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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 N228, te Montfoort (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 Montfoort en valt onder verschillende 

archeologische bestemmingen.  

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-

logietraject gegeven. Op basis van dit advies en de verzamelde gegevens beslist het 

bevoegd gezag (de gemeente Montfoort) 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.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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1.2 Plangebied en huidig gebruik

Het plangebied omvat het tracé van de N228 vanaf de Noord IJsseldijk tot aan de 

rotonde met de Anne Franklaan (Figuur 1.1). Het onderzoeksgebied kom overeen 

met het plangebied. Binnen het plangebied valt de rijbaan van de N228 evenals de 

naastgelegen fietspaden. Daarnaast zullen er lokaal stukken naastgelegen grond 

aangekocht worden ten behoeve van de verbreding van het wegvak. Verstoringen 

binnen het plangebied zijn te verwachten onder de rijbanen en onder de fietspaden. 

1.3 Toekomstig gebruik

De geplande bodemingrepen bestaan uit het aanbrengen van trottoirbanden en 

trottoirkolken binnen de bebouwde kom van Montfoort. Ter hoogte van hmp 20,2 

zal een stuk wegverharding verwijderd worden. Verder worden enkele bushaltes 

aangepast naar de huidige normen. Op een aantal locaties worden linksaffers 

aangebracht. Hiervoor zal de weg plaatselijk verbreed worden. Ook zal lokaal het 

fietspad verbreed worden. 

1.4 Relevante beleidskaders

De gemeente Montfoort heeft een archeologische beleidsnota opgesteld. Op 14 

maart 2011 is deze beleidsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast is er 

een beleidskaart opgesteld.1 Deze kaart is opgesteld op basis van onderzoek van de 

Universiteit Utrecht naar de landschapsgenese van het rivierengebied. Dit onderzoek 

is samengevat in Berendsen & Stouthamer (2001). Daarnaast is de AHN gebruikt 

voor verfijning van deze data. Verder is gebruik gemaakt van de Archeologische 

Monumenten Kaart (AMK) en het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS). Voor 

de cultuurhistorische inventarisatie is gebruik gemaakt van de Cultuurhistorische 

Hoofdstructuur van de Provincie Utrecht, de Cultuurhistorische Atlas van de Provincie 

Utrecht en historische kaarten. Op basis van deze informatie is een kaart opgesteld 

die zones weergeeft met een bepaalde archeologische verwachting. De zones zijn 

onderverdeeld in verschillende categorieën met elk hun vrijstellingsgrenzen zoals 

deze door de gemeente zijn vastgesteld.2 De voor onderhavig plangebied relevante 

categorie wordt besproken in paragraaf 2.3.1.

1  Alkemade et. al. 2010.
2  Alkemade et. al. 2010, 72.
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QuickScan

2.1 Inleiding en methodiek

De in 2010 door de gemeente Montfoort opgestelde beleidskaart vormt de basis van 

de hier gepresenteerde QuickScan. Daarnaast is aanvullende onderzoek gedaan door 

het raadplegen van historisch kaartmateriaal. Tevens is het archeologisch informatie-

systeem (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

De gemeente Montfoort ligt in het rivierengebied. De ondiepe (<15 m) ondergrond 

van het gemeentelijk grondgebied bestaat uit sedimenten die voor het grootste deel 

door rivieren zijn afgezet. De afzetting zijn onder te verdelen in een deel dat in het 

Pleistoceen (tot 10.000 jaar voor heden) zijn afgezet en een deel dat in het Holoceen 

(vanaf 10.000 jaar voor heden) zijn afgezet. De jongere sedimenten liggen bovenop 

de oudere sedimenten. Oftewel, de Holocene sedimenten liggen op de Pleistocene 

sedimenten.

Pleistoceen
De Pleistocene sedimenten zijn afgezet toen het klimaat duidelijk anders was dan het 

huidige. Het bovenste deel van het pleistocene pakket is afgezet tijdens de laatste 

koude periode (ijstijd), het Weichselien. Destijds bestond het landschap van Nederland 

uit een toendra en poolwoestijn met klimaatomstandigheden, die vergelijkbaar zijn 

met het huidige klimaat in Alaska of Siberië (gemiddelde zomertemperatuur tussen 

de 5 en 10 graden). Op de plaats van het huidige rivierengebied stroomden destijds 

ook rivieren, hoewel die er anders uitzagen dan de huidige grote rivieren (Lek, Waal, 

Maas). Vanwege het relatief koude klimaat en de daarbij optredende sterke wisseling 

van afvoer van rivierwater, hadden de rivieren gedurende het grootste deel van het 

Weichselien een zogenaamd vlechtend patroon. Deze vlechtende rivieren hebben 

voornamelijk (grof) zand en grind afgezet (deze zanden worden gerekend tot de 

Formatie van Kreftenheye). De top van deze afzettingen ligt in het gebied op ca. 6 

m -mv. De lijn Montfoort-Gouda vormt de noordelijke grens van het gebied waar de 

Formatie van Kreftenheye voorkomt. Buiten de invloed van de pleistocene rivieren 

werd in de poolwoestijn en toendra zand door de wind getransporteerd en afgezet. 

Dit zand staat bekend als ‘dekzand’ en wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel 

(Laagpakket van Wierden). De top van het dekzandpakket helt naar het zuiden en 

komt in het gebied voor op een diepte van 3-6 m -mv.

Holoceen
Aan het begin van het Holoceen (ca. 10.000 jaar voor heden) was het klimaat inmiddels 

dusdanig opgewarmd (de gemiddelde zomertemperatuur steeg naar ca. 17 graden 

Celsius) dat de (loof)bosvegetatie zich herstelde. Het landschap bestond aan het begin 

van het Holoceen uit berken- en dennenbossen. Later ontstonden door de stijgende 

grondwaterspiegel en het nattere klimaat grootschalige moerassen, waardoor zich 

veen kon vormen. Al het veen dat in het Holoceen gevormd is wordt gerekend tot 

3  Deze paragraaf is met kleine wijzigingen overgenomen uit Alkemade et. al. 2010.
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de Formatie van Nieuwkoop. Dit alles zorgde er mede voor dat de rivieren, die nog 

steeds in het gebied stroomden, een andere vorm aannamen: de vlechtende vorm ging 

over naar een meer meanderende vorm. Een gevolg hiervan was dat de sedimenten 

die door de rivieren werden afgezet ook van aard veranderden: er werd niet alleen 

zand afgezet, maar ook (zandige) klei. Met andere woorden: de sedimentatie werd 

complexer en daarmee ook de samenstelling van het sedimentpakket. Het holocene 

pakket wordt dan ook gekarakteriseerd door een afwisseling van zand, klei en veen. 

Het zand komt voor in goed begrensde, relatief smalle ‘banen’ (‘beddinggordels’). 

Dit in tegenstelling tot het pleistocene pakket, dat vrijwel geheel bestaat uit een 

grote vlakte van (grof) zand. Alle holocene rivierafzettingen behoren tot de Formatie 

van Echteld. De rivieren die in het gebied stroomden, hebben niet altijd op dezelfde 

plaats gelegen. Door rivierverleggingen (avulsies) wisselde de rivier van plek. Omdat 

deze rivierverleggingen gedurende het grootste deel van het Holoceen plaatsvonden 

(vanaf ca. 8000 jaar voor heden tot de bedijking in de Middeleeuwen) is een aantal 

generaties van riviersystemen te herkennen die een wisselende ouderdom hebben. De 

sedimenten van deze verschillende riviersystemen liggen zowel op andere plekken als 

op verschillende diepten; de jongere afzettingen liggen immers boven de oudere. Dit 

complexe beeld is uitgebreid in kaart gebracht door de Universiteit Utrecht, waarbij 

onder meer gekeken is naar de ouderdom van de verschillende riviersystemen.

Rondom de stroomgordels van meanderende rivieren ontstaan crevasses en 

komgebieden. Een crevasse ontstaat als gevolg van overstromingen van een actieve 

beddinggordel. Bij hoogwater overstroomt kan de oeverwal op lager gelegen plekken 

overstomen waardoor erosie ontstaat. Op den duur kan een crevasse enkele meters 

diep worden en hun eigen oeverwallen opbouwen. Het ontstaan van een komgebied is 

ook gerelateerd aan de overstromingen van een stroomgordel, echter hierbij is geen 

sprake van erosie. Bij hoogwater kunnen de oevers van een stroomgordel overstromen. 

Als het water weer zakt blijft er water achter aan de andere kant van de oeverwal (in 

het achterland). Doordat dit water stil staat of zeer langzaam stroomt krijgt de klei die 

aanwezig is in het water kans om neer te slaan. Op den duur kan dit kleipakket meters 

dik worden. 

Binnen het plangebied is er sprake van crevasse, - en beddingafzettingen. In de 

bronstijd ontstaat er een actieve crevasse. De crevasse ontstaat vanuit een voorloper 

van de Hollandse IJssel. Als gevolg van de erosie veroorzaakt door de crevasse zijn 

de komafzetting uit het Laat-Mesolithicum geërodeerd. De crevasse heeft zandig 

sediment afgezet.  In de loop der tijd snijdt de crevasse zich steeds dieper in. 

Vanaf de ijzertijd wordt de crevasse een actieve bedinggordel. Deze beddinggrodel 

is de voorloper van de huidige Hollandse IJssel Deze blijft actief tot de vroege 

middeleeuwen waarna de gordel verland en achterblijft in het landschap als een 

verlaten beddinggordel. De afzettingen bestaan uit fijn zand, siltige en zandige klei en 

klei die zich direct onder de bouwvoor bevinden. Op een dieper niveau zijn beddingaf-

zettingen aanwezig die bestaan uit zand en grind. Verlaten beddinggordels vormen de 

hogere delen in het rivierenlandschap als gevolg van differentiële klink. Vanwege de 

zandige afzettingen binnen de beddinggordel klinken deze afzettingen minder hard in 

dan omliggende kleiige komgebieden. Als gevolg hiervan komen de beddinggordels 

uiteindelijk hoger te liggen dan het omliggende landschap. Verlaten beddinggordels 

vormen dan ook goede locaties voor mensen om zich te vestigen.  
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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 twee zones die vallen 

onder twee verschillende categorieën. Hieronder zullen de voorkomende categorieën 

toegelicht worden.

Categorie 4 – zone met een hoge verachting
Binnen het plangebied is zowel sprake van bewoningslinten en/of oude woonplaatsen/

terreinen met een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden uit 

de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (‘jonge archeologie’/cultuurhistorie), als sprake 

van een landschappelijke eenheid in de vorm van een jongere beddinggordel met een 

hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden (late prehistorie t/m 

Nieuwe Tijd). 

Categorie 7 - geen archeologische verwachting
De categorie ‘geen archeologische verwachting’ van de archeologische waarden- en 

verwachtingenkaart heeft betrekking op zones of terreinen waar is vastgesteld dat 

geen bodemarchief (meer) aanwezig is, of waar behoudenswaardige archeologische 

resten zijn veiliggesteld door opgraving. De beleidsdoelstelling voor deze beleidscate-

gorie is vrijgave voor andere ruimtelijke functies.

Figuur 2.1  
De hoger gelegen beddinggordel op de AHN 
van de gemeente Montfoort (plangebied in 
blauw)  (naar: Alkemade et. al. 2010)
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2.3.2 Archis gegevens 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarnemingen bekend. In het 

verleden zijn in de omgeving van het plangebied wel 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).  

ARCHIS-waarnemingsnummer: 35322

Toponiem: Langs De IJssel RD-coörd. (X/Y): 125300 / 451750

Plaats: Linschoten ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Montfoort AMK-nr:

Verwerving: Indirect: literatuur Overige codes:

Datum:

Complex: Onbekend

Datering: Late Middeleeuwen A Nieuwe Tijd Midden

Toelichting: Datering 13e eeuw; gevonden langs de IJssel; beschreven in Het Museum van Oudheden te Montfoort blz. 17 / afd. G. nr.: 2 . 
Betreft potje van roodachtig/gelig aardewerk ca. 10 cm hoog en de bodem is enigszins bolvormig; werd foutief omschreven als 
Frankisch/Saksisch. Determinatie: Ooyevaar, R.J. 26-05-1970.

Literatuur:

Figuur 2.2 
Archeologische waarden- en beleidskaart 
Gemeente Renswoude. Het plangebied 
(blauw) ligt binnen een zone met verwacht-
ing categorie 4 (rood) en een zone met geen 
archeologische verwachting categorie 7 (grijs) 
(naar: Alkemade et. al. 2010).
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ARCHIS-waarnemingsnummer: 35326

Toponiem: Steenfabriek De Eersteling RD-coörd. (X/Y): 125430 / 451920

Plaats: Linschoten ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Montfoort AMK-nr:

Verwerving: Niet archeologisch Overige codes:

Datum:

Complex: Onbekend

Datering: IJzertijd Middeleeuwen

Toelichting: Bron van oorspronkelijke vermelding den Uyl, W.F.J., De Lopikerwaard deel I, blz. 8 1917; “Onder Mastwijk bij Linschoten, ten 
noorden van de IJssel enig oud pottebakkerswerk gevonden, als zoude dagtekenen uit 500 - 300 v. Chr. en wsch. uit het begin 
van onze jaartelling zijn. “ Deze vondst had plaats ca. 1917 bij de afbraak van de steenfabriek de Eersteling te Mastwijk; een en 
ander bevindt zich in het museum van Montfoort” aldus A.C. Hellema te Montfoort. Echter: “in het museum in Montfort zijn de 
scherven niet meer aanwezig. Dhr. Hellema weet niet wie de scherven gedetermineerd heeft, aangezien het aardewerk, dat de 
heer Hellema in zijn bezit heeft en dat wat zich in het museum bevindt - afd. G / nr. 1 en 2 - nogal vreemd gedateerd is ,ver-
wacht ik dat betreffende aardewerk wsch. middeleeuws”, dit dan weer aldus Ooyevaar, R.J.

Literatuur:

ARCHIS-waarnemingsnummer: 35328

Toponiem: Slootkant Boerderij Nw. 
Schuurenburg

RD-coörd. (X/Y): 125930 / 452180

Plaats: Linschoten ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Montfoort AMK-nr:

Verwerving: Niet archeologisch Overige codes:

Datum: 01-01-1950

Complex: Onbekend

Datering: Late Middeleeuwen B

Toelichting: Omstreeks 1950 door Lenssinck , J gevonden aan slootkant bij de boerderijNieuw Schuurenburg op de plaats waar voorheen 
de boerderij Schuurenburggelegen heeft , een drinkbeker met oor van steengoed gedateerd 15e eeuw. Thans eigendom 
Schaik van, J. te Utrecht Springweg 32 ;op dezelfde plaats werd ook een kannetje gevonden , doch deze is verkocht

Literratuur:

ARCHIS-waarnemingsnummer: 35331

Toponiem: Blindeweg/Mastwijk RD-coörd. (X/Y): 125850 / 452380

Plaats: Linschoten ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Montfoort AMK-nr:

Verwerving: Niet archeologisch: baggerwerk Overige codes:

Datum: 01-07-1964

Complex: Onbekend

Datering: Vroege Middeleeuwen D Late Middeleeuwen A

Toelichting: Datering ca. 1300; gevonden bij de Blindeweg, Mastwijk, Montfoort: een potje van gelig aardewerk met vlakke bodem 
ongeveer 7,5 cm.

Literratuur:

ARCHIS-waarnemingsnummer: 35333

Toponiem: Vroegere Boederij ‘De Pol’ RD-coörd. (X/Y): 125630 / 452630

Plaats: Linschoten ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Montfoort AMK-nr:

Verwerving: Archeologisch Overige codes:

Datum: 01-09-1968

Complex: Onbekend

Datering: Late Middeleeuwen A Nieuwe Tijd

Toelichting: Gevonden door Schaik, J. i.s.m. Plomp, Nico in september 1968 op de plaats van de vroegere boerderij “ De Pol “: een beker met 
oor en geknepen voet van steengoed gedateerd 15e eeuw; voorts wwn baksteen 30 x 7,5 x 14,5 en diverse scherven, wo steen-
goed wsch. 14e – 15e eeuw, die in het bezit zijn van Nico Plomp, die deze nog niet wilt laten zien, voordat hij een publikatie 
over “ De Pol “ heeft geschreven.

Literratuur:

ARCHIS-waarnemingsnummer: 12242

Toponiem: Mastwijkerdijk RD-coörd. (X/Y): 125991 / 452281

Plaats: Mastwijk ARCHIS-ozkmgsnr:

Gemeente: Montfoort AMK-nr:

Verwerving: Archeologisch: booronderzoek Overige codes:

Datum: 07-06-2005

Toelichting: Project: Herwaardering Archeologische Monumenten Provincie Utrecht Monumentnummer 11388 > A 14 BAAC-project: 04.279

Literratuur: Nales, T. & R.J.M. van Genabeek, 2005. Rapport veldonderzoek en catalogus. Herwaardering archeologische monumentenkaart pro-
vincie Utrecht. Laatmiddeleeuwse terreinen. BAAC-rapport 04.279
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Figuur 2.3 
Samengestelde archeologische verwachtingskaart met ARCHIS-meldingen 
en AMK-terreinen (plangebied in blauw).
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Uit de ARCHIS-meldingen komt naar voren dat er in de directe omgeving van het 

plangebied met name sprake is van losse vondsten uit de Middeleeuwen en nieuwe 

tijd. Daarnaast zijn er enkele booronderzoeken uitgevoerd (ARCHIS-nr: 3286, 12242, 

18728, 10706). Deze onderzoeken hebben geen vondsten opgeleverd. 

 

2.3.3 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Binnen het plangebied zijn geen archeologische monumenten aanwezig. Echter, in 

de nabijheid van het plangebied is sprake van één archeologisch monument. Het 

monument (monumentnumemr 1969) bevindt zich ten noorden van de N228 (Figuur 

2.3). Het betreft een terrein met sporen van een versterkt huis. Recent onderzoek heeft 

geen duidelijke resultaten opgeleverd. Wel is in de bodem grachtvulling aangetroffen.

2.3.4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een hoge en 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.4 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.5 De IKAW is voor deze 

QuickScan dus verder niet relevant.

2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Uit de topografische militaire kaart blijkt dat er in 1850 al wegen aanwezig zijn op de 

locatie van de huidige N228. Het westelijke deel van het plangebied bevindt zich op 

de toenmalige Heeschwijkerweg. Het oostelijk deel bevindt zich op de toenmalige 

Achthovensedijk. Tussen de IJssel en de Achthovensedijk doorkruist de N228 een 

perceel met het toponiem Vergulde Posthoorn. Uit het Bonneblad blijkt dat slechts een 

klein deel van dit perceel verkaveld is. De arcering op dit perceel geeft aan dat het een 

hoger liggend perceel is. Dit is het gevolg van de afzettingen van de beddinggordel en 

de daaropvolgende differentiële inklinking van de bodem.

2.4 Archeologische verwachting

Binnen plangebied zijn twee zones met een archeologische verwachting te 

onderscheiden:

Binnen de zone categorie 4 bestaat de bodem uit crevasse en beddingafzettingen van 

de voorloper van de huidige Hollandse IJssel Hierop kunnen archeologische resten 

aangetroffen worden uit de late prehistorie tot en met Nieuwe Tijd. De beddinggordel 

is ontstaan in de ijzertijd en was actief tot en met de Vroege Middeleeuwen. Dit 

zorgt ervoor dat de kans op het aantreffen van archeologische waarden uit de gering 

is. De verwachting voor resten uit de Volle Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is hoog. 

Archeologische resten zullen bestaan uit bewoningslinten en/of oude woonplaatsen/

terrein. Hier is met name langs de voormalige Heeschwijkerweg en Achthovensedijk 

sprake van. Archeologische resten kunnen direct onder de bouwvoor verwacht worden.

4  Deeben 2009, 11.
5  Deeben 2009, 5.
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Figuur 2.4 
Het plangebied (blauw) geprojecteerd op de Topografische Militaire Kaart van 1850 (boven) en het Bonneblad (onder).
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Voor het gedeelte van het tracé dat ligt tussen de rotonde met de Anne Franklaan en 

de grens van de bebouwde kom geldt geen archeologische verwachting.

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 oppervlakkige verstoring. Het gaat om 

de volgende ingrepen:

·	 Vervangen verharding wegdek n-weg

·	 Aanpassen bushaltes

·	 Aanbrengen fietsoversteekplaatsen

·	 Linksaffer bedrijventerrein Heeswijk (indien er geen grond aangekocht wordt)

·	 Aanpak komgrens Montfoort

·	 Linksaffer Knollemanshoek

·	 Verbreden fietspad Slotlaan

·	 Aanbrengen bermverharding

·	 Verwijderen verhardingsoppervlak bij hmp 20,2

·	 Achthoven Oost – westelijke ontsluiting

·	 Aansluiting Noord-IJsseldijk

 Bij deze werkzaamheden is er geen sprake van mogelijke verstoring van eventueel 

aanwezige archeologische waarden. 

In een aantal gevallen is er wel sprake van mogelijke verstoring van archeologische 

waarden. Het gaat om de volgende ingrepen:

·	 Linksaffer Achthoven-Oost

·	 Verbreden fietspad trajectdeel Achthoven en Utrecht

·	 Plaatsen nieuwe OVL

Bij deze werkzaamheden worden mogelijk archeologische waarden verstoord. 

2.6 Noodzaak vervolgonderzoek

Voor het merendeel van de bodemingrepen geldt dat zij plaatsvinden in reeds 

geroerde grond of tot hooguit een oppervlakkige verstoring leiden (asfalteren, 

aanpassen bushaltes, etc.). Wij adviseren hier geen vervolgonderzoek voor. De 

ontwikkelingen kunnen zonder beperkingen vanuit de archeologie plaatsvinden.

In drie gevallen is er sprake van mogelijke verstoring van archeologische waarden 

(Figuur 2.5): Bij het realiseren van een linksaffer ter hoogte van Achthoven-Oost, bij 

het verbreden van het fietspad trajectdeel Achthoven – Utrecht en bij het plaatsen van 

OVL. Al deze ingrepen liggen binnen de verwachtingszone categorie 4. Hiervoor geldt 

een onderzoeksplicht bij graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 50 cm -Mv en 

een oppervlakte hebben van 200 m2 of meer. Indien er bij deze werkzaamheden een 

overschrijding plaatsvindt van de vrijstellingsgrenzen, 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 N228.
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Figuur 2.5 
Delen van het plangebied waarin de bodem-
ingrepen mogelijk kunnen leiden tot verstor-
ing van archeologische waarden: de nieuwe 
OVL en het fietspad (in rood) en de linksaffer 
Achthoven-Oost (gele ster).
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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 Montfoort (Figuur 1.1). Aanleiding voor de QuickScan is de geplande 

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

en vernieuwen van het wegdek, het aanpassen van bushaltes, het aanbrengen van 

linksaffers, het aanpassen van oversteken en de verbreding van fietspaden. Er is in 

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

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

archeologische waarden bij drie bodemingrepen. Dit zijn de linksaffer ter hoogte van 

Achthoven-Oost, het verbreden van het fietspad op het traject Achthoven – Utrecht 

en het plaatsen van OVL. Alle overige ingrepen hebben geen consequenties voor de 

eventueel aanwezige archeologische waarden. Op basis van deze gegevens is een 

advies uitgebracht.  

3.2 Advies

Er wordt geadviseerd om het aanbrengen van een linksaffer ter hoogte van 

Achthoven-Oost, het verbreden van het fietspad op het trajectdeel Achthoven-

Utrecht en het aanbrengen van nieuwe OVL archeologisch te begeleiden indien 

de bodemingrepen groter zijn dan 200 m² en dieper gaan dan 50 cm -Mv. Voor de 

overige werkzaamheden (asfalt vernieuwen, aanpassen bushaltes, etc.) wordt geen 

archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. 

Figuur 3.1 
Advieskaart met in groen de zones waar 
geen vervolgonderzoek geadviseerd wordt 
en in rood de zones waar een archeologische 
begeleiding wordt geadviseerd.

OVL Linksaffer
Fietspad

3
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Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 2.1  De hoger gelegen beddinggordel op de AHN van de gemeente Montfoort 
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Figuur 2.3 Samengestelde archeologische verwachtingskaart met ARCHIS-meldingen 

en AMK-terreinen (plangebied in blauw).

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

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

Figuur 2.5 Zones met mogelijke verstoring van archeologische waarden. De nieuwe 

OVL en het fietspad (in rood) en de linksaffer Achthoven-Oost (gele ster).

Figuur 3.1 Advieskaart met in groen de zones waar geen vervolgonderzoek geadviseerd 

wordt en in rood de zones waar een archeologische begeleiding wordt geadviseerd.
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