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Samenvatting 
Tussen 17 december 2012 en 18 maart 2013 heeft Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) een 
archeologische begeleiding met beperkte verstoring (AB-bv) uitgevoerd op de locatie Houten-
Tiellandt “De Stenen Poort”. De gemeente Houten is van plan het gebied, dat tot voor kort in 
gebruik was als sportterrein, her in te richten. Delen van het plangebied liggen op een 
beschermd rijksmonument (nr. 45463). Aan de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden 
ten behoeve van de herinrichting zijn daarom vergunningsvoorschriften verbonden. Doel van de 
begeleiding was toe te zien of de werkzaamheden conform de vergunningsvoorwaarden 
uitgevoerd werden. Indien tijdens de werkzaamheden archeologische resten aangetroffen 
zouden worden dienden deze gedocumenteerd en eventueel geborgen te worden. Omdat de 
werkzaamheden ook voor een deel plaatsvonden op het naastgelegen terrein waarvoor de 
gemeente Houten bevoegd gezag is, is voor dit deel een apart maar vergelijkbaar PvE opgesteld 
zodat de begeleiding in een keer onder vergelijkbare omstandigheden kon worden uitgevoerd. 
De begeleide werkzaamheden betroffen het verwijderen van een sportkantine en kleedkamers 
inclusief de funderingen; het verwijderen van de kunstgrasmat en de onderliggende 
sporttechnische laag; het verwijderen van de bestrating en van lichtmasten. Tijdens de 
werkzaamheden zijn de archeologische lagen van het monument niet geraakt. Er zijn ook geen 
archeologische sporen of vondsten aangetroffen. De werkzaamheden zijn volgens de 
vergunningsvoorwaarden uitgevoerd. 



1 Inleiding 
 
In opdracht van de gemeente Houten heeft Archol BV een archeologische begeleiding met 
beperkte verstoring (AB-bv) uitgevoerd op de locatie Houten-Tiellandt “De Stenen Poort”. De 
begeleiding is uitgevoerd tussen 17 december 2012 en 18 maart 2013. De gemeente Houten is 
voornemens het gebied De Stenen Poort te herinrichten; Het gebied was tot voor kort in gebruik 
als sportterrein. De herinrichting omvat de bouw van nieuwe woningen en een groene zone. 
Delen van het plangebied De Stenen Poort zijn een rijksmonument; deze delen van het 
plangebied zullen als groenzone worden ingericht. Hiertoe zijn het clubhuis en de kleedkamers 
van de voormalige hockeyvelden gesloopt en zijn de sportvelden tot 10 cm beneden het huidige 
maaiveld verwijderd worden (figuur 1). Het bevoegd gezag, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE), heeft besloten dat deze werkzaamheden zijn toegestaan (Ontwerpbesluit d.d. 25 
juli 2012, referentie RO-2012-64). Omdat de werkzaamheden ook voor een deel plaatsvonden 
op het naastgelegen terrein waarvoor de gemeente Houten bevoegd gezag is, is voor dit deel 
een apart maar vergelijkbaar PvE opgesteld zodat de begeleiding in een keer onder vergelijkbare 
omstandigheden kon worden uitgevoerd. 
 
 

 
 
Figuur 1 Luchtfoto met hierin aangegeven het plangebied in blauw, de kunstgrasvelden, de te 
slopen panden en met rode lijn aangegeven de ligging van het zuidelijke deel van het 
rijksmonument 45463 (Dütting 2012). Ook van het aangrenzende gedeelte aan de westzijde 
(bevoegd gezag gemeente Houten) is het kunstgras en de sporttechnische laag verwijderd. 
 
Voorgaand onderzoek heeft uitgewezen dat de intacte archeologische laag op circa 0,80 m –mv 
ligt. Bij de verwijdering van de sporttechnische laag zou de archeologische laag geraakt kunnen 
worden. Het bevoegd gezag heeft daarom besloten dat bij de werkzaamheden archeologische 
begeleid dienden te worden. Gezien de beperkte verstoring kon volstaan worden met een 
archeologische begeleiding met beperkte verstoring (AB-bv). Dit betekent dat indien 



archeologische resten en lagen aangetroffen worden, deze volgens het protocol opgraven 
onderzocht moeten worden.1

 
 

In juni 2012 zijn westelijk van het Rijksmonument, direct naast de hockeyvelden, twee kleine 
sleufjes gegraven door Grondslag om meer inzicht in de kwaliteit van de stabilisatielaag en 
onderliggende bodem te krijgen. In de sleuf die grenst aan het hockeyveld dat deel uitmaakt van 
het Rijksmonument (S02) is vastgesteld dat de eerste 5 centimeters onder maaiveld bestaan uit 
een stabilisatielaag van slakken. Daaronder bevindt zich een laag met schoon zand; de dikte 
hiervan varieert tot 0,6 m –mv. Daaronder ligt een schone zandige kleilaag tot minimaal 1,10 m 
–mv (= maximale boordiepte).2

 
  

 
 
Soort onderzoek: Archeologische begeleiding met beperkte verstoring 

(AB-bv) 
Projectnaam: AB Houten – Tiellandt “De Stenen Poort” 
Archolprojectcode: 1391 
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv 
Periode van uitvoering veldwerk: december 2012 – maart 2013  
Periode van uitvoering uitwerking: Maart 2013 
Provincie: Utrecht 
Gemeente: Houten 
Plaats: Houten 
Toponiem: De Stenen Poort 
Coördinaten gebied: 138.927/448.767  

139.002/448.726  
138.894/448.624  
138.704/448.592 

  
Opdrachtgever: Gemeente Houten, drs. B. Peters 
Bevoegd gezag Rijksmonument 45463: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,  

drs. M. Verschuur   
Bevoegd gezag Sportvelden: 
 
Directievoering voor opdrachtgever: 

Gemeente Houten, drs. B. Peters 
 
Hazenberg Archeologie, drs. M.K. Dütting 
 

ARCHIS-monumentnummer                       45463 
ARCHIS-onderzoeksmelding 54986 
 
Tabel 1 Administratieve gegevens. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 K.N.A. 3.2 protocol 4007.   
2 Briefverslag Grondslag van 5 juli 2012; projectnr 19063.   



 



2 Doelstelling en methodiek 
 
Het primaire doel van de begeleiding was het houden van toezicht op de juiste uitvoering van 
civiele werkzaamheden conform de vergunningsvoorwaarden. Hiermee wordt voorkomen dat 
het monument schade ondervindt door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden. De 
doelstelling van de archeologische begeleiding was verder om binnen de grenzen van de 
verstoring, de tijdens de grondwerkzaamheden waargenomen vondsten en grondsporen te 
documenteren en, indien van toepassing, te bergen. 
 
Voor de sloop golden de volgende voorwaarden: 

• De maximale diepte bedraagt maximaal 0,10 m –mv. 
• De wijze van sloop van vloeren en funderingen dient zodanig te worden uitgevoerd dat 

geen nieuwe verstoringen aan het bodemarchief optreden. 
• Indien een paalfundering wordt aangetroffen, worden deze palen niet verwijderd. 
• Tijdens de werkzaamheden wordt insporing voorkomen. 

 
Gedurende de werkzaamheden zijn twee aanpassingen op het PvE gedaan. Ten eerste bleken 
enkele lichtmasten rondom de velden verwijderd te moeten worden. Deze werkzaamheden 
waren in eerste instantie niet omschreven in het PvE. In overleg met het bevoegd gezag  en de 
directievoerder is in een later stadium besloten dat deze werkzaamheden ook begeleid moesten 
worden. 
 
Een tweede aanpassing betrof de begeleiding van het verwijderen van de sportvelden in de 
delen buiten het rijksmonument. De opdrachtgever wil hier in de toekomst namelijk nog 
waarderend archeologisch onderzoek uit te voeren, waardoor er ook hier op moest worden 
toegezien dat de werkzaamheden geen verstoring veroorzaakten.  
 
De sloop van het clubhuis en de kleedkamers is conform het Programma van Eisen begeleid 
door twee KNA-archeologen omdat bij deze werkzaamheden de kans op verstoring van het 
monument het grootst was. Bij het verwijderen van de sportvelden was er slechts een minimale 
kans op verstoring van het monument. In overleg met opdrachtgever en directievoerder zijn 
deze werkzaamheden door één KNA-archeoloog begeleid. 
 
In het voor de begeleiding opgestelde PvE3

 

 staan een aantal onderzoeksvragen aangegeven die 
bij het aantreffen van archeologische sporen en/of vondsten beantwoord dienden te worden. 
Omdat er geen archeologische resten zijn aangetroffen zijn deze onderzoeksvragen niet van 
toepassing. 

  
 
 
 
 
 
                                                           
3 M.K. Dütting 2012/2013 PvE Houten-Tiellandt De Stenen Poort (rijksmonument, bevoegd gezag 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en PvE Houten-Tiellandt. Sportvelden-De Stenen Poort (bevoegd 
gezag Gemeente Houten). 



3 Resultaten archeologische begeleiding 
 
De archeologische begeleiding is uitgevoerd conform het PvE. De werkzaamheden vonden plaats 
tussen 17 december 2012 en 18 maart 2013. De begeleiding heeft binnen deze periode 24 
dagen in beslag genomen. In deze periode zijn de fundering van het clubhuis en de kleedkamers 
gesloopt, de bestrating en lichtmasten verwijderd en van de sportvelden zijn de 
kunstgrasmatten en de onderliggende sporttechnische laag verwijderd. 
 
De slopers van André Winkel zijn op 17 december begonnen met de bovengrondse sloop van de 
kleedkamers. Het clubhuis was in een eerder stadium al gesloopt wegens vandalisme/ 
brandgevaar in afstemming met de RCE, maar de funderingen lagen er nog. De sloop van de 
kleedkamers heeft drie dagen geduurd. Daarna is met de sloop van de fundering van zowel het 
clubhuis als de kleedkamers gestart. Uit de tekeningen bleek dat het kleedkamergebouw 
gefundeerd was op betonnen balken die op hun beurt vastzaten aan heipalen. Tussen de 
betonnen balken bevond zich een kruipruimte. De heipalen zijn van de funderingsbalken los 
‘geprikt’ met behulp van een pneumatische boor. Eerst is de vloer deels verwijderd en 
vervolgens een stuk los geprikt. Daarna zijn de los geprikte funderingsbalken verwijderd. Op 
deze manier is de gehele fundering verwijderd. Het clubhuis was ook gefundeerd op palen,  
maar er bevond zich geen kruipruimte onder het gebouw. Dit betekende dat het clubhuis geen 
betonnen funderingsbalken had waardoor de hele vloer kapot geprikt moest worden om de 
vloer te kunnen verwijderen. De heipalen onder de kleedkamers en het clubhuis zijn niet 
verwijderd zoals beschreven in het PvE.4

 
 

Na verwijdering van de funderingen van clubhuis en kleedkamers  werd een laag opgebracht wit 
zand zichtbaar (figuur 2). De funderingen bleken niet dieper dan deze laag te gaan. De laag is 
daarom niet verwijderd en het archeologische niveau is hier niet verstoord. Om zeker te zijn dat 
in of direct onder deze laag geen vondsten aanwezig waren is het vlak afgelopen met een 
metaaldetector.  Uiteindelijk heeft  dit geen vondstmateriaal opgeleverd.  
 

                                                           
4 M.K. Dütting 2012/2013 PvE Houten-Tiellandt De Stenen Poort. 
 



 
 
Figuur 2 Opgebracht zand onder de fundering van de kleedkamers. 
 
Het tweede deel van de begeleiding betrof het verwijderen van de grasmat op de sportvelden. 
Het gras is in repen van ca. 2 m breed opgerold met behulp van een kleine loader met hulpstuk. 
Onder het kunstgras bevond zich een doek die ook met behulp van een shovel bijeen geveegd is. 
Hieronder lag de stabilisatielaag bestaande uit slakken, ook wel de sporttechnische laag 
genoemd. Deze laag is afgegraven. Bij het westelijke sportveld bestond de sporttechnische laag 
niet uit slakken, maar uit zand. Hier is daarom de bovenste 10 cm van het zand afgegraven. De 
werkzaamheden reikten niet dieper dan 10 cm in het zand. De shovel zorgde nauwelijks voor 
insporing. Omdat zich onder de sportvelden een ophogingspakket met een dikte van circa 1 m 
bevond, is het vlak niet onderzocht met behulp van een metaaldetector. 
 
Tijdens het verwijderen van de sporttechnische laag  van de sportvelden zijn ook de rondom de 
velden aanwezige lichtmasten verwijderd. Hiervoor werd maximaal een meter rond de palen 
ontgraven tot op een diepte van ca. 50 cm om zo de horizontale platen waarin de palen 
verankerd staan bloot te leggen. Hoewel de graafwerkzaamheden hierbij dus feitelijk dieper 
gingen dan toegestaan is het archeologisch monument nergens geroerd. De palen zelf stonden 
nog ca. 1,5 m diep in de grond. Daar zal dus een kleine verstoring zijn achtergebleven met een 
diameter van ca. 30 cm. De ontgravingen zijn na het verwijderen van de palen meteen weer 
dicht gemaakt (figuur 3). 
 
De tegels van de bestrating tenslotte zijn met een open bak door een machine opgepakt waarbij 
de onderliggende zandlaag nauwelijks geroerd is.  
 



Voor de afvoer van de stabilisatielaag, het zand en de tegels zijn kiepwagens ingezet. Aangezien 
de kiepwagen over de sportvelden moesten rijden zijn ter voorkoming van insporing rijplaten 
neergelegd op de rijpaden.  
 

 
 
Figuur 3 Locatie van verwijderde lichtmast. 



4 Conclusie 
 
De begeleiding is volgens de vergunningsvoorwaarden uitgevoerd. De werkzaamheden reikten 
niet dieper dan de aangebrachte ophogingslaag ter bescherming van het monument.  
 
De sloop van de vloeren en funderingen heeft geen nieuwe verstoring van het bodemarchief 
opgeleverd. Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden ter verwijdering van de hockeyvelden (tot 
maximaal 10 cm – mv) en de lichtmasten rondom de sportvelden.  Met behulp van rijplaten is 
insporing voorkomen. 
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