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Samenvatting 
Tussen 7 februari en 12 maart 2013 heeft Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) een 
archeologische begeleiding met beperkte verstoring (AB-bv) uitgevoerd op de locatie Houten – 
“De Brede School”. De locatie ligt op een beschermd rijksmonument aangemerkt als terrein van 
zeer hoge archeologische waarde. Aan de uitvoering van de voorgenomen 
funderingswerkzaamheden waren vergunningsvoorschriften verbonden. Doel van de 
begeleiding was er op toe te zien dat de graafwerkzaamheden volgens de in de vergunning 
gestelde voorwaarden verliepen en deze werden uitgevoerd conform de bij de 
vergunningsaanvraag meegeleverde bouwtekeningen. De begeleiding heeft 15 dagen geduurd. 
Daarbij zijn de aanleg van een drietal werkwegen, het plaatsen van een ketenpark, het uitgraven 
van de bouwput en de aanleg van enkele rioolsleuven begeleid. De graafwerkzaamheden 
hebben zich beperkt tot het ophogingspakket waarmee het monument is afgedekt en de top van 
de hieronder liggende oude bouwvoor. Het monument is niet geraakt, er zijn geen sporen of 
vondsten aangetroffen. De werkzaamheden zijn volgens de vergunningsvoorschriften 
uitgevoerd. 
  
 



1 Inleiding 
Binnenkort zal de gemeente Houten starten met de bouw van een permanent schoolgebouw 
voor De Brede School in het plangebied Hofstad IVb te Houten. Voorafgaand aan de 
daadwerkelijke bouw worden funderingswerkzaamheden uitgevoerd. Aangezien de locatie zich 
op een rijksmonument bevindt (terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd), heeft 
de gemeente voor het uitvoeren van deze werkzaamheden (uitgraven funderingssleuven en het 
zetten van heipalen) een monumentvergunning aangevraagd bij de bevoegde overheid, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aan de vergunning zijn een aantal voorwaarden 
verbonden. Direct van belang voor de uitvoering was dat de werkzaamheden archeologisch 
begeleid zouden worden en dat de werkzaamheden uitgevoerd zouden worden volgens de bij 
de vergunningsaanvraag meegeleverde bouwtekeningen.  
Kort voor aanvang van de werkzaamheden bleek dat de uitvoerder geen funderingssleuven zou 
graven, maar een complete bouwput aan zou leggen waar de funderingen in gelegd zouden 
worden. Voor de begeleiding had deze verandering van de bouwplannen geen gevolgen. 
Met uitzondering van de heipalen zullen de werkzaamheden niet doordringen tot in de 
archeologische lagen. Wat betreft het archeologisch onderzoek kon daarom worden volstaan 
met een archeologische begeleiding met beperkte verstoring (AB-bv) zoals omschreven in de 
KNA versie 3.2. 
 
Soort onderzoek: Archeologische begeleiding met beperkte verstoring (AB-bv) 
Projectnaam: AB Houten – Fundering “De Brede School” 
Archolprojectcode: 1399 
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv 
Periode van uitvoering veldwerk: Februari - maart 2013  
Periode van uitvoering uitwerking: Maart 2013 
Provincie: Utrecht 
Gemeente: Houten 
Plaats: Houten 
Toponiem: De Brede School 

 
Coördinaten gebied: 141531/ 446902 
  
Opdrachtgever: Dhr B. Peters, Gemeente Houten 
Bevoegd gezag: Drs. M.J.C.A. Schreurs (RCE) 
  
ARCHIS-monumentnummer                       3521 
ARCHIS-onderzoeksmelding 5542 
 
Tabel 1 Administratieve gegevens. 
 
 



2 Doelstelling en methodiek 
Ter bescherming  van het monument is de vindplaats afgedekt met een pakket grond met een 
dikte van circa 1 m. Daaronder bevindt zich een 25 tot 50 cm dikke bouwvoor. Uitgangspunt bij 
de archeologische begeleiding was dat het archeologisch niveau niet verstoord zou worden.  
 
De archeologische begeleiding omvatte de volgende punten: 

• Toezicht houden op de inrichting van de bouwplaats. Bij de inrichting mochten geen 
diepte grondverstoringen plaatsvinden.  

• Toezicht houden op het uitgraven van de funderingssleuven. Hierbij mocht het 
ophogingspakket niet doorsneden worden. 

• Toezicht houden op de plaatsing van de heipalen. De locaties van de heipalen zijn 
voorafgaand aan het heien uitgezet met piketten. De archeoloog heeft gecontroleerd of 
dit conform het heipalenplan gebeurde. 

• Toezicht houden op de voorkoming van insporing van de (hei)machines. Ter voorkoming 
van insporing en zetting van de ondergrond is de bouwplaats tijdens de 
funderingswerkzaamheden belegd met rijplaten. De archeoloog heeft gecontroleerd of 
de maatregelen ter voorkoming van insporing voldoende waren. 

 

 
Figuur 1 Locatie bouwvlak De Brede School 
 



3 Resultaten archeologische begeleiding 
De archeologische begeleiding is uitgevoerd volgens de richtlijnen in het PvE.1

 
  

De archeologische begeleiding is verricht door C. van de Linde, P. van de Geer en J. van der Leije.  
De werkzaamheden vonden plaats tussen 7 februari en 12 maart 2013. De begeleiding heeft 
binnen deze periode 15 dagen in beslag genomen en had betrekking op de volgende 
werkzaamheden: 
 
7 & 8 februari – Twee rioolsleuven zijn uitgezet. Vervolgens is een begin gemaakt met het 
zoeken naar een bestaande rioolbuis om aansluiting te maken. De twee rioolsleuven zijn 
uitgegraven. In de ondergrond is over een afstand van circa 10 m net het begin van een bruine 
laag te zien met rottend gras, hier is net de top van de bouwvoor geraakt. Er zijn geen 
archeologische resten aangetroffen. De diepte van de sleuven ligt tussen 1,1 en 1,2 m – MV. 
 
11 t/m 13 februari – Er zijn drie werkwegen aangelegd. De eerste weg ligt aan de zuidzijde van 
de bouwput, aansluitend op de rioolsleuf. De uitgegraven put is ca 50x7 m. De tweede werkweg 
wordt vanuit de bouwput in oostelijke richting gegraven, deze meet ca 50 x 8 m. De derde 
werkweg bevind zich ten westen van de bouwput en meet ca 30 x 7 m. Deze vormt een noord-
zuid verbinding tussen de eerste twee werkwegen. In het midden is een breder blak van ca 12 m 
uitgegraven. Alle wegen zijn circa 50 cm in het ophogingspakket uitgegraven. De wegen worden 
opgevuld met puingruis.  
Verder is het ketenpark ingericht. De puinweg tussen parkeerterrein en de zuidelijke strook 
waar het ketenpark zich bevindt is belegd met rijplaten. 
 
14 t/m 20 februari – In anderhalve week tijd is de bouwput uitgegraven tot een diepte van 2,65 
m + NAP, circa 50 cm in het ophogingsdek. Het vlak is waterpas op diepte uitgegraven en 
zodoende overal even diep. Alleen aan de oostzijde van de bouwput is waarschijnlijk de top van 
de oude bouwvoor onder het ophogingsdek aangesneden. De grond is hier wat homogener en 
donkergrijs van kleur. Door het ophogingsdek is de ondergrond deels verstikt. Verder is de 
onderkant van het ophogingspakket nergens in de bouwput bereikt. In het ophogingspakket zijn 
hier en daar recente indicatoren als bouwpuin en plastic waargenomen. 
De uitgegraven put is opgevuld met een 10 – 15 cm dikke laag lichtgrijs zuiver zand als 
ondergrens voor de te plaatsen funderingsbalken. Dit is gebeurd met behulp van een 
minirupskraan.  
 
21 februari – Het uitgraven en opvullen van de bouwput wordt afgerond.  
Een landmeter is begonnen met het uitzetten van de heipalen. De NAP hoogte van de top van 
het opgebrachte zand ligt op ca 2,75m +NAP. De bodem van de bouwput ligt daarmee op ca 
2,65 m +NAP. Dit komt overeen met de afgesproken absolute diepte. Namens de gemeente is 
iemand langsgekomen om het uitgezette heiplan te controleren. Het heiplan is conform het 
vooraf opgestelde heiplan uitgezet. 
Aan het eind van de middag zijn nog kleine graafwerken verricht aan de zuidelijke puinweg. 
Deze waren echter niet dieper dan ca 50cm onder het huidig maaiveld. 
 

                                                           
1 Meurkens, L. 2012: Programma van Eisen Archeologische begeleiding met beperkte verstoring (AB-bv) 
Houten – Fundering “De Brede School”, Leiden (Archol PvE 38). 



5 & 8 maart – Tweemaal is een kort bezoek aan de bouwplaats gebracht om de 
heiwerkzaamheden te controleren. Zoals afgesproken stond de heimachine op draglines. Van 
insporing is nauwelijks sprake en de ondergrond is niet verstoord (vanzelfsprekend met 
uitzondering van de locaties waar de heipalen de grond in zijn geslagen). 
 
12 maart - Vandaag zijn enkele rioolsleuven gegraven. Deze sleuven zijn circa 20-30 cm diep. De 
graafwerkzaamheden vinden plaats in de ophogingslaag.  
 
 
4 Conclusie 
De begeleiding is volgens de vergunningsvoorschriften uitgevoerd. De meeste werkzaamheden 
reikten niet dieper dan de aangebrachte ophogingslaag ter bescherming van het monument. Op 
enkele locaties is de top van de onderliggende oude bouwvoor geraakt. Het onderliggend 
rijksmonument is, buiten de locaties van de heipalen niet geraakt. Er is niet afgeweken van het 
vooraf opgestelde heipalenplan. 
Archeologische vondsten of sporen zijn tijdens de begeleiding niet aangetroffen.  
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