren, maar

het draait in alle gevallen om de laat-middeleeuwse stad
Bunschoten.

14

grote onzekerheid) een complextype toegewezen krijgen.

behelzen. De onderzoeken die (een groot deel van) de

De vindplaatsen zijn op de diverse kaartbijlagen niet

gehele gemeente besloegen (eerdere bureauonderzoeken,

uitgesplitst naar periode (datering) en soort (complextype).

booronderzoeken e.d.) zijn niet in deze kaart opgenomen,

Dit, omdat dit mogelijk een verkeerd beeld zou geven van

maar uiteraard wel inhoudelijk gebruikt. De begrenzingen

de archeologische verwachtingen in het onderzoeksgebied.

van de onderzoeken zijn waar mogelijk gecontroleerd aan

In de gemeente Bunschoten komt het gros van de

de hand van de originele rapportage. Hierop zijn enkele

vindplaatsen voort uit booronderzoeken, waaronder de

kleine wijzigingen aangebracht, zoals de exacte ligging van

8

veldkartering van RAAP uit 1991 . Hierbij werd gericht

het ruwwaterleidingtracé.

geboord op locaties met hoog potentieel (historische
huisplaatsen, dekzandruggen e.d.). Niet verwonderlijk dus,
Type onderzoek

dat juist hier mesolithische / neolithische vindplaatsen en
de woonterpen uit de (Late Middeleeuwen en) Nieuwe Tijd

Booronderzoek

werden gelokaliseerd.

Proefsleuven

Totaal

9

Bureauonderzoek

18
3
10

2

Vondstmeldingen

Opgraving

11

2

Het aantal van 4 vondstmeldingen (catalogus 4) kan na

Begeleiding

1

opschoning teruggebracht worden naar één enkele ‘unieke’

Veldkartering

1

melding. Twee meldingen behoren namelijk al tot een

Geofysisch

1

Onbekend

2

Totaal

30

onderzoeksmelding (booronderzoek Haarbrug-Zuid) en van
één melding ontbreken de exacte coördinaten. De
overgebleven melding betreft een booronderzoek in het
kader van het Actualisering Monumenten Register (AMR)

Tabel 6: AMZ-onderzoeken in de gemeente Bunschoten,
uitgesplitst naar het type onderzoek.

project, ter plaatse van Rijksmonument 326 (stadsweiden
westzijde). Aangezien hier al een vindplaats is
gelokaliseerd, is deze melding niet apart op de

Op de peildatum van 22-04-2010 betrof het in totaal 30
onderzoeksmeldingen. De uitgebreide rapportage van de

Archeologische Inventarisatiekaart gezet.
9

Onderzoeksmeldingen

Hieronder vallen ook de onderzoeken in het kader van de

Herwaardering AMK-terreinen.

Voor deze bureaustudie zijn tevens de bij ARCHIS

10

aangemelde onderzoeken in het kader van de

wijten aan de wijze waarop onderzoeken worden aangemeld. Veel

Archeologische Monumentenzorg bekeken. In de

bureauonderzoeken worden aangevuld met begeleidende

Archeologische Inventarisatiekaart zijn die onderzoeken

(verkennende) boringen, het betreffende onderzoek wordt dan

opgenomen, die een duidelijk afgebakend gebied of terrein

vaak als booronderzoek aangemeld en niet als bureauonderzoek.
11

Het lage aantal archeologische bureauonderzoeken is deels te

Dit betreft de opgraving van Synthegra bv op de percelen

Dorpsstraat 8-10 en die van het Centrum voor Archeologie van de
8

Visscher (1991)

gemeente Amersfoort op de Dorpsstraat 28-30.

onderzoeksmeldingen is opgenomen in catalogus 5. In

te geven van de te verwachten kwantiteit aan

deze catalogus is ook opgenomen wat het selectieadvies

archeologische resten in een bepaald gebied. Lokale

was nadat het desbetreffende onderzoek was afgerond. De

verschillen zijn dus ook niet meegenomen in de

op de Archeologische Inventarisatiekaart aangegeven

beoordeling van een regio. Daarnaast beschrijven de

onderzoeks-gebieden zijn direct overgenomen van

aan de IKAW ten grondslag liggende bodem- en

ARCHIS. Om te bepalen of inderdaad het gehele terrein of

geomorfologische kaarten slechts de bovenste 120 cm

slechts een deel ervan archeologisch is onderzocht, dienen

van de bodem. Diepere en dus afgedekte aardkundige

de specifieke onderzoeksrapportages geraadpleegd te

waarden zijn dus niet meegenomen in het

worden. In tabel 6 zijn de onderzoeken uitgesplitst naar het

verwachtingsmodel. De IKAW doet tevens geen

type onderzoek.

uitspraken over de (mogelijke) diepteligging van de
verwachtte archeologische sporen.

13

De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
Op de IKAW geldt voor circa een derde van het

Inmiddels is de IKAW veelvuldig aan testen onder-

grondgebied (inclusief water) van de gemeente

worpen, door het landelijk sterk toegenomen aantal

Bunschoten een hoge of middelhoge trefkans. Voor

veldonderzoeken dat de laatste jaren heeft

het overige deel geldt een lage trefkans. Een strook ter

plaatsgevonden. Met betrekking tot Bunschoten heeft

hoogte van de dorpskernen van Bunschoten en

deze ontwikkeling niet veel invloed gehad op het herzien

Spakenburg is niet gekarteerd.

12

Bij het opstellen van de

van de IKAW. Het aantal veldonderzoeken is in deze

IKAW, is gebruik gemaakt van de bekende archeologische

gemeente beperkt gebleven. De recentelijke onderzoeken

vindplaatsen uit ARCHIS, bestaande bodemkaarten

hebben wel een beter inzicht gegeven wat betreft de

(schaal 1:50.000), de geologische kaart (schaal 1:50.000),

bodem in de – op de IKAW ongekarteerde – bebouwde

de geomorfologische kaart (schaal 1:50.000), luchtfoto’s

kom. Een andere beperking is de afwezigheid van laat-

en expert-judgement.

middeleeuwse verwachting op de IKAW. De AMK vangt dit
(grotendeels) op met de aanwijzing van woonterpen, de

De IKAW is een landelijke kaart, met dus ook een (over het

middeleeuwse stadsuitleg van Bunschoten en de oude

algemeen) landelijk opgestelde verwachting. Dit uit zich

kern en haven van Spakenburg.

onder meer in het detailniveau van de kaart, die te grof is
om op gemeentelijk niveau (laat staan perceelsniveau) te

2.2 Bunschoten op historisch kaartmateriaal

gebruiken. Bij inzoomen blijkt al dat de verwachting per

Wat betreft de historisch-geografische elementen en

perceel niet helder is. De IKAW is ook niet gemaakt om op

patronen in de gemeente Bunschoten is onder meer

perceelsniveau te gebruiken; het diende om een indicatie

gebruik gemaakt van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur
(CHS) van de provincie Utrecht (Blijdenstijn, 2005).

12

Voor de opbouw van de IKAW is de Bodemkaart Nederland als

voornaamste bron gebruikt. Op deze kaart zijn echter geen stads-

13

en dorpskernen gekarteerd.

(2008)

Deeben & Wiemer (1999); Verhagen (2007); Deeben [red.]

15

16

Degene die relevant zijn voor het archeologisch

archeologische monumentenzorg. Dit betrof in enkele

verwachtingsmodel, zijn meegenomen in het onderzoek

gevallen veldonderzoeken die door het CAR zelf zijn

en staan afgebeeld op kaartbijlage IV. Voor meer lokaal

uitgevoerd in de gemeente Bunschoten: het

toegespitste historische gegevens is gebruik gemaakt van

inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven in

de kaart(en) van Dirk Brekensz van Groenouw (1647-

Haarbrug-Noord, en het definitief veldonderzoek op

1672): de Kaarte van de Polders der Eemlandtsche Leege

Dorpsstraat 28-30, in de oude kern van Bunschoten.

Landen (1666) en de teksten, foto’s en 20 kaarten uit de

Daarnaast zijn enkele veldonderzoeken bezocht door

Kadastrale atlas provincie Utrecht 11 (1832).

medewerkers van het CAR: het inventariserend
veldonderzoek middels proefsleuven in Haarbrug-Zuid

Vooral deze laatste kaarten (door Adam Slits) geven

(BAAC) en aan de Dorpsstraat 4-12 (Synthegra),

een zeer gedetailleerd beeld van het landgebruik in

inclusief het definitief veldonderzoek op Dorpsstraat 8-10
de

Bunschoten (en het voormalige Duist) in de vroeg 19

(Synthegra).

eeuw. Ze zijn gebruikt bij het vaststellen van de
verwachtingszones voor de historische kernen van de

Daarnaast zijn onderzoeken uit het recente verleden

gemeente Bunschoten, namelijk Bunschoten,

getoetst aan het gebruikte kaartmateriaal. Voorbeelden

Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen, alsmede voor het

hiervan zijn de veldboringen uit het Eemland-onderzoek

lokaliseren van enkele andere (deels verloren) historische

door RAAP (Visscher 1991), de boringen in het kader van

locaties, zoals de Looijdijk (huidige Lodijk) en boerderij

de provinciale herziening van AMK-terreinen en de

Ver in ’t Veld.

karterende booronderzoeken te Rengerswetering (Vestigia:
Diepeveen-Jansen e.a. 2006), de Kuststrook (RAAP:

Daarnaast zijn deze kaarten gebruikt voor het lokaliseren

De Kruif 2010).

van ontginningseenheden, historische landschapselementen (waterlopen, wegen), molenplaatsen en

In het oostelijk en westelijk buitengebied van Bunschoten

verdedigingswerken van de Grebbelinie. Tevens is gebruik

zijn sinds het aangaan van de Raamovereenkomst al

gemaakt van de Grote historische topografische atlas

meerdere planlocaties bezocht en zijn de ingediende

Utrecht (schaal 1:25.000), die de geografische situatie van

bouwplannen na een korte bureaustudie (en waar nodig

de diverse gemeenten van rond 1905 weergeeft.

enkele controlerende bodemkundige boringen) op maat

Bunschoten staat afgebeeld op de kaartbladen 388, 389,

beoordeeld. Het ging hierbij om diverse bouwplannen op

407 en 408.

percelen langs de Zevenhuizerstraat, Groeneweg en rond
de Eemdijk. Tijdens het bureauonderzoek voor dit rapport

2.3 Inspecties en controlemomenten

zijn diverse locaties in de gemeente bezocht waar

De gegevens van de diverse gebruikte kaarten

historische (lijn)elementen nog goed zichtbaar zijn in het

(bodemkaart, geomorfologische kaart, historische kaarten)

landschap. Voorbeelden hiervan zijn de oude weteringen,

zijn in de praktijk diverse malen getoetst. In enkele gevallen

kades en dijken, historische kernen, voormalige

is dit gebeurd tijdens onderzoeken uit het traject van de

Grebbelinie-structuren etc.

17

Namens de Archeologisch Werkgroep Nederland, afdeling

De 39 unieke waarnemingen (vindplaatsen) zijn op

Vallei en Eemland, hebben mevrouw W. van den Heuvel

de Archeologische Inventarisatiekaart gezet op basis

en de heer C. Mulder informatie aangeleverd. Daarnaast is

van de bekende coördinaten. Ze geven een beeld van

informatie verkregen van de heer A. ter Beek (medewerker

de verspreiding van archeologische (toevals)vondsten.

van de Gemeente Bunschoten, directeur van Museum

Niet geheel verrassend liggen ze veelal binnen AMK-

Spakenburg en algeheel Bunschoten-kenner) en de heer

terreinen. Aan deze vondsten danken de meeste AMK-

H. de Jong, medewerker van het CAR en woonachtig in

terreinen hun status. Opmerkelijk is het aantal van acht

Bunschoten.

vindplaatsen nabij het St. Nicolaashoogt. De 30
onderzoeken uit de AMZ-cyclus zijn niet allemaal

2.4 Analyse: Archeologische Inventarisatiekaart

opgenomen in kaartbijlage I, om eerder aangegeven

Uit de gegevensinvantarisatie blijkt dat het gros van de

redenen (zie paragraaf 2.1).

archeologische gegevens is verkregen middels (een
combinatie van bureau- en) booronderzoeken. Zo zijn deze
leidend geweest in het toekennen (aanwijzen) en in stand
houden (herwaarderen) van de AMK-status aan de vele
woonterpen in de gemeente, als ook aan enkele percelen
met prehistorische waarden op de dekzandruggen. Het
beperkte aantal ‘gravende’ onderzoeken (proefsleuven en
vlakopgravingen) in de gemeente legt een grote druk op
deze bestaande gegevens. Toetsing van de waarnemingen
(vindplaatsen), als ook van de bureauonderzoeken /
boorgegevens heeft weinig of niet plaatsgevonden. Alleen
tijdens de AMK-herwaardering zijn de betreffende terreinen
opnieuw ‘onderzocht. Dit had als doel om te kijken of ze
hun status konden behouden of dat deze diende te worden
heroverwogen.
Om tot een gefundeerd beleidsmatig kader te komen,
verdienen de bestaande AMK-gegevens een
herwaardering in dit onderzoek. In dit rapport zal worden
uiteengezet waarom (sommige van) de AMK-tereinen een
nieuwe benadering verdienen of zelfs vereisen. Op de
Archeologische Inventarisatiekaart (zie kaartbijlage I) zijn
de 27 AMK-terreinen wel overgenomen.

3 Landschap
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Het landschap zoals we het tegenwoordig kennen is veelal

deze IJstijd. Het huidige grondgebied van de gemeente

ondergeschikt gemaakt aan de wensen van haar

Bunschoten behoorde tot de komst van het landijs

bewoners, maar dit is niet altijd het geval geweest. Lange

grotendeels tot het stroomgebied van de Rijn, die tot dan

tijd namelijk beïnvloedde het landschap de mens: waar

toe in noordelijke richting stroomde. Door het opkruiende

men zich vestigde, van voedsel voorzag etc. Alvorens te

landijs vanuit Scandinavië werd de loop van de Rijn echter

behandelen hoe zich dit verhoudt tot de archeologische

richting het westen gedwongen. (Rappol, 1991; Berendsen,

waarden en verwachtingen, is het nodig te kijken hoe dat

2004).

landschap, zoals we het nu kennen, is ontstaan.
Een van de warmere periodes staat bekend als het Eemien
3.1 Het ontstaan van het Eemland

(130.000 tot 115.000 jaar geleden), welke volgde op het
koude Saalien. Tijdens deze periode was het klimaat in

Midden en Laat Pleistoceen

Nederland te vergelijken met het huidige subtropische

(500.000 tot 11.500 jaar geleden)

klimaat in Midden-Frankrijk. Door het smelten van het

Aan de basis van de huidige landschappelijke kenmerken

landijs en de daarmee stijgende zeespiegel, liepen grote

van het Eemland liggen duizenden jaren van geologische

delen van West-Europa onder water. Het toenmalige

processen ten grondslag. Met name de ontwikkelingen

zeespiegelniveau bereikte een hoogte die 1 tot 2 m hoger

tijdens het Midden en Laat Pleistoceen speelden hierbij

lag dan tegenwoordig. Grote delen van Nederland werden

een grote rol. Deze lange periode werd gekenmerkt door

daarbij, voor het eerst na bijna 1,8 miljoen jaar, weer door

de afwisseling van koude en warme perioden, de

de zee overspoeld. De kust lag bij het huidige Amersfoort.

zogenaamde glacialen en interglacialen. Vooral de extreem

Afzettingen van deze Eemzee komen op 100 tot 20 m

koude perioden, de twee IJstijden, zijn van grote invloed

diepte voor in de ondergrond van de Gelderse Vallei.

geweest voor de vorming van het landschap in MiddenNederland. Tijdens deze IJstijden kwam het in Noordwest-

Door de hogere temperaturen ontstond op het land een

Europa tot een massale uitbreiding van landijs, dat

uitbreiding van de vegetatie in Nederland. Aan het begin

zuidwaarts trok. Nederland werd tijdens de eerste IJstijd

van het Eemien bestond de vegetatie vooral uit berken en

(Saalien) vanuit het noorden met landijs bedekt. Tijdens de

later uit uitgestrekte dennenbossen. Dit breidde zich

tweede IJstijd (Weichselien) bleef het landijs steken ter

langzaam uit met gemengd eikenbos (eik, iep, linde,

hoogte van Hamburg, maar had Nederland wel te maken

esdoorn en hazelaar). Tegen het koudere einde van het

met een koud klimaat.

Eemien namen de spar en de den vervolgens weer
belangrijke plaatsen in de vegetatie in. Van erosie was

Tijdens de grote ijsuitbreiding in het voorlaatste glaciaal,

vanwege de dichte begroeiing in deze relatief warme tijd

het Saalien (250.000 tot 130.000 jaar geleden) werden

niet of nauwelijks sprake. Het is overigens zeker dat in het

langs het landijsfront diepe glaciale bekkens uitgeschuurd,

Eemien mensen in Nederland hebben gewoond, hetgeen

en tegelijkertijd werden delen van de ondergrond door het

blijkt uit de vele oppervlakte-vondsten die verspreid over

ijs opgestuwd. De Utrechtse Heuvelrug is zo’n product van

Nederland zijn aangetroffen (Niekus & Stapert, 2005).

Tijdens de laatste IJstijd (het Weichselien (120.000-11.800

sterk gevormd hadden. Deze situatie bleef eigenlijk

jaar geleden) verdween de Eemzee en veranderde

onveranderd, tot de mens haar intrede deed en op steeds

Nederland in een open toendra-landschap, waarin vooral

grotere schaal de natuur naar haar hand probeerde te

dwergberken en veel kruiden groeiden. De gevormde

zetten. Door een gestage toename van de bevolking en de

rivieren en beken begonnen zich een weg te zoeken door

hiermee gepaard gaande ontginningen, intensieve

het landschap: Midden-Nederland werd een rivierenvlakte.

ontbossing (ten behoeve van de ijzerindustrie), over-

In de koudere perioden was er nauwelijks sprake van enige

beweiding en plaggen steken, raakten veel gronden

vegetatie. Hier had de wind vrij spel. Door de wind verstoof

uitgeput en verdween de vegetatie. Hoewel de eerste

veel zand waarbij vooral het fijnere stof over grote

zandverstuivingen – door uitputting van landbouwgrond –

afstanden werd verplaatst. Dit materiaal is afgezet als een

mogelijk al in het Neolithicum (5300-2000 v. Chr.)

deken van fijn, zwak lemig zand afgewisseld met lemige

voorkwamen, waren het vooral de middeleeuwse

lagen: het Oude Dekzand. Deze dekzanden beslaan het

ontwikkelingen die hun stempel op het landschap drukten.

grootste deel van het grondgebied van Midden-Nederland.

Als gevolg van zandverstuivingen trad op sommige locaties
in feite een omkering van het landschap op: droge

Tijdens een zeer koude periode, circa 10.000 jaar geleden,

dekzandtoppen verstoven naar lagere, natte delen.

werd de begroeiing sterk gereduceerd en ontstonden de

Voorbeelden hiervan zijn de Lange en Korte Duinen in

meest omvangrijke zandverstuivingen. Dit zwak lemige

Soest en de Leusderheide. (Koster, 1978).

stuifzand wordt aangeduid als Jong Dekzand en vormt in
uitgestrekte gebieden zwak glooiende ruggen, welvingen

Voor Bunschoten is de veenvorming die in het Holoceen

en koppen. Deze overwegend oost-west lopende

plaatsvond veel ingrijpender en bepalender voor het

dekzandruggen zijn ook in de gemeente Bunschoten her

huidige landschap geweest. De veenbodems aan

en der – zij het slechts met een geoefend oog – nog

weerszijden van de Eem liggen ingeklemd tussen het Gooi

zichtbaar in het landschap. Bepaalde gebieden raakten in

in het westen en het Hoogland aan de zuidoostkant.

deze periode bebost. Op andere plekken, namelijk in de

Doordat het gebied aan de noordzijde werd begrensd door

uitgeslepen dalen, ontstond een weelderige vegetatiegroei,

het Eemmeer (voormalige Zuiderzee), werd bij storm en de

die de afbraak van de organische stof (o.a. plantenresten)

daaropvolgende overstromingen een laag klei afgezet

op bepaalde plaatsen overtrof. De zo ontstane ophoping

bovenop de veengronden. Over de vraag wanneer dit

van dood vegetatiemateriaal, die zichzelf door afsluiting

proces van klei-afzetting precies is begonnen, bestaat nog

van lucht versterkt, deed op deze plaatsen veen ontstaan.

onduidelijkheid. De zandgronden onder het veen waren
over het algemeen vlak, maar kenden hier en daar

Een definitieve klimaatsverandering: het Holoceen

opduikingen. Dergelijke kopjes en ruggen vormden, zeker

(9800 voor Chr. tot heden)

rond het begin van de vernatting zo’n 9000 jaar geleden,

Doordat het klimaat in Nederland steeds minder koud werd,

een ideale vestigingslocatie in het vlakke en vrij natte

nam de vegetatie toe. Hiermee kwam een eind aan de

landschap. Met de groei van de veenlaag kwamen ook

natuurlijke erosieprocessen die het landschap tot dan toe

steeds meer van deze hogere delen onder het veen te
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liggen, op enkele hogere koppen zoals Hoogerhorst en

Het veenlandschap veranderde pas met de komst van de

Hamelenberg langs de Eem na.

eerste ontginners. De twee meest omvangrijke projecten
aangaande de openlegging van het veen in het noordelijk

Lange tijd is gedacht dat ook Bunschoten op zo’n
zandopduiking was gelegen.

14

Inmiddels lijkt dit echter een

deel van Eemland werden in de Late Middeleeuwen
gestart. Zo werd westelijk van de Eem Eemnes in cultuur

achterhaalde opvatting. Tijdens rioleringswerkzaamheden

gebracht; oostelijk ervan vormde Bunschoten het

in de Dorpsstraat (1977) is namelijk het bodemprofiel tot op

belangrijkste ontginningsblok. Vermoedelijk is het begin

enkele meters diepte blootgelegd. In dit profiel was te zien

hiervan te dateren in het laatste kwart van de 12

dat het dorp (met de Dorpsstraat als centrale noord-zuid

Vanaf dit moment werd het gebied middels verkaveling met

as) gelegen is op een laag veen, met een afgedekte

smalle sloten ingericht tot het landschap zoals we dat

kleilaag. De dikte van het veenpakket neemt toe in

tegenwoordig kennen.

noordelijke richting, tot een maximum van 2.20m. dikte.

ontginningsgeschiedenis van het Eemland.

de

15

eeuw.

Zie 4.5 voor de

Ook het kleidek verschilt sterk in dikte. Het vermoeden
bestaat dat deze kleilaag (deels) handmatig is opgebracht,

3.2 Bodem en geomorfologie in Bunschoten

om het gebied te egaliseren en eenvoudiger bewoonbaar

Dat Bunschoten geologisch gezien een vrij homogene

te maken. Aangenomen mag worden dat de, inmiddels

gemeente is, is op de geomorfologische- en bodemkaart

onder het gewicht van de bewoning ingeklonken veenlaag

goed zichtbaar. In een relatief groot gebied komen slechts

van oorsprong veel dikker is geweest.

enkele bodemsoorten voor. Hieronder zullen de
belangrijkste bodemsoorten nader uiteengezet worden.
Het dekzandlandschap met vlakte, ruggen en kopjes
Vrijwel de gehele oostzijde van de gemeente Bunschoten,
met kleine uitlopers naar het noorden en westen, bestaat
uit een dekzandvlakte, met daarin enkele dekzandruggen
en kopjes. Deze zijn niet of nauwelijks met het blote oog
waar te nemen, aangezien het gehele landschap is vervlakt
door veen en / of overstromingsmateriaal, met hier en daar
nog een (restant van) een podzolbodem (zie onder).
Aangezien deze vervlakking een proces is dat pas relatief
laat (zo’n negenduizend jaar geleden trad de veenvorming

Afbeelding 1: Bodemprofiel van de Dorpsstraat zoals

op) in gang is gezet, was het hoogteverschil tussen vlakte

vastgelegd tijdens de rioleringswerkzaamheden in 1977.

en rug / kopje ooit duidelijker aanwezig. Het zijn deze
dekzandruggen en -kopjes die interessant waren voor

14

Zie onder meer Dekker en Mijnssen-Dutilh (1995) en Mijnssen-

Dutilh (2005)
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Vervloet en Van den Bergh (2007)

prehistorische vestiging. Ze liggen verspreid over de

Vlakte van getijafzettingen en associatie overslaggronden

gemeente. In de zuidoosthoek van de gemeente

Het Eemdal en de kuststrook van de gemeente bestaan uit

bevindt zich ook een zone met beekeerdgronden, een

getij-(riviermond)afzettingen, met vaaggronden. Deze

kalkloze zandgrond.

worden gekenmerkt door de aanwezigheid van (zware)
kleipakketten, zeker in de kuststrook. Voor beide zones

Het veenlandschap

geldt dat over de landschappelijke ontwikkeling ervan én

De gehele westzijde van de gemeente wordt gekenmerkt

de archeologische waarde relatief weinig bekend is. Het

door wellicht de grootste (ontgonnen) veenvlakte uit de

zelfde geldt voor een strook associatie overslaggronden ;

regio. Het dekzandlandschap is hier bedekt met een laag

een strook parallel aan de Eemdijk, rond de dorpskern,

veen en klei, als gevolg van een stijgend grondwaterniveau

waar volgens de Bodemkaart meerdere enkelvoudige

gedurende het Holoceen en sedimentatie vanuit de

bodemsoorten voorkomen.

16

voormalige Zuiderzee (met name via het Eemdal). Hoewel
ook de oostzijde van de gemeente een veen- en / of

Water

kleidek heeft, gaat het aan de westzijde om een aanzienlijk

De gemeente Bunschoten kenmerkt zich mede door de

dikker pakket, tot vele meters onder maaiveld, alvorens het

aanwezigheid van water: de Eem, het Eemmeer, de

dekzand bereikt wordt. Aan de rand van deze veen-

waaien, weteringen, vele sloten en de Spakenburger

gronden, ten oosten van de lijn Amersfoortseweg-

Gracht en Bunschoter stadsgracht.

Veenestraat-Dorpsstraat, liggen moerige gronden. Deze
gronden, voorzien van een kleidek, vormen de overgang

Bebouwde kom en boerderijplaatsen

van de veengronden naar de minerale gronden.

Een speciale landschapscategorie wordt gevormd door de
verscheidene kernen van de gemeente Bunschoten. Het

Podzolgronden

gaat hier om de kernen Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk

In de gemeente Bunschoten komen drie (beperkte) zones

en Zevenhuizen. De twee grootste kernen, die van

voor met veldpodzolgronden. De podzol is een bodemtype

Bunschoten en Spakenburg, zijn vanwege de intensieve

dat in dekzandgronden voorkomt, waar een

bebouwing grotendeels ongekarteerd op de bodem- en

neerslagoverschot heerst. Een podzol ontstaat door een

geomorfologische kaart. De bodem kan hier plaatselijk

eeuwenlang proces van uitspoeling en inspoeling in

verstoord zijn door de vele bouwwerkzaamheden. Op basis

leemarm dekzand. De in Bunschoten voorkomende

van (de resultaten van) archeologische onderzoeken in

podzolbodems liggen ter hoogte van de lange dekzandrug

bebouwde gebieden kan echter worden geconcludeerd dat

ten noorden van de Nijkerkerweg, ten (zuid)westen van de

verspreid in de bebouwde kom tevens zones voorkomen

oude kern van Bunschoten, en een kleine zone tussen de

waar de bodemverstoring tot op heden gering is geweest

Zevenhuizerstraat en de Amersfoortseweg. Ze duiden op
een ongestoorde bodem waarin ook de aanwezige
archeologische resten onverstoord zullen zijn.

16

Overslaggronden bestaan uit oudere rivierafzettingen die bij een

dijkdoorbraak worden geërodeerd en verderop weer worden
afgezet. Kenmerkend is een slechte sortering.

21
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en waar de aanwezigheid van gave bodemprofielen

het verleden door de mens beïnvloed zijn, middels

met daarin archeologische waarden niet mag worden

ontginning en ingrijpen in de waterhuishouding. In een

onderschat. Te denken valt aan groenzones, sport-

reliëfarm landschap als in Bunschoten kennen deze

terreinen, (oppervlakkige) bestratingen en overige terreinen

verschijnselen geleidelijke overgangen. Kaartgrenzen

waar een diepe bodemverstoring niet op voorhand

tussen bodemkundige eenheden zijn daarom nooit op te

vaststaat. Zelfs op bebouwde percelen kan de bodem nog

vatten als een scherpe grens of een relatief smalle

grotendeels intact zijn.

17

Zeker de huizenbouw van voor

overgangszone. Om toch een duidelijk eindproduct te

circa 1950 kenmerkt zich door ondiepe funderingen. Ook

krijgen, is besloten om de Bodemkaart Nederland als

het funderen middels heipalen kan het bodemprofiel

leidraad te gebruiken bij het vaststellen van de

gespaard hebben. Veel recente bebouwing is overigens

begrenzingen van diverse landschappelijke eenheden.

voorafgegaan door ophoging van het terrein.

18

Ook dit kan

ervoor zorgen dat dieper gelegen sporen en vondsten

Deze zijn wel gecombineerd met overige gegevens, indien
deze voorhanden waren.

intact blijven. De aanwezigheid van bebouwing betekent
dus niet direct de afwezigheid van een intact bodemarchief!

De Landschappelijke Eenhedenkaart (kaartbijlage II) toont
een duidelijke scheiding in de gemeente. Aan de westzijde

Volgens de geomorfologische kaart zijn in de gemeente in

dikke veengronden (veenmosveen, zeggeveen en

totaal 18 opgehoogde woon- of vluchtplaatsen (terpen)

rietveen); aan de oostzijde dunne veengronden

aanwezig. De meeste hiervan liggen in de dekzandvlakte

(waardveen), moerige gronden en beekeerdgronden, en

langs de Amersfoortseweg, de provinciale weg van

hier en daar een podzolbodem. In het Eemdal en langs de

Amersfoort naar Bunschoten en langs de

kuststrook bevinden zich zones met rivier- en

Zevenhuizerstraat. Een groot deel van deze terpen is

zeekleigronden. Verspreid over de gemeente liggen de

archeologisch zeer aantrekkelijk, aangezien ze (over het

dekzandruggen. Ter hoogte van de bebouwde kom van

algemeen) een laat-middeleeuwse oorsprong hebben.

Bunschoten en Spakenburg is de bodem ongekarteerd.

Al deze terpen zijn tegenwoordig nog in gebruik als
boerderijplaats.

3.4 Het Algemeen Hoogtebestand Nederland
Een van de belangrijkste informatiebronnen voor de

3.3 Analyse: Landschappelijke Eenhedenkaart

analyse van het huidige landschap/oppervlak is het Actueel

Bodemkundige verschijnselen en hun kenmerken zijn sterk

Hoogtebestand Nederland (AHN). In kaartbijlage III is het

afhankelijk van textuur en reliëf. Tegelijkertijd kunnen ze in

AHN afgebeeld in combinatie met de digitale basiskaart
van een groot deel van de gemeente Bunschoten. Middels

17

Recentelijk archeologisch onderzoek heeft dit onder meer

aangetoond op de locaties Dorpsstraat 8-10 en Dorpsstraat 28-30.
18

Volgens dhr. A. ter Beek (gemeente Bunschoten) gaat het hier

om de nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen Bikkersvaart,

het AHN zijn met name de verwachtingen voor het
buitengebied getoetst of aangepast, waar het bijvoorbeeld
de woonterpen, oude beeklopen en dekzandruggen betreft.

Bloklandswetering, Broerswetering, Coenraadswetering,

Tevens is gezocht naar mogelijk afgegraven of

Haarbrug-Noord, Kronkels en Zuidwenk.

opgehoogde percelen.

Het AHN van Bunschoten vertoont grotendeels een
Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN)

overeenkomstig beeld met de geomorfologische kaart, wat

Het AHN is verkregen via Rijkswaterstaat en bestaat uit de

betreft de hoger gelegen dekzandruggen. Het AHN toont

aaneengeschakelde kaartbladen 32BN1 en BN2. Enkele

daarentegen wel de dekzandruggen als minder

kleine delen van de gemeente vallen buiten deze

‘afgebakende’ elementen in het landschap, dan de

kaartbladen, zoals de noordwesthoek (Eemmond), de

geomorfologische kaart dat doet. Zo lijkt het AHN in de

zuidoosthoek (grens Bunschoten-Amersfoort rond de

gehele zuidoosthoek van de gemeente een licht verhoogd

Zevenhuizerstraat) en de westzijde (Eemloop ten

dekzandlandschap te tonen, ten opzichte van de rest van

zuidwesten van Eemdijk). Deze locaties zijn geraadpleegd

het gemeentelijk grondgebied (met uitzondering van de

via de website van het AHN (www.ahn.nl/viewer).

bebouwde kom). Deze afwijking valt wellicht te verklaren

Het digitale hoogtemodel uit het AHN betreft het 5x5 m of

door het verschil in fijnmazigheid waarmee beide kaarten

2,5x2,5 m Digitaal Hoogtemodel (DHM). Het DHM is

tot stand zijn gekomen. De geomorfologische kaart is

ingewonnen met gemiddeld 1,5 tot 2 meetpunten per 16 m2

gebaseerd op ‘gridloze’ boringen en veldwaarnemingen,

(Van Heerd e.a., 2000). De hoogte van de punten wijkt

terwijl het AHN een 5 bij 5m. grid hanteert en daarmee een

gemiddeld 5 cm af van de werkelijke maaiveldhoogte met

stuk nauwkeuriger is.

een standaardafwijking van 15 cm.
Uit de gegevens van het AHN is een uiterst gedetailleerde
kaart vervaardigd van het huidige reliëf in (een groot deel
van) het onderzoeksgebied. De hoogtegegevens zijn
ingelezen, bewerkt en geanalyseerd in Vertical Mapper
(versie 2.6; Northwood Technologies) binnen de GISmodule MapInfo (versie 7.0 release 22; MapInfo
Corporation). Exacte en eenduidige grenzen van de
verschillende geomorfologische eenheden worden bepaald
door een GISanalyse van het AHN. Op basis van de
digitale hoogtegegevens is een hellingklassenkaart
gemaakt voor gebieden van 5x5 m. (afbeelding 5).
Daarnaast is gebruik gemaakt van hoogteprofielen

Afbeelding 2: Uitsnede uit het AHN: de dekzandvlakte rond

('crosssection' in Vertical Mapper) over geomorfologische

Zevenhuizen met enkele duidelijk hoger gelegen kopjes.

eenheden waarvan op voorhand niet direct vaststaat
binnen welke geomorfologische/geologische eenheid

Wat het AHN uiteraard aangeeft zijn de hoogtes van het

ze vallen. Tevens kunnen middels de AHN zones en

maaiveld. De dekzandruggen rond de Frans Jacobsweg

percelen vastgesteld worden die in het (recente) verleden

komen op het AHN minder duidelijk naar voren dan

zijn geëgaliseerd dan wel zijn afgegraven.

verwacht. Hier lijkt dus duidelijk sprake te zijn van enkele

23
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verdronken hoogtes: dekzandkopjes afgevlakt door het
later ontstane veenpakket. De verschillen in het oppervlak
van het verdronken dekzandlandschap aan de westzijde
van Spakenburg zijn op maaiveldniveau niet altijd
zichtbaar. Het veenpakket dat hier de toplaag vormt kan
door inklinking en nivellering de hoogteverschillen in dit
afgedekte dekzandlandschap (kopjes en ruggen)
verborgen hebben. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid
dat de dekzandruggen (plaatselijk) geëgaliseerd zijn.

Afbeelding 3: Uitsnede uit het AHN: de in het landschap
nauwelijks zichtbare ‘verdronken’ dekzandruggen rond de
Frans Jacobsweg.
De hoogteverschillen in de noordwesthoek van de
gemeente zijn ontstaan door de opgebrachte grond tijdens
het dempen van (het gebied rond) de oude Eemmond.
Afbeelding 4: Uitsnede uit het AHN (www.ahn.nl/viewer):
Zoals in de kadertekst te lezen is, zijn niet alle AHNkaartbladen van de gemeente Bunschoten besteld, maar is
een deel via de website (www.ahn.nl/viewer) bestudeerd.
Hier zijn de drie missende delen van de AHN in het klein
weergegeven:

de ontbrekende kaartdelen van het AHN van de gemeente
Bunschoten. Van boven naar onder: de Eemmonding,
Eemdijk (zuidzijde) en Zevenhuizen (zuidzijde).
Blauw is laaggelegen, oplopend via groen en geel, naar
oranje wat hooggelegen is. Het noorden is boven.

Een uit historische bronnen bekende ontgronding is het

gebied of perceel of het aanpassen van de diepte-

afgraven van grond (een lokale hoogte) aan de Sint

ondergrens. Ophogingen kunnen een archeologisch

Nicolaashoofd. In het lokale nieuwsblad stond in 1932

interessante bodem veilig afgedekt hebben. Ook hier is de

geschreven: “De werkverschaffing is deze week begonnen.

archeologische verwachting echter nog steeds gerelateerd

Een dertig man zijn te werk gesteld aan het afgraven van

aan de archeo-landschappelijke eenheid en niet aan het

‘Sint Nicolaashoofd’, een hoogte in de Westpolder achter

feit dat er is opgehoogd. Opgehoogde percelen in een

Eemlandia. Het zand wordt daar afgegraven en per vlet

gebied met lage verwachting, zijn dus niet op basis van de

vervoerd naar het kerkhof. Dit is een prachtig object voor

ophoging opgewaardeerd!

werkverschaffing en door ons Gemeentebestuur prachtig
gevonden. Bij het afgraven deze week, zijn een paar
doodshoofden gevonden en wat beenderen. Er is daar voor
heel wat weken werk.” De AHN toont hier echter nog
steeds een verhoging in het landschap!
Vanwege het ontbreken van gegevens met betrekking tot
andere (grote) ontgrondingen in de gemeente, is het AHN
gebruikt om ontgrondingen, maar ook ophogingen te
traceren. Hoewel andere ontgrondingen in het (recente)
verleden zeker zullen hebben plaatsgevonden, zijn ze
op het AHN van de gemeente Bunschoten niet te
onderscheiden. Omvangrijke ontgrondingen tot op grote
diepte zullen hier ook niet zo snel hebben plaatsgevonden,
gezien de lage ligging van het landschap en de daarmee
gepaard gaande natheid.
Afbeelding 5: Uitsnede uit het AHN van Bunschoten, met
Ophogingen zijn daarentegen wel duidelijk aanwezig.
Sommige percelen steken duidelijk af tegen aangrenzende
percelen, zoals tussen de Amersfoortseweg en de Zevenhuizerstraat, langs de Lodijk en in het lagere Eemland.
Grote ontgrondingen verkleinen de kans op aanwezigheid
van archeologische sporen, maar zijn op basis van de
bestudeerde gegevens niet te lokaliseren. De beoordeling
van het AHN is hiermee niet van invloed geweest op het
bijstellen van de archeologische verwachting voor een

schaduweffect. Het noorden is boven.
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4 Bewoningsgeschiedenis
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4.1 Jagers-verzamelaars (Paleolithicum en

samenhangen met de komst van de moderne mens (Homo

Mesolithicum)

sapiens sapiens) en het verdwijnen van de Neanderthaler
(Roebroeks, 1990). De artefacten die de menselijke

Vroeg en Midden Paleolithicum

aanwezigheid gedurende deze periode aantonen zijn

(2,5 miljoen - 35.000 jaar geleden)

waarschijnlijk indicaties van kleine kampementen van

Voor de oudste bewoning van Nederland moeten we het

jagers-verzamelaars. Deze joegen in kleine groepen op

buiten de huidige gemeente Bunschoten zoeken. Het zijn

paarden en rendieren, die in een open toendra- en taiga-

namelijk de iets zuidelijker gelegen stuwwallen van het

achtig landschap de grotere zoogdieren hadden opgevolgd.

Gooi en de Utrechtse Heuvelrug die de langste

Deze rondtrekkende mensen leefden in tenten, welke

bewoningsgeschiedenis hebben. Rondtrekkende groepen

nauwelijks sporen hebben achtergelaten in de bodem. Hun

jagers-verzamelaars hebben hier hun primitieve artefacten

aanwezigheid blijkt slechts uit de achtergebleven

achtergelaten, zoals vuistbijlen en rolstenen. In groeves

vuursteenafslagen en (resten van) haardkuilen.

nabij Rhenen en Soesterberg en bij de aanleg van de A28
bij de Leusderheide zijn dergelijke vondsten gedaan, die

In het duingebied van de Korte en Lange Duinen in de

dateren van vóór de landijsbedekking (Ruegg & Zandstra,

naburige gemeente Soest zijn op meerdere locaties

1981; Stapert, 1987; 2005). De artefacten werden gebruikt

vuurstenen artefacten gevonden die toe te schrijven zijn

bij de jacht op (grote) zoogdieren, zoals het edelhert en de

aan groepjes laat-paleolithische jagers-verzamelaars.

‘oude bosolifant’. Daarnaast verzamelden deze

Vondsten uit deze perioden ontbreken vooralsnog in

Neanderthalers bessen, noten en vruchten.

Bunschoten. Het is echter goed mogelijk dat resten van
vroege steentijdkampjes te vinden zijn op de flanken van

In de koudste perioden, zoals het Weichselien, was

de verschillende dekzandruggen die verspreid in het

Nederland voorzover bekend gedurende een periode van

plangebied aanwezig zijn. Met name de huidige akkers

tienduizenden jaren niet bewoond. Vanwege het barre

op deze locaties, zoals die ten oosten van Bunschoten-

klimaat en het onbeschutte landschap hielden de mensen

centrum en ten westen van Spakenburg, bieden goede

zich zuidelijker op. Enkele vondsten in het zuiden van

mogelijkheden voor oppervlaktekarteringen.

Nederland tonen aan dat ze hooguit incidenteel zo
noordelijk kwamen. Pas in het Laat Paleolithicum, toen er

Mesolithicum (8800 - 5300 voor Chr.)

warmere perioden aanbraken, werd Nederland geregeld

Met het begin van het warmere Holoceen verdween de

door mensen bezocht en bewoond. We spreken over deze

open steppe- en toendravegetatie uit de ijstijd en werd het

periode als de Vroege Steentijd.

geleidelijk opgevolgd door loofbos, wat een veel geslotener
karakter had. Deze floraverandering had uiteraard direct

Laat Paleolithicum (35.000 - 10.800 jaar geleden)

gevolg voor de aanwezige fauna. Typische steppe- en

In de laatste fase van de Vroege Steentijd deed zich een

toendradieren (zoals het rendier) trokken weg en dieren

aantal opvallende veranderingen voor op het gebied van

met een voorkeur voor een meer bosrijke omgeving (oeros,

technologie en materiële cultuur, welke nauw

wild zwijn, eland etc.) namen hun plaats in. Door de

combinatie van een meer gesloten vegetatie en kleinere

van jachtwild en andere voedselbronnen. Sporen van

fauna werd de mens gedwongen andere voedsel- en

mogelijke verblijfplaatsen (houtskool, verbrand bot,

jaagpatronen te ontwikkelen. Jacht op klein(er) wild

verbrande aarde en leem), gereedschap en vuursteenafval

vereiste andere technieken (strikken, fuiken, vallen) en

zijn gevonden op de dekzandruggen, ten westen van

middelen (wapens, zoals pijl en boog, harpoen). Tevens

Spakenburg (Fokjesweg en Frans Jacobsweg) en ten

werd de meer seizoensgebonden vogel- en visvangst

oosten van Bunschoten.

populairder en kwam er een heel scala aan vruchten en

middels boringen (Visscher 1991) aan het licht zijn

dergelijke bij.

gebracht, kan pas na een gravend onderzoek het
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Aangezien deze grotendeels

vermoeden gestaafd worden of het daadwerkelijk gaat
De artefacten uit deze perioden zijn nog steeds vuurstenen

om de aanwezigheid van kampementen met

werktuigen en wapens, maar deze zijn verder ontwikkeld

vuursteenstrooiingen en haardkuilen.

dan in de periode hiervoor. We spreken van de MiddenSteentijd. Kenmerkend zijn de zogenoemde microlieten:

Niet ver ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn in de

kleine, vaak geometrische stukjes vuursteen die een pijl

gemeente Amersfoort, ter hoogte van de huidige wijken

een harpoenachtige functie gaven, wanneer ze in een serie

Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland, bij archeologisch

vlak onder de punt geplaatst werden. Het voordeel van

onderzoek meerdere (deels verstoorde) locaties met

zulke pijlen of harpoenen was dat wanneer één microliet

vuurstenen artefacten aangetroffen, die dateren in het

stuk ging, het wapen nog wel effectief was. Daarnaast

Mesolithicum/Vroeg Neolithicum (Snieder, 1995). Deze

maken ze bloederige wonden waardoor aangeschoten wild

artefacten zijn aangetroffen op de top en de flanken van

makkelijker terug te vinden was. Behalve uit deze

dekzandruggen en -koppen.

microlieten bestond de uitrusting van de jagersverzamelaars ook uit vuurstenen kern- en/of afslagbijlen.

4.2 De eerste boeren (Neolithicum - IJzertijd /

Deze zullen gebruikt zijn voor (zwaardere) houtbewerking,

Romeinse Tijd)

zoals het kappen van bomen en het uithollen ervan voor de
vervaardiging van boomstamkano’s.

Neolithicum (5300 - 2000 voor Chr.)
Vanaf 5300 voor Chr. vestigden zich in het uiterste zuiden

Kleine stukjes houtskool in de bodem verwijzen vaak naar

van Nederland (het Limburgse lössgebied) de eerste

de aanwezigheid van een haardkuil. Wat ze in eerste

boeren. Dit, terwijl in het overige deel van Nederland nog

instantie niet vertellen, is de rol welke een kampvuur

enkele eeuwen lang kleine groepen jagers-verzamelaars in

gespeeld kan hebben naast die van pure functionaliteit

het ritme van de seizoenen rondtrokken op zoek naar

(warmte en om eten te bereiden); namelijk een sociale rol.

voedsel. Hoe de overgang naar een economie gebaseerd

Bij de kampvuren verwerkte men de jachtbuit en herstelde

op landbouw en veeteelt in het Eemland precies in zijn

men de schade aan de uitrusting. Het is aannemelijk dat de

werk is gegaan, is niet exact bekend. Uit archeologisch

leden van jagers-verzamelaarsgroepen bij het kampvuur
tevens informatie uitwisselden over bijvoorbeeld locaties

19

Visscher 1991; o.a. catalogusnummers 13, 20, 22, 26.
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onderzoek op andere plekken in Nederland is naar voren

nieuwe vruchtbare bodems. De dekzandruggen waren

gekomen dat het een langdurig proces betrof. In deze

populaire vestigingsplaatsen; zeker als er in de buurt water

overgangsfase bestonden jagen-verzamelen en landbouw /

gevonden kon worden. In eerste instantie konden

veeteelt naast elkaar (Louwe Kooijmans, 1993; 2007).

uitgeputte akkers binnen korte tijd herstellen. Met de
toename van de bevolking vond er echter op grotere schaal

Het voordeel van deze bestaanswijze was, dat de risico’s,

ontbossing plaats en liet een bodemherstel steeds langer

die gepaard gaan met voedselvergaring worden gespreid

op zich wachten.

over verschillende voedingsbronnen. Wanneer er
bijvoorbeeld een oogst mislukte, dan had men nog andere

Een ander kenmerkend aspect van deze periode is, dat

voedselbronnen om op terug te vallen. De ontwikkeling van

vanaf het Laat Neolithicum (2850-2000 voor Chr.) het

een bestaanswijze bestaande uit jagen en verzamelen naar

gebruik ontstaat om mensen te begraven en deze graven

een op landbouw gebaseerde bestaanswijze wordt

af te dekken met een heuvel. Dit gebruik zet zich voort in

aangeduid met de term neolithisering. Deze neolithisering

de Bronstijd en ook gedurende de Vroege IJzertijd worden

ging uiteraard ook gepaard met technologische

nog menselijke resten (crematies) bijgezet in (oudere)

veranderingen, zoals het gebruik van geslepen stenen

grafheuvels. In Bunschoten is tot op heden slechts één

hakwerktuigen, zoals (hamer)bijlen en dissels. De

enkele grafheuvel ontdekt, gelegen op de kop van een

introductie van uit klei gebakken vaatwerk wordt eveneens

dekzandrug, ter hoogte van de kruising Nijkerkerweg –

als onderdeel van deze neolithisering beschouwd. Veel

Oostelijke Randweg (Catalogus 1: Monumentnummer

andere gebruiksvoorwerpen uit deze periode, zoals been,

11.525 en Catalogus 3: vindplaatsnummer 5). Hier werden

gewei en hout, worden in de zure zandgronden in deze

middels intensief booronderzoek antropogene resten

regio weinig teruggevonden. De natte venige gronden van

gelokaliseerd, die vervolgens zijn opgegraven. Dit

Bunschoten lenen zich beter voor de conservering hiervan;

onderzoek werd uitgevoerd door de toenmalige Rijksdienst

al ontbreken dergelijke oude vondsten van dit materiaal

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (huidige

hier tot op heden.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Het geheel is
gepubliceerd in: Willems, J.H. en S.G. van Dockum,

Met het steeds meer sedentaire bestaan ontstonden er

Bunschoten Nijkerkerweg N86, in: Archeologische Kroniek

kleine agrarische nederzettingen (vaak slechts één tot drie

Provincie Utrecht 1994-1995 (1996).

boerderijen), waar met name runderen en varkens werden
gehouden. Deze leefden overigens met de mensen onder

Uit diverse onderzoeken in Nederland is gebleken dat

één dak, en vaak zelfs in dezelfde ruimte. De akkers lagen

dergelijke grafheuvels zelden solitair liggen, maar vrijwel

in de nabijheid van de nederzettingen en werden met een

altijd in een groep, bijvoorbeeld langs een oude weg.

eenvoudig eergetouw (scheurploeg) bewerkt. Door het

Voorbeelden uit de directe omgeving zijn de

gebrek aan bemesting, raakten de akkers snel uitgeput en

grafheuvelgroepen te Leusden (Leusderheide) en Soest

moesten nieuwe stukken bos ontgonnen worden. De

(De Stompert). In Nieuwland (Amersfoort) zijn in 1997

nederzettingen verhuisden mee met de zoektocht naar

mogelijk de restanten van een grafheuvel aangetroffen. Er

zijn fragmenten van twee klokbekers gevonden, die tot de

het algemeen vondstarm zijn (Arnoldussen & Fokkens,

(mogelijke) grafinhoud behoorden. De dekzandrug waar de

2008). De verwachting is dat deze zich vooral op de

Bunschotense grafheuvel is ontdekt, is inmiddels deels ten

flanken van de droogdalen en in het overgangsgebied

prooi gevallen aan de uitbreiding van de bebouwde kom.
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tussen de stuwwal en het dekzandgebied rondom
Amersfoort, Leusden en Soest hebben bevonden. In de

Bronstijd (2000 - 800 voor Chr.)

Schammer, op de grens van Leusden en Amersfoort, zijn

De Bronstijd – genoemd naar de introductie van bronzen

afgelopen jaren tijdens onderzoek meerdere Bronstijd

gebruiksvoorwerpen
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in Nederland – kenmerkte zich

boerderijen aan het licht gekomen.

hoofdzakelijk door de grote ontbossing in deze regio (Spek,
2004). De omvang van het boerenbedrijf zal iets

In de Late Bronstijd (1100-800 voor Chr.) ontstond het

toegenomen zijn in vergelijking met de periode ervoor. Met

gebruik om de doden eerst te cremeren, alvorens ze te

spreekt met betrekking tot de Bronstijd ook wel over een

begraven. Dit gebruik zette zich voort tot in de IJzertijd en

gemengd boerenbedrijf waarbij akkerbouw en veeteelt een

Romeinse tijd. Inhumatie is in deze periode zeer zeldzaam.

gelijkwaardige rol speelden. Met name de rundveehouderij

De crematieresten werden verzameld en in een urn

was belangrijk; varkens en schapen werden in mindere

begraven. Het graf werd (wederom) met een grafheuvel

mate gehouden. In en rondom de boerderijen vonden

gemarkeerd. Veelal werden in een enkele (bestaande)

tevens de aardewerkproductie, bewerking/verwerking van

heuvel meerdere urnbijzettingen gedaan. De eerste

huiden, vlechten van gebruiksvoorwerpen (manden/fuiken)

grafheuvels in de regio zijn opgeworpen in het Laat

en weefactiviteiten plaats. Verder zal de bewoning in de

Neolithicum en de Vroege Bronstijd en tot in de Vroege

Vroege en Midden Bronstijd (resp. 2000-1800 en 1800-

IJzertijd voorzien van bijzettingen. Opvallend is, dat

1100 voor Chr.) grote overeenkomsten vertoond hebben

grafheuvels uit de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd

met die in het Neolithicum (Arnoldussen & Fokkens, 2008).

veel minder vaak binnen de nederzettings-grenzen liggen,
maar op zogenaamde ‘zichtlocaties’. Dit zijn vaak

Het ontbreekt in Bunschoten tot op heden aan

geprononceerde (markante) delen van het landschap

bewoningssporen of grafheuvels uit deze periode. Deze

(hellingknikken, randen van plateaus, etc.) die mogelijk

zijn daarentegen ook moeilijk te ontdekken, omdat ze over

langs de grenzen van de nederzettingen lagen (vergelijk
Houkes & Mittendorp, 1996).
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Rengerswetering. Zie hiervoor het booronderzoek van Vestigia.

Rapport V342 (2006).
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De productie van bronzen voorwerpen zal in ons land een

schaarse bezigheid zijn geweest. Waarschijnlijk was deze activiteit
het werk van specialisten die nabij de nederzettingen hun werk
deden. Het bewijs in termen van archeologische resten is echter
schaars. Een andere mogelijkheid is, dat bronzen voorwerpen
door middel van uitwisseling in handen van de Bronstijdbevolking
zijn gekomen: De Boer e.a. (2010)

IJzertijd (800 - 12 voor Chr.) en Romeinse tijd
(12 voor Chr. - 450 na Chr.)
De Bronstijd wordt opgevolgd door de IJzertijd, welke
gekenmerkt wordt door de introductie van ijzeren wapens
en gebruiksvoorwerpen. Hiernaast wordt brons nog wel
gebruikt, met name voor sieraden, (leder)beslag en
mantelspelden. Vanaf de laatste eeuw voor de jaartelling

29
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had men ook de beschikking over glas waarvan tot op

de mogelijkheid dat door de dynamiek van het landschap

heden alleen (resten van) armbanden en kralen

locaties in het verleden afwisselend nat en droog zijn

teruggevonden zijn in de regio, zoals tijdens opgravingen

geweest. Zeker een regio als het Eemland was, gezien de

in de Wieken in Amersfoort.

ligging aan zee, aan dergelijke landschappelijke dynamiek
onderhevig.

Opgravingen in de regio hebben aangetoond dat ook
tijdens de IJzertijd nog sprake is van een gemengd

Jagers-verzamelaars

boerenbedrijf. In Bunschoten zijn tot op heden echter geen

De verspreiding van archeologische resten binnen een

resten uit zowel de IJzertijd als de Romeinse Tijd

bepaalde zone en over meerdere archeologische perioden

aangetroffen. De Romeinse noordgrens lag natuurlijk ook

geeft de populariteit van een dergelijke zone aan. Hiermee

enkele tientallen kilometers zuidelijker en de vraag is of het

kan een uitspraak worden gedaan over de verwachting

landschap in dit deel van Nederland in deze tijd wel

voor soortgelijke gebieden. Het Eemland kenmerkte zich

geschikt was voor bewoning: de vernatting drukte namelijk

door de afwisseling van natte laagten, met daartussen

een steeds grotere stempel op het landschap.

enkele (licht) verhoogde plekken, de dekzandruggen. Een
ideale combinatie voor jacht en visvangst en een droge

4.3 Analyse: jagers-verzamelaars en landbouwers

overnachting na afloop. Veel archeologische vindplaatsen

In het verleden speelde de keuze voor een

komen voor op de overgangen van nat naar droog, waarbij

vestigingslocatie een meer bepalende rol dan

de locaties waar een tijdelijke slaapplaats of nederzetting

tegenwoordig.
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Economische motieven waren direct

heeft bestaan de meeste archeologische sporen hebben

afhankelijk van het landschap, en met name van haar

nagelaten. Resten van een haardvuur of vuursteenwerking

mogelijkheden en beperkingen. Bestudering van de

laten meer sporen achter dan een regelmatig gebruikte

verscheidene landschappen en de bijbehorende

trekroute of een handeling als jagen of vruchten plukken.

gebruiksmogelijkheden, vertelt iets over hoe die

Al met al hebben de activiteiten van jagers-verzamelaars

betreffende landschapsvorm in het verleden door de mens

door de geringe materiële neerslag maar weinig resten in

‘gebruikt’ is. Over het algemeen kan gesteld worden, dat

de bodem achtergelaten. De vondst van een enkel stuk

hoge (en daarmee droge) locaties populair zijn, en lage (en

bewerkt vuursteen kan daarom al een aanwijzing zijn voor

daarmee natte) locaties niet. Dit gaat hoofdzakelijk op voor

een naburig jachtkampement.

een activiteit als (permanente) vestiging. Natte locaties zijn
daarentegen populairder voor bepaalde jacht- en

Landbouwers

verzamelactiviteiten. Hiermee kan onderscheid gemaakt

Aan het eind van de Late Steentijd (Neolithicum) werd de

worden, tussen de gemeenschappen van jagers-

locatiekeuze van gemeenschappen meer en meer bepaald

verzamelaars enerzijds en van landbouwers / boeren

door de mate waarin gronden geschikt waren voor het

anderzijds. Er dient wel rekening te worden gehouden met

bewerken ervan: de akkerbouw. De eerste boeren hadden
nog niet de technische middelen om bijvoorbeeld
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Kamermans e.a. (2005)

vruchtbaarheid van de bodem direct te beïnvloeden; men

was nog steeds afhankelijk van de fysische eigenschappen

4.4 Vroege Middeleeuwen (450 - 1000 na Chr.)

van het landschap. Toch was dit een andere kijk op (het

De vernatting die vanaf het begin van het Holoceen optrad,

gebruik van) de natuur dan in de periode ervoor. De risico’s

zette ook door in de eerste eeuwen van onze jaartelling.

waren echter talrijk: wisselende grondwaterstanden,

Het Eemland bestond grotendeels uit een moeras,

natuurlijke vruchtbaarheid en bewerkbaarheid van de

afgewisseld met enkele bossages op de hoger gelegen

bodem waren factoren die het succes van de oogst sterk

droge plekken. De Eem zoals wij die nu kennen, is zeker

konden beïnvloeden. Deze gemeenschappen hadden de

nog geen natuurlijke rivier. In deze periode besloeg het

behoefte aan zowel droog als nat gebied, om de diversiteit

stroomgebied een groot deel van het moeras. Zeker tot in

van de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk uit te buiten. Ze

de 8

vestigden zich daarom juist in die landschappelijke

rivier. Er lopen hooguit enkele veenstroompjes door het

overgangszones.

moeras, met een onvaste bedding en onduidelijke oevers.

Hoewel water een eerste behoefte is voor het aanleggen

Het Eemland was in de Vroege Middeleeuwen een dun- of

van een akker, is te veel water ook niet goed. In dit gebied

zelfs niet bevolkt gebied. Vanaf de 6de en 7de eeuw raakten

was al vanaf 8800 jaar geleden sprake van een

de hoger gelegen gebieden ten zuiden ervan voor het eerst

toenemende vernatting van het landschap, met name in de

sinds de Late Prehistorie weer bevolkt. Aanwijzingen voor

beekdalen en het dekzandlandschap (de vlaktes). Dit

bewoning in Bunschoten gedurende het eerste millennium

leidde tot de vorming van venige of kleiige pakketen; geen

zijn er niet. De dichtstbijzijnde bewoning zal zich hebben

geschikte grond voor akkerbouw. Daarom zullen de akkers

bevonden rond Oud-Leusden. In de jaren 70 van de vorige

in de periode van de vroegste boeren nooit in de lager

eeuw zijn hier tijdens de aanleg van de A28 160 skeletten

gelegen gebieden hebben gelegen, maar altijd op (de flank

opgegraven. De bijgiften van de overledenen bestonden uit

van) de dekzandruggen. Behalve de vochtigheid van de

zwaarden, mantelspelden, glazen kralen enz. Ze dateren

bodem is ook de vruchtbaarheid ervan een belangrijke

uit de jaren 550-750. Bovendien zijn er twee graven

factor voor het wel of niet slagen van de oogst, en dus voor

gevonden die al uit de 5

het wel of niet (permanent) vestigen op een locatie. Het

rond 750 plaats te maken voor de christelijke begraafplaats

landschap in Bunschoten wordt gekenmerkt door venige en

van Oud-Leusden. Daar bevond zich de villa Lisiduna, een

kleiige gronden. Ten opzichte van zandige gronden zijn

groot landgoed dat Karel de Grote vervolgens in 777 aan

deze bodems zonder technische middelen zeer moeilijk te

de bisschop van Utrecht schonk als bron van inkomsten.

ste

eeuw lijkt er nog geen sprake te zijn van een echte

de

eeuw dateren. Het grafveld lijkt

bewerken. Zij zullen voor de eerste landbouwers dan ook
niet aantrekkelijk geweest zijn. De prehistorische boeren

De ontginning van de hoger gelegen gebieden op de

zullen zich met name op lemige zandgronden hebben

Utrechtse Heuvelrug is al vóór 800 begonnen. Doordat de

gevestigd. Deze bodems zijn vruchtbaarder en minder

grond op de stuwwal uitgeput raakte en de bevolking

stuifgevoelig en daarom aantrekkelijker voor

groeide daalde men in de 10de eeuw geleidelijk af naar

(prehistorische) landbouw.

lager gelegen gebied. Zo is in 950-975 ook het land tussen
de Grote en Kleine Melm in Soest aangepakt. Dit lijkt deel
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te zijn geweest van een grotere onderneming aan beide

stormvloed van 1170. Deze waren kleinschalig van opzet.

zijden van de Eem. Aan de oostzijde van de Eem liggen op

Eemland werd ontgonnen vanuit Baarn, De Slaag vanuit

heuveltjes oude boerderijen die vermoedelijk al uit deze tijd

Soest en Zeldert vanuit Hoogland. De Haar, Bunschoten,

dateren. Uit archeologische opgravingen in Hoogland

Spakenburg en Duist zijn te zien als grootschalige

kennen we twee boerderijen die zeker al vóór 1000

ontginningen, verwezenlijkt in de tweede helft van de 12de

ste

bestonden. Ten Hove was er mogelijk al eind 8
de

heette na een splitsing medio 16

eeuw en

eeuw De Oude Hoef.

Inmiddels staat op deze plek sporthal Zielhorst. Boerderij
de

Weerhorst lag in de 10

eeuw al aan de Eem, recht onder

de huidige Bunschoterstraat.

en gedurende de 13de eeuw. In het natte laaggelegen
veengebied waren het de dekzandkopjes en –ruggen die in
eerste instantie geschikt waren voor bewoning. Het land
eromheen werd middels ontginning opgewaardeerd tot
bouwland.

4.5 Hoge en Late Middeleeuwen (1000 - 1500 na Chr.)
Boerderijen en hun naamgeving
Algemeen

De meeste dekzandkopjes en kleinere dekzandruggen

In het middeleeuwse landschap sprongen de kleine

bevatten slechts een enkel erf. Hierdoor ontstond in de

gecultiveerde gebieden meteen in het oog, te midden van

Middeleeuwen een landschap met daarin verspreid

de heidevelden, bossen, venen en moerassen. Deze

gelegen boerderijen die omringd werden door

vruchtbare ‘cultuurvakken’ lagen verspreid tussen de te

ontginningen. Vaak kregen de boerderijen namen die

droge of te natte gronden. Men had al goed in de gaten

wijzen op de hogere rug waaraan ze hun bestaan

hoe ze het land zo efficiënt mogelijk konden benutten. Het

ontleenden, zoals Zielhorst, Weerhorst, Hoolhorst,

vee graasde in de bossen, op de heidevelden of

Honthorst en Strijdhorst. Ook het achtervoegsel -laar, een

graslanden; met hun mest (vermengd met heideplaggen)

bostoponiem (bosweide), is in de benamingen veel gebruikt

werden de akkers onderhouden. In de Vroege

(bijvoorbeeld Middelaar, Daatselaar, Droffelaar). Een

Middeleeuwen was het akkerareaal nog vrij beperkt, maar

uitbreiding van de bewoning op een andere locatie vond

dit groeide aanzienlijk naar mate de bevolking toenam.

vaak plaats door middel van splitsing van boerderijen.

Hierop werd meer graasgebied gecreëerd, waarbij bossen

Hierdoor ontstonden benamingen zoals bijvoorbeeld Groot

werden gekapt en heide-velden werden aangelegd.

Emiclaer en Klein Emiclaer.
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Waarschijnlijk raakte in de Late Middeleeuwen
systematische plaggenbemesting in zwang. Hierdoor

Bij het uitzetten van ontginningsblokken moest men

ontstonden plaggenbodems, die vruchtbaarder waren en

rekening houden met de natuurlijke eigenschappen van het

het vocht beter vasthielden dan de zandgronden. De Eng

landschap. De sloten groef men dwars op de hoogtelijnen

van Soest is hier een goed voorbeeld van.

van het veen zodat een maximale afwatering werd

Ontginningen in het Eemland
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De oudste ontginningen in Eemland dateren al van voor de

Cramer, 1996; Renes e.a., 1998; Dekker, 2000; Mijnssen-Dutilh,

2007.

gewaarborgd. Om optimaal beschermd te zijn tegen

Dat Bunschoten niet op een natuurlijke zandopduiking ligt

overstroming door zuur veenwater werd de achterzijde van

is inmiddels archeologisch aangetoond (zie 3.1 en

veenontginningen beschermd door een kade;

afbeelding 1); dat dit deel van het Eemland vanuit de Eem

achterdichting of achterkade genoemd. Behalve op

ontgonnen is (nog) niet. Als het natte Eemland vanuit de

natuurlijke zandopduikingen werden er ook boerderijen

Eem oost- en westwaarts werd gecultiveerd vanaf de 12

gesticht op terpen (door mensenhanden opgeworpen

eeuw, lag rond Dijkhuizen, het huidige Eemdijk, de

heuvels) langs deze kades. Voorbeelden hiervan vinden

voorkade en was Bunschoten (Veenestraat, Dorpsstraat

we langs de Zeldertseweg in Amersfoort en langs de

etc.) de achterkade. Een nadere analyse van het

Zevenhuizerstraat in Bunschoten.

natuurlijke landschap (o.a. Blijdenstijn 2005) ten tijde van

de

de ontginning heeft aanleiding gegeven dit standpunt
Bunschoten: voor- of achterkade?

kracht bij te zetten en te kiezen voor de Eem als eerste

Het ontginningsblok Nederzeldert had de Zeldertseweg als

ontginningsbasis. Vervloet (2007) vult dit aan met de

voorkade en de Lodijk (voorheen Looijdijk) als achterkade;

theorie dat er een (inmiddels verdwenen) kreek, parallel

en liep vervolgens door naar de Bisschopsweg. Langs de

aan de Eem gelegen heeft. Hij reconstrueert deze – met

huidige Lodijk (gedeeltelijk verlegd en verlengd ten

behulp van oude luchtfoto’s en kadasterkaarten – op de

opzichte van de Looijdijk) liggen twee woonterpen, op

plaats waar een vreemde knik zichtbaar is in de

natuurlijk hoogtes. In de Grote historische topografische

percelering, tussen de Eemdijk en de Bloklandswetering

atlas Utrecht uit 1905 zijn de oude ontginningsblokken en

(zie afbeelding 6).24 Dit stroompje voerde het water, net als

de Looijdijk in zijn oude situatie nog duidelijk herkenbaar.

de Zeldrecht en de Harsaterdrecht dat deden, naar de Eem
en verder naar het Almere.

25

Met betrekking tot het ontginningsblok Bunschoten te Veld
zijn er twee theorieën. In Dekker en Mijnssen-Dutilh (1995)

Behalve de Eem moet er nog een tweede riviertje in zuid-

en meer recentelijk Mijnssen-Dutilh (2007) gaan de auteurs

noord richting gestroomd hebben, ter plaatse van de

er van uit dat Bunschoten op een zandopduiking is

huidige Veenestraat-Spakenburger Gracht. In een op te

gesitueerd. En dat vervolgens hiervandaan het land ten

stellen onderzoeksagenda (zie hoofdstuk 7) kunnen

oosten en westen van de Veenestraat / Dorpsstraat /

bovenbeschreven vraagstukken nader uiteengezet worden.

Molenstraat is ontgonnen. Vervloet (2007) beweert het
tegenovergestelde: Bunschoten te Veld is (net als

Landbouw in Eemland

Eemnes Binnen) vanuit de Eem ontgonnen, waarbij de

Zodra de ontginning een feit was, werd het land gebruikt

Veenestraat (en wellicht al de Venestrater Wetering),

als landbouwgrond. In eerste instantie hoofdzakelijk door

Dorpsstraat etc. de achterkade vormde. Deze theorie is

boeren van omliggende gebieden, maar later vestigden

ook beschreven in Blijdenstijn 2005. De ontginningsblokken
Nederduist en Bunschoten te Veen liepen van de
Amersfoortseweg / Veenestraat / Dorpsstraat naar de
Zevenhuizerstraat / Groeneweg.

24

Nieuwsblad De Bunschoter, 2007; Mondelinge mededeling van

dhr. A. ter Beek, op 17-02-2010.
25

Vervloet en Van den Bergh (2007)
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was het veengebied minder geschikt. Deze situatie bleef

34

eeuwenlang onveranderd.26
Ontstaan van Bunschoten

27

De ontginningen in Bunschoten startten vermoedelijk reeds
in de eerste helft van de 12de eeuw, onder toezicht van de
bisschop van Utrecht. Oorspronkelijk was het gebied alleen
vanaf de randen toegankelijk. Wegen en waterlopen waren
er nauwelijks. Door de ontsluiting en de verbetering van de
waterstaatkundige situatie, die met de verkavelingen
samenhingen, werd het gebied beter toegankelijk en
geschikter voor de landbouw. Een oorkonde uit 1203 deelt
mee dat de bisschop Boudewijn II (1178-1196) de nieuwe
tienden van Bunschoten had afgescheiden van de oude,
ressorterend onder de hof van Amersfoort. Dit gegeven
houdt in dat er al voor het jaar 1196 in Bunschoten
bouwland was dat tienden op kon brengen. Dit blijkt mede
uit verwijzingen naar het (oorspronkelijk) Karolingische
foreest Wido.28
Volgens de oorkonde uit 1203 schonk de bisschop het
gebied Bunschoten, ten noorden van de Duisterwetering,
aan het St. Janskapittel. Deze schenking werd echter met
succes door de St. Paulusabdij aangevochten. De eerste
ontginning vanaf de Eem moet toen al ver gevorderd zijn
Afbeelding 6: Oude luchtfoto (ca. 1930) van Eemdijk met in

26

Vervloet en Van den Bergh (2007)

blauw de mogelijke loop van de kreek. Het noorden is

27

De informatie uit deze paragraaf is ontleend aan Vervloet (1973

linksboven.

en 1983), Ter Beek (1990), Gaasbeek en ‘t Gilde-Balk (1992),
Dekker en Mijnssen-Dutilh (1995), Van der Wis (2004), Vervloet en

zich ook boeren in het gebied zelf. Zij bouwden hun
boerderijen op de hoger gelegen delen in het landschap.
De veengronden werden gebruikt voor het weiden van vee.
Dit verschoof langzaam naar een gebruik als hooiland,
door de langgerektheid van de kavels. Voor akkerbouw

Van den Bergh (2007)
28

Het foreest Widoc of Wido wordt geassocieerd met het latere

middeleeuwse gerecht Wede op het Hoogland en betrof vrijwel
zeker het gebied ten oosten van de Eem en ten noorden van
Amersfoort, het huidige Bunschoten. Renes (1998); Dekker
(2000); Hilhorst (2002)

geweest. Niet duidelijk is of de Veenestraat al direct als

De stad Bunschoten

tweede ontginningsbasis is benut. Wel duidelijk is, dat de

Al in 1300 sloten Amersfoort en Bunschoten een

bewoning zich dus later naar deze as heeft verplaatst.

overeenkomst om de bouw van kastelen in het gebied

Het gebied ten westen van de straat kreeg de naam

tussen beide plaatsen te verhinderen. Dit om te voorkomen

Bunschoten te Veld, ten oosten ervan heette Bunschoten

dat lokale kasteelheren zich als vrijbuiters konden

te Veen. Het grondgebied van Bunschoten werd, samen

gedragen. In een verdrag uit 1352 ondersteunt de bisschop

met dat van Spakenburg, aangeduid als Wtwik,

deze overeenkomst door te beloven niet meer toe te staan

oftewel Uitwijk. Dat Uitwijk het grondgebied van

dat er fortificaties gebouwd worden die gevaarlijk voor de

Bunschoten besloeg, wordt duidelijk in 1247, wanneer de

landsvrede zijn. Na de stadsrechtverlening aan Bunschoten

grenzen van het afgescheiden stuk grond worden

tussen 1336 en 1355 werden de boerderijen vanwege het

aangegeven, van de Zuiderzee tot aan de Laak en de

overstromingsgevaar geconcentreerd langs de straat, veilig

Bisschopsweg. Door overstromingen kwam de positie van

achter de omwalling van het nieuwe stadje. Binnen de

de erven van Uitwijk, langs de Eem in het gedrang. Alleen

omwalling wordt een rasterachtig stratenpatroon

op de hogere zandbulten kon zich nog bebouwing

aangelegd, maar nooit bebouwd.

handhaven. Door het hoge water zag men zich gedwongen
om de boerenerven die op het veen langs de Eem lagen te

Van de dorpen Eembrugge (1300), Baarn (1350) en

ontruimen en naar hoger gelegen plekken uit te wijken. De

Eemnes (1352) en Bunschoten (1336-1355) is de laatste

boerderijen van Uitwijk kwamen onder een dikke laag klei

wellicht nog het dichtst bij de aanzet tot een stedelijke

te liggen. Verder noordelijk vormde de uitmonding van de

ontwikkeling geweest. Net als Eembrugge had het in 1300

Eem een deltagebied. Hier zal in de loop der tijd veel veen

schepenrecht en maakte het gebruik van een eigen zegel.

zijn weggeslagen en een deel van het land definitief in de

Bunschoten had tevens zelfbestuur, eigen rechtspraak,

golven zijn verdwenen. Het verdrinken van Uitwijk ligt

beheer over de dijk, haven en brug, het recht tol te heffen

mogelijk aan de basis van het ontstaan van twee nieuwe

en het recht zelf de belastingdruk te verdelen. Naast het

omvangrijke bewoningskernen: Bunschoten

stadsrecht vormen de burgwal en de daarin opgenomen

en Eembrugge.

stenen poorten aan de noord- en zuidzijde van de huidige
Dorpsstraat belangrijke elementen om op een stedelijke

In 1294 wordt de naam Bunschoten voor het eerst

ontwikkeling aan te sturen. Het recht de stedelijke vrijheid

genoemd. Het eerste deel van de naam Bun is

met grachten, muren en poorten te omgeven behoorde

waarschijnlijk afgeleid van de naam Bunno, wellicht degene

overigens niet automatisch tot de stadsrechten en wordt in

die de veengebieden uitgaf aan veenontginners. De

de stadsbrieven niet vermeld. Maar op een of ander

uitgang schoten is één van de vele woorden met de

moment heeft Bunschoten zich toch door een 'borchwalle'

betekenis hoog punt in een moeras (schoten = beboste

omringd. Dit was vermoedelijk een aarden wal van

hoek zandgrond). Mede hierdoor is lang gedacht dat

beperkte hoogte met daarop een houten palissade, op haar

Bunschoten op een dergelijke zandopduiking was gelegen;

beurt omringd door een meters brede gracht. Zie hiervoor

inmiddels is dit weerlegd.

onder meer vindplaatscatalogus-nummers 4 en 8.
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Bij de aanleg van de omwalling werd meteen een flink stuk

Het gebeuren in 1428 lijkt de bloeitijd van de stad

onbebouwde grond meegenomen; waarschijnlijk met het

Bunschoten beëindigd te hebben. De versterkingen op de

oog op verdere stadsuitbreiding of om er in nood het vee

wallen werden nooit hersteld; een aanduiding van het

onder te brengen. Dit zijn de huidige stadsweiden aan de

politiek en economisch verval. Het landsheerlijk gezag was

oost- en westzijde. Uit veel historische gegevens blijkt dat

nu stevig in Eemland gevestigd en had minder behoefte

Bunschoten vervolgens geen echte stedelijke ontwikkeling

aan steun uit Bunschoten. Eembrugge, stevig beheerst

meer doormaakte. Wel stadsrechten, maar geen muren;

door het Huis ter Eem, bleek als oversteekplaats en tol

wel de bevoegdheid tot het opstellen van plaatselijke

beter gesitueerd en Amersfoort ging economisch steeds

rechtsregels, maar geen absolute autonomie.

meer de omgeving overheersen. Het Bunschoter
stadsrecht werd nog wel enkele malen herbevestigd maar

Nog geen eeuw na de stichting waren er al wel voldoende

dat had niet veel betekenis meer: Bunschoten was een

Bunschoters om een kerkje en eigen pastoor te

boerendorp geworden, te klein zelfs voor de eigen

onderhouden. In de 14de eeuw was Bunschoten het

stadswallen. Vermoedelijk had een aantal Bunschoter

grootste en rijkste van de Eemlandse dorpen. Bunschoten

grondbezitters zich in de veiligere steden als Utrecht en

droeg het meest bij aan het onderhoud van de Eem en de

Amersfoort gevestigd.

Eembrug, en leverde ook verhoudingsgewijs een hoge
bijdrage in de landsheerlijke bede. Ook de hoogte van de
opbrengst van de bierbelasting duidt aan dat Bunschoten
flink wat groter was dan de buurplaatsen (ervanuit gaande
dat men er niet dorstiger was dan elders). De
middeleeuwse Bunschoters bedreven wat landbouw, maar
de veeteelt was hun belangrijkste bestaansmiddel. In het
bijzonder de plaatselijke paardenmarkt was beroemd.

De Palendijk
Om het water van de Zuiderzee buiten de deur te houden,
werden in de 14de eeuw dijken aangelegd. Veel stelden
deze dijken nog niet voor. Ze waren opgetrokken uit aarde;
een paar flinke golven sloegen de dijken gemakkelijk stuk.
Bovendien legde iedere grondeigenaar zijn eigen stukje
dijk aan, waardoor van een geheel geen sprake was.

Verwoesting en nieuwe start
Aan deze periode, waarin Bunschoten politiek en

Ontstaan

economisch kon profiteren van zijn ligging, kwam echter in

In de 15

1428 een einde. In 1427 wisselden de Bunschoters van

Aan de zeezijde van de aarden dijk legde men een pakket

politieke opstelling, door de graaf van Holland als

zeegras. Daarvóór plaatsten ze een rij palen, de palendijk.

bondgenoot binnen te halen. Dit hebben ze moeten

De palen beschermden de achterliggende dijk tegen de

bekopen. Bisschoppelijke troepen overrompelden een jaar

golven. Het aanleggen van een palendijk kostte veel geld

later Bunschoten en staken het in brand. Er zal weinig van

en grondeigenaren moesten hiervoor gaan samen-werken.

de voornamelijk uit hout en riet opgetrokken stad zijn

De eerste palendijken in het Eemland kwamen pas toen er

overgebleven.

ook een dijkbestuur was; dit was in de loop van de 16de

de

eeuw.

eeuw werd iets beters uitgevonden: de palendijk.
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Einde van de palendijk
De palendijk was een mooie constructie, maar ook
kwetsbaar. De golven klapten bij storm zwaar op de
palendijk, waardoor er nog wel eens palen braken. In de
de

18

eeuw zorgde een klein beestje voor een groter

probleem. De paalworm doorboorde de houten palen,
waardoor deze braken en de dijk verzwakt raakte.

Dijkversterking met stenen, keien en basalt
Toen de palendijken rond 1730 door de paalworm
instortten, ging men de dijken versterken met stenen en
keien. Dat was erg kostbaar, want er waren in de omgeving
maar weinig grote zware stenen en keien voorhanden. Die
moesten uit Drenthe en zelfs uit Noorwegen gehaald
worden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, werden
ook puin en oude grafzerken gebruikt om de dijk te
verzwaren. Later werd ook basalt uit de Duitse Eifel
gebruikt. Als je hier langs het water loopt, kun je bijna de
hele geschiedenis naast elkaar vinden: keien, grafzerken
en basalt. (Bron: www.palendijk.nl)
Inmiddels is ter hoogte van de Oude Pol, bij de overgang
van de Eemdijk in de Westdijk, een stukje van de Palendijk
gereconstrueerd. Informatiepanelen vertellen het publiek
hier over dit knappe staaltje werk uit vroegere tijden.

Afbeelding 7: Tekening van de oude palendijk bij Diemen
en een foto van huidige situatie bij de Oude Pol.
waren bot en spiering, die voornamelijk in Utrecht op de
markt verkocht werden. Voor het vervoer naar deze stad,
maar ook naar Amersfoort, zorgden gespecialiseerde
viskarrenlieden. Over de Bunschoter haven liep in de 15de
eeuw een brug en ervoor lag zelfs een blokhuis (een klein
verdedigingswerk). We kennen de toltarieven: vier
schellingen voor een kar, één voor elk paard of koe.

Bunschotens ligging bij de Zuiderzee maakte het tot een
haven- en handelsplaats. Het plaatsje beschikte in

Tweederde daarvan was voor de dorpskas, het laatste
derdepart voor de landsheer.

Spakenburg over de enige zeehaven van de provincie.
Dit was de thuisbasis van een vissersvloot die uit enige
tientallen schepen bestond. Ze bezaten het vrije visrecht
op de Eem en sommigen zullen zich ook toen al wel aan
de visvangst op de Zuiderzee hebben gewaagd. De
belangrijkste producten van de Zuiderzeevisserij

We weten ook, dat er voor het blokhuis een herberg was
waar clandestien, dat wil zeggen zonder belasting te
betalen, bier werd getapt. Er werd zelfs ooit iemand betrapt
op het snoeien en vervalsen van munten.
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Bunschoter molens
In 1556 was er een korenmolen in Bunschoten. In de 19de
eeuw werd er ook gerst gepeld door deze molen. De molen
brandde in januari van 1863 af. Daarvoor in de plaats werd
een nieuwe molen gebouwd, welke in 1899 werd gesloopt.
In dat jaar werd er weer een molen gebouwd door de Gebr.
Wijnveen uit Voorthuizen: korenmolen De Hoop.
De molen werd gebouwd met gebruikmaking van een
achtkant dat uit Wormer in Noord-Holland afkomstig was.
De eigenaar / bouwer van de molen was C.H. Kelderman.
In 1925 wilde de molenaar van zijn molen af. Er was geen
opvolger en na zijn overlijden werd de molen op 13 oktober
1927 geveild. De nieuwe eigenaren Huijgen en Van Twillert
plaatsten er in 1929 een dieselmotor in, waarna de molen
in 1932 werd onttakeld. In 1967 werd de molen afgebroken.
In 2007 is begonnen met de herbouw van molen De Hoop;
deze is in 2009 geopend. Op kaartblad 10 (Mijnssen-Dutilh
e.a. 2005) is een molen afgebeeld, ter hoogte van het
huidige adres Molenstraat 17.

andere zaken konden vervoeren. Volgens een schatting,
aan de hand van het aantal belastbare huizen in de
Eemlandse gerechten, had Bunschoten aan het begin
van de 16de eeuw 969 inwoners, verspreid over 77 huizen.
Bunschoten was hiermee groter dan Eemnes, Baarn
Afbeelding 8: De kadasterkaart van Bunschoten uit 1832

en Eembrugge.

en een luchtfoto van Bunschoten uit 1930, met daarop
nog duidelijk de nauwelijks geschonden stadsuitleg.

In 1950 zijn de walletjes in de oost- en westweiden
afgegraven, waardoor tegenwoordig alleen de ‘kale’

de

Het laat 15 -eeuwse Bunschoten bestond uit enkele

stadsweide aan de westzijde en een deel aan de oostzijde

tientallen boerderijen en huisjes, een haventje met wat

van de Dorpsstraat aan de ooit geplande stadsuitleg

scheepjes die kleine ladinkjes hooi, turf, bouwmaterialen en

herinneren.
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De huidige Nederlands Hervormde Kerk van Bunschoten,
aan de oostzijde van de Dorpsstraat, heeft een (houten?)
voorganger die teruggaat tot 1275-1280. Het huidige
kerkgebouw wordt gedateerd tussen 1475 en 1500 en
vertegenwoordigt een latere fase. Uit de vroege periode
zou ook de Smeerweg kunnen dateren, als kerkpad van de
bewoners aan de Nieuwe Wegh, de huidige
Zevenhuizerstraat en Groeneweg
Ontstaan van de andere dorpskernen - Spakenburg
Spakenburg ontstond uit een groep vissers die zich vlak
achter de Veen- en Veldendijk vestigden. De naam
Spakenburg is hoogstwaarschijnlijk afgeleid van de
paalwerken of staketsels (spaken) die, ter versterking van

Afbeelding 9: De kadasterkaart van Spakenburg uit 1832.

de dijk, de uitmonding van de Spakenburger Gracht voor
afslag behoedden. De uitgang –burg in Spakenburg

Het is duidelijk dat de naam verwijst naar zeven

betekent immers ‘versterking’ of ‘wering’, niet alleen in

boerderijen die hier op zeker moment gestaan hebben. Al

militaire zin, maar ook als ‘zeeburg’. Aan de oostzijde van

in 1469 wordt melding gemaakt van het gehucht

de Eem heeft de meest noordelijke ontginningskade

Soevenhuysen. De boerderijen lagen op terpen, op enige

waarschijnlijk van meet af aan het karakter van zeewering

afstand van de Zevenhuizerweg, de huidige

gehad. Toen in 1409 – Spakenburg wordt dan ook voor het

Zevenhuizerstraat. Deze weg vormde de grens tussen het

eerst vermeld – de zeedijk bij Spakenburg iets verder

oostelijk gelegen Bovenduist en het westelijk gelegen

landinwaarts gelegd moest worden, gebeurde dat door de

Neerduist. Deze structuur is tot op heden niet erg

Bunschoters. De Bunschoters bleven in de toekomst

veranderd. Ook het zuiver agrarische karakter bleef

onderhoudsplichtig en schouwgerechtigd. Het belang van

behouden. Gezien de ligging moet het een secundaire

de visserij voor Bunschoten-Spakenburg werd ook door de

nederzetting zijn geweest; op deze locatie ontstaan nadat

Staten van Utrecht erkend. Dit blijkt uit de subsidiëring van
het herstel van de haven van Spakenburg na de
springvloed van 1665. Ook in 1752 werd de slechte staat
van de haven door de Staten opgemerkt en werd financiële
hulp geboden.

Zevenhuizen
De oorsprong van Zevenhuizen gaat terug tot de
ontginning van het gerecht Duist in de Middeleeuwen.

Afbeelding 10: De kadasterkaart van Zevenhuizen
uit 1832.
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het veen in deze omgeving zo ver was ingeklonken dat een
onderliggende dekzandrug aan het oppervlak kwam te
liggen. Op de topografische kaart van omstreeks 1850
komt de ligging van de boerderijen op een uitloper van het
dekzandgebied van Hoogland heel fraai tot uitdrukking: ze
liggen allemaal op droge, als akkers gebruikte gronden, te
midden van lagere graslanden. Ook de twee erven aan het
noordelijk deel van de Zevenhuizerstraat (bij de kruising
met de Nijkerkerweg) liggen op zo’n dekzandrug.

Afbeelding 11: De kadasterkaart van Eemdijk uit 1832.
4.6 Nieuwe tijd (1500 - 1850) en daarna

Eemdijk
Het landschap van Eemdijk kenmerkt zich hoofdzakelijk
door de lintbebouwing langs de Eemdijk, deels de vroegere
de

Veldendijk. Al tijdens de 12

eeuwse ontginningen van het

natte Bunschoten te Velde (het land ten oosten van de
Eem) werden hier mogelijk al enkele boerderijen gesticht,
gelegen langs de ontginningskade. Dijkhuizen, het huidige
Eemdijk, vormde de voorkade van de ontginning en
Bunschoten (Veenestraat, Dorpsstraat etc.) de achterkade.
Op historisch kaartmateriaal staat bewoning langs de
Veldendijk al aangegeven.
In het huidige dorp mondt de Bikkersvaart uit in de Eem.
Deze vaart is in 1641 gegraven als vaartverbinding met
Bunschoten. Waar tegenover Eemdijk tegenwoordig het
pontje aanlegt, ligt het nu praktisch onzichtbare voormalige
eilandje 'De Helling', in de buurgemeente Eemnes. Zoals
de naam al suggereert werd die plek gebruikt om aan
schepen te werken. Bij laagwater lieten schippers daar in
de zeventiende en achttiende eeuw hun schip droogvallen.
Het pontje stond al in de negentiende eeuw op kaarten
vermeld. In 1950 kreeg het aan beide zijden van de
Eem zijn eigen haventje. Het huidige dorp is op de
verspreide dijkbebouwing na pas vanaf de jaren dertig
van de vorige eeuw gebouwd.

Met het toenemen van de technische mogelijkheden en
een groeiende mechanisatie kon de mens het landschap
steeds meer naar zijn hand zetten. De oorspronkelijke
landschaps-eenheden, die zo bepalend waren voor het
oude cultuurlandschap, gingen op de schop. Door
verbeterde ontwatering en uitvoering van ruilverkaveling,
gepaard gaande met de aanleg van polderwegen, konden
de gebieden intensiever worden gebruikt. Bebouwing werd
mogelijk op plekken die voorheen hiervoor niet geschikt
waren. Tegelijkertijd bleef men afhankelijk van de wil van
de natuur. Bodemdaling en de slechte staat waarin de Eem
zich doorgaans bevond, bleven voor een waterlozingsprobleem zorgen in Eemland. De beken waaruit de Eem
ontstaat zorgden voor een aanvoer van zand, terwijl vanuit
de Zuiderzee opslibbing plaatsvond. In 1514 zette een
springvloed een groot deel van Eemland onder water en
verwoestte de haven van Spakenburg. Aan het jarenlange
gesteggel over (de verantwoordelijkheid van) het
onderhoud van de zeedijk kwam in 1603 een einde toen
het heemraadschap van de Bunschoter Veen- en
Veldendijken tot stand kwam.
Na de Late Middeleeuwen werd vanaf de Zomerdijk
oostwaarts het laatste stuk van Eemland bij de Eemmond

ontgonnen. Vanwege het gebruik als hooiland en de in het
de

begin van de 17

eeuw aangelegde kade, kreeg het de

de kleine woonkernen - vooral tot uiting in het open en
vrijwel lege polderlandschap. In dit open gebied weten we
de

naam Bekaaide Maatpolder. Daarmee was na vijf eeuwen

van slechts een enkele boerderij in de 17

de ontginning van Eemland voltooid.

Ver in ’t Veld.

en 19de eeuw:

Voor een betere afwatering van de polders waren nieuwe
weteringen noodzakelijk. Het begon in 1641 met de aanleg
van de Bikkersvaart. Deze vaart werd gebruikt voor het
vervoer van mest vanuit Bunschoten en Eemdijk. Langs de
vaarweg kwam het Kerkpad; dit was geen echt pad, maar
een looproute over de weilanden. Dwars op de vaart werd
de Bikkerswetering gegraven, langs wat nu de Fokjesweg
is, en verder in zuidelijke richting. Acht jaar later volgde de
aanleg van de Broerswetering tussen de Eemdijk en de
Spakenburger Gracht. Ten zuiden van Bunschoten werd in
1651 de Sint-Nicolaas-wetering met een dwarswetering
gegraven.
Na de overstroming van 1702 werd ten westen van
Spakenburg de Veldendijk landinwaarts verlegd met de
huidige Westdijk als resultaat. Ten oosten van Bunschoten
liep langs de Zevenhuizerweg-Groeneweg de
Bovenduisterwetering, die via de sluis in de Veendijk het
water op de Zuiderzee loosde. Toen deze afvoer niet meer
voldeed, werd in 1706 de Coenraadswetering (langs de
Zuidwenk) gegraven voor waterlozing op de Spakenburger
Gracht. Pas in 1926, tien jaar na de laatste grote
stormvloed, zouden deze afzonderlijke watergangen met
elkaar verbonden worden tot een beter
afwateringssysteem.
Tot ongeveer 1850 was in Nederland de wijze waarop de

Afbeelding 12: De kaart van Van Groenouw (1666) en de

mens de bodem gebruikte sterk afhankelijk van de

Kadasterkaart van Bunschoten (1832) met daarop boerderij

oorspronkelijke uitgangssituatie. De situatie kwam tot uiting

Ver in ’t Veld (in de rode cirkel). Het noorden is boven.

in het oude cultuurlandschap. In Eemland komt dat - buiten
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De Grebbelinie

Glashutterkade, de Coelhorsterkade en de Vuijdijk - werd

De relatief lage ligging en natte bodemgesteldheid maakte

het aantal inundatiekommen in de linie uitgebreid tot tien.

de Gelderse Vallei in oorlogstijd van militair belang. Het

In de periode 1799-1806 werden onder Frans bewind

grootste deel van de Vallei was door de terreingesteldheid

verdedigings-werken aangelegd op de dwarskades in de

moeilijk begaanbaar en vormde een flinke hindernis voor

Grebbelinie, hoofdzakelijk aarden verdedigings-werken. De

vijandelijke legers. In feite moesten hier in oorlogstijd alleen

reden hiervoor was dat de dwarskades doorgangswegen

de wegen worden verdedigd. Om de defensieve waarde

door de linie konden vormen. In de huidige gemeenten

de

van de Gelderse Vallei te vergroten werd hier in de 18

Leusden en Amersfoort werden - van zuid naar noord - het

eeuw een verdedigingslinie ingericht: de Grebbelinie. Dit

Werk aan de Asschatterkade, het Werk aan de Glashut, de

was een waterlinie die werd geïnundeerd via een sluis in

Voorpost aan de Coelhorst en het Werk bij Krachtwijk aan-

de Grebbedijk bij Rhenen.

gelegd. Dit waren allemaal aarden verdedigingswerken.

Om het noordelijke deel van de Gelderse Vallei

Spakenburg en de Grebbelinie

gecontroleerd onder water te kunnen zetten, werd tijdens

De Oostdijk, de voormalige Veendijk, was de enige

de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) een aarden

toegang in de meest noordelijke inundatiekom van de

liniewal aangelegd vanaf de Slaperdijk bij de Emmink-

Grebbelinie. Het Nederlandse leger kon haar verdediging

huizerberg tot bij Amersfoort. Daarbij werden zoveel

dan ook inrichten aan weerszijden van de dijk om een

mogelijk de bestaande waterlopen gevolgd, zoals de

vijandelijke opmars te verijdelen. In drie fases werd

Lunterse Beek, de Modderbeek en de Aschatterbeek. Deze

Spakenburg omgevormd van zwakke plek tot een

liniewal fungeerde als westelijke keerkade van de

belangrijke schakel in de Grebbelinie. De eerste fase van

inundaties en kon worden gebruikt voor het vervoer van

de opbouw geschiedde in 1749, toen de oude houten sluis

militaire troepen en goederen. Om het van zuid naar noord

in de haven werd afgebroken. Er werd nu een stenen

aflopende waterpeil te kunnen beheersen werden aan de

exemplaar gebouwd die water kon inlaten ten behoeve van

oostzijde van deze liniewal dwarskades aangelegd die het

een inundatie, maar voornamelijk bedoeld bleef om water

inundatiegebied in kommen met een eigen waterpeil

te spuien. In militaire zin was het nauwelijks nodig om de

indeelden.

Bunschoterkom van extra water te voorzien, maar met

29

springvloed kon het water uit de Zuiderzee zelfs de lage
In 1755 kwamen de werkzaamheden aan de Grebbelinie

landen beneden Amersfoort bereiken. Deze mogelijkheid

tot een voorlopig einde. Onder de toenemende Franse

was overigens verre van ideaal, omdat het zoute water veel

oorlogsdreiging werden vanaf 1786 nieuwe werken in de

schade zou toebrengen aan het ondergelopen land. In

linie aangelegd. Bij Amersfoort werd de liniewal in

1794 werd de Spakenburgse sluis desondanks geopend

noordelijke richting verlengd; oostelijk om de stad heen en

tijdens de eerste inundatie van de Grebbelinie. Het

langs de oostelijke oever van de Eem tot aan Krachtwijk.

waterpeil in de Zuiderzee was die periode echter te laag

Door de aanleg van drie nieuwe keerkades dwars op de
liniewal ten noorden van Amersfoort - de zeer korte

29

Blijdenstijn, 2005: 41-48; Rietberg 2010

om bij te dragen aan de onderwaterzetting. Later werden

daarmee niet geheel voldeed aan de kenmerken van een

inundaties bewerkstelligd door te stoppen met het

redoute die aan alle zijden gesloten hoort te zijn. Van de

wegmalen van water uit de laaggelegen polders.

‘Batterij voor de bocht’ resteren nog een tweetal

Natuurlijk kon de vijand de linie omzeilen en de haven van

grenspalen van het Ministerie van Oorlog, gemerkt met een

Spakenburg via het water aanvallen. Als tweede fase werd

‘O’. De binnendijkse redoute deed dienst tot het begin van

ter bescherming van deze toegang in 1785-1786 de Batterij

de 20

ten westen van de Haven aangelegd. Om de vijand op de

woonwijkje met de toepasselijke naam 'De Nieuwe

Oostdijk effectief te kunnen beschieten legde men in

Schans'. Vanuit de lucht is het verdedigingswerk nog altijd

dezelfde periode aan weerszijden van de Oostdijk

herkenbaar. De straatnaam 'Nieuwe Schans' herinnert er

verdedigingswerken aan. De 'Batterij beoosten de Haven'

ook nog aan. Tijdens de derde fase in 1799 werden nóg

werd buitendijks geplaatst om de vijand de kans te

twee batterijen aangelegd op de Oostdijk, waar de zeedijk

ontnemen zich aan de noordzijde van dijk te dekken. Het

een merkwaardige bocht maakt. Vanaf dat moment was de

werk wordt op kaarten en geschriften soms ook met

buitendijkse redoute niet meer nodig en werd het een prooi

'batterij' aangeduid, omdat de achterzijde open was en

voor de golven van de Zuiderzee.

ste

eeuw. Daarna werd ze omgevormd tot een

Geschiedenis van de Grebbelinie
De naam Grebbelinie werd voor het eerst gebruikt in een rapport uit 1701 over de mogelijkheden van gecontroleerde
inundaties in de Vallei. In 1741 werd het onderzoek vervolgd naar aanleiding van een geheime resolutie. Geen toeval, want de
Oostenrijkse successie-oorlog (1740-1748) om de Zuidelijke Nederlanden bracht het grondgebied in gevaar. Franse legers
passeerden moeiteloos de barrière-steden, die sinds de Vrede van Utrecht in 1713 waren voorzien van een garnizoen, en
bezetten de Zuidelijke Nederlanden. Directeur der Fortificatiën Bernard de Roij liet het onderzoek uitvoeren en maakte
plannen, die inmiddels een stelsel van dijken, kommen, kaden, versterkingen, sluizen en duikers omvatten.30
Nadat Bergen op Zoom en Maastricht in 1747 waren gevallen, leek de Grebbelinie zijn vuurdoop als voorpostenstrook voor de
Hollandse Waterlinie te beleven. Lodewijk XV trok zijn leger echter terug en in 1748 werd de Vrede van Aken gesloten. Op dat
moment zijn behalve de liniedijk, de komkeringen, damsluizen en het hoornwerk aan de Grebbeberg ook de sluis in
Spakenburg en zeven Spaanse redouten gereed. Dat waren houten of stenen verdedigbare wachthuizen, die waren gebouwd
waar de keerkaden aansloten op de liniedijk.
Pas in 1785-1786 werd het werk aan de Grebbe voortgezet. Aanleiding was de bekoelde relatie met Oostenrijk. Keizer Joseph
van Oostenrijk had de barrièrresteden in de Zuidelijke Nederlanden al opgeëist en nu dreigde een aanval op het oostelijk
frontier. Om keerkaden en sluizen te beschermen kwamen er in deze tweede fase verdedigingswerken aan de Roode Haan,
het Fort aan de Buursteeg voor de Emminkhuizerberg, de Batterij op de Schalmdijk bij de sluis van de Jufferwijk, het Werk aan
de Daatselaar bij de damsluis in de Lunterse Beek en versterkingen aan de Zuiderzeedijk bij Spakenburg. Bij de Grebbeberg
30

Bron: www.grebbelinie.nl

werd het Hoornwerk versterkt met drie bastions en batterijen achter de Buitengrift.
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Afbeelding 13: De Grebbelinie in Spakenburg op een
overzichtstekening en met details van de Redoute en
batterijen.
Bestuurlijke ontwikkelingen
Na de Franse tijd (1795-1813) werden de diverse
gerechten opgeheven en ontstond de gemeente Duist, de
Haar en Zevenhuizen. In 1857 werd deze gemeente
opgeheven en werd het territorium verdeeld over de
gemeenten Bunschoten en Hoogland. Op haar beurt werd
in 1974 de gemeente Hoogland opgeheven en het
grondgebied deels toegevoegd aan de gemeente
Amersfoort en deels aan Bunschoten. Daarbij is
voornamelijk grondgebied van de voormalige gerechten
Hoogland en Emmeklaar bij Amersfoort gevoegd en
Duist weer bij Bunschoten (Dekker, 2000).

Landbouw, nijverheid en industrie

van de visserij. Dit veranderde drastisch met de aanleg van

Met de komst van kunstmest veranderde er veel in

de Afsluitdijk in 1932. Hiermee verdween de visserij, maar

Eemland. De bemesting werd eenvoudiger en de

niet de visverwerkende industrie. In 1923 werd in

opbrengst werd hoger. Tevens kon er meer vee per

Bunschoten al een comité gevormd met als doel ervoor te

hectare worden gehouden. De slechte verkaveling zorgde

zorgen dat er nieuwe industrieën werden gevestigd. Dit

er echter wel voor dat het vee gescheiden rondliep. Het

wierp in 1929 zijn vruchten af met de komst van de N.V.

melkvee zo dicht mogelijk bij de boerderij, het jongvee

Hollandsche Knoopenfabriek aan de Molenstraat. Veel

verderop in de polders, waar ook het hooiland lag. Vanaf

vissers kozen – dus al vóór de Aflsuitdijk – voor een

het eerste kwartaal van de 20

ste

eeuw kwam de

nieuwe bron van inkomsten. In 1979 werd de fabriek, vanaf

mechanisatie opzetten. Zeisen, schudden en harken

1930 gevestigd aan de Zuidwenk in Spakenburg, door

gebeurde niet langer met de hand. Met de komst van de

brand in de as gelegd en niet meer opgebouwd. In 1934

tractor, na de Tweede Wereldoorlog, kwam deze

was er nog een andere belangrijke industrie ontstaan in

ontwikkeling in een stroomversnelling. Tegelijkertijd deden

Bunschoten, met de komst van de N.V. IJsselmeer

zich nieuwe ontwikkelingen voor op het organisatorische

Maatschappij voor de Schoenindustrie. Voor de werkloos

vlak. Er werden coöperaties opgericht, waardoor

geworden vissers waren deze fabrieken een uitkomst, al

tussenhandel werd gemeden. Mede door deze technische,

bleven er ook nog enkele vissers zo lang mogelijk

logistieke en economische ontwikkelingen nam het aantal

doorgaan met het uitoefenen van hun beroep. Tegelijkertijd

ste

agrariërs sterk toe in de eerste helft van de 20

eeuw.

bloeide de vishandel en visindustrie wel op. Vooral na de
Tweede Wereldoorlog kwamen hier vele kleine en grotere
32

Al deze vernieuwingen hadden ook haar weerslag op het

bedrijven bij, waarvan sommige nog steeds bestaan.

gebied zelf. Met het veranderen van het proces, moest ook

Inmiddels kent Bunschoten een industrie die ook nog

het land worden aangepast: de ruilverkaveling werd

steeds de visindustrie omvat, gezien de vele bedrijven aan

geboren. Dit hield in dat door land uit te ruilen, boeren in

de Zuidwenk in Spakenburg. Daarnaast hebben zich hier

staat werden gesteld efficiënter te produceren. Hierbij werd

ook andere bedrijven gevestigd, net als op de

niet de oppervlakte van het land, maar de waarde ervan als

industrieterreinen van Haarbrug en De Kronkels.

maatstaf gehanteerd! Met de ruilverkaveling werd een
begin gemaakt met vormverbetering, vermindering van het

Bebouwing, wegen en waterlopen

aantal percelen per bedrijf en het verkleinen van de afstand

Tot ver in de 19de eeuw was de aanleg van de Nieuwe

van bedrijf tot kavels. Tevens was sprake van een her-

Haven in 1886 de grootste wijziging op de kaart van de

ontginning, van in het slop geraakte landbouwgronden.

31

gemeente Bunschoten. In de twintigste eeuw veranderde
het landschap van Eemland ingrijpend door de

Eeuwenlang leefde de bevolking van Bunschoten, en dan

ruilverkaveling en de verstedelijking. Zo werd de oude

met name die van Spakenburg, naast veeteelt en landbouw

redoute in Spakenburg bebouwd. Direct aansluitend kwam

31
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Vervloet en Van den Bergh (2007)

De Vos (2007)
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het aan elkaar bouwen van de kernen Bunschoten en

architectuur. Naast boerderijen en woningen bestaat de

Spakenburg met arbeiderswoningen en later werd een deel

bebouwing van de gemeente uit enkele herenhuizen,

van de historische stad Bunschoten aan de nieuwbouw

gebouwen met een openbare functie en bedrijfsgebouwen.

opgeofferd. Van de oorspronkelijke bebouwing in de

Vervolgens verrezen aan de westzijde en later aan de

gemeente Bunschoten is niet veel bewaard gebleven. Van

oostzijde grote nieuwbouwwijken. Ook in Eemdijk werden

voor het jaartal 1850 dateren slechts twee kerkgebouwen,

nieuwbouwplannen gerealiseerd. De opheffing van de

enkele boerderijen en hier en daar nog wat restanten in de

gemeente Hoogland in 1974 zorgde voor een flinke

vorm van gevels van voor het overige flink vernieuwde

gebiedsuitbreiding van de gemeente aan de zuidzijde.

gebouwen. Dat betekent dat de meest waardevolle

Daardoor kwam ook het buurtschap Zevenhuizen bij de

bebouwing dateert uit de periode vanaf 1850 tot ongeveer

gemeente Bunschoten.

1950 met een enkele uitschieter van na 1950 uit de
zogenaamde wederopbouw-periode. Daarbij moet gedacht

De ruilverkavelingen zorgden voor de aanleg van

worden aan de Maranathakerk, het wijkgebouw en de

verschillende nieuwe wegen en weteringen in het open

visrokerij op de Oostmaat.

polderlandschap. De echte historische wegen, zoals de
Veldendijk, de Bisschopsweg, de Smeerweg en de Lodijk,

De historische bebouwing bestaat vooral uit (voormalige)

zijn daardoor niet meer als zodanig te herkennen. Dat gold

boerderijen en (vissers-) woningen. Die panden liggen

ook voor historische waterlopen waarvan de Stadsgracht /

voornamelijk langs de historische bebouwingsassen

Spakenburger Gracht, de Broerswetering, de

Veenestraat, Dorpsstraat, Molenstraat en in Spakenburg, in

Coenraadswetering en de Bikkersvaart de belangrijkste

Eemdijk en aan de Zevenhuizerstraat. De verschillende

zijn. De ruilverkaveling zorgde ook voor de mogelijkheid om

woningen zijn over het algemeen van een eenvoudige

boerderijen naar het poldergebied te verplaatsen.

Waardevolle landschappelijke elementen en structuren
De stad Bunschoten en een deel van het centrum van Spakenburg zijn in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project
aangemerkt als gebieden met bijzondere waarde. Daarnaast heeft Bunschoten ook enige waardevolle landschappelijke
elementen en structuren aangewezen.
Bunschoten-stad
De oude kern van Bunschoten, begrensd door de resten van de oude Stadsgracht, is in zijn geheel als waardevol aan te
merken. In de eerste plaats vanwege de uit de Middeleeuwen stammende plattegrond die nog in hoofdlijnen aanwezig is en een
uniek voorbeeld is van een onvoltooide stadsontwikkeling. Daarnaast wordt de waarde bepaald door de bebouwing langs de
Dorpsstraat en de Veenestraat, waarbij vooral de stadsboerderijen, sommige nog in het bezit van de karakteristieke hooibergen,
genoemd moeten worden. Tenslotte is de goed zichtbare verhoogde ligging van deze boerderijen c.q. de bebouwing langs de
Dorpsstraat vanaf de oude omgrachting van belang.

47

De bebouwing van Spakenburg
Het noordoostelijke deel van Spakenburg is vanwege de bijzondere ontwikkeling als vissersplaats bijna in zijn geheel als
waardevol aan te merken. Hierbij gaat het vooral om de historisch-ruimtelijke opbouw van het gebied en niet zo zeer om de
individuele kwaliteit van de bebouwing. Een vijftal deelgebieden laat een bepaalde fase in de ontwikkeling van dit vissersdorp
zien:
• De bebouwing langs de oostkant van de Oude Haven (Hoekstraat en Havendijk) dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Karakteristiek zijn hier de, ter voorkoming van wateroverlast, hoog boven straatniveau gebouwde visserswoningen. De erachter
gelegen woningen werden na het gereedkomen van de Nieuwe Haven in 1886 gebouwd en liggen een stuk lager.
• De bebouwing van de direct achter de oostelijke zeedijk gelegen Weikamp dateert ook uit de tweede helft van de 19de eeuw en
is een van de eerste uitbreidingen. Hier treft men iets grotere visserswoningen aan, die gevarieerd in de rooilijn staan, en
restanten van het kleinschalige visverwerkingsbedrijf.
• De bebouwing van de Nieuwe Schans is de eerste planmatige uitbreiding (vanaf 1909) van de oude kern. De contouren van dit
verdedigingswerk zijn, zij het met enige moeite, nog steeds te ontdekken.
• Het vierde gebied betrof de bebouwing van de Kerkemaat, ten oosten van de Nieuwe Haven. Dit tweede uitbreidingsgebied
bevat een relatief grootschaliger bedrijvigheid met scheepswerf, nettentaanderij, inleggerij en rokerijen. Van deze bebouwing is
in de loop van de tijd veel verdwenen.
• Het laatste gebied is de Oude Haven met scheepswerf en botters en de omgeving van de Gracht. Hier werd in 1949 de
binnenkolk gedempt en daarna is het gebied verder gewijzigd van vissersplaats in winkelgebied. Wat resteert, zijn de Botterwerf
aan de Oude Haven en nog enige typerende 19de eeuwse steegbebouwing, met onder meer een gerestaureerde visrokerij.

Terpen
Er zijn enige terpen, die in de Late Middeleeuwen werden opgeworpen als veilige huisplaatsen in een gebied dat door
overstromingen werd geteisterd. Bekende huisterpen zijn die van Bisschopsweg 1 en aan het einde van de Burgwal.

Waaien langs de Eem
Als gevolg van vele overstromingen door de Zuiderzee ontstonden langs de Eem vele kolkgaten. Deze zogenaamde waaien (of
wielen) zijn stille getuigen van dit natuurgeweld.
Veen-en Veldendijk
De Veendijk werd vanaf 1409 tussen Spakenburg en Laak aangelegd en rond 1430 als Veldendijk in westelijke richting verlengd
als eerste bescherming tegen de Zuiderzee. De Veldendijk is de dijk direct langs het randmeer en maakt slechts gedeeltelijk
deel uit van de Westdijk. Beide dijken zijn later vervangen door dijken die meer landinwaarts werden gelegd (Oostdijk en
Westdijk). De dijk langs de Eem maakt deel uit van de oorspronkelijke Veldendijk.
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Historische watergangen
Van oudsher hebben enkele watergangen de structuur van het grondgebied bepaald. In de eerste plaats aan de westzijde de
Eem en aan de oostzijde de juist op het grondgebied van de gemeente Nijkerk gelegen Laak. Daarbinnen vormen de
Stadsgracht en de Spakenburger Gracht de opvolgers van het oude veenriviertje dat van zuid naar noord stroomde. Bepaalde
gedeelten van deze watergang zijn in de loop van de tijd gedempt of verlegd. Enkele belangrijke gedeelten in de Stadsgracht en
Spakenburger Gracht ontbreken ter hoogte van het Kolkplein en het Spuiplein. Watergangen van een latere datum zijn onder
meer de Bikkersvaart, de Broerswetering en de Coenraadswetering. Met name van de laatste is meer dan de helft gedempt.
Daarnaast zijn er hier en daar nog restanten aanwezig van (naamloze) watergangen die door de ruilverkaveling in de jaren vijftig
van de 20ste eeuw hun functie hebben verloren. Met name langs de Fokjesweg is deze watergang nog in het landschap te
herkennen.
Eemdijk
Eemdijk is een voorbeeld van een langgerekte lintbebouwing langs de dijk van de rivier de Eem. De weg kronkelde
oorspronkelijk helemaal met de dijk mee. Bij de ruilverkaveling rond 1950 is de weg voor een groot deel rechtgetrokken,
waardoor van het oorspronkelijke karakter veel verloren is gegaan.

Zevenhuizen
Zevenhuizen is tot slot een bijzonder element in het landschap. Het is een goed voorbeeld van een agrarische nederzetting in de
vorm van lintbebouwing langs een doorgaande weg. Vanwege de wat hogere ligging en de aanwezigheid van bomen en
bosschages vormde het een overgangsgebied naar het nog hoger gelegen Hoogland en de Utrechtse Heuvelrug.

4.7 Analyse: Cultuurhistorische Waardenkaart

Veenestraat en langs de Spakenburger Gracht. De eeuwen

Pas vanaf de Middeleeuwen kreeg de mens meer vat op

hierna verandert het landschap drastisch. (Water)wegen

de landschappelijke waterhuishouding en kon men ook de

worden aangelegd en de bebouwing wordt uitgebreid,

lager gelegen gebieden geschikt maken voor landbouw. De

zij het erg langzaam. Historische gebeurtenissen laten

huidige grondwatersituatie is er een die pas vanaf die tijd is

hun sporen in het landschap achter, zoals de

ontstaan, en dus ook beduidend droger is dan in de tijd van

verdedigingswerken van de Grebbelinie.

de

de eerste boeren. Tijdens de ontginningen in de 12

eeuw

wordt het grondgebied van Bunschoten voor het eerst in

De Cultuurhistorische Waardenkaart (kaartbijlage IV) heeft

lange tijd weer bewoond. Er komen boerderijen langs de

de huidige topografie als ondergrond gekregen, omdat voor

voor- en achterkades en er ontstaan diverse kleine

planbeoordeling de huidige topografie geraadpleegd wordt.

dorpskernen: Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en

Hierop zijn vervolgens de historische kernen als gebieden

Zevenhuizen, en het begin van lintbebouwing langs de

aangegeven. Voor de specifieke locaties van bebouwing in

1832 dienen de kaarten van Slits geraadpleegd te worden

Redoute, waarvan de contour in de opzet van de

(zie ook afbeelding 8 tot en met 11). Daarnaast zijn de

nieuwbouwwijk De Nieuwe Schans nog herkenbaar is. De

bekende huisplaatsen (boerderij erven) opgenomen, zoals

tankversperring op de Oostdijk is nog aanwezig (met

ze voorkomen op de kaarten van Van Groenouw en Slits.

uitzondering van het deel ter hoogte van het fietspad), en is

Het gaat om die langs de voormalige Nieuwe Weg en de

als puntlocatie op de kaart gezet.

Amersfoortseweg, en in het gebied ertussen, langs de
Lodijk en de boerderijen Ver in ’t Veld en de Bonte Poort.

Tevens zijn de bekende dijken, polders, historische wegen

Wanneer er geen afgebakend perceel aangeduid kon

en waterlopen (weteringen en grachten) met hun

worden, is een huissymbool (‘erf’) op de kaart opgenomen,

historische naam op de kaart gezet. Daarnaast zijn enkele

zoals langs de Veldendijk in Eemdijk.

kenmerkende historische elementen opgenomen, zoals de
eendenkooien in het buitengebied (volgens Van

De Redoute en batterijen behorende tot de Grebbelinie zijn

Groenouw), de kerk aan de Dorpsstraat, het sluisje over de

middels vlakken op de kaart geplot. Gedetailleerde

Spakenburger Gracht en de voormalige molen aan de

historische kaarten (afbeelding 13) zijn beschikbaar voor

Molenstraat. Aparte categorie vormen de wielen (waaien)

de reconstructie voor de exacte ligging. Gezien de

langs de Eemdijk. Deze hebben geen archeologische

afwezigheid van bovengrondse sporen van deze

waarde, maar markeren wel belangrijke historische

verdedigingswerken, zijn ze in de huidige topografie niet /

landschapsveranderingen.

nauwelijks meer herkenbaar. Enige uitzondering vormt de
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5 Samengestelde Archeologische
Verwachtingskaart
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In dit hoofdstuk wordt aan de hand van geïnventariseerde

- in zones met een lage archeologische verwachting wordt

archeologisch, landschappelijke en (pre)historische

de kans op het voorkomen van archeologische

gegevens een archeologische waarde of verwachting

vindplaatsen klein geacht. Dit betekent echter niet dat de

toegeschreven aan de diverse landschappelijke eenheden,

aanwezigheid van archeologische resten uitgesloten kan

kernen en locaties binnen de gemeente Bunschoten.

worden.

Resultaat hiervan is de Samengestelde Archeologische

- in zones met een onbekende archeologische verwachting

Verwachtingskaart (kaartbijlage V) voor de prehistorische

ontbreken gegevens die de verwachting kunnen indelen in

gemeenschappen van de jagers-verzamelaars en

(middel)hoog of laag. In de regel worden ze daarom als

landbouwers, en voor de periode vanaf de ontginningen in

middelhoog beschouwd, om in een later stadium

de Middeleeuwen. Hierop is de verwachte dichtheid aan

opgewaardeerd, dan wel gedevalueerd te worden.

33

archeologische resten vlakdekkend weergegeven. De
toegeschreven waarden en verwachtingen zijn terug te

5.2 Terreinen met hoge archeologische waarde

vinden in de legenda van deze kaart.

In Bunschoten bevindt zich één beschermd archeologisch
Rijksmonument. De westelijke stadsweiden van het oude

Onder archeologische verwachting wordt verstaan ‘de kans

Bunschoten worden zo middels de Monumentenwet

op het voorkomen van archeologische resten in de bodem’.

rechtstreeks beschermd. Daarnaast zijn er diverse

De mate van archeologische verwachting zegt iets over de

terreinen waar een hoge archeologische waarde aan is

dichtheid waarin archeologische terreinen (vindplaatsen)

toegekend. Dit zijn gebieden, percelen of puntlocaties waar

binnen een bepaalde landschappelijke eenheid of bepaald

op basis van historische bronnen en archeologisch

terrein voorkomen of worden verwacht. In het algemeen

onderzoek een hoge dichtheid aan archeologische

kan gesteld worden, dat: hoe groter de dichtheid aan

vondsten of sporen bekend is.

archeologische resten, hoe hoger de (verwachte)
archeologische waarde van een bepaald gebied.
5.1 Verwachtingsmodel

33

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de verwachte dichtheid aan

Het soort verwachting is in de legenda van de

archeologische resten (binnen de landschappelijke eenheden) niet

Samengestelde Archeologische Verwachtingskaart

verward moet worden met de waarde van individuele

aangegeven als hoog, middelhoog, laag of onbekend:

archeologische vindplaatsen die binnen deze eenheden

- in zones met een hoge archeologische verwachting wordt

voorkomen. Een archeologische vindplaats in een gebied met een

de hoogste dichtheid aan archeologische vindplaatsen

hoge verwachte dichtheid aan archeologische resten is niet per

verwacht;
- in zones met een middelhoge archeologische verwachting
worden archeologische vindplaatsen verwacht, maar in een

definitie waardevoller dan een vindplaats in een gebied met een
lage verwachte dichtheid aan archeologische resten. De waarde
van individuele vindplaatsen is namelijk afhankelijk van de criteria
gaafheid, zeldzaamheid en de externe (landschappelijke) context

lagere dichtheid dan in de zones met een hoge

en niet van de ligging binnen een bepaalde verwachtingszone.

archeologische verwachting;

Groenewoudt (1994)

Historische kernen Bunschoten en Spakenburg

5.3 Terreinen met hoge archeologische verwachting

Op basis van historische gegevens (kadaster 1832) en
bekende archeologische resultaten krijgen de historische

Dekzandruggen en podzolbodems

kernen van Bunschoten en Spakenburg een hoge waarde.

Het zijn met name de dekzandruggen die interessant

Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van bewoningsresten

waren voor prehistorische vestiging. Over het algemeen

vanaf de Hoge / Late Middeleeuwen. De oude kern van

wordt aangenomen, dat de grotere dekzandruggen

Bunschoten kent een combinatie van een beschermd

gekenmerkt worden door bewoningssporen uit alle

(westelijke stadsweiden) en een niet-beschermd (overige

archeologische perioden, terwijl de kleinere koppen (met

deel) archeologisch monument. De kern van Spakenburg is

name in de lagere delen) vooral sporen van jagers-

deels een niet-beschermd monument, aangevuld met een

verzamelaars zullen bevatten. Voor de dekzandruggen

zone met hoge verwachting (rest van de historische kern

en -kopjes geldt daarom een hoge archeologische

op basis van kadasterkaart 1832). De historische zones

verwachting voor zowel vindplaatsen van jagers-

direct langs de Veenestraat en de Spakenburger Gracht

verzamelaars als landbouwers.

(Molenstraat-Spuistraat) worden in de volgende paragrafen
behandeld. De verwachting voor de overige delen van de

Op de dekzandruggen aan de westzijde van Spakenburg

bebouwde kom van Bunschoten en Spakenburg zijn

(Fokjesweg en Frans Jacobsweg), liggen enkele AMK-

gebaseerd op de Bodemkaart Nederland.

terreinen. De hier aanwezige prehistorische vindplaatsen
zijn middels grondboringen aan het licht gekomen.

De (voormalige) stadsgracht van Bunschoten heeft

Aangezien de dekzandruggen echter de AMK-terreinen

grotendeels nog zijn oorspronkelijke loop. Waar een deel

overtreffen, is besloten de gehele dekzandruggen als hoge

van de voormalige gracht nu nog slechts een veredelde

verwachtingszones aan te merken, met daaromheen een

sloot is, is in het landschapsreliëf, tussen de straten

middelhoge verwachtingszone. De AMK-terreinen op basis

Burgwal en Stadsgracht, de oorspronkelijke breedte nog

van prehistorische vindplaatsen zijn niet overgenomen als

herkenbaar. De stadsgracht heeft een hoge archeologische

gebieden met hoge archeologische waarde! Deze zijn naar

waarde toebedeeld gekregen.

‘beneden’ bijgesteld, naar gebieden met hoge
archeologische verwachting.

Boerderijplaatsen
Oude boerderijplaatsen die op woonterpen (geo-

Enkele van de dekzandruggen bevatten ook een

morfologische kaart) liggen, zijn ingedeeld in deze

podzolbodem.

categorie, op basis van de historische gegevens (kaart-

als het gaat om de kans op prehistorische vindplaatsen.

materiaal) en reeds uitgevoerd historisch en archeologisch

De drie podzolbodemzones krijgen daarom een hoge

34

Deze bodems worden hoog gewaardeerd,

onderzoek (AMK-waardering en -herwaardering). Boerderij
Ver in ’t Veld is ook in deze lijst opgenomen vanwege de
vermelding op de kaart van Van Groenouw (1666) en op de
historische kadasterkaart (1832).

34

Twee van de drie zones met podzol komen qua ligging overeen

met die van een dekzandrug. De derde zone ligt direct te westen
en zuiden van de historische kern van Bunschoten.
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verwachting voor zowel jagers-verzamelaars als

Archeologische Beleidsadvieskaart is besloten deze

landbouwers.

verwachting niet te herzien. Deze hoge verwachting berust
volledig op de mogelijke aanwezigheid van scheepsresten

Overige kernen (Eemdijk en Zevenhuizen)

uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

Zowel de kern van Eemdijk, als die van Zevenhuizen heeft
op basis van de historische gegevens (kadaster 1832) een

5.4 Terreinen met middelhoge archeologische

hoge verwachting toebedeeld gekregen.

verwachting

De zone direct langs de Veenestraat (het zuidelijk
verlengde van de Dorpsstraat) in Bunschoten heeft op

Oostelijk veengebied en overgangsgronden

basis van de kadasterkaart 1832 een hoge archeologische

Voor de prehistorische verwachting is in de venige

verwachting gekregen.

(buiten)gebieden slechts het onderliggende dekzand van
belang. Voor de periode van de landbouwers is de

Grebbelinie

verwachting laag. Voor sporen van jagers-verzamelaars is

In Spakenburg zijn vijf verdedigingswerken van de

de bodem onder het veenpakket bepalend voor de

Grebbelinie aanwezig geweest: een Redoute en vier

archeologische verwachting. Deze ‘oorspronkelijke’

batterijen. Daarnaast is er op de Oostdijk nog een

dekzandbodem is al vele eeuwen door het veen afgedekt.

tankversperring aanwezig. De locaties van de Redoute en

De zones in het Oostelijk veengebied waar het zand (het

drie van de batterijen zijn op de verwachtingskaart als

prehistorische leefniveau) dicht aan de oppervlakte komt

gebied met hoge verwachting aangemerkt. Hoewel de

hebben een middelhoge verwachting gekregen. De

verdedigingswerken bovengronds niet meer herkenbaar

dekzandvlakte wordt hiermee ingedeeld in de zone met

zijn, zijn in de bodem mogelijk nog resten van bijvoorbeeld

een middelhoge verwachting.

de omgrachting aanwezig. De tankversperring is wel op de
Samengestelde Archeologische Verwachtingskaart

De verwachting voor jagers-verzamelaars op deze gronden

opgenomen, maar niet op de Archeologische

is onbekend. De moerige overgangsgronden van veen naar

Beleidsadvieskaart, aangezien dit een specifiek

zand worden verondersteld niet vruchtbaar genoeg te zijn

puntelement is, die nog in het landschap zichtbaar is.

geweest voor de prehistorische landbouwers. De
betreffende gronden hebben daarop een middelhoge

Waterbodems

verwachting gekregen.

Het toekennen van een verwachting aan deze gebieden is
bijzonder lastig, door het ontbreken van onderzoeken,

Kuststrook – De Korte Landen

waarnemingen en (eventuele) verstoringsinformatie. De

De kuststrook tussen de voormalige palendijk bij de Korte

voormalige Zuiderzee heeft in een zone direct buiten de

Landen en de Westdijk heeft een middelhoge verwachting

dijken bij de vaststelling van de IKAW een hoge

gekregen op de mogelijke aanwezigheid van oude

archeologische verwachting gekregen. Tijdens het

dijkresten.

bureauonderzoek voor het vervaardigen van de

Eemdal en ‘Eemgracht’

Spakenburger Gracht

Voor het Eemdal wordt de archeologische verwachting

De zone direct aan weerszijden van de Spakenburger

ingeschat als middelhoog, gezien het gebrek aan kennis

Gracht heeft op basis van de kadasterkaart 1832 een

omtrent dit gebied. Dit houdt in dat voor zowel de periode

middelhoge verwachting gekregen.

van de jagers-verzamelaars als die van de landbouwers
weinig zicht is op de prehistorische bewonings-

5.5 Terreinen met lage archeologische verwachting

mogelijkheden.
Kalkloze zandgronden (Beekeerdgronden)
Zoals gesteld, vormde de Eem volgens de laatste theorie

Kalkloze zandgronden zijn niet of nauwelijks vruchtbaar,

de ontginningsbasis voor het huidige Bunschoten. Tot op

waardoor de verwachting op sporen met betrekking tot

heden is er echter nog geen gelegenheid geweest om deze

agrarische nederzettingen naar beneden bijgesteld kan

theorie archeologisch of bodemkundig te staven. Een

worden. De zone rond Zevenhuizen (buiten de

waterloop (‘Eemgracht’) maakte volgens Vervloet

dekzandruggen en het historische boerderijlint) krijgt een

onderdeel uit van deze ontginning. Vervloet situeert hem

lage verwachting. De verwachting voor sporen van jagers-

ten oosten van het bewoningslint Eemdijk; dit wordt als

verzamelaars op deze gronden is eigenlijk onbekend. De

oostelijke grens van het middelhoge verwachtingsgebied

nabijheid van een grotere dekzandvlakte met enkele

gehanteerd.

dekzandkopjes en -ruggen in de directe omgeving (met een
respectievelijk middelhoge en hoge verwachting), heeft

Bufferzone dekzandruggen

doen besluiten de verwachting voor de kalkloze

Aangezien de nauwkeurigheid van zowel de Bodemkaart

zandgronden naar beneden bij te stellen.

als de Geomorfologische kaart een afwijking van maximaal
125m. bevat, is om de dekzandruggen (hoge verwachting)
35

Westelijk veengebied

een bufferzone getrokken (50-70m. rondom) , die een

Voor de prehistorische verwachting is in de venige

middelhoge verwachting krijgt. Deze buffer zorgt er voor

(buiten)gebieden slechts het onderliggende dekzand van

dat – naast het ondervangen van de foutmarges in de

belang. Voor vindplaatsen van landbouwers geldt hier een

nauwkeurigheid van het kaartmateriaal – zones

lage archeologische verwachting, omdat het gebied in die

met een hoge en lage verwachting (zonder duidelijke

periode te nat was voor bewoning. Voor sporen van jagers-

landschappelijke afbakening) niet direct aan

verzamelaars is vooral de bodem onder het veenpakket

elkaar grenzen.

bepalend voor de archeologische verwachting. Deze
‘oorspronkelijke’ dekzandbodem is al vele eeuwen door het
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In de Handleiding Bodemkaart van Nederland staat: “[…] dat de

veen afgedekt. Vanwege het gebrek aan archeologisch

nauwkeurigheid van de bodemgrenzen bij deze

onderzoek en informatie over de precieze diepte en

waarnemingseenheid in het algemeen +/- 0,25cm zal zijn,

toestand van de originele bodem, geldt ten aanzien van dit

overeenkomend met +/- 125m. in werkelijkheid. Dit is echter alleen
het geval, indien de bodemeenheden zonder duidelijk
geomorfologisch verschil in elkaar overgaan”.

veenlandschap een onbekende archeologische
verwachting. Vanwege het meters dikke veenpakket in het
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Westelijk veengebied is besloten deze landschappelijke

AHN is nog steeds een hoogte zichtbaar. Bijkomstigheid is

eenheid een lage archeologische verwachting te geven.

ook, dat er zich vele archeologische vindplaatsen in dit
gebied bevinden! Ook uit Amersfoort is bekend dat

Overige kuststrook

ongronde gebieden (zoals bijvoorbeeld langs de Hogeweg)

Voor de Eemmond en de kuststrook ten oosten van de

nog vele archeologische sporen kunnen bevatten.

jachthaven van Spakenburg geldt een lage verwachting.
Door de dikke kleiafzetting zit het dekzand (en dus de

Aangezien de precieze begrenzingen van de ontgronding

mogelijke prehistorische sporen) hier zeer diep. De

niet bekend zijn, is de verwachtingswaarde voor dit gebied

kuststrook kenmerkt zich daarentegen wel door

op de huidige versie van de Beleidsadvieskaart nog niet

cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

naar beneden bijgesteld. Van overige grootschalige
ontgrondingen in Bunschoten is niets bekend bij de

Overig deel bebouwde kom

gemeente en de provincie Utrecht. Ook de Bodemkaart

De archeologische verwachting voor resten van jagers-

Nederland toont in de gemeente geen bekende

verzamelaars en landbouwers in de kernen is onbekend.

(grootschalige) ontgrondingen. Ook het AHN lijkt

Dit komt door het ontbreken van een bekende

grootschalige ontgrondingen uit het verleden in de

landschapseenheid op de Bodemkaart Nederland en

gemeente uit te sluiten.

Geomorfologische kaart. Er mag worden aangenomen dat
hier geen prehistorische resten aanwezig zijn. Het

Nieuwbouwwijken

extrapoleren van omliggende landschappelijke eenheden

In Bunschoten zijn veel nieuwbouwlocaties opgehoogd.

lijkt namelijk uit te sluiten dat hier dekzandruggen of -

Daarom kunnen ook in deze gebieden, ondanks de

kopjes voorkomen.

verstoringen door de nieuwbouw, nog archeologische
sporen in de bodem aanwezig zijn.

5.6 Verstoringen
Grootschalige verstoringen kunnen er voor zorgen dat de

Archeologische opgravingen

aanvankelijk (middel)hoge verwachting voor een gebied

Archeologisch reeds onderzochte terreinen zijn altijd

naar beneden bijgesteld moet worden. Hieronder worden

onderzocht naar aanleiding van de specifieke

de meest voorkomende soorten verstoringen behandeld.

vergunningsaanvraag. Hierbij speelde de verwachte
verstoring (soort, diepte, omvang e.d.) een rol bij de keuze

Ontgrondingen

voor het soort onderzoek. Een nieuwe vergunnings-

Ontgrondingen waren er vaak op gericht ‘schoon’ dekzand

aanvraag binnen hetzelfde plangebied zal daarom altijd

te winnen. Het is juist dit dekzand waar veel

opnieuw aan een archeotoets moeten worden

archeologische resten zich in bevinden. Een dergelijke

onderworpen. Uiteraard kunnen bekende gegevens van het

ontgronding heeft plaatsgevonden bij het Sint

betreffende plangebied dan eerder leiden tot een vrijstelling

Nicolaashoogt / Sint Nicolaashoofd. In de jaren 30 van de

van nader archeologisch onderzoek.

ste

20

eeuw is hier veel grond weggegraven, maar op de

Gelet op bovenstaande is er bewust voor gekozen geen
apart verwachtingsgebied te creëren voor verstoorde
terreinen. Zodra er voor dergelijke gebieden specifieke
plannen ontwikkeld worden, zal de mate van (verwachte)
verstoring echter worden meegewogen in het
archeologisch advies voor het vervolgtraject.
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6 Archeologische Beleidsadvieskaart
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De Samengestelde Archeologische Verwachtingskaart

oppervlakte (van het plangebied) archeologisch

vormt de basis voor de Archeologische Beleidsadvieskaart.

(voor)onderzoek in het vergunningtraject wordt

De beleidsadvieskaart is de werkkaart voor de ambtenaren

meegenomen. Voor het Rijksbeschermde monument

van de gemeente Bunschoten, die opereren binnen de

geldt een oppervlakte-ondergrens van 0m2 en een diepte-

AMZ-cyclus. Voor het achterhalen van de oorsprong van

ondergrens van 0cm; hier zijn zonder Monumenten-

een bepaalde (verwachtings)waarde, en daarmee ook de

vergunning geen bodemingrepen toegestaan! Dit blijft

implicaties of mogelijkheden voor het te volgen beleid,

uiteraard onveranderd.

dienen de onderliggende kaarten geraadpleegd te worden.
Voorgestelde ondergrenzen
6.1 Een afwegingskader in de ruimtelijke ordening:

De oppervlakte-ondergrenzen die worden voorgesteld in dit

Beleidsadviezen

rapport wijken af van de huidige ondergrenzen. Ze zijn

Het doel van de Archeologische Beleidsadvieskaart is het

gebaseerd op nieuwe inzichten en komen grotendeels

bieden van een beslissingskader bij de verlening van

overeen met het beleid in omliggende gemeenten. De

omgevingsvergunningen. Daartoe dienen de

diepte waarop archeologische resten verwacht worden

archeologische waarde- en verwachtingszones opgenomen

wisselt binnen de gemeentegrenzen. In de diverse

te worden in de toekomstig op te stellen bestemmings-

bebouwde gebieden en met name aan de oostzijde van de

plannen. Voor de reeds bestaande bestemmingsplannen

gemeente, liggen de archeologisch interessante lagen

wordt de beleidskaart gekoppeld aan de

(ophogingspakketten, podzol, toplaag van het jonge

Erfgoedverordening.

36

dekzand) minder dan een meter onder het huidige
maaiveld.

Huidige ondergrenzen
In de Monumentenwet wordt een oppervlakte-ondergrens
2

Voor de westzijde van de gemeente geldt, dat de eventueel

gesteld van 100m (art. 41a). Dit zelfde artikel geeft ook

aanwezige interessante bodemlagen een stuk dieper

aan dat een gemeenteraad een afwijkende oppervlakte

liggen, door de aanwezigheid van een dik veenpakket.

vast kan stellen. Aan de huidige Erfgoedverordening
Bunschoten (2008) zijn de landelijke AMK / IKAW

Volgens de bodemkaart ligt het zand hier al dieper dan

gekoppeld. Hierbij zijn aan de standaard IKAW-waarden

120cm onder maaiveld. Desondanks is besloten, om voor

(hoge, middelhoge en lage verwachting) respectievelijk

alle waarde- en verwachtingsgebieden een diepte-

2

2

2

50m , 100m en 2500m als oppervlakte-ondergrenzen

ondergrens van 30cm te hanteren. In de praktijk zal dit

gekoppeld, allen geldend vanaf 30cm onder maaiveld.

leiden tot een relatief hoog aantal ‘vrijstellingen’ in een

Deze ondergrenzen geven aan vanaf welke diepte en

gebied waar de verwachte archeologische resten op een
(veel) dieper niveau voorkomen dan de beoogde

36

Erfgoedverordening 2008 gemeente Bunschoten, opgesteld aan

de hand van VNG Model Erfgoedverordening (2008). De
Erfgoedverordening Bunschoten wordt begin 2011 herzien.

bodemverstoring!
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Gebieden met archeologische waarde

Beleidsadvies

Geen bodemingrepen toegestaan; behoud van archeologische
Beschermd Rijksmonument

waarden in-situ. Monumentenvergunning vereist.
Bij projecten groter dan 50m2 met bodemingrepen dieper dan 30

Gebied met hoge archeologische waarde

cm onder maaiveld is voorafgaand archeologisch onderzoek
noodzakelijk.

Gebieden met archeologische verwachting
Bij projecten groter dan 100m2 met bodemingrepen dieper dan 30
Gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde

cm onder maaiveld is voorafgaand archeologisch onderzoek
noodzakelijk.
Bij projecten groter dan 100m2 met bodemingrepen dieper dan 30

Waterbodem met hoge archeologische

cm onder bodemvlak is voorafgaand archeologisch onderzoek

verwachtingswaarde

noodzakelijk.
2

Bij projecten groter dan 500m met bodemingrepen dieper dan 30
Gebied met middelhoge archeologische

cm onder maaiveld is voorafgaand archeologisch onderzoek

verwachtingswaarde

noodzakelijk.
Bij projecten groter dan 10.000m2 met bodemingrepen dieper dan

Gebied met lage archeologische verwachtingswaarde

30 cm onder maaiveld is voorafgaand archeologisch onderzoek
noodzakelijk.

Tabel 7: voorgesteld beleidsadvies per archeologisch waarde- en verwachtingsgebied.
In bovenstaande tabel zijn de voorgestelde oppervlakte en

bodemverstoring plaats gaat vinden. Dit, om de

diepte-ondergrenzen per waarde- en verwachtingsgebied

mogelijkheid tot planaanpassing (na vaststelling van

uiteengezet.

archeologische waarden die bescherming verdienen) open
te houden.

Bij het beleidsadvies wordt gesproken over projecten. Dit is
een term die gehanteerd wordt in de Monumentenwet (art.

6.2 Afwijkende verwachtingen met buurgemeenten

41a). In de praktijk blijkt deze term verschillend

Voor het opstellen van de beleidsadviezen is kritisch

geïnterpreteerd te worden. Gelet op het Verdrag van Malta

gekeken naar de richtlijnen die gehanteerd worden in de

dient gekeken te worden naar het plangebied waarbinnen

gemeenten Amersfoort en Leusden en zoals voorgesteld in
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Soest. De beleidsadviezen voor andere (buur)gemeenten

hierop kan het veroorzakersprincipe gehanteerd worden,

zijn op het moment van schrijven van dit rapport niet

om zo de kosten voor noodzakelijk archeologisch

vastgesteld.

onderzoek te financieren. Om een weloverwogen omgang
met het archeologisch erfgoed conform het Verdrag van

De Archeologische Beleidsadvieskaarten van de

Valletta (Malta 1992) te realiseren, kan in het algemeen

buurgemeenten Amersfoort en Soest vertonen een

worden aanbevolen dit als beleidslijn vast te leggen in

afwijking in de ondergrens voor gebieden met een hoge

gemeentelijke ruimtelijke plannen. Tevens dient de

archeologische waarde. In Amersfoort en Soest is deze

gemeente aan te geven op welke wijze ze denkt het

2

oppervlakte-ondergrens op 0m vastgesteld, in Bunschoten
2

archeologisch erfgoed in ruimtelijke plan- en besluit-

is het voorstel de ondergrens hier op 50m vast te stellen.

vormingsprocessen te betrekken en hoe ze de financiering

Dit, om kleine bodemingrepen vrij te stellen van

van de kosten voor noodzakelijk archeologisch onderzoek

archeologisch onderzoek.

(toevalsvondsten) wil regelen.

Het landschap ter hoogte van de gemeentegrens tussen

Het bestemmingsplan is het geijkte instrument om het

Bunschoten en Amersfoort wordt van west naar oost

archeologisch erfgoed planologisch te beschermen. De

gevormd door veengronden, broek- en beekeerdgronden

voorschriften op de Archeologische Beleidsadvieskaart

en een noord-zuid lopende dekzandrug ter hoogte van de

dienen hierbij als basis. De op deze kaart aangegeven

Zevenhuizerstraat. De voorgestelde beleidsadviezen op de

waardevolle archeologische terreinen sluiten aan op het

Archeologische Beleidsadvieskaart voor Bunschoten wijken

rijksbeleid (de beschermde AMK-terreinen kennen een

in deze grenszone af van de beleidsregels die gehanteerd

Monumentenvergunning-procedure). Ze worden

worden in Amersfoort. Dit verschil is niet terug te vinden op

planologisch beschermd door middel van een passende

de onderliggende Amersfoortse kaartbijlagen, maar is het

bestemming en het vergunningstelsel. Dit alles om te

gevolg van een opwaardering van de verwachting voor dit

voorkomen dat deze vastgestelde archeologische waarden

deel van het Amersfoortse grondgebied.
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door bodemingrepen bedreigd worden.

6.3 Archeologie in het bestemmingsplan

Voor gebieden met een archeologische verwachting wordt

De Monumentenwet stuurt erop aan archeologie in

er door middel van het toekennen van een bestemming en

bestemmingsplannen op te nemen. Op deze wijze kan er

het stellen van nadere eisen aan omgevingsvergunningen

voor gezorgd worden dat archeologie tijdig in ruimtelijke

voor gezorgd dat tijdig archeologisch onderzoek

besluitvormings processen wordt betrokken. In navolging

plaatsvindt. Uiteraard alleen in het geval van planvorming
welke gepaard gaat met bodemingrepen. De

37

De opwaardering vond op verzoek van de gemeentelijk

archeoloog van Amersfoort (mevr. drs. F. Snieder) plaats als

archeologische informatie van de Archeologische
Beleidsadvieskaart dient tevens geïntegreerd te worden in

reactie op een eerste concept van de Amersfoortse

de plankaart van het bestemmingsplan. Dit geldt niet alleen

Beleidsadvieskaart.

voor archeologisch waardevolle gebieden, maar ook voor

de verschillende archeologische verwachtingsgebieden.

betreffende afdeling van de Gemeente Bunschoten toetsen

Op bestemmingsplankaarten wordt een gebied met (de

zo de aanvraag van een omgevingsvergunning. Middels

dubbelbestemming) archeologische waarde aangeduid.

het stappenplan wordt de vergunningsaanvraag aan een

Deze aanduiding geeft echter niet aan wat de te volgen

eerste archeotoets onderworpen. De behandeld ambtenaar

stappen in het kader van de AMZ zijn. Impliceert dit

bepaald zo of een vergunningsaanvraag archeoplichtig is

onderzoek, en zo ja, wat voor soort onderzoek? De criteria

of niet. Is dit het geval, dan zal de vergunningsaanvraag

hiervoor zullen derhalve in de regels en voorschriften van

naar het CAR worden doorgestuurd. Is dit niet het geval,

het betreffende bestemmingsplan vastgelegd dienen te

dan zullen er geen archeologische voorwaarden in de

worden. Dit schept tevens duidelijkheid naar het ambtelijk

vergunning worden opgenomen.

apparaat, burger en / of initiatiefnemer. Gedacht moet
worden aan de te hanteren ondergrenzen voor oppervlakte

6.4 Beschermd dorpsgezicht

en diepte, en het te verlangen soort onderzoek bij een

Sinds 2005 ligt er een aanvraag bij het Rijk om de

vergunningsaanvraag. Middels een dergelijke vastlegging

omgeving van de oude haven in Spakenburg als

in de vergunningen zorgt de gemeente er voor dat

beschermd dorpsgezicht aan te wijzen. Tot op heden is dit

noodzakelijk archeologisch (voor) onderzoek tijdig wordt

nog niet toegekend. Wanneer dit gebied tot beschermd

uitgevoerd en dat de besluitvorming voor archeologie op

dorpsgezicht wordt verklaard, kunnen er op basis van de

gepaste wijze plaatsvindt. Hierbij moet wel benadrukt

Wabo38 (artikel 2.1 lid 1 onder h, artikel 2.22 lid 3 onder d)

worden dat de besluitvorming over archeologische

en Bor

waarden (en hoe ermee om te gaan) te allen tijde

verbonden worden aan de sloopvergunning van een

geschiedt door de daartoe bevoegde overheid.

bouwwerk in dit gebied.

39

(artikel 5.2 lid 3) archeologische voorwaarden

De in 2009 opgestelde Raamovereenkomst tussen de
gemeenten Amersfoort en Bunschoten op het gebied van
de archeologie, stuurt erop aan dat alle plan- en
vergunningsaanvragen waarvoor - conform de
Archeologische Beleidsadvieskaart - archeologisch
onderzoek noodzakelijk is, via het Centrum voor
Archeologie van de gemeente Amersfoort zullen gaan. Pas
dan zal exact worden bekeken in welke vorm het
onderzoek plaats dient te vinden. Ook kan het betekenen
dat bij nader inzien, op inhoudelijke gronden, toch geen
(vervolg) onderzoek nodig is en het plan vrijgegeven wordt.
Beslisboom vergunningsaanvragen
Afbeelding 14 is een beslisboom. Medewerkers van de

38

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

39

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit
omgevingsrecht).
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Afbeelding 14: Beslisboom voor medewerkers van de Gemeente Bunschoten.

7 Aanbevelingen
Dit rapport sluit af met enkele aanbevelingen aan de

de ontginning. De mogelijke aanwezigheid van een

gemeente Bunschoten. Deze aanbevelingen hebben

stroompje / kreek parallel ten oosten van de Eem,

betrekking op zowel het omgaan met de archeologie in het

zoals geopperd door Vervloet, is zeker ook een

algemeen, als het (laten) onderhouden van de hier

onderzoeksonderwerp voor de toekomst. Ditzelfde

geleverde producten in het bijzonder.

geldt voor de aan- of afwezigheid van middeleeuwse
bebouwing in Eemdijk.

•

De Archeologische Verwachtings- en
Beleidsadvieskaarten moeten niet gezien worden als

•

Tijdens de doorlooptijd van dit bureauonderzoek kwam

een statisch, maar juist als een dynamisch product.

de vraag naar voren of de dekzandruggen ten westen

Door voortschrijdend inzicht, zoals resultaten van

van Spakenburg met elkaar verbonden zijn. Op het

archeologische opgravingen, is het wellicht nodig aan

AHN is dit niet zichtbaar, maar dit kan het gevolg zijn

bepaalde gebieden een hogere of juist een lagere

van de afdekking door het ingeklonken veen-

waardering of verwachting dan de huidige toe te

landschap. Middels bodemkundige grondboringen zal

kennen. Om dit gedurende de doorlooptijd van een

gekeken kunnen worden of deze losse dekzandruggen

bestemmingsplan te kunnen doen, dient dan wel een

in de bodem als een enkele lange rug aanwezig is.

wijzigingsbevoegdheid met betrekking tot dit
voorkomen opgenomen te worden. Hetzelfde geldt

•

voor dergelijke wijzigingen in de Erfgoedverordening.

De bewoningsgeschiedenis langs de Dorpsstraat in
Bunschoten wordt steeds beter in beeld gebracht. De
diverse archeologische onderzoeken die er recentelijk

•

Op dit moment is de gemeente Bunschoten nog

hebben plaatsgevonden leveren hier een grote

grotendeels onontgonnen op het gebied van de

bijdrage aan. Deze onderzoeken vormen een goede

archeologie. Dit zal in de toekomst, gezien de

gelegenheid om een publieksvriendelijke publicatie te

hernieuwde wetgeving, gaan veranderen. Mogelijk

maken van de vroegste geschiedenis van Bunschoten.

zullen bepaalde gebieden of (pre)historische perioden

Middels een expositie kan het publiek kennis maken

meer of minder aandacht krijgen. Middels het opstellen

met de archeologische vondsten die er gedaan zijn.

van een gemeentelijke onderzoeksagenda is een
dergelijke historische of geografische voorkeur te

•

•

De gemeente Bunschoten is bevoegd om

beargumenteren en verder uit te werken. Uit

gemeentelijke archeologische monumenten aan te

onderliggend rapport blijkt al, dat er (pre)historische

wijzen. Terreinen kunnen waar nodig op deze wijze

vraagstukken zijn die extra aandacht verdienen.

extra beschermd worden.

Enkele punten van aandacht zijn de archeologische

•

In het kader van het provinciale project Grebbelinie

toetsing van de Eem als ontginningsbasis, en de

boven water is er veel aandacht voor de nog zichtbare

Veenestraat - Dorpsstraat als achterkade, en hiermee

overblijfselen van dit historische verdedigingswerk.

samenhangend, de fasering, omvang en dergelijke van

Vanuit archeologisch oogpunt is de Grebbelinie echter

61

nog goeddeels onbekend terrein. Welke resten van de

62

Grebbelinie zijn er in Bunschoten nog aanwezig / te
verwachten in de bodem?

•

Het CAR is momenteel bezig met een regionaal
onderzoek naar grafheuvels. De enige bekende
grafheuvel in Bunschoten zal ook in dit onderzoek
meegenomen worden.
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Afkortingen in de tekst

Tabellen in de tekst

AHN: Algemeen Hoogtebestand Nederland

1

AMK: Archeologische Monumentenkaart Nederland
AMZ: Archeologische Monumentenzorg

gemeente Bunschoten
2

AWN: Archeologische Werkgroep Nederland
CAR: Centrum voor Archeologie van de gemeente Amersfoort

AMK-terreinen in de gemeente Bunschoten met de
toegekende status

3

IKAW: Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden Nederland
KNA: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

Archeologische gegevens beschikbaar voor de

AMK-terreinen in de gemeente Bunschoten naar
complextype en periode

4

RCE: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Waarnemingen in de gemeente Bunschoten naar
periode

WAMz: Wet op de archeologische monumentenzorg

5

Waarnemingen in de gemeente Bunschoten naar

Afbeeldingen in de tekst

6

AMZ-onderzoeken in de gemeente Bunschoten,

7

Voorgesteld beleidsadvies per archeologisch waarde- en

complextype

1

uitgesplitst naar type onderzoek

Bodemprofiel van de Dorpsstraat te Bunschoten

2

Uitsnede uit het AHN. Dekzandvlakte rond Zevenhuizen

3

Uitsnede uit het AHN. Dekzandruggen rond de Frans

4

Uitsnedes uit het AHN (www.ahn.nl/viewer) van de

Kaartbijlagen (A3-formaat)

missende kaartbladen van Bunschoten

I

Archeologische Inventarisatiekaart

5

Uitsnede AHN Bunschoten met schaduweffect

II

Landschappelijke Eenhedenkaart

6

Oude luchtfoto van Eemdijk met de veronderstelde kreek

III

Algemeen Hoogtebestand Nederland

7

Tekening van de oude palendijk bij Diemen en foto van

IV

Cultuurhistorische Waardenkaart

de situatie bij de Oude Pol

V

Samengestelde Archeologische

verwachtingsgebied

Jacobsweg

8

Kadasterkaart (1832) en luchtfoto van Bunschoten
(1930)

9

Kadasterkaart (1832) van Spakenburg

10

Kadasterkaart (1832) van Zevenhuizen

11

Kadasterkaart (1832) van Eemdijk

12

De kaart van Van Groenouw (1666) en de Kadasterkaart
van Bunschoten (1832) met daarop boerderij Ver in ’t
Veld

13
14

De Grebbelinie in Spakenburg
Beslisboom voor medewerkers van de Gemeente
Bunschoten

Verwachtingskaart
VI

Archeologische Beleidsadvieskaart
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Archeologische perioden
Paleolithicum (Oude Steentijd)
Vroeg

2,5 miljoen tot 300.000 jaar geleden

Midden

300.000 tot 35.000 jaar geleden

Laat

35.000 tot 10.800 jaar geleden

Mesolithicum (Midden Steentijd)
Vroeg

8800 - 7100 v. Chr.

Midden

7100 - 6450 v. Chr.

Laat

6450 - 5300 v. Chr.

Neolithicum (Nieuwe Steentijd)
Vroeg

5300 - 4200 v. Chr.

Midden

4200 - 2850 v. Chr.

Laat

2850 - 2000 v. Chr.

Vroeg

2000 - 1800 v. Chr.

Bronstijd
Midden

1800 - 1100 v. Chr.

Laat

1100 - 800 v. Chr.

IJzertijd
Vroeg

800 - 500 v. Chr.

Midden

500 - 250 v. Chr.

Laat

250 - 12 v. Chr.

Romeinse Tijd
Vroeg

12 v. Chr. - 70 n. Chr.

Midden

70 - 270 n. Chr.

Laat

270 - 450 n. Chr.

Middeleeuwen
Vroeg

450 - 1000 n. Chr.

Hoog

1000 - 1250 n. Chr.

Laat

1250 - 1500 n. Chr.

Nieuwe tijd

1500 - 1850 n. Chr.

Nieuwste tijd

1850 - heden

