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Al weer vijf jaar geleden vond een beperkt 
archeologisch onderzoek plaats in verband 
met de aanleg van riolering langs het Goud-
se deel van de Gouderaksedijk. Ondanks de 
beperkte omvang van het onderzoek, wer-
den er bijzondere ontdekkingen gedaan.1 Zo 
werden er enkele scherven Romeins aarde-
werk aangetroffen, die nog steeds de oudst 
bekende vondsten van Gouda zijn. Deze 
vondsten zijn al vrij uitgebreid beschreven.2 
Bij de rioleringswerkzaamheden zijn echter 
ook delen van twee boerderijen uit de laat-
middeleeuwse ontginningsperiode aange-
troffen, die nog niet die ‘verdiende’ aandacht 
hebben gekregen. Eén van deze laatmiddel-
eeuwse boerderijen werd gebouwd boven op 
de Romeinse vindplaats en is gelegen recht 
tegenover de Goudse binnenstad. De andere 
ligt (vermoedelijk nog) grotendeels onder de 
boerderij Gouderaksedijk 131.

Twee ‘vergeten’ laatmiddeleeuwse 
vindplaatsen

Marcel van Dasselaar

ondergronds

De opgraving ‘onder beperkende omstandigheden’ in de rioleringssleuf 
(foto M. Dasselaar)
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1. Van Dasselaar en De Koning 2005.
2. Groenendijk 2006 en Van Dasselaar 2006, op de website van de 
Archeologische Vereniging Golda.
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Laatmiddeleeuwse ontginningen in de Krimpenerwaard
en Gouda

Onder leiding van de bisschoppen van Utrecht en de 
graven van Holland werd het Hollands-Utrechtse veen-
gebied, waarvan de Krimpenerwaard deel uitmaakt, van 
de 10e tot de 13e eeuw ontgonnen. Om de veenwilder-
nis geschikt te maken voor landbouw en veeteelt, diende 
het veen te worden ontwaterd. Dit gebeurde door het 
graven van parallellopende sloten, die het water uit het 
veenpakket naar de rivieren afvoerden. Om het ontwa-
terde gebied tegen water van buitenaf te beschermen 
werden zij- en achterkades opgeworpen. Binnen deze 
gebieden werden ‘hoeven’ met een vast oppervlak uit-
gegeven aan de ontginners. De standaardlengte van deze 
zogenaamde Cope-ontginningen bedroeg meestal 1250 
meter, de breedte van de percelen lag tussen de 95 en 
115 meter. Vaak werd een maat van 30 roeden aange-
houden, circa 112 meter.3 Uit archeologisch onderzoek 
is bekend dat de eerste bewoners van de ontginningen 
woonden in houten boerderijen, die bij voorkeur aan de 
zogenaamde ontginningsas (rivieroever, weg of kade) 
werden gebouwd. Opvallend is dat in Gouda een 12e 
eeuwse boerderij is ontdekt, waarbij die relatie met de 
ontginningsas niet aanwezig is. Die boerderij in de Oost-
polder lag juist midden op een ontgonnen kavel, op circa 
200 meter afstand van de ‘achterkade’, de Moordrechtse 
Tiendeweg. In 1996 is deze boerderij door de Archeolo-
gische Vereniging Golda onder leiding van de toenmalige 
stadsarcheoloog Ruurd Kok opgegraven.4 

Gouderaksedijk 131

De vindplaats waar in 2004 het meeste onderzoek naar 
is verricht, ligt bij de boerderij Gouderaksedijk 131, 
vrijwel direct onder aan de nu circa vijf meter hoge 
Gouderaksedijk. Het opgegraven deel van de vindplaats 
meet circa 25 x 0,5 m en is volledig opgegraven, met 
als enige beperkende omstandigheid de breedte van de 
rioolsleuf. Het belangrijkste spoor dat in de rioolsleuf is 
aangetroffen is een 12e/13e-eeuwse laag, die wordt ge-
interpreteerd als het erf van een boerderij uit deze pe-

3. Van Dasselaar 1997.
4. Kok 1999.

riode. De laag bestaat uit een opgebrachte venige laag 
met mest, houtsnippers en afvalresten zoals aardewerk 
en botfragmenten. Zeer vergelijkbaar met de lagen op 
het erf van de boerderij in de Oostpolder. De vondsten 
bestaan uit scherven Pingsdorf-, Andenne-, Paffrath- en 
kogelpotaardewerk en enkele fragmenten proto-steen-
goed. Uit de koolstof14-datering van een houtskoolfrag-
ment uit de laag, blijkt dat de laag omstreeks het jaar 
1110 kan worden geplaatst. De latere aardewerktypes 
maken duidelijk dat de vindplaats tot in de 13e eeuw in 
gebruik was.

Historisch geografisch onderzoek

Een van de aardigste resultaten van het onderzoek is 
de relatie tussen de archeologische vindplaatsen en het 
historisch geografische kaartbeeld. Hiervoor is de ligging 
van de twee vindplaatsen bekeken in samenhang met 

Enkele van de laatmiddeleeuwse aardewerkscherven (foto M. Dasselaar)
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de verkaveling van het Veerstalblok, de polder waarin 
de boerderijen liggen. Hoewel er heden ten dage geen 
regelmaat in de perceelsbreedte te ontdekken lijkt te 
zijn, is die er in de ontginningsfase wèl geweest. Als we 
de bekende maat van 30 roeden (112 m) uitmeten vanaf 
de zijkade bij de Stolwijkersluis (in rood aangegeven in 
de afbeelding), dan blijkt de oude ‘hoeve’-percelering 
(in blauw) nog zeer goed te herkennen in de regelmaat 
van de huidige sloten. Deze percelen zijn echter later in 
de lengterichting opgedeeld in twee, drie, vier of meer 
smallere kavels. De twee vindplaatsen blijken nu echter 
niet meer willekeurig langs de dijk te liggen, maar vallen 
precies midden op twee van de oorspronkelijke ontgin-
ningshoeven. 

Keer op keer blijkt dat historisch (geografisch) onder-
zoek van groot belang kan zijn voor de interpretatie van 
archeologische opgravingen. Het is aan de archeologen 
om te bewijzen dat dat ook wel eens andersom kan zijn. 
De twee vindplaatsen aan de Gouderakse dijk zullen 
hierbij hopelijk niet meer vergeten worden.
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De 30 roeden verkaveling en de vindplaatsen (ster) geprojecteerd op de 
kadastrale kaart van 1832 (M. Dasselaar)


