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Aanleiding
In 2001, 2004 en 2006 is door de Gemeente Utrecht archeologisch onderzoek uitgevoerd naar
een middeleeuws boerderijenlint aan de Hoge Weide in Vleuten1 . Er bleek hier sprake te
zijn van een aan de rand van de stadsvrijheid gelegen agrarisch gebied dat door de
Utrechtse bisschop geschonken was aan de kapittels van Oudmunster en St. Pieter. Van
twee van de vijf gevonden boerderijen wordt vermoed dat het om kapitteluithoven gaat,
d.w.z. grote boerderijen van waaruit de kapittels het agrarische werk bestuurden. Eén van
deze boerderijen is de in 1959 in verband met de herverkaveling afgebroken boerderij De
Hoogeweide. Deze bleek ong. 450 jaar in bedrijf te zijn geweest. Bij het onderzoek werden in
het archief van de voormalige Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO) opmetingstekeningen en een beschrijving uit 1959 aangetroffen van de hand van de bouwhistorici
Henk Zantkuijl en Herman Janse. In de archeologische rapportage is dit verwerkt in een
bouwhistorische beschrijving van de boerderij. In het voorhuis van de boerderij was een
kelder met opkamer en kap opgenomen uit het begin van de 16e eeuw en de vraag is of hier
sprake is van een boerderij met aangebouwde stenen kamer.

Deze foto, waarop de stenen kamer wordt afgebeeld, is gemaakt op 13 februari 1959 door ir. J.A.
Storm van Leeuwen, destijds medewerker van de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling
Vleuten. De sloop was toen in gang gezet.
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De bouwhistorische beschrijving in de rapportage
De Hoogeweide was een T-huisboerderij van forse afmetingen; het voorhuis, bestaande uit
drie naast elkaar gelegen ruimten onder een afgewolfd zadeldak, had uitwendig een
oppervlakte van 18 x (max.) 8,30 m en de deel van 18,7 x 13,9 m. Een opmerkelijke
constatering uit de rapportage is dat van de in 1959 afgebroken boerderij slechts enkele
bouwresten werden aangetroffen. De reden hiervan zou zijn dat de boerderij niet meer dan
40 cm diep gefundeerd was. Deze constatering is van algemeen belang voor het historisch
boerderijonderzoek; het betekent dat in het verleden afgebroken boerderijen nauwelijks
sporen kunnen achterlaten. Het was al bekend dat vanaf het moment dat de dragende palen
van middeleeuwse houten boerderijen niet meer worden ingegraven, maar op stenen
stiepen worden geplaatst, deze niet meer herkenbaar zijn in het bodemarchief.

Plattegrond van de boerderij. Noord onder. Nagetekend van de bouwtekeningen van Herman Janse.
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De dateringen en bouwgeschiedenis van Zantkuijl en Janse worden op een aantal punten
weersproken in de rapportage. Volgens het bouwhistorisch onderzoek is er sprake van een
begin 16e eeuw in baksteen opgetrokken voorhuis met een deel, die mogelijk gebouwd was
in houten vakwerk. Deze deel zou begin 19e eeuw vervangen zijn door een bredere, in
baksteen uitgevoerd exemplaar. De houten deel zou achter het grote gedeelte van het
voorhuis gebouwd zijn en de stenen kamer zou niet met de deel verbonden zijn geweest.
Zantkuijl en Janse meldden dat de noord-, oost- en westmuur van de stenen kamer
opgetrokken is uit bakstenen van 22,5/23 x 11 x 4,7/5 cm en dat de noord-, oost- en
westmuren van de rest van het voorhuis opgetrokken waren uit bakstenen van 26 x ? x 6,5/7
cm. De noordelijke muur scheidde de stenen kamer van de centrale ruimte in het voorhuis.
Het eerste formaat kan volgens hen dateren uit de 16e eeuw en het tweede uit de 15e eeuw.
In de rapportage wordt dit niet genoemd en wordt er vanuit gegaan dat het voorhuis in zijn
geheel in het begin van de 16e eeuw gebouwd is. Dit blijft speculatief. Zantkuijl en Janse
stelden vast dat ook het onderste deel van de zuidmuur van het voorhuis gebouwd is met
bakstenen van hetzelfde formaat als die van de stenen kamer en dat de plinten van de
zijmuren van de 19e-eeuwse deel zijn opgetrokken met sloopmateriaal van bakstenen met
hetzelfde formaat. Dit laatste zou kunnen betekenen dat de 16e-eeuwse houten voorganger
van de deel op bakstenen plinten stond. In de rapportage staat dat de doorgang in de
westmuur in de zuidwesthoek van de kelder toegang geeft tot de 19e-eeuwse deel en
oorspronkelijk buiten uitkwam. Het lijkt logischer dat de 16e-eeuwse voorganger van de
deel een stukje doorliep over deze muur, zodat er een doorgang naar de kelder was. Een
second opinion is niet mogelijk.
In de rapportage wordt geconcludeerd dat op het erf van De Hoogeweide en op een ander
erf in het boerderijenlint al in de 14e eeuw sprake is van steenbouw; het zal dan om de
voorhuizen gaan. Er is nl. bouwpuin aangetroffen met baksteenfragmenten van een formaat
dat in de 14e eeuw toegepast werd. In de 14e eeuw werd er in de stad Utrecht veel gebouwd,
waarbij houten muren vervangen werd door bakstenen als preventieve maatregel tegen
grote stadsbranden. Een kapitteluithof was een voornamer bouwwerk dan een gemiddelde
boerderij en kan dus ook al in de 14e eeuw deels in baksteen zijn uitgevoerd.
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Bouwhistorische beschrijving stenen kamer
Hoewel dit bouwdeel wellicht nooit een zelfstandig gebouwtje was, dat op de wijze zoals
Alders dit formuleert tegen een houten boerderij aangebouwd was, kan het vanwege de
opbouw en de plaats toch gerekend worden tot de stenen kamers. Dat de rest van het
voorhuis ook in baksteen uitgevoerd was en dat de stenen kamer daar tegenaan gebouwd
was, komt door het voorname karakter van de boerderij. De opkamer was deftig uitgevoerd
en kan dus gefunctioneerd hebben als tijdelijk onderkomen voor de rentmeester.
De kelder van de stenen kamer mat inwendig ? bij 4,02 cm. De bodem bevond zich 60 cm
onder maaiveld. Het gedrukte tongewelf was gebouwd met bakstenen van 20,5 x 9,5 x
4,5/5,3 cm en was volgens Zantkuijl en Janse in de 17e eeuw tussen de bestaande
buitenmuren gebouwd. Er zal dan een eerder stenen gewelf geweest zijn of een balklaag. De
noordmuur stond pal aan de slootkant (Zantkuijl heeft hier golfjes en een eendje getekend)
en was een stuk dieper en breder gefundeerd. In de zuidwesthoek van de kelder zat in de
westmuur een doorgang, die via enkele treden toegang gaf tot de deel. In de noordmuur
zaten twee kleine vensters. De zuidmuur was gebouwd met bakstenen van 26 x ? x 6,5/7 cm,
net als de oost- en westmuur van de rest van het voorhuis. De overige muren waren
opgetrokken met bakstenen van 22,5/23 x 11 x 4,7/5 cm.
De opkamer mat inwendig 6,13 x 4,55 m. Tegen de noordmuur van de opkamer zat
oorspronkelijk een haard met een rookkanaal, wat zichtbaar was door de raveling in de
balklaag. Na het afbreken van het rookkanaal is hier, volgens Zantkuijl en Janse, een
kruisvenster geplaatst dat afkomstig zou zijn uit de oostmuur van de opkamer. Dit venster
zou daarbij vervangen zijn door een deur en deze verbond via een trap over het gewelf de
opkamer met de deel. In de opkamer was er verder tegen de zuidmuur in de zuidwesthoek
een trap die via een doorgang boven in de zuidmuur naar de zolder van het grote gedeelte
van het voorhuis leidde. In de zuidmuur was er in de zuidoosthoek een deur die via een (bij
het archeologisch teruggevonden) trap uitkwam in de centrale kamer van het voorhuis. Wat
er op de vloer lag wordt door Zantkuijl en Janse niet vermeld. Er zullen hier plavuizen
hebben gelegen, op een laag aarde en zand boven het gewelf.
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Vooraanzicht van het voorhuis (west). Het opengewerkte deel van de stenen kamer is gebaseerd op de
bouwtekeningen van Herman Janse. (Tekening auteur)

Het plafond bestond uit twee moerbalken van 25 x 25 cm doorsnede, die opgelegd waren in
de oost- en westmuur en voorzien waren van rijk bewerkte sleutelstukken met
peerkraalmotief. Op de moerbalken lagen kinderbalken (7 x 8 cm, 26 cm hart op hart) en in
de openingen daartussen waren plankjes geplaatst. Zantkuijl en Janse maken geen melding
van de houtsoort, maar dit zal eiken geweest zijn. Ook vermelden zij niet waarmee de
muren waren afgewerkt en waarom de vensters kruisvensters waren. Op foto’s zijn
schuifvensters te zien, van een kleiner formaat dan die in de rest van het voorhuis, maar het
kunnen verbouwde kruiskozijnen zijn, zoals dit vaker gedaan werd in de 18e eeuw.
In de top van de noordgevel waren aan de buitenkant een deksteen en twee haardstenen
ingemetseld. Op de deksteen staan een wapen en het jaartal 1560 afgebeeld. Zantkuijl en
Janse suggereren dat deze uit de haardpartij in de opkamer afkomstig zijn, maar in de
rapportage wordt vermoed dat deze afkomstig zijn van de haardpartij in de centrale kamer
van het voorhuis. Het wapen op de deksteen wijst op een adellijke eigenaar.
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was de

boerderij in 1536 en 1599 een pachtboerderij van het St. Catharijneconvent in Utrecht. Dit
convent van de Johannieters (beter bekend als Maltezer ridders) stond op het Vredenburg in
Utrecht en had daar een gasthuis voor de verpleging van zieken - de oorspronkelijke
opdracht van de kruisridders van St. Jan van Jeruzalem. In 1529 werd op deze plek door
keizer Karel V een dwangburcht gebouwd, eufemistisch de Vredenborch genoemd.
Convent en gasthuis werden toen ondergebracht in het voormalige Karmelietenklooster aan
de Lange Nieuwstraat in Utrecht, dat nu voortleeft als het Museum Catharijneconvent.
Het wapen op de deksteen zou betrekking kunnen hebben op de balijer van het convent in
1560 3 .
Op de moerbalken stonden twee eikenhouten jukken, voorzien van gehakte telmerken;
streepjes en gaatjes. Daarboven grenen jukken, zoals in de rest van de kap, die behoren bij
de waarschijnlijk begin 19e eeuw vernieuwde kap die over de hele boerderij lag. In de top
van de noordgevel bevonden zich twee kleine vensters.

Zijaanzicht van de boerderij (noord). Het opengewerkte deel van de stenen kamer is gebaseerd op de
bouwtekeningen van Herman Janse. (Tekening auteur)
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Noten
1. Basisrapportage Archeologie 8 Langs de Hoge Weide - Archeologisch proefonderzoek van een laaten postmiddeleeuws bewoningslint, februari 2005, J.S. van der Kamp, Sectie Cultuurhistorie
gemeente Utrecht en Basisrapportage Archeologie 20 Boeren langs de Hogeweide
Een (post)middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondgebied in Leidsche Rijn, april 2011, J.S. van
der Kamp, Sectie Cultuurhistorie gemeente Utrecht.
2. hisgis.nl/hisgis/gewesten/utrecht/utrecht-1/Historisch-grondbezit-utrecht - 30 september
2017, Ad van Ooststroom.
3. Dit is van toepassing bij een vergelijkbare ridderorde, de Duitse Orde. Nadar onderzoek
zal moeten uitwijzen of dit ook voor de Orde van Malta van toepassing is en om welk
wapen het gaat. (nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Orde - 30 september 2017.)

