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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Debuco Advies B.V. heeft Archol een QuickScan uitgevoerd naar de 

wegreconstructie N224, te Renswoude (Figuur 1.1). Aanleiding voor de QuickScan 

is de geplande ruimtelijke herontwikkeling in Buffer Zuid. Het plangebied valt 

binnen het beleidsplan archeologie van de gemeente Renswoude en heeft meerdere 

archeologische bestemmingen. Te weten: Archeologisch Waardevol Gebied, categorie 

2 en 3 en Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied, categorie 1, 2 en 3. Voor deze 

categorieën gelden verschillende vrijstellingsgrenzen.

Een QuickScan is een beperkt bureauonderzoek en heeft tot doel om in een vroeg 

stadium van de ontwikkeling een inschatting te geven of, in hoeverre en op welke 

manier archeologisch onderzoek noodzakelijk zal zijn alvorens bouwwerkzaamheden 

plaats gaan vinden. In de QuickScan wordt globaal de archeologische verwachting van 

het plangebied aangegeven en wordt een advies inzake de invulling van het archeo-
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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logietraject gegeven. Op basis van dit advies en de verzamelde gegevens beslist het 

bevoegd gezag (de gemeente Renswoude) naar eigen inzicht of en in welke vorm ver-

volgonderzoek noodzakelijk is. Het is mogelijk dat het besluit van de gemeente afwijkt 

van het advies.

Deze QuickScan betreft een risicoanalyse archeologie en kan niet beschouwd worden 

als een onderdeel van een formeel inventariserend archeologisch veldonderzoek.

1.2 Plangebied en huidig gebruik

Het plangebied omvat het tracé van de N224 (Figuur 1.1) wat overeenkomt met het 

onderzoeksgebied. Het plangebied strekt zich uit van de gemeentegrens in het westen 

tot de gemeentegrens in het oosten waarbij de dorpskern van Renswoude doorsneden 

wordt. Binnen het plangebied valt de rijbaan van de N224 evenals de naastgelegen 

fietspaden binnen de bebouwde kom. Verstoringen binnen het plangebied zijn te 

verwachten onder de rijbanen en onder de fietspaden. Onder de huidige fietspaden zijn 

tevens kabels en rioleringen aanwezig. 

1.3 Toekomstig gebruik

De geplande bodemingrepen bestaan uit het vernieuwen van de verharding van de 

rijbanen van de N224. Daarnaast zullen de fietspaden herstraat worden. Mogelijk 

wordt de bestrating van de fietspaden vervangen door een asfalt verharding. Indien 

dit het geval is zullen de kabel en leidingen verlegd worden en zal hiervoor een nieuw 

tracé uitgegraven worden. Indien dit niet het geval is zal er onderhoud plaats vinden 

binnen het huidige riolering tracé. Ter hoogte van de noordzijde van de N224 tussen de 

Ubbeschoterweg en de rotonde met de Veenweg bestaat de mogelijkheid dat hier een 

fietspad in twee richtingen gerealiseerd wordt. Verder zal de fietsparkeercapaciteit bij 

de haltes ‘Barneveldsestraat’ en ‘Kerkstraat’ vergroot worden. 

1.4 Relevante beleidskaders

In 2010 hebben de gemeenten Renswoude en Woudenberg een gemeentelijke 

beleidskaart opgesteld.1 Deze kaart is opgesteld op basis van de Archeologische 

Monumenten Kaart (AMK), het ARCHeolohisch Informatie Systeem (ARCHIS), de 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Utrecht, de Indicatieve kaart 

van Archeologische Waarden (IKAW), uitgevoerde archeologische onderzoeken (in 

het kader van de AMZ), informatie van het meldpunt archeologie provincie Utrecht 

en op basis van kennis van amateurarcheologen. Op de kaart is aangegeven wat de 

archeologische verwachting is binnen de gemeentelijke grenzen. Op basis van de 

archeologische verwachting gelden er bestemmingsplanmaatregelen. De gebieden zijn 

opgedeeld in gebieden met vastgestelde archeologische waarden (AWG) en gebieden 

met een archeologische verwachting (AWV). De gebieden zijn verder onderverdeeld 

in verschillende categorieën met elk hun vrijstellingsgrenzen zoals deze door de 

gemeente zijn vastgesteld.2 De voor onderhavig plangebied relevante categorieën 

worden besproken in paragraaf 2.3.1.

 

1  Boshoven et. al. 2010.
2  Boshoven et. al. 2010, 66-67.
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Quickscan

2.1 Inleiding en methodiek

De in 2010 door de gemeente Renswoude opgestelde verwachtings- en beleidskaart 

vormt de basis van de hier gepresenteerde QuickScan. Daarnaast is aanvullende 

onderzoek gedaan door het raadplegen van historisch kaartmateriaal. Tevens 

is het archeologisch informatiesysteem (Archis) geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te 

brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van het samenstellen van de 

beleidskaart nog niet bekend waren. 

2.2 Landschappelijk kader3

Nagenoeg het gehele gebied van de gemeente Renswoude hoort bij het dekzand-

landschap van de Gelderse Vallei. Binnen het plangebied is sprake van (delen van) 

een laaggelegen dekzandlanschap in de vorm van welvingen/uitlopers (ELwe) en 

(delen van) een hooggelegen dekzandlanschap in de vorm van hoge dekzandkoppen 

(EHhk). Daarnaast is er ook sprake van een beekdal/dalvormige laagte (ELbk) rond de 

Lunterse Beek. Hieronder zullen de landschappelijke kenmerken van de voorkomende 

landschappen besproken worden (Figuur 2.1).

Laaggelegen dekzandlandschap
Dekzandwelvingen (code ELwe) vormen de overgangsgebieden tussen de hoger 

gelegen dekzandruggen en -koppen en lagergelegen dekzandvlakten en -laagten. 

Het gaat meestal om relatief uitgestrekte en homogene, zwak golvende gebieden, 

opgebouwd uit Jong Dekzand. Vanwege hun gevarieerde ligging en goede 

bewoonbaarheid zijn vooral de hogere dekzandruggen en -koppen, maar ook de lagere 

dekzandwelvingen reeds vanaf het Laat Paleolithicum als woonplaats, begraafplaats 

en/of akkerland gekozen. Voor landbouwactiviteiten is een minimaal areaal geschikte 

landbouwgrond noodzakelijk dat groter is dan veel kleine dekzandruggen of -koppen. 

Het merendeel van deze gebieden bestaat uit voormalige veldgronden, dat wil 

zeggen voormalige heidevelden en broekgebieden, die in de 19e en 20e eeuw zijn 

ontgonnen. In bodemkundig opzicht betreft het gebieden die zich kenmerken 

door de aanwezigheid van met name veldpodzolgronden met een relatief hoge 

grondwaterstand. Binnen zones met dekzandwelvingen moet rekening worden 

gehouden met het lokaal voorkomen van kleine en hogere opduikingen. De morfologie 

van het plangebied wordt met name vertegenwoordigd door dekzandwelvingen.

Hooggelegen dekzandlandschap
Op de bodemkaart is binnen de landschappelijke eenheid van dekzandruggen en 

-koppen (code EHhk) onderscheid gemaakt tussen relatief hoge dekzandruggen en 

-koppen, dekzandruggen en -koppen met plaggendek en dekzandruggen en -koppen 

zonder plaggendek. Het betreft de voor de archeologie belangrijkste landschap-

pelijke eenheid binnen het dekzandlandschap. Het gaat om gebieden waarbinnen 

sinds het Laat Glaciaal herhaaldelijk bewoning heeft plaatsgevonden. Hierdoor is 

deze landschappelijke eenheid rijk aan archeologische resten. Bij de verspreiding van 

dekzandruggen en -koppen binnen de Gelderse Vallei gaat het hoofdzakelijk om hoog 

3  Deze paragraaf is met kleine wijzigingen overgenomen uit Boshoven et. al. 2010.
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Figuur 2.1 
Morfogenetische kaart van de gemeente Renswoude. Het plangebied (blauw) doorkruist de volgende landschappelijke eenheden: welvingen 
(mosterdgeel), dekzandruggen en -koppen (bruin) en het beekdal van de Lunterense beek (paars) (naar: Boshoven et. al. 2010).
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opgestoven ruggen en koppen van jong dekzand uit het Laat Glaciaal. Ze verheffen 

zich over het algemeen één tot enkele meters boven hun omgeving. Vanwege hun 

hoge ligging en zandige bodemgesteldheid zijn ze goed ontwaterd (over het algemeen 

grondwatertrap VI en VII). Bodemkundig gezien kenmerken ze zich door hoge 

enkeerdgronden, veldpodzolen en laarpodzolen (veldpodzolen met cultuurdek). Over 

het algemeen is sprake van langgerekte, west-oost georienteerde (paraboolvormige) 

ruggen die in veel gevallen grenzen aan dalvormige laagten. De basis van dit patroon 

van ruggen en dalen ligt in het Laat Weichselien, waarbij door uitstuiving van de 

dalen in aangrenzende zones zandruggen worden opgestoven. In het Holoceen wordt 

de morfologie van de ruggen en dalen door de eroderende werking van beken nog 

enigszins gewijzigd. Vanwege hun goede ontwatering en ligging langs beekdalen/

depressies zijn in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd op veel dekzandruggen en -koppen 

enkeerdgronden gevormd. Deze gronden worden in de regio aangeduid met de term 

es (elders ook wel met de term eng of enk). Het ontstaan van enkeerdgronden is in 

veel gevallen het resultaat van een eeuwenlange intensieve bemesting. Over het 

algemeen wordt aangenomen dat de mest voornamelijk bestond uit materiaal dat 

via het potstalsysteem werd verkregen. Dit materiaal kon bestaan uit een mengsel 

van stalmest, huisafval, bosstrooisel, heideplaggen en zand. Het resultaat is een soms 

meer dan één meter dikke humeuze bovenlaag. Binnen het plangebied zijn twee 

dekzandruggen en -koppen aanwezig. De eerste bevindt zich in het oostelijke deel van 

het plangebied. Het betreft een dekzandkop omgeven door een plaggendek. Op de 

dekzandkop zelf is geen plaggendek aanwezig. De tweede bevindt zich westelijk van 

de Lunterse Beek. 

Beekdal/dalvormige laagte
Binnen de dekzandvlakte zijn zones gekarteerd die onder natte tot zeer natte 

omstandigheden zijn gevormd. Nog lager liggen beekdalen (code ELbk) zoals die van 

de Lunterse beek. Deze bodems bestaan veelal uit venige of moerige gronden met 

een grondwatertrap II. Het beekdal van de Lunterse beek bevindt zich binnen het 

plangebied en is gelegen ten westen van de bewoningskern van Renswoude. 

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

Inleiding
Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart zijn de archeologische 

verwachtingen gespecificeerd. Binnen het plangebied zijn verschillende gebieden 

aanwezig die binnen verschillende categorieën vallen. Hieronder zullen de 

voorkomende categorieën toegelicht worden.

AWG-2: Terreinen met een bepaalde archeologische waarde (AMK-terreinen) 
inclusief attentiezone 

Binnen het plangebied bevindt zich één AMK-terrein, namelijk de historische kern van 

Renswoude. Uitgangspunt voor dit terrein is behoud in situ. Hierbij geldt een vrijstel-

lingsgrens van 0 m². Voor de omliggende attentiezone geldt een vrijstellingsgrens van 

100 m².4

4  De omvang van deze attentiezone is niet benoemd in het beleidsplan.
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AWG-3: De cultuurhistorische elementen met archeologische verwachting 
Binnen het plangebied zijn meerdere zones aangemerkt als cultuurhistorisch element 

met archeologische verwachting. Uitgangspunt voor dergelijke zones is een vrijstel-

lingsgrens van 100m2. De zones bestaan uit drie locaties van historische boerderijen/

bewoningslinten. Deze bevinden zich ten westen van de dorpskern van Renswoude. 

Daarnaast valt het landgoed van het kasteel Renswoude onder de zone AWG-3. Ook 

wordt op twee locaties de Grebbelinie doorsneden, namelijk in het zuidoostelijk deel 

van het plangebied en iets ten westen van de dorpskern van Renswoude. Als laatste 

doorsnijdt het plangebied een aantal wegen die ouder dan 1600 n. Chr. zijn. Eén weg 

wordt doorsneden in het oosten van het plangebied. Vanaf het landgoed van het 

kasteel Renswoude tot aan de gemeentelijke grens in het westen volgt de huidige weg 

het traject van een weg die ouder dan 1600 n. Chr. is.

AWV-1: Gebieden met een hoge archeologische verwachting
Beide hoger gelegen dekzandruggen en -koppen vallen onder gebieden met een 

hoge archeologische verwachting (zie paragraaf 2.4).  In gebieden met een hoge 

archeologische verwachting is de kans op het aantreffen van archeologische resten 

relatief groot. Als ondergrens voor archeologisch onderzoek geldt een oppervlakte van 

100 m².

AWV-2: Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting 
Voor het gebied tussen de oostelijk gelegen dekzandkop en het landgoed van 

het kasteel van Renswoude geldt een middelhoge verwachting. De kans op het 

aantreffen van archeologische resten in gebieden met een middelhoge archeologische 

verwachting wordt minder groot geacht als in zones met een hoge verwachting. Voor 

zones met een middelmatige verwachting geldt een ondergrens van 1000 m² voor 

archeologisch onderzoek. 

2.3.2 Archis gegevens 

In het verleden zijn in de omgeving van het plangebied verscheidene archeologische 

waarnemingen gedaan. Deze waarnemingen staan geregistreerd in ARCHIS. Hieronder 

zijn de waarnemingen uit de directe omgeving van het plangebied in tabelvorm 

weergegeven (Figuur 2.3). Deze waarnemingen staan ook op de verwachtingskaart. Er 

zijn sinds 2010 geen nieuwe meldingen bijgekomen in de buurt van het plangebied. 

ARCHIS-waarnemingsnummer: 45878

Toponiem: Kleine Beek RD-coörd. (X/Y): 166850 / 455125

Plaats: Renswoude ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Renswoude AMK-nr:

Verwerving: Niet archeologisch: graafwerk Overige codes:

Datum: 1923

Complex: Losse vondst(en)

Datering: Mesolithicum Laat Mesolithicum Laat

Complex: Losse vondst(en)

Datering: Mesolithicum Mesolithicum

Toelichting: 1 afslag
1 transversale spits

Literatuur: Onbekend, 1931. in: Tijdschrift KNAG, p. 664
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Figuur 2.2 
Archeologische waarden- en beleidskaart Gemeente Renswoude. Het plangebied (blauw) doorkruist zones met een middelhoge verwachting (licht 
geel), zones met een hoge verwachting (geel), zones met cultuurhistorische elementen (roze) en AMK terreinen (rood) (naar: Boshoven et. al. 2010).
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ARCHIS-waarnemingsnummer: 45879

Toponiem: Emminkhuizerlaan RD-coörd. (X/Y): 165250 / 452150

Plaats: Renswoude ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Renswoude AMK-nr:

Verwerving: Niet archeologisch: graafwerk Overige codes:

Datum: 1925

Complex: Basiskamp/ -nederzetting

Datering: Mesolithicum Neolithicum

Toelichting: Vuursteen afslag en schrabber

Literatuur: Onbekend, 1931. in: Tijdschrift KNAG, p. 664

ARCHIS-waarnemingsnummer: 48640

Toponiem: Voormalig AMK-terrein RD-coörd. (X/Y): 166000 / 454580

Plaats: Renswoude ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Renswoude AMK-nr:

Verwerving: Archeologsich: (veld)kartering Overige codes:

Datum: 01-01-1996

Complex: Basiskamp/ -nederzetting

Datering: Mesolithicum Mesolithicum

Toelichting: 2 vuurstenen afslagen aangetroffen onder plaggendek

Literatuur: Visscher, H.C.J., 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de Provincie Utrecht: 
inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische 
waarde. RAAP-rapport 117. Utrecht /Amsterdam

ARCHIS-waarnemingsnummer: 128129

Toponiem: Grote Abbelaar RD-coörd. (X/Y): 166100 / 454700

Plaats: Renswoude ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Renswoude AMK-nr:

Verwerving: Archeologisch: booronderzoek Overige codes:

Datum: 01-01-1996

Complex: Onbekend

Datering: Neolithicum Bronstijd

Toelichting:

Literatuur: Visscher, H.C.J., 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de Provincie Utrecht: 
inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische 
waarde. RAAP-rapport 117. Utrecht /Amsterdam

ARCHIS-waarnemingsnummer: 128130

Toponiem: RD-coörd. (X/Y): 166500 / 454900

Plaats: Renswoude ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Renswoude AMK-nr:

Verwerving: Archeologisch: booronderzoek Overige codes:

Datum: 01-01-1996

Complex: Onbekend

Datering: Neolithicum Bronstijd

Toelichting:

Literatuur: Visscher, H.C.J., 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de Provincie Utrecht: 
inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische 
waarde. RAAP-rapport 117. Utrecht /Amsterdam

ARCHIS-waarnemingsnummer: 128131

Toponiem: Ubbeschoten RD-coörd. (X/Y): 166400 / 454500

Plaats: Renswoude ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Renswoude AMK-nr:

Verwerving: Archeologisch: booronderzoek Overige codes:

Datum: 01-01-1996

Complex: Onbekend

Datering: Neolithicum Bronstijd

Complex: Onbekend

Datering: Middeleeuwen Laat A Middeleeuwen Laat A

Toelichting:

Literatuur: Visscher, H.C.J., 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de Provincie Utrecht: 
inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische 
waarde. RAAP-rapport 117. Utrecht /Amsterdam
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ARCHIS-waarnemingsnummer: 408268

Toponiem: Klein Wolfswinkel RD-coörd. (X/Y): 164400 / 453863

Plaats: Renswoude ARCHIS-ozkmgsnr: 13282

Gemeente: Renswoude AMK-nr:

Verwerving: Archeologisch: (veld)kartering Overige codes:

Datum: 01-07-2005

Complex: Onbekend

Datering: Middeleeuwen Vroeg C - Middeleeuwen Laat B

Complex: Onbekend

Datering: Nieuwe Tijd B - Nieuwe Tijd C

Toelichting: Middeleeuwen: 8 fragmenten kogelpotten Nieuwe Tijd: munitie fragmenten, 1 koperen munt 
ca. 1730 enkele metaal vondsten: verzilverde vingerhoed, bronzen deksel

Literatuur: Marinelli, M.G. en D. la Fèber, 2005. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek ter 
plaatse van Klein Wolfswinkel te Renswoude. Oranjewoudrapport 2005/56

Uit de ARCHIS-meldingen komt naar voren dat er in de directe omgeving van 

het plangebied met name sprake is van losse vondsten uit het mesolithicum en 

neolithicum. Daarnaast is er op de dekzandrug ten westen van de Lunterense beek 

een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een (veld)kartering. Dit heeft 

vondsten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd opgeleverd. Waarschijnlijk gaat het om 

afval dat met bemesting op akkers is terechtgekomen. 

2.3.3 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Het plangebied doorkruist één archeologisch monument (12251). Daarnaast ligt er ook 

een monument in de nabijheid van het plangebied (509374) (Figuur 2.3).

Monumentgegevens Locatie

Monumentnummer: 509374 Provincie: Utrecht

Monumentnaam: Kasteel Renswoude Gemeente: Renswoude

Complexnummer: 509375 – Renswoude Woonplaats: Renswoude

Status: Rijksmonument X-Y coördinaat 165792 - 453602

Inschrijving register: 14 juni 2004

Kadaster deel/nr: 13150/143

Internationaal Kenteken: Ja

Monumentgegevens

Monumentnummer: 12251

Toponiem: Centrum

Waarde Hoge archeologische waarde

Complextype(s) en datering(en): Bewoning (inclusief verdediging) (Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd)

Beschrijving: Terrein met sporen van bewoning. Het betreft de dorpskern van 
Renswoude. De huidige aanleg dateert uit de 17de eeuw en is gere-
lateerd aan de verbouwing van huis “Renswoude” tot een landhuis. 
Aangezien huis “Renswoude” een Middeleeuwse voorganger heeft zal het 
dorp ook uit de Middeleeuwen kunnen dateren. Renswoude ligt op een 
dekzandrug. Beschermd dorpsgezicht.

2.3.4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een middelhoge trefkans op 

archeologische waarden. De IKAW is een landsdekkende kaart met een vlakdekkende 

classificatie van de trefkans op archeologische resten. Als bronmateriaal voor de kaart 

worden voor de Gelderse Vallei de Archis-gegevens en de digitale Bodemkaart van 

Nederland schaal 1:50.000 genoemd.5 De kaart is op gemaakt basis van een rastergrid 

met eenheden van 50 bij 50 meter. Door de grootschaligheid is de kaart minder 

geschikt dan de gedetailleerdere gemeentelijke verwachting en kan naar eigen zeggen 

ook slechts als richtinggevend worden gebruikt.6 De IKAW is voor deze Quickscan dus 

verder niet relevant.

5  Deeben 2009, 11.
6  Deeben 2009, 5.
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Figuur 2.3 
Samengestelde archeologische verwachtingskaart met ARCHIS-meldingen en AMK-terreinen. Het plangebied (blauw) doorkruist de volgende land-
schappelijke eenheden: welvingen (gebroken wit), dekzandruggen en -kopjes (oranje), beekdalen (paars). De volgende archeologische eenheden 
worden door het plangebied doorkruist: Elementen van de Grebbelinie (rood geblokt), historische boerderijlocaties (paars omcirkeld), landgoederen 
(groen geblokt) en een AMK-terrein (blauw omlijnd) (naar: Boshoven et. al. 2010).
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2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Uit de topografische militaire kaart blijkt dat de weg waar nu de N224 ligt al 

aanwezig is in 1850. Langs deze weg, de Dorpstraat, is er lange tijd sprake van een 

bewoningslint. Pas na 1950 vindt er bevolkingsgroei plaats in de gemeente, iets dat 

met name samenhangt met de realisatie van nieuwe woonwijken rond de Dorpstraat. 

2.4 Archeologische verwachting

Voor het plangebied geldt een archeologische verwachting. Hieronder zal per 

landschappelijk kenmerk de bijbehorende archeologische verwachting geschetst 

worden. Daarnaast is er binnen het plangebied sprake van een AMK-terrein en cul-

tuurhistorische elementen met een archeologisch verwachting. Deze zullen apart 

toegelicht worden.

Laaggelegen dekzandlandschap
Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart is aan deze gebieden een 

middelhoge archeologische verwachting toegekend. Te verwachten zijn archeologische 

resten uit het mesolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Archeologische resten zijn 

over het algemeen direct onder de bouwvoor te verwachten, tenzij er sprake is 

van een plaggendek. De kans op de aanwezigheid van archeologische resten het 

grootst op de hoogste delen van dekzandwelvingen en langs de randen van hoge 

dekzandruggen. Binnen het plangebied is sprake van een laaggelegen dekzandland-

schap ten zuidoosten van kasteel Renswoude dat richting het zuidoosten over gaat 

in een dekzandrug/ -kop. Met name op deze overgang is er kans op de aanwezigheid 

van mesolithische kampementen. Daarnaast is er rond de dekzandrug/ -kop sprake 

van een esdek. Hiervoor geldt een hoge archeologische verwachting voor zowel de 

periode jager-verzamelaars, de landbouwers en voor de Middeleeuwen/Nieuwe tijd. 

Vindplaatsen kunnen variëren van jachtkampementjes tot grotere nederzettingen. 

Archeologische resten kunnen zich bevinden in de basis van het plaggendek en in de 

top van de onderliggende bodem. Bovendien zijn archeologische resten veelal goed 

geconserveerd doordat het plaggendek als het ware als een beschermende deken 

eventuele archeologische resten afdekt.

Hooggelegen dekzandlandschap
Dekzandkoppen of -ruggen hebben een hoge archeologische verwachting op 

de gemeentelijke verwachtingskaart. Te verwachten zijn resten uit vrijwel alle 

archeologische perioden, van het laat paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen. 

Archeologische resten zijn over het algemeen direct onder de bouwvoor te 

verwachten, tenzij er sprake is van een plaggendek. In het zuidoosten van het 

plangebied is een dekzandkop/ -rug aanwezig. Deze wordt omgeven door een 

plaggendek dat deels aanwezig is op de dekzandrug en deels op de naastgelegen dek-

zandwelvingen. 

Een tweede dekzandrug bevindt zich direct ten westen van de Lunterense beek. Ook 

hier geldt een hoge archeologische verwachting. Echter, binnen het plangebied is hier 

sprake van een cultuurhistorisch element met een archeologische verwachting. Te 

weten een weg die dateert voor 1600 n. Chr. 

Beekdal/dalvormige laagte
Beekdalen en dalvormige laagtes hebben een lage verwachting op de gemeentelijke 

verwachtingskaart. De kans op archeologische resten wordt zeer gering geacht. 
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Figuur 2.4 
Het plangebied (blauw) geprojecteerd op de Topografische Militaire Kaart van 1850 (boven) en het Bonneblad (onder).



Quickscan Renswoude n224    17

Echter, voor de lage delen geldt dat ook hier incidenteel archeologische resten 

aangetroffen kunnen worden. Gedacht moet worden aan (rituele) deposities, bruggen, 

kades, resten die samenhangen met jacht en visvangst, afvaldumps en resten die 

samenhangen met transsport over water (boot/kano, aanlegsteiger). De conservering 

in de natte delen is vaak zeer goed, dit geldt ook voor macrobotanische resten (pollen/

zaden).  Archeologische resten zijn over het algemeen direct onder de bouwvoor te 

verwachten. Hoewel het plangebied de laagte van de Lunterense beek doorkruist is 

er binnen het plangebied sprake van cultuurhistorische elementen in de vorm van een 

weg die dateerd voor 1600 n. Chr. en een historische boerderij.

Cultuurhistorische elementen met een archeologische verwachting
Voor het overgrote deel van het plangebied geldt dat er sprake is van cultuurhis-

torische elementen met een archeologische verwachting. Hiervoor geldt dat er 

bij verstoringen met een diepte dieper dan 30 cm -Mv en een oppervlakte groter 

dan 100m2 archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Over het algemeen geldt dat 

archeologische resten zich direct onder de bouwvoor bevinden. In het zuidoosten 

van het plangebied wordt zowel een weg doorsneden die dateert voor 1600 n. 

Chr. Ten westen van de dorpskern van Renswoude volgt de N224 het tracé van 

een weg die dateert voor 1600 n. Chr. Daarnaast wordt de Grebbelinie op twee 

plekken doorkruist door het plangebied. In het zuidoosten van het plangebied en 

ten westen van Renswoude. De meeste werken, linies en kaden zijn tot op de dag 

van vandaag nog aanwezig in het landschap. In de bodem kunnen archeologische 

resten worden verwacht die meer inzicht geven in de opbouw en faseringen van de 

verschillende werken. Ter plaatse van de elementen en zones die betrekking hebben 

op de Tweede Wereldoorlog kunnen allerhande archeologische resten in de vorm van 

militaria worden verwacht. Het kan gaan om structuren als kazematten (de meeste 

nog aanwezig in het landschap), loopgraven en verdedigingswerken, maar ook 

om persoonlijke uitrusting van soldaten en dergelijke. Ten westen van Renswoude 

worden drie historische boerderijplaatsen doorsneden. Ter plaatse kunnen resten 

van (voorgangers van) huisplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in de 

bodem aanwezig zijn. In de bodem kunnen archeologische resten in de vorm van 

huisplaatsen met bijgebouwen en erven worden verwacht, maar ook verkavelings-

sloten en losse elementen als waterputten e.d. Ter hoogte van kasteel Renswoude 

doorsnijdt het plangebied het landgoed dat behoort tot het kasteel. Ter plaatse kunnen 

archeologische resten verwacht worden die behoren tot dit landgoed.

AMK-terrein
De oude dorpskern van Renswoude staat geregistreerd als AMK-terrein. Dit houdt 

in dat er bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -Mv (huidige verstoringsdiepte) 

archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Binnen deze zone kunnen archeologische 

resten veracht worden die samenhangen met de ontstaansgeschiedenis van 

Renswoude.

2.5 Consequenties toekomstig gebruik

Gezien de aard van de voorgenomen werkzaamheden zal er voornamelijk gewerkt 

worden in reeds geroerde grond of is sprake van oppervlakige verstoring: het gaat om 

de volgende ingrepen:

· Vervanging van de asfaltverhardingen van de n-weg

· Herstraten fietspad

· Toevoegen van fietsparkeercapaciteit bij de bushaltes ‘Barneveldsestraat’ en 

‘Kerkstraat’ 
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Figuur 2.5 
Zones van mogelijk verstorende werkzaamheden (blauw).
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Bij deze werkzaamheden is er geen sprake van mogelijke verstoring van eventueel 

aanwezige archeologische waarden. 

Er is slechts in twee gevallen sprake van mogelijke verstoring van archeologische 

waarden (Figuur 2.5).

De eerste is het eventueel verleggen van riolering binnen de bebouwde kom van 

Renswoude. Hierbij zal de bodem geroerd worden binnen het AMK-terrein en ter 

hoogte van het landgoed van het kasteel Renswoude. De tweede is de aanleg van een 

nieuw fietspad tussen de Ubbeschoterweg en de rotonde met de Veenweg. Ook deze 

ingreep staat nog niet vast, maar indien dit fietspad aangelegd wordt zal de grond 

binnen het landgoed behorend tot kasteel Renswoude geroerd worden.

2.6 Noodzaak vervolgonderzoek

Gezien de aard van de ingrepen zullen deze voornamelijk plaatsvinden in reeds 

geroerde grond (asfalt etc.). Wij adviseren hier geen vervolgonderzoek voor. Deze 

ontwikkelingen kunnen zonder beperkingen vanuit de archeologie plaatsvinden.

In twee gevallen is er sprake van mogelijke verstoring van archeologische waarden. 

In het geval van het omleggen van de riolering indien de fietspaden binnen de 

bebouwde kom geasfalteerd worden en in het geval van de aanleg van een nieuw 

fietspad tussen de Ubbeschoterweg en de rotonde met de Veenweg. Binnen het 

AMK-terrein (dorpskern Renswoude) is sprake van een onderzoeksplicht bij alle 

bodemingrepen dieper dan 30 cm -Mv. Voor het landgoed van kasteel Renswoude 

geldt dat er een onderzoeksplicht is indien de bodemingrepen een diepte hebben 

van 30 cm -Mv of dieper en een oppervlakte hebben van meer dan 100m2. Indien 

deze werkzaamheden daadwerkelijk plaats gaan vinden en daarbij de vrijstellings-

grenzen worden overschreden, adviseren wij een archeologische begeleiding van de 

werkzaamheden. Bij een archeologische begeleiding zal een archeoloog aanwezig zijn 

tijdens de ontgravingen om eventueel aanwezige archeologische waarden veilig te 

kunnen stellen. Een dergelijke begeleiding kan ingepast worden binnen de geplande 

onderhoudswerkzaamheden aan de N224.
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Conclusie

3.1 Conclusie

In opdracht van Debuco Advies B.V. heeft Archol een quickscan uitgevoerd naar de 

Buffer Zuid, te Renswoude (Figuur 1.1). Aanleiding voor de quickscan is de geplande 

ruimtelijke herontwikkeling in Buffer Zuid. Deze zal bestaan uit het vernieuwen 

van het wegdek van de N224, de uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit bij twee 

bushaltes, het mogelijk asfalteren van het fietspad binnen de bebouwde kom, het 

mogelijk verleggen van riolering en de mogelijke aanleg van een nieuw fietspad tussen 

de Ubbeschoterweg en de rotonde van de Veenweg. Op basis van het plangebied is 

in kaart gebracht waar er binnen het plangebied kans is op verstoring van eventueel 

aanwezige archeologische waarden. Er is kans van verstoring van eventueel aanwezige 

archeologische waarden binnen de bebouwde kom van Renswoude indien de riolering 

verlegd dient te worden. Ook de aanleg van het nieuwe stuk fietspad kan leiden tot 

verstoring van eventueel aanwezige archeologische waarden. Op basis van deze 

gegevens is een advies uitgebracht.  

3.2 Advies

Er wordt geadviseerd om binnen de bebouwde kom van Renswoude het eventueel 

omleggen van de riolering archeologisch te begeleiden evenals de aanleg van het 

mogelijk te realiseren fietspad tussen de Ubbeschoterweg en de rotonde van de 

Veenweg. Voor de eventuele aanleg van de riolering door het AMK-terrein geldt een 

vrijstellingsgrens van 0 m². Voor de e omliggende attentiezone geldt een vrijstel-

lingsgrens van 100 m². Voor de aanleg van het fietspad tussen de Ubbeschoterweg en 

de rotonde van de Veenweg geldt een vrijstellingsgrens van 100m2.  Voor de overige 

werkzaamheden (asfalt vernieuwen, plaatsen fietsenstallingen, herstraten fietspad) 

wordt geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. 

3
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Figuur 3.1 
Advieskaart met zones met een advies voor geen vervolgonderzoek (groen) en advies voor een archeologische begeleiding (donkerpaars).
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 2.1 Morfogenetische kaart van de gemeente Renswoude. Het plangebied 

(blauw) doorkruist de volgende landschappelijke eenheden: welvingen (mosterdgeel), 

dekzandruggen en -koppen (bruin) en het beekdal van de Lunterense beek (paars) 

(naar: Boshoven et. al. 2010).

Figuur 2.2 Archeologische waarden- en beleidskaart Gemeente Renswoude. Het 

plangebied (blauw) doorkruist zones met een middelhoge verwachting (licht geel), 

zones met een hoge verwachting (geel), zones met cultuurhistorische elementen (roze) 

en AMK terreinen (rood) (naar: Boshoven et. al. 2010).

Figuur 2.3 Samengestelde archeologische verwachtingskaart met ARCHIS-meldingen 

en AMK-terreinen. Het plangebied (blauw) doorkruist de volgende landschappelijke 

eenheden: welvingen (lichtgeel), dekzandruggen en -kopjes (oranje), beekdalen 

(paars). De volgende archeologische eenheden worden door het plangebied doorkruist: 

Elementen van de Grebbelinie (rood geblokt), historische boerderijlocaties (paars 

omcirkeld), landgoederen (groen geblokt) en een AMK-terrein (blauw omlijnd) (naar: 

Boshoven et. al. 2010).

Figuur 2.4 Het plangebied (blauw) geprojecteerd op de Topografische Militaire Kaart 

van 1850 (boven) en het Bonneblad (onder).

Figuur 2.5 Zones van mogelijk verstorende werkzaamheden (blauw).

Figuur 3.1 Advieskaart met zones met een advies voor geen vervolgonderzoek (groen) 

en advies voor een archeologische begeleiding (donkerpaars).
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