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Landgoed Wickenburgh, Wickenburghseweg 17, ’t Goy
Aanleiding voor het onderzoek was de
herbouw en onderkeldering van de in
1951 door brand verwoeste vleugel van
het landhuis. Na het verwijderen van de
vloeren en fundamenten kwam uiteindelijk het middeleeuwse erf in zicht.
Ook zijn twee grachten opgegraven, een

oude en een nieuwe.
Dit onderzoek heeft ruim 200 kilo
volksaardewerk opgeleverd, een aantal
wijnflessen, schoeisel, botmateriaal en
metaalresten. Ook zijn een grafkuil voor
twee honden, een aantal paalgaten en
overige sporen gevonden.

Huize Wickenburgh met links een middeleeuwse duiventoren (Alle foto’s Peter Koch tenzij
anders aangegeven).
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De geschiedenis van Wickenburgh
Het landgoed Wickenburgh ligt nabij het
dorpje ’t Goy in de gemeente Houten.
De oudste aanwijzing van het huis is
een oorkonde uit 1300. Daarin is sprake
van een stenen huis (kasteel) van met
de naam Westenstein. Mogelijk is er een
houten voorganger geweest. In 1381
duikt voor het eerst de naam Wickenburgh op. Die naamsverandering heeft
misschien te maken met de mogelijke
verwoesting en herbouw van de hofstede
tijdens en na een van de schermutselingen tussen de bisschoppen van Utrecht
en de heren van Goye. In de loop van
de eeuwen is Wickenburgh verbouwd en
uitgebreid en er kwam een verdieping
op. Het kreeg steeds meer het karakter
van een landhuis. De gracht werd gedempt (ca. 1780), maar de vijver bleef
bestaan. In 1951 ging een vleugel van
het landhuis in vlammen op. Men besloot
om niet te herbouwen, maar om het
verbrande deel af te breken. Er werd een
nieuwe kopgevel gebouwd. De verwoeste
vleugel werd ingericht als buitenterras.
Wickenburgh is sinds 1741 door huwelijk
en vererving in bezit van de familie Wttewaall.
De omgrachting
Over de omgrachting zijn we dankzij
het onderzoek het een en ander aan de
weet gekomen. Oorspronkelijk zal de
omgrachting zowel een verdedigende
als een waterbeheersende functie heb-

De graafmachine verwijdert de top van het
terras.

Het vrijmaken en schoonmaken van de fundamenten. In de verste hoek zijn de restanten en fundamenten van de 17e/18e eeuwse
gemakken (toiletten) zichtbaar.



Diep in de bodem van de ‘oude’ gracht is
een ronde, zwarte verkleuring te zien. Restant van een waterput, wasplaats of vroege
afvalkuil?

ben gehad. Het onderzoek legde twee
grachten bloot. De ‘oude’ gracht die
(deels) gedempt is in de 14e of 15e
eeuw en de ‘nieuwe’ gracht, die van na
de 17e eeuw is. Uit de ‘oude’ grachtbodem kwam middeleeuws aardewerk te
voorschijn, namelijk vroeg steengoed en
blauwgrijs aardewerk. Van de ‘nieuwe’
gracht is de houten beschoeiing blootgelegd en een dwars op de beschoeiing geplaatste plank. De bodem van
deze gracht leverde een omvangrijke en
rijkgeschakeerde hoeveelheid volksaardewerk uit de tweede helft van de 17e
en de 18e eeuw op, voorts een aantal
(vrijwel gave) wijnflessen, schoeisel en
botmateriaal. We stellen ons voor dat dit
materiaal vanuit de keuken in de gracht
werd gegooid. De ‘nieuwe’ gracht werd
omstreeks 1780 gedempt, vermoedelijk met bouwpuin van het afgebroken
brouw- en bakhuis.
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Twee skeletten van honden, gelijktijdig en
kennelijk met zorg en aandacht begraven in
het middeleeuwse erf. Waren het jachthonden? (foto Bert van der Houwen)

De archeologische werkgroep in de werkkamer van archeologiezolder met een deel van
de vondsten van Wickenburgh.

De houten beschoeiing schuin in het midden en een brede dwarsplank in de ‘nieuwe’
gracht.
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