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Samenvatting

Archol BV heeft in september en oktober 2017 in opdracht van de gemeente 

Montfoort een archeologische begeleiding protocol opgraven uitgevoerd aan de 

Lieve Vrouwegracht in Montfoort. Het gehele plangebied was voorafgaand aan 

deze werkzaamheden in gebruik als weg (verhard) en trottoir. Het gebruik zal niet 

wijzigen, wel wordt de inrichting aangepast. De rijbaan wordt versmald; de stoep 

wordt verbreed en de gehele bestrating wordt vervangen. Ook zal sprake zijn van 

aanleg en vervanging van kabels & leidingen, kolken, lichtmasten en enkele bomen. 

Hierbij zijn de ontgravingen voor vier nieuwe kolken (put 1, 3 t/m 5) en een boom (put 

2) archeologisch begeleid en vrijgegeven voor ontwikkeling. Tijdens de begeleiding 

werden dempingslagen van de Lieve Vrouwegracht aangesneden. Hieruit kon 

vondstmateriaal worden verzameld dat aansluit bij de veronderstelde demping van de 

westelijke helft in 1874 en de oostelijke helft in 1911-1930. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in september en oktober 2017 

in opdracht van de gemeente Montfoort een archeologische begeleiding protocol 

opgraven uitgevoerd aan de Lieve Vrouwegracht in Montfoort. Het gehele plangebied 

was voorafgaand aan deze werkzaamheden in gebruik als weg (verhard) en trottoir. 

Het gebruik zal niet wijzigen, wel wordt de inrichting aangepast. De rijbaan wordt 

versmald; de stoep wordt verbreed en de gehele bestrating wordt vervangen. Ook 

zal sprake zijn van aanleg en vervanging van kabels & leidingen, kolken, lichtmasten 

en enkele bomen. Een groot deel van de werkzaamheden, zoals de vervanging 

en aanpassing van de bestrating en aangrenzende troittoirs, gaat gepaard met 

graafwerkzaamheden die slechts enkele centimeters diep reiken. Enkele ingrepen, 

zoals de plaatsing en/of vervanging van een aantal waterkolken, gaat gepaard met 

graafwerkzaamheden die naar verwachting dieper reiken dan 50 cm. Het plangebied 

ligt in de historische, 14e-eeuwse stadskern van Montfoort en ligt daarmee in een 

archeologisch waardevol gebied. Een duurzaam behoud van de archeologische resten 

in situ is niet mogelijk. De gemeente Montfoort heeft daarom - conform het vigerende 
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Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied (rood omlijnd).
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8 Lieve vrouwegracht

bestemmingsplan - besloten tot een archeologisch vooronderzoek: een bureaustudie 

naar de bekende landschappelijke en archeologische waarden van gebied.1 Dit 

resulteerde in een advies tot vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische 

begeleiding (AB) van de werkzaamheden: het onderwerp van onderhavig rapport. 

1.2 Plangebied Lieve Vrouwegracht

Het plangebied valt samen met de weg en aangrenzende trottoirs van de Lieve 

Vrouwegracht (Figuur 1.1). Deze weg ligt ingeklemd tussen de Julianalaan in het 

westen en de Oude Boomgaard in het oosten: een traject van ca. 200 m lengte, ca. 12 

m breedte met een oppervlak van ca. 2.600 m2. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

De civiele werkzaamheden werden uitgevoerd door Van Wijk Nieuwegein BV. 

De archeologische begeleiding is op twee dagen uitgevoerd: 22 september en 19 

oktober 2017. Op deze dagen zijn ontgravingen voor vier nieuwe kolken en een boom 

archeologisch begeleid, gedocumenteerd en vrijgegeven. Vooraf was onzeker in 

hoeverre de aanleg van een mantelbuis (door SPIE Nederland BV) voor glasvezelkabels 

ook begeleid moest worden. Tijdens het startoverleg op 11 september 2017 bleken de 

daaraan verbonden werkzaamheden echter niet dieper dan 40-50 cm te reiken i.v.m. 

met reeds aanwezige kabels en leiden. In overleg met opdrachtgever en bevoegd 

gezag is besloten deze ontgraving niet te begeleiden, tenzij deze grens alsnog zou 

worden overschreden. Dit bleek niet het geval. 

Het veldwerk en de rapportage zijn gericht op het vergaren van specifieke kennis 

omtrent de bewoningsgeschiedenis van Montfoort; in het bijzonder ten aanzien van 

gracht en de nabijgelegen bewoning. Op zichzelf staand hebben de resultaten van de 

begeleiding beperkte waarde. Om die reden is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij 

gegevens uit historische bronnen en kaartmateriaal. 

De opdracht voor de archeologische begeleiding is verstrekt door de gemeente 

Montfoort. Hierbij treedt dhr. B. Mulder op als vertegenwoordiger. De 

Omgevingsdienst regio Utrecht is betrokken bij het project als adviseur namens het 

bevoegd gezag, de gemeente Montfoort. Ten behoeve van het onderzoek zijn een 

Programma van Eisen (PvE) en Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en goedgekeurd door 

het bevoegd gezag.2 Het veldwerk en de rapportage zijn uitgevoerd door Archol BV, 

aangevuld met specialisten (Tabel 1.1). Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform 

het PvE en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 

4.0).

Naam Functie Organisatie

S.H. Beuger MA veldarcheoloog Archol BV

drs. T.A. Goossens projectleider Archol BV

J. van der Leije MA veldarcheoloog Archol BV

J. van Rossum hoofduitvoerder civiele graafwerkzaamheden Van Wijk Nieuwegein BV

drs. A.C. van de Venne specialist - aardewerk middeleeuwen/Nieuwe tijd Kerament

M. van Zon MA rapporteur Archol BV

1  Kroes 2017.
2  Schute 2017; Goossens 2017. 

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Figuur 1.2 
Tijdsbalk.
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1.4 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Archeologische begeleiding, protocol Opgraven landbodems

Projectnaam: Reconstructie Lieve Vrouwegracht

Archolprojectcode: MOL1737

Archis-zaaknummer: 4564459100

Opdrachtgever: Gemeente Montfoort
B. Mulder 

Bevoegd gezag: Gemeente Montfoort
M. Dingemans

Adviseur bevoegd gezag: Omgevingsdienst regio Utrecht
Drs. R. Torremans
Drs. P. de Boer

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: september - oktober 2017

Versie: 1.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag: Ja

Provincie: Utrecht

Gemeente: Montfoort

Plaats: Montfoort

Toponiem: Lieve Vrouwegracht

Coördinaten gebied: 124.810/450.691 (centrum)

Oppervlakte plangebied: 2.600 m2

Huidig grondgebruik: Weg met aan weerszijden trottoir

Beheer en plaats van documentatie 
en vondsten:

Provinciaal Depot Utrecht

 

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Onderzoekskader

2.1 Landschappelijk kader3

Het plangebied ligt op oeverafzettingen van de Hollandse IJssel, op het punt waar deze 

de dieper gelegen Stuivenbergse stroomrug oversnijdt. De Stuivenburgse stroomrug 

is tot ca. 1200 v.Chr. actief geweest. De Hollandse IJssel is vanaf ca. 150 n.Chr. actief 

en ligt 200 m ten noorden van het plangebied. Deze geul heeft oudere afzettingen 

doorsneden of afgedekt. Naar verwachting is in de ondergrond sprake van een 

stapeling van oever- op geulafzettingen. Het plangebied is op de bodemkaart en de 

geomorfologische kaart niet gekarteerd omdat het stedelijk gebied betreft. 

2.2 Historisch-geografisch kader4

In de 10e eeuw lag de gemeente Montfoort in de gouw Lek en IJssel. Dit gebied werd 

in 944 door Otto I aan de toenmalige Utrchtse kerken van St. Marie en St. Maarten 

geschonken. In 1122 werden hun rechten nogmaals bevestigd. In de 12e-13e eeuw 

vonden grootschalige ontginningen in de regio plaats. Om het gebied te beschermen 

tegen aanvallen van Hollandse Graven, liet Godried van Rhenen omstreeks 1170 een 

burcht bouwen op een strategisch punt langs de Hollandse IJssel. Deze burcht stond 

ca. 100 m ten oosten van het plangebied en heette Mons Fortis (sterke berg). De 

aanduiding van burchten met ‘berg’ is in de late middeleeuwen niet ongebruikelijk. Het 

kasteel is in 1672 door de Fransen verwoest en niet meer opgebouwd.  

Rondom de burcht ontstond in de loop van de 12e-13e eeuw een kleine nederzetting. 

Deze kern ontwikkelde zich op de oeverwal langs de IJssel, op het land van de burcht. 

Haaks op de oeverwal was sprake van sloten langs oude ontginningskavels. Ook 

hierlangs ontstond bewoning. De nederzetting kreeg in 1329 stadsrechten en was in 

het midden van de 14e eeuw voorzien van een stadsmuur. Het patroon van straten, 

grachten en ommuring dat omstreeks 1400 bestond is tot op de dag van vandaag 

nog grotendeels zichtbaar in het huidige stratenpatroon van de historische kern van 

Montfoort. 

Voor deze kern zijn diverse kaarten beschikbaar: niet alleen de kadaster- en 

topografische kaarten van 1811-18332 tot op heden maar ook enkele oudere 

exemplaren, zoals een kaart van Jacob van Deventer (1550-1570) en een kaart van 

Blaeu (1649). Hoewel deze oudere kaarten gedetailleerd zijn, kent de nauwkeurigheid 

beperkingen. De loop van de Lieve Vrouwegracht is op alle kaarten herkenbaar 

aanwezig, maar over het uiterlijk varieert. Op de kaart van Van Deventer ziet men 

de gracht met aan de noordzuide een straat en aan de zuidzijde bebouwing (Figuur 

2.1). De kaart van Blaeu geeft echter aan weerszijden een straat weer. Vermoedelijk 

lag de rooilijn van de bebouwing aan de zuidzijde op enige afstand van de gracht, 

maar was - als men de kadasterkaart van 1811-1832 in ogenschouw neemt - van een 

daadwerkelijke straat aan deze zijde geen sprake (Figuur 2.2). Op diverse locaties zijn 

bruggen te zien die de gracht kruizen. 

De gracht is te typeren als een ondiepe binnengracht en kende eerst de naam 

Oversloot. Vanaf het eind van de 18e eeuw veranderde de naam in Lieve Vrouwegracht.  

3  Gebaseerd op: Kroes 2017; Schute 2017.
4  Gebaseerd op: Kroes 2017; Gaasbeek & Noordam 1992
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Volgens overlevering vond men in de gracht een Mariabeeld dat waarschijnlijk 

tijdens de Reformatie (16e eeuw) hierin terecht is gekomen. Op basis van bron- en 

kaartmateriaal is te veronderstellen dat de westelijke helft van de Lieve Vrouwegracht 

in 1874 is gedempt. Dit betreft het deel tussen de Achterdijk en de Bergstraat. De 

gracht langs de oostelijk helft, tussen de Bergstraat en de Oude Boomgaard, is op de 

kaart van 1911 nog zichtbaar. Op de kaart van 1930 is  te zien dat deze gedempt is. Van 

de oorspronkelijke bebouwing erlangs is niets bewaard gebleven. De oudst bewaard 

gebleven bebouwing dateert uit het eind van de 19e eeuw. 

Figuur 2.1 
De kaart van Jacob van Deventer (1550-
1570) met de locatie van het plangebied 
(rood omlijnd). 

Figuur 2.2 
De kadastrale minuutplan (1811-1832) met de 
locatie van het plangebied (rood omlijnd). 
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2.3 Archeologisch kader 

Voorafgaand aan de begeleiding is door RAAP een bureauonderzoek uitgevoerd.5 

Hierbij zijn diverse bronnen geraadpleegd om de reeds bekende landschappelijke, 

historische en archeologische waarden van het gebied te verzamelen. In een straal 

van 100 m rond het plangebied zijn resten van muurfunderingen en twee beerputten 

bekend, daterend uit de 14e-16e eeuw. Tussen de Achterdijk en de Heilig Levenstraat 

is in 2014 een perceel onderzocht door middel van een opgraving.6 Hierbij kwam 

een boerenerf aan het licht dat in ieder geval vóór 1329 bestond en mogelijk al in de 

12e-13e eeuw bewoond werd. Ook voor de daarop volgende eeuwen kon bewoning 

worden vastgesteld. Uit het plangebied zelf is één vondstmelding afkomstig van twee 

Jacobakannetjes. Dergelijk aardewerk dateert uit de 14e-15e eeuw. 

2.4 Verwachting

Op basis van bovenstaande gegevens is een archeologische verwachting opgesteld 

voor het plangebied. Hierbij is de kans op het aantreffen van resten uit oudere 

perioden dan de middeleeuwen laag. Ook de kans op het aantreffen van resten 

van bewoning/bebouwing uit deze periode is laag. De kans op het aantreffen van 

infrastructurele elementen is daarentegen hoog. Hierbij moet gedacht worden aan 

oude straatniveaus, funderingsresten van de stadsmuur, resten van een brug en/

of bruggenhoofd en constructies die samenhangen met de gracht, zoals houten 

beschoeiingen en kademuren. In de gracht mogen ook afvaldumps worden verwacht. 

De resten kunnen direct onder het aanwezige recente wegdek met funderingslagen 

worden aangetroffen. 

 

 

5  Kroes 2017.
6  Van Kampen 2016. 



14 Lieve vrouwegracht



Lieve vrouwegracht    15

Doel- en vraagstellingen

3.1 Doel

Doelstelling van het project is ex situ behoud van de archeologische resten voor 

zover deze zich binnen de diepere ontgravingen in het plangebied bevinden. Het 

algemene doel van het archeologisch onderzoek is het documenteren en veilig stellen 

van de archeologische resten en daarmee het documenteren en veilig stellen van de 

archeologische informatie die van belang is voor kennisvorming over het verleden in 

de gemeente Montfoort. Inhoudelijk dienen de uitwerking en de rapportage van de 

opgravingsresultaten een zinvolle bijdrage te leveren aan de kennis over de bewoning 

en de inrichting van landschap ter hoogte van de Lieve Vrouwegracht. 

3.2 Onderzoeksthema’s

Ten behoeve van het onderzoek zijn in het PvE verschillende vragen opgenomen.7 

Beantwoording van deze vragen dient te resulteren in een samenhangend beeld van de 

aard, omvang, datering en inhoudelijke betekenis van de aangetroffen archeologische 

resten. De vragen zijn te relateren aan de volgende thema’s: 

- Het (paleo)landschap en bodem;

- De ontwikkeling en het gebruik van het landschap;

- De ontwikkeling en het karakter van de bewoning vanaf de late middeleeuwen.

Op zichzelf staand zijn de resultaten van beperkte waarde. Om die reden is zoveel 

mogelijk aansluiting gezocht bij gegevens uit historische bronnen en kaartmateriaal, 

zoals verzameld bij het bureauonderzoek.8

 

7  Schute 2017. 
8  Kroes 2017. 
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Methodiek en onderzoeksstrategie

4.1 Veldwerk

De archeologische begeleiding is op twee dagen uitgevoerd: 22 september en 19 

oktober 2017. Hierbij zijn de ontgravingen voor vier nieuwe kolken (put 1, 3 t/m 5) 

en een boom (put 2) onderzocht, gedocumenteerd en vrijgegeven (Figuur 5.1). De 

putten variëren in omvang van 0,3 tot 3,2 m2. Er is in totaal 8 m2 onderzocht. De 

ontgravingsdiepte werd daarbij bepaald door de geplande werkzaamheden en varieert 

tussen 50 en 90 cm. Per put zijn één of meerdere zijden afgestoken, gefotografeerd 

en beschreven. Er werden geen sporen gevonden; wel konden meerdere vondsten uit 

verschillende dempings- en ophogingslagen worden verzameld (Bijlage 1 en 2). Al het 

aardewerk is verzameld. Her en der waren ook fragmenten glas en brokjes niet nader 

te determineren baksteen aanwezig. Deze categorieën zijn selectief verzameld. Bij het 

veldwerk zijn methoden en technieken gehanteerd zoals beschreven in het PvE, PvA, 

KNA versie 4.0 en de Archol-werkinstructies. 

4.2 Uitwerking

4.2.1 Algemeen

De veldgegevens zijn gebruikt voor de beschrijving van de archeologische kenmerken 

van het plangebied. Hierbij is rekening gehouden met de vragen in het PvE en is 

gebruik gemaakt van de gegevens uit het bureauonderzoek.9 Op deze wijze kon 

aandacht worden besteedt aan:

- De aard, datering en spreiding van verschillende bodemlagen; 

- Een koppeling tussen archeologische en historische gegevens; 

- Conservering; 

- Beleid: adviezen/aanbevelingen ten aanzien van terreinbeheer. 

Er zijn tijdens het onderzoek 21 vondsten verzameld. Er werden geen relevante 

contexten aangetroffen voor bemonstering. Het vondstmateriaal is gedetermineerd 

en beschreven met als doel bij te dragen aan beantwoording van de vragen uit het 

PvE. De uitwerking ervan is gericht op het verkrijgen van een datering van de context 

waaruit het materiaal afkomstig is. Het complex is te klein om iets te kunnen zeggen 

over materiële cultuur of bestaanseconomie. 

4.2.2 Vondsten

A.C. van de Venne

De vondsten zijn gedetermineerd met als voornaamste doel het dateren van de lagen 

waaruit zij afkomstig zijn. Hiertoe zijn de vondsten per vondstnummer gedetermineerd 

en beschreven op het niveau van (baksel)soort, vormgroep en waar mogelijk type. 

De resultaten zijn opgenomen in een database (Bijlage 3). De vondsten zijn daarom 

volgens het ‘Deventer-systeem’ beschreven, dat in 1989 werd geïntroduceerd.10 Dit is 

een classificatiesysteem voor aardewerk en glas uit de middeleeuwen en nieuwe tijd, 

9  Kroes 2017. 
10  Clevis & Kottman 1989.

4
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waarbij de vondsten worden gedetermineerd op materiaalsoort en indien mogelijk op 

vorm en type. Iedere type heeft in het systeem een eigen typenummer. Deze wijze 

van determinatie maakt het mogelijk complexen snel en eenvoudig te beschrijven en 

vooral met elkaar te vergelijken.
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Resultaten

5.1 Bodemlagen

Verpreid over het plangebied zijn  vijf putten gedocumenteerd. In alle putten bestond 

de bovenste 40 à 50 cm uit een recent ophogingspakket (S5010): een laag bestaat van 

grof zand met en her der wat kleibrokken/lagen (Figuur 5.2 t/m Figuur 5.4). In put 1 

werd onderin dit pakket een recent betonblok aangetroffen en in put 4 werd op deze 

diepte een buis aangesneden. Vermoedelijk zijn deze objecten aan de riolering in de 

Lieve Vrouwegracht te koppelen die in 1968 is aangelegd. Het ophogingspakket is 

vermoedelijk jonger en te relateren aan de aanleg van de bestrating die ten tijde van 

de werkzaamheden in het plangebied lag.

Putten 1 t/m 3 liggen in de oostelijke helft van de Lieve Vrouwegracht (Figuur 5.1). 

De diepte van deze putten is beperkt (maximaal 75 cm);  alle drie vertonen eenzelfde 

opbouw. Hierbij is onder het ca. 50 cm dikke recente ophogingspakket  (licht grijs zand) 

sprake van een donkergrijze, sterk zandige kleilaag (S5020; Figuur 5.2). De laag is licht 

humeus en bevat scherven aardewerk, fragmenten glas, brokjes baksteen en spikkels 

houtskool. De putten liggen – vermoedelijk – in de loop van de oude gracht, in het 

gedeelte dat tussen 1910 en 1930 is gedempt. De laag is vermoedelijk te interpreteren 

als de top van het dempingspakket. De top heeft enige tijd aan het oppervlak gelegen, 

waarbij zich een compacte, humeuze horizont heeft kunnen ontwikkelen. 
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Figuur 5.1 
Overzicht van de onderzochte putten. 
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De situatie in putten 4 en 5, in de westelijke helft van de Lieve Vrouwegracht, is 

iets anders. In put 4 zijn onder het recente ophogingspakket niet één maar twee 

bodemlagen vastgesteld. De bovenste is 20 cm dik, bruin van kleur en bevat veel 

baksteen- en houtskoolspikkels (S5015). In de top is een homogener en humeuzer 

kleilaagje aanwezig. Hieronder is een grijze laag (S5020) aanwezig die in aard en 

samenstelling weliswaar lijkt op de laag uit putten 1 t/m 3, maar hier niet direct aan te 

koppelen valt. Put 4 ligt in de loop van de oude gracht, maar dan in het gedeelte dat 

in 1874 is gedempt. Het is aannemelijk dat we ook hier te maken hebben met de top 

van het dempingspakket, waarbij - in tegenstelling tot put 1 t/m 3 -  sprake is van een 

fasering. Het zou niet verwonderlijk zijn dat de grond in de gracht is gaan klinken en 

vervolgens nog eens moest worden opgehoogd. 

Put 5 ligt iets verder naar het noorden en valt samen met de loop van de straat die 

op kaartmateriaal uit de 17e-19e eeuw zichtbaar is. De opbouw in deze put bestaat uit 

een recent ophogingspakket op een gevlekte, donkergrijze kleiaag. Deze put is zeer 

verstoord door leidingen en rioolbuizen, waarbij het ook niet mogelijk bleek dieper dan 

Figuur 5.2 
De opbouw in putten 1 t/m 3. 
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ca. 50 cm te graven. De kleilaag is zeer vast en is vondstloos, ook ontbreken spikkels 

puin of houtskool. Vermoedelijk is de laag van relatief recente ouderdom en zou deze 

samen kunnen hangen met een recente verstoring die bij de opgraving - 4 m ten 

noorden ervan - reeds is vastgesteld. 

5.2 Vondsten 

A.C. van de Venne

Algemeen
De begeleiding heeft in totaal 21 vondsten opgeleverd, hoofdzakelijk aardewerk. De 

vondsten worden nu per put en onderscheiden bodemlaag beschreven.

Put 2: de vondsten uit laag  S5020 (v. 1)
In de laag bevinden zich enkele scherven industrieel wit aardewerk, waaronder een 

Figuur 5.3 
De opbouw in put 4.

Figuur 5.4 
De opbouw in put 5.
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standring van een pispot of kom, een schotel met blauw gestippeld floraal drukdecor 

en een kop met een blauw gesponsde decoratie en horizontale lijnen (Figuur 5.5). Deze 

laatste versiering wordt met name in de tweede helft van de 19e eeuw toegepast.11 

Daarnaast zijn fragmenten aanwezig van een vierkante test en een kachelpan van 

roodbakkend aardewerk. Het industrieel wit aardewerk met gesponsde decoratie wijst 

op een datering van het complex in de tweede helft van de 19e eeuw.

Put 3: de vondsten uit laag S5020 (v. 2)
Uit put 3 zijn drie scherven industrieel wit aardewerk, één scherf witbakkend aardewerk 

en één fragment van een Japanse sojafles afkomstig. Twee fragmenten industrieel wit 

aardewerk zijn afkomstig van een kan of vaas met een versiering van een reliëf bloem, 

die polychroom (groen, geel, roze) is beschilderd. Waarschijnlijk dateert deze uit het 

laatste kwart van de 19e of de eerste helft van de 20e eeuw. De derde scherf industrieel 

wit aardewerk betreft de bodem van een pispot of kom met een beeldmerk van de 

fabriek van Petrus Regout uit Maastricht. Het Sphinx-merk heeft aan de rechterzijde 

van het kader een uitsparing. Het merk is toegepast van 1892 tot 1930.12 Door een 

uitsparing in het kader boven de letters Petrus en onder de letters Maastricht is een 

exacte datering te geven vanaf het jaar 1892.13 Een uitsparing aan de rechterzijde 

van het kader is daarentegen onbekend. Mogelijk geeft dit een datering aan in 1908. 

Hiermee is het complex te dateren in het eerste kwart van de 20e eeuw.

Put 4: de vondsten uit laag  S5020 (v. 3)
Het aardewerk uit deze put betreft twee scherven roodbakkend aardewerk, twee 

scherven faience en twee fragmenten industrieel wit aardewerk. Ook zijn een fragment 

van een groene wijnfles en een steelfragment van een kleipijp gevonden. Onder het 

roodbakkend aardewerk zijn een standring van een pot en een rand van een Nederrijns 

bord met slibversiering te noemen (r-bor-17). Dergelijke borden dateren voornamelijk 

uit het laatste kwart van de 17e en 18e eeuw, maar komen in kleinere hoeveelheden ook 

eerder en later voor.14 Het faience betreft scherven van een afgerond bord (f-bor-3), 

dat voorkomt vanaf het laatste kwart van de 17e eeuw tot en met het eerste kwart van 

11  Bartels 1999, 247.
12  Polling 2006, 38 (beeldmerk 90A).
13  Polling 2006, 16.
14  Bartels 1999, 139-141. Mars 1991. Ostkamp 2009, 496.

Figuur 5.5 
Aardewerk uit put 2 S5020 (v. 1). Schaal 1:2.
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de 19e eeuw.15 Het industrieel wit aardewerk bestaat uit een bodemfragment van een 

bord en een rand van een deksel van een theepot of suikerpot. Behalve fragmenten 

aardewerk zijn een scherf van een groene glazen wijnfles en twee fragmenten van 

een roodbakkende dakpan met bruin loodglazuur met mangaanoxide gevonden. De 

combinatie van industrieel wit aardewerk met het faience en het bord van Nederrijns 

aardewerk maakt het waarschijnlijk dat het complex dateert uit het eerste kwart van 

de 19e eeuw. 

15  Kleij 2007, 43. Ostkamp 1998, 66.

Figuur 5.6 
Aardewerk uit put 3 S5020 (v. 2). Schaal 1:2.

Figuur 5.7 
Aardewerk uit put 4 S5020 (v. 3). Schaal 1:2.
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Conclusie

Archol BV heeft in september en oktober 2017 in opdracht van de gemeente 

Montfoort een archeologische begeleiding protocol opgraven uitgevoerd aan de 

Lieve Vrouwegracht in Montfoort. Het gehele plangebied was voorafgaand aan 

deze werkzaamheden in gebruik als weg (verhard) en trottoir. Het gebruik zal niet 

wijzigen, wel wordt de inrichting aangepast. De rijbaan wordt versmald; de stoep 

wordt verbreed en de gehele bestrating wordt vervangen. Ook is sprake van de aanleg 

en vervanging van kabels & leidingen, kolken, lichtmasten en enkele bomen. De 

diepste civiele ontgravingen voor vier nieuwe kolken (put 1, 3 t/m 5) en een boom (put 

2) die dieper dan 50 cm reikten, zijn archeologisch begeleid. Hierbij zijn methoden 

en technieken gehanteerd zoals beschreven in het PvE, PvA, KNA versie 4.0 en de 

Archol-werkinstructies. Er is in totaal 8 m2 onderzocht. De ontgravingsdiepte is daarbij 

bepaald door de vooraf geplande diepte van de civiele bodemingrepen en varieert van 

50 tot 90 cm.

In alle putten bestond de bovenste 40 à 50 cm uit een recent ophogingspakket. 

Hieronder was sprake van een ouder pakket, waarbij in enkele putten ook 

vondstmateriaal kon worden verzameld. Er werden geen grondsporen aangetroffen. 

Op basis van kaartmateriaal moeten put 1 t/m 3 in de oostelijke helft van de Lieve 

Vrouwegracht liggen. De putten reiken vermoedelijk tot in de laatste opvullingslaag 

van de gracht. Uit put 2 en 3 is vondstmateriaal afkomstig dat dateert uit de tweede 

helft van de 19e eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw.  Op basis van historische 

kaarten zou dit deel van de gracht tussen 1911 en 1930 zijn gedempt. De vondsten 

dateren deels ouder, maar sluiten deze datering niet uit. 

Putten 4 en 5 liggen in de westelijke helft van de Lieve Vrouwegracht. Op basis van 

kaartmateriaal lag put 5 ten noorden van de gracht en put 4 erin. De opbouw in put 5 

toont een recent ophogingspakket op een relatief recente laag. De opbouw in put 4 

lijkt meer intact: hier is onder het recente ophogingspakket sprake van twee oudere 

lagen. Vermoedelijk reikt de put, net als putten 1 t/m 3, tot in de top van de opvulling 

van de gracht. Mogelijk is de gracht gedempt en vervolgens gaan klinken, waarna 

het oppervlak nog eens is opgehoogd. Het vondstmateriaal uit put 4 is afkomstig uit 

de onderste dempingslaag en dateert uit het eerste kwart van de 19e eeuw. Op basis 

van historische kaarten zou dit deel van de gracht in 1874 zijn gedempt. De vondsten 

dateren ouder, maar sluiten een dergelijke datering niet uit.

6.1 Advies

Bij het vooronderzoek is een bureaustudie uitgevoerd waarbij een archeologische 

verwachting is opgesteld voor het plangebied. Hierbij is een hoge verwachting 

uitgesproken voor infrastructurele elementen vanaf de late middeleeuwen, zoals 

oude straatniveaus, funderingsresten van de stadsmuur, resten van een brug en/

of bruggenhoofd en constructies die samenhangen met de gracht, zoals houten 

beschoeiingen en kademuren. Langs de randen zouden eventueel sporen van 

bebouwing kunnen worden aangetroffen en in de gracht zouden afvaldumps aanwezig 

kunnen zijn. 

Op basis van bovenstaande resultaten van de archeologische begeleiding is deze 

verwachting niet te bevestigen of te weerleggen. De bodemingrepen beperkten 

zich tot relatief kleine kuilen, vooral in de loop van de voormalige gracht zelf. De 

6
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begeleiding toont in ieder geval wel dat er vanaf een diepte van 50 cm bodemlagen 

met oude resten aanwezig kunnen zijn. De voornoemde algemene verwachting 

blijft dan ook gehandhaafd en wij adviseren ook bij toekomstige ontwikkelingen 

archeologisch onderzoek in gevallen waar de ontgravingen dieper dan 50 cm reiken. 

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Landschapsontwikkeling: geologie en bodemkunde
1. Hoe zag het a-biotische landschap (geomorfologie en bodem) er ten tijde van de 

verschillende bewonings- en gebruiksfasen uit?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

2. Is er sprake van stratigrafie en zo ja, welke? 

In alle putten is sprake van een recent ophogingslaag op een recent verstoorde laag 

(put 5) of dempingslagen van de Lieve Vrouwegracht (put 1 t/m 4).  

3. Wat is de aard en datering van de verschillende bodemlagen en wat is hun begrenzing 

in het verticale en horizontale vlak?

De recente ophogingslaag (S5010) hangt vermoedelijk samen met de aanleg van 

riolering en bestrating die ten tijde van het onderzoek in het plangebied aanwezig was. 

Put 5 ligt buiten de gracht. Hier was onder het ophogingspakket een recent verstoorde 

laag aanwezig. Uit de laag is geen vondstmateriaal afkomstig en een precieze datering 

is daarmee niet te geven. Putten 1 t/m 4 liggen in de loop van de gracht. In deze putten 

zijn oude dempingslagen van de gracht aangesneden. De dempingslaag in put 1 t/m 

3 dateert uit het begin van de 20e eeuw. Deze laag toont in uiterlijk overeenkomsten 

met de dempingslaag die in put 4 werd aangetroffen, maar kan hier niet aan 

gekopppeld worden. In put 4 is sprake van twee lagen, met een vermoedelijke datering 

omstreeks 1874. 

4. Wat is de relatie tussen de aangetroffen resten en de vastgestelde stratigrafie, de 

bodemgesteldheid en het landschap (geomorfologie en reliëf)?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

5. Heeft het onderzoek aanvullende informatie met betrekking tot de reeds bekende 

bodemopbouw opgeleverd? Zo ja, welke en welke betekenis heeft dit voor de 

archeologische waarde van het plangebied? 

De dikte van het recente ophogingspakket kon worden vastgesteld: 40-50 cm. Dit 

bevestigt het advies dat werkzaamheden in de bovenste 50 cm niet archeologisch 

begeleid te hoeven worden.  

6. Wat is de omvang van eventuele verstoringen?

In werkput 5 is sprake van een verstoorde opbouw. De aard en omvang van deze 

verstoring is echter niet te bepalen. 

Archeologie, algemeen
7. Wat is de aard, datering, diepteligging, kwaliteit (gaafheid en conservering) en 

ruimtelijke verspreiding van de archeologische resten? 

De archeologische resten bestaan uit vondsten die in de dempingslagen van de Lieve 

Vrouwegracht zijn gevonden. De diepteligging varieert van 50 t0t 90 cm. Het materiaal 
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is gefragmenteerd maar niet sterk verweerd of afgerond. De vondsten dateren uit de 

19e-20e eeuw.  

8. Van welk vindplaatstype is sprake?

 Er is geen sprake van een vindplaats.  

9. Zijn er aanwijzingen voor verschillende gebruiks-/bewoningsfasen?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

10. Wat is de exacte aard, omvang en datering van de bewoning (structuren, solitaire 

sporen en activiteitengebieden in de verschillende bewonings- en gebruiksperiodes)?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

11. Wat is de horizontale begrenzing, de ligging en de omvang van de vindplaats? 

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

Archeologie, specifiek
12. Indien brughoofden en/of kadewerken worden aangetroffen, is dit conform 

verwachting?

Er zijn geen brughoofden en/of kadewerken aangetroffen. De ligging van de putten (in 

de loop van de gracht) pleit ook tegen de aanwezigheid van dergelijke constructies op 

de onderzochte locaties. Deze kunnen echter wel op andere locaties aanwezig zijn. 

13. Hoe zijn eventuele brughoofden en/of kadewerken te dateren? Is eventueel sprake van 

verbouwingen of versterkingen?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 

14. Is er sprake van oude(re) wegdekken? Zo ja, waaruit bestaan deze en hoe oud zijn ze?

In put 1 t/m 3 lijkt sprake van bodemvorming in de top van de dempingslaag. Mogelijk 

betreft het hier een oud oppervlak. Een wegdek is niet aantoonbaar aanwezig.  

15. Is er sprake van een stratigrafie in de grachtvulling?

Enkel in put 4 kon een stratigrafie in de grachtvulling worden waargenomen. Deze 

stratigrafie kan mogelijk verklaard worden door klink van het oorspronkelijke 

dempingspakket waarna een ophogingspakket is aangebracht.  

16. Zo ja, hoe verhoudt deze zich tot de materiële cultuur?

Hier zijn geen uitspraken over te doen: het vondstmateriaal is enkel uit de onderste 

laag afkomstig. 

17. Wat omvat de materiële cultuur en is deze te relateren aan de aangetoonde 

ambachtswerkers die hier woonden (zie Kroes, 2017)? Wat geven de vondsten aan 

over de bewoners van dit gebied in termen van status, rijkdom, bestaanswijze, 

activiteiten, contacten/netwerk/herkomst?

Deze vraag valt niet te beantwoorden op basis van de resultaten van onderhavig 

onderzoek. 
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18. Zijn er plantaardige resten waaruit de natuurlijke omgeving en/of de voedselbronnen 

gedefinieerd kunnen worden? Zo ja, om welke resten en voedselbronnen gaat het? 

Er zijn geen plantaardige resten aangetroffen. 

19. Zijn er dierlijke resten die een indicatie geven over de voedingspatronen vanaf de Late 

Middeleeuwen?

Er zijn geen dierlijke resten aangetroffen. 

20. Hoe passen archeologische resten binnen het nu bekende beeld van de bewoningsge-

schiedenis van Montfoort?

De resten sluiten aan bij het bekende beeld van de demping van de Lieve 

Vrouwegracht. De resten zijn te beperkt in omvang om hier verdere conclusies aan te 

verbinden.  

21. Is er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische gegevens en 

welke relevantie of betekenis heeft dit? 

Ja er was een koppeling mogelijk tussen archeologische en historische gegevens. Een 

vergelijking tussen deze twee bronnen is onontbeerlijk bij onderzoek in historische 

contexten: zij vullen elkaar aan. In dit geval kon de historisch te herleiden liggen en 

datering van de gracht(demping) door middel van archeologisch onderzoek worden 

bevestigd.  

 

22. Wat is het belang van de vindplaats voor de cultuurhistorische biografie van 

Montfoort?

Er is geen sprake van een vindplaats.  

23. Welke adviezen of aanbevelingen zijn te geven of te doen ten aanzien van het 

terreinbeheer?

Geadviseerd wordt om ook bij toekomstige werkzaamheden archeologisch onderzoek 

uit te laten voeren bij ontgravingen dieper dan 50 cm.  

24. Bij afwezigheid van archeologische resten: wat is hiervan de verklaring? 

De afwezigheid van archeologische resten - anders dan los vondstmateriaal-  is te 

verklaren door het beperkte aantal  bodemingrepen en de geringe omvang en diepte 

van deze ingrepen. 
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Bijlage 1: sporenlijst

spoor omschrijving velddatering opmerking

5010 ophogingslaag Nieuwe tijd C (tot heden) ophogingszand onder straatniveau

5015 laag Nieuwe tijd (tot heden) wat bruinere laag in top van 5020: oudere ophoging?

5020 laag Nieuwe tijd (tot heden) kleilaag met puin, bks, ker, gls, hk: demping gracht?

Bijlage 2: vondstenlijst

v. categorie aantal gewicht (g) spoor put vlak

1.1 Aardewerk Nieuwe tijd 6 112,7 5020 2 1

2.1 Aardewerk Nieuwe tijd 5 136,8 5020 3 1

3.1 Glas 1 19,1 5020 4 1

3.2 Keramiek pijpen 1 1,7 5020 4 1

3.3 Aardewerk Nieuwe tijd 8 564,5 5020 4 1
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Bijlage 3: determinatietabel vondstmateriaal

v. subnr. categorie rand wand bodem overig fragment MAE EVE

Deventer 
systeem-
bakselcode baksel herkomst maakwijze afwerking versiering merken kleur

vorm alge-
meen

vorm 
type vorm details

begin 
datering

eind 
datering

begin 
periode

eind 
periode opmerkingen

1.1 1 keramiek 0 0 1 0   1 iw IWIT Europa mal loodglazuur       bord iw-bor-   1800 1950 NTB NTC  

1.1 2 keramiek 0 0 1 1 oor 1 r ROOD Nederlanden gedraaid
loodglazuur, buitenzijde 
met mangaanoxide       kachelpan r-kap- standvlak, bandoor 1800 1925 NTB NTC buitenzijde beroet

1.1 3 keramiek 1 0 0 0   1 5 r ROOD Nederlanden gedraaid loodglazuur       test r-tes-
vierkante test met ver-
dikte afgeronde rand 1700 1900 NTB NTC  

1.1 4 keramiek 1 0 0 0   1 5 iw IWIT Europa mal loodglazuur
blauw drukdecor (inwendig): 
floraal gestippeld     schotel iw-bor- rechte rand 1800 1900 NTB NTC  

1.1 5 keramiek 1 0 0 0   1 5 iw IWIT Europa mal loodglazuur
blauw gesponsd & horizontale 
lijnen     kop iw-kop- rechte rand 1850 1900 NTC NTC  

2.1 1 keramiek 0 0 1 0   1 iw IWIT Maastricht mal loodglazuur  
PR Sphinx: Polling 2006, 
16, 38 (beeldmerk 90A)   pispot/ kom? iw- standring 1908 1908 NTC NTC

breuk naast & Co, merk 
gebruikt van 1892 tot 1930

2.1 2 keramiek 0 1 0 0   1 iw IWIT Europa mal loodglazuur
relief bloem, polychroom 
beschilderd (groen, geel, roze)     kan/ vaasje? iw-   1850 1950 NTC NTC  

2.1 3 keramiek 0 1 0 0   1 w WIT Nederlanden gedraaid
loodglazuur, uitwendig 
met koperoxide         w-   1700 1900 NTB NTC  

2.1 4 keramiek 0 1 0 0   1 indet. INDET Japan gedraaid glazuur       sojafles?     1800 1925 NTB NTC
sojafles? Geen porselein, 
maar grijsbakkend aardewerk

3.1 1 glas 0 1 0 0   1               groen fles gl-fle-   1700 1900 NTB NTC  

3.2 1 keramiek 0 0 0 1 steel 1 py PIJP Nederlanden mal           py-   1700 1900 NTB NTC  

3.3 1 keramiek 0 0 1 0   1 iw IWIT Europa mal         pispot/ kom? iw- standring 1800 1950 NTB NTC  

3.3 2 keramiek 1 0 0 0   1 15 iw IWIT Europa mal         deksel iw-dek- sluitrand 1800 1950 NTB NTC  

3.3 3 keramiek 2 0 0 0   1 20 f FAI Nederlanden gedraaid tinglazuur       bord f-bor-3
afgerond bord met 
inwendig knik naar vlag 1675 1825 NTB NTB  

3.3 4 keramiek 1 0 0 0   1 10 r ROOD Nederrijn gedraaid loodglazuur (inwendig)
slibversiering: concentrische 
cirkels, groene en gele golflijn     bord

r-bor-
17?

knik naar vlag, verdikte 
lip 1700 1825 NTB NTB  

3. 5 keramiek 0 0 1 0   1 r ROOD Nederlanden gedraaid loodglazuur (inwendig)       pot r-pot-   1700 1900 NTB NTC  

3.3 6 bouwkeramiek 0 0 0 2 fragment 1        
loodglazuur met man-
gaanoxide (bovenzijde)     rood dakpan   golfpan? 1700 1900 NTB NTC  
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