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Samenvatting

Op 4 oktober 2018 heeft Archol in opdracht van Beryllus Gamma De Bilt bv een 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd aan de 

Utrechtseweg 340 te De Bilt. 

Beryllus Gamma De Bilt bv is voornemens dit plangebied op korte termijn te 

ontwikkelen. De locatie heeft nu de bestemming kantoor en er staat een leegstaand 

kantoorpand. Er ligt een bestemmingsplanwijziging voor om de bestemming om te 

zetten naar wonen. Binnen het plangebied worden een tweekapper, vijf vrijstaande 

woningen en een villa met daarin vijf appartementen gerealiseerd.

De geplande herontwikkeling kan leiden tot beschadiging of vernietiging van de 

eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische resten. Een archeologisch 

bureauonderzoek van KSP Archeologie begin 2018 heeft immers uitgewezen dat voor 

het plangebied een hoge verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische 

resten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het terrein grotendeels is verstoord door 

bebouwing vanaf de jaren ’70 van de 20e eeuw. De hoge verwachting geldt daarom 

alleen voor het zuidelijk deel van het plangebied, dat onbebouwd is gebleven in de 

vorige eeuw. Hier worden de tweekapper en de kleinschalige appartementenvilla 

ontwikkeld. Het onderzoeksgebied betreft alleen deze delen die nu nog niet bebouwd 

zijn, maar wel bebouwd gaan worden. Dit betreft in totaal ca. 300 m2, direct ten zuiden 

van het leegstaande kantoorpand. Het deel van het plangebied met de bestemming 

Tuin wordt niet verstoord.

Doel van het proefsleuvenonderzoek was het toetsen van de gespecificeerde 

verwachting voor het plangebied en met name het zuidelijke deel: het onderzoeks-

gebied. Het onderzoek had zowel een karterend- als een waarderend karakter. Het 

onderzoek had in eerste instantie als doel vast te stellen in hoeverre de bodem 

verstoord is en of er zich in de bodem archeologische waarden bevinden. 

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn twee proefsleuven zuidwest-noordoost 

aangelegd: een van 8,7 x ca. 3,0 m en een van 2,0 x 1,3 m. Dit resulteert in een 

oppervlakte van 27,2 m2, ca. 9 % van het onderzoeksgebied. Ofschoon dit percentage 

– ten gevolge van kabels, leidingen in de ondergrond en een overhangend dak – lager 

is dan de beoogde 14% uit het Programma van Eisen, geven de proefsleuven toch een 

representatief beeld van het onderzoeksgebied. Afgezien van een verkavelingssloot 

met enkele afvalresten uit de Nieuwe tijd (met name 18e-19e eeuw) zijn tijdens het 

onderzoek geen archeologische resten aangetroffen. Verder archeologisch onderzoek 

wordt hier dan ook niet zinvol geacht. Geadviseerd wordt het gebied vrij te geven voor 

de beoogde ontwikkeling.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Beryllus Gamma De Bilt bv is voornemens om het perceel langs Utrechtseweg 340 

in De Bilt op korte termijn te ontwikkelen (Figuur 1.1 en  Tabel 1.1). De geplande 

herontwikkeling kan leiden tot beschadiging of vernietiging van de eventueel in de 

ondergrond aanwezige archeologische resten. De gemeente De Bilt, bevoegd gezag, 

heeft daarom besloten dat vooraf een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden 

in de vorm van proefsleuven. Archol bv heeft het proefsleuvenonderzoek op 4 oktober 

2018 uitgevoerd.

Doel van het proefsleuvenonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde verwachting 

voor het plangebied en met name het zuidelijke deel: het onderzoeksgebied (blauw in 

Figuur 1.2). Het onderzoek heeft zowel een karterend- als een waarderend karakter. 

Het onderzoek heeft in eerste instantie als doel vast te stellen in hoeverre de bodem 

verstoord is en aanvullend of er zich in de bodem archeologische waarden bevinden. 

Het Programma van Eisen1 voorziet in de aanleg van 43 m2, oftewel 14% van het 

onderzoeksgebied (Figuur 1.2). 

 

1  Van der Leije 2018.

Figuur 1.1 
Ligging plangebied De Bilt-Utrechtseweg 340.

1
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1.2 Onderzoeksgebied

De locatie heeft nu de bestemming kantoor en er staat een leegstaand kantoorpand. 

Er ligt een bestemmingsplanwijziging voor om de bestemming te omzetten naar 

wonen. Binnen het plangebied worden een tweekapper, vijf vrijstaande woningen en 

een villa met daarin vijf appartementen gerealiseerd (Figuur 1.3).

Een archeologisch bureauonderzoek van KSP Archeologie heeft begin 2018 

uitgewezen dat voor het plangebied een hoge verwachting geldt voor het aantreffen 

van archeologische resten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd.2  Het terrein is 

echter grotendeels verstoord door bebouwing vanaf de jaren ’70 van de 20e eeuw. 

De hoge verwachting geldt daarom alleen voor het zuidelijk deel van het plangebied, 

dat onbebouwd is gebleven in de vorige eeuw. Hier worden een tweekapper en 

een kleinschalige appartementenvilla ontwikkeld. Het onderzoeksgebied van het 

archeologisch onderzoek betreft daarom alleen deze delen die nu nog niet bebouwd 

zijn, maar wel bebouwd gaan worden (roze in Figuur 1.4). Dit betreft in totaal ca. 300 

m2, direct ten zuiden van het leegstaande kantoorpand (blauw in Figuur 1.2). Het deel 

van het plangebied met de bestemming Tuin wordt niet verstoord.

2  Schorn 2018.

Figuur 1.2 
Plangebied (rood) en onderzoeksgebied 
(blauw) met puttenplan (zwart) uit het 
Programma van Eisen (uit: Van der Leije 2018). 
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) 

en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-

daardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek, in dit geval reeds uitgevoerd 

door KSP Archeologie,3 is het vaststellen of, en zo ja, welke typen archeologische 

vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht (“gespecificeerde 

archeologische verwachting”). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen daadwerkelijk op 

te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te brengen (waarderende 

fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes die kan worden toegepast bij 

een IVO. 

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende 

fase in de vorm van proefsleuven. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, 

op basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. 

3  Schorn 2018.

Figuur 1.3 
Luchtfoto met projectie van de geplande 
nieuwbouw in het plangebied langs de 
noordzijde van de Utrechtseweg 340 ten tijde 
van het archeologisch bureauonderzoek, 
begin 2018 (uit: Schorn 2018, figuur 2.).



10 Utrechtseweg 340 De Bilt

Figuur 1.4 
Ontwerptekening (versie september 
2018) van de nieuwbouw in het zuidelijk 
deel van het plangebied met duidelijk 
onderscheid tussen de reeds bebouwde 
zone (blauw) en de tot op heden nog 
onbebouwde zone (roze), tevens het 
onderhavig archeologisch onderzoeks-
gebied. 
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Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat het 

archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behou-

denswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 

verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond 

behouden), of tot een archeologische opgraving.

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door een veldteam van Archol onder leiding 

van senior archeoloog T.A. Goossens (Tabel 1.2).

Soort onderzoek: Karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: De Bilt, Utrrechtseweg 340

Archolprojectcode: PBU1800

Archis-zaaknummer: 4634231100

Opdrachtgever (contactpersoon): Beryllus Gamma  De Bilt bv (ing. S.P. Mathijssen MBA)

Bevoegd gezag (contactpersoon): Gemeente De Bilt (dhr. W. Zweverink)

Adviseur bevoegd gezag (contactpersoon): Omgevingsdienst regio Utrecht (drs. L. Bruning)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 4 oktober 2018 

Rapport gereed: 13 december 2018

Versie 1.0

Goedkeuring bevoegd gezag Ja (23 januari 2019)

Provincie: Utrecht

Gemeente: De Bilt

Plaats: De Bilt

Toponiem: Utrechtseweg 340 De Bilt

Coördinaten gebied: 139.982/ 457.070

Oppervlakte plan- en onderzoeksgebied: 5.120 m2 (plangebied); 300 m2 (onderzoeksgebied)

Huidig grondgebruik: Bestrating met leegstaand kantoorpand

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Archeologisch Depot te Utrecht

Naam Functie Bedrijf

T.A. Goossens projectleider Archol

W. Van Winssen veldarcheoloog Archol

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Doel van het Inventariserend Veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde 

verwachting voor het plangebied. Het onderzoek heeft zowel een karterend- als een 

waarderend karakter. Het onderzoek heeft in eerste instantie als doel vast te stellen 

in hoeverre de bodem verstoord is en of er zich in de bodem archeologische waarden 

bevinden. Indien er archeologische waarden worden aangetroffen, dan dient hiervan 

de inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, datering, karakter, omvang, gaafheid, 

conservering) vastgesteld te worden teneinde de vindplaats te waarderen. 

2.2 Vraagstellingen

Het onderzoek dient als eerste antwoord te geven op de vraag of en, zo ja, waar 

archeologische resten zich in het onderzoeksgebied bevinden. Vervolgens moet de 

vraag beantwoord worden of de resten behoudenswaardig zijn.

Uitgangspunt voor het onderzoek vormt hierbij de verwachting van bewoningsresten 

uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd in relatie tot het landschap. In het Programma 

van Eisen zijn de volgende onderzoeksvragen opgenomen, gericht op het vaststellen 

van de gaafheid en conservering van het gebied en op het waarderen van eventueel 

aangetroffen archeologische resten:

Bodemopbouw en landschap
1. In hoeverre is een natuurlijke (onverstoorde) bodemopbouw aangetroffen? Wat is, op 

basis van deze opbouw, de fysiek-landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied 

(geologie, bodemkunde, geomorfologie, reliëf)?

2. Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld 

in de onderscheiden archeologische perioden?

3. Waaruit bestaan de (sub)recente verstoringen en postdepositionele processen?

Archeologie 
4. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning 

en/of landgebruik, verstoring van antropogene aard?

5. Indien er wel archeologische resten worden aangetroffen: wat is de aard, datering, 

omvang en het verloop van de aanwezige archeologische sporen en spoorclusters?

6. Is er sprake van een nederzettingsterrein of huisplaats? Zo ja, welke uitspraken 

kunnen worden gedaan over de begrenzingen, de inrichting en het gebruik van het 

terrein, en de ontwikkelingen daarin?

7. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welk vondsttype of 

vondstcategorie behoren zij?

8. Wat kan gezegd worden over de materiële cultuur en voedseleconomie in de 

verschillende gebruiksperioden?

9. Welke uitspraken kunnen op basis van de archeologische resten (sporen en vondsten) 

worden gedaan over de activiteiten die in het plangebied hebben plaatsgevonden en 

de ontwikkelingen daarin?

2
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10. Zijn er archeologische resten aangetroffen die in verband gebracht kunnen worden 

met het landgoed Arenberg? Zo ja, waaruit bestaan deze resten en hoe kunnen deze 

worden gedateerd en geïnterpreteerd?

Waardestelling, evaluatie en conclusie
11. Wat is de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen resten? 

12. Is er sprake van een behoudenswaardige vindplaats? 

13. Wordt er verwacht dat buiten het nu onderzochte terrein nog resten van een 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan?

14. In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de gespecificeerde 

archeologische verwachting op basis van het bureauonderzoek?

15. Is vervolgonderzoek noodzakelijk, en zo ja, in welke vorm en voor welke delen van het 

plangebied/ de vindplaatsen?

2.3 Methodiek fysische geografie

Het aardwetenschappelijk onderzoek bestond uit het bestuderen van de profielopbouw 

middels twee profielopnamen: een in elke van de twee proefsleuven. De profielen zijn 

gefotografeerd en vervolgens lithologisch en bodemkundig beschreven. Doel was 

het vaststellen van de gaafheid van de bodemopbouw en eventuele archeologische 

indicatoren daarbinnen en inzicht krijgen in het oude landschap waartoe het onder-

zoeksgebied behoorde. 

Om meer zekerheid te krijgen over de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

is een grondmonster van de oude bodemtop (met houtskoolspikkels) genomen. 

De combinatie van zeefwerk en botanisch onderzoek van de zeefresidu’s kan 

namelijk inzicht geven in de kleinste (herkenbare) fractie van afvalresten zoals kleine 

fragmenten van (bewerk) vuursteen uit de steentijd of (verbrand) dierlijk bot en 

aardewerk uit de prehistorie tot en met de Nieuwe tijd.

2.4 Strategie en methodiek proefsleuvenonderzoek

Verspreid over het terrein zijn twee zuidwest-noordoost gerichte proefsleuven 

gegraven in het te onderzoeken zuidelijke deel van het plangebied oftewel het 

onderzoeksgebied: proefsleuf 1 in het oosten met een omvang van 8,7 x ca. 3,0 m en 

proefsleuf 2 in het westen met een omvang van 2,0 x 1,3 m (Figuur 2.1). Dit resulteert 

in een oppervlakte van 27,2 m2, ca. 9 % van het onderzoeksgebied (300 m2). Dit 

oppervlak is kleiner dan de beoogde 43 m2 (14%) uit het Programma van Eisen.4 In de 

praktijk bleken grote delen van het onderzoeksgebied namelijk ontoegankelijk, vooral 

als gevolg van kabels en leidingen in de ondergrond. De proefsleuven waren dan ook 

niet geheel conform het puttenplan uit dit Programma (Figuur 1.2) en het daarna 

opgestelde Plan van Aanpak (dat meer rekening houdt met de kabels en leidingen) te 

graven. In de praktijk bleek sprake van de volgende beperkende factoren:

- De oostelijke sleuf (put 1) kon conform het Programma van Eisen direct ten 

zuiden van het kantoorpand worden gegraven. Kabels en leidingen maakten het 

echter onmogelijk om de geplande sleuf van 2 x 14 m hier over de volle breedte 

te graven (Figuur 1.2). In het Plan van Aanpak was de geplande put op basis 

van de KLIC-melding reeds aangepast door deze op te knippen in twee delen in 

verband met een kabel die de put diagonaal zou doorkruisen (groene kabel en 

4  Van der Leije 2018.
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gele put in Figuur 2.1). De kabel bleek in de praktijk anders (recht) te lopen en in 

het westen bleken bovendien meer kabels aanwezig dan de KLIC-melding aangaf. 

Een overhangend dak (boven de ingang naar het pand) maakt het bovendien 

onmogelijk om de put zo ver westelijk te graven als het puttenplan aangeeft. 

De sleuf diende ook versmald te worden: aan de zuidzijde bevond zich namelijk 

een stenen plantenbak (zie de stippen – en puntenlijn in halve maanvorm op 

Figuur 2.1). In het oosten is de sleuf ten slotte ook ingekort, gezien de beperkte 

werkbreedte als gevolg van de hoge storthoop uit de diep aangelegde put. Uit het 

sporenbeeld was echter al in het veld duidelijk dat verder oostelijk geen nieuwe 

sporen meer te verwachten zouden zijn (zie paragraaf 5.2). 

- De westelijke sleuf uit het puttenplan bleek in de voorbereidingsfase van het 

veldwerk samen te vallen met enkele kabels en leidingen op de KLIC-kaart. In het 

Plan van Aanpak is daarom, in overleg met het bevoegd gezag, een alternatief 

opgenomen: een sleuf tegen de westelijke grens van het onderzoeksgebied (geel 

in Figuur 2.1). In de praktijk bleek de werkruimte (de inrit tussen een hek aan 

de westzijde en kantoorpand aan de oostzijde) hier echter krap voor de kraan. 

Bovendien golden er risico’s voor het uitgraven van een diepe put in deze zone: aan 

Figuur 2.1 
Ligging van de twee proefsleuven en de gedo-
cumenteerde profielen.
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de westzijde bevond zich op het belendende perceel een instabiel gebouw en aan 

de oostzijde bevond zich binnen 2,5 m afstand een gasleiding. Om toch een indruk 

te krijgen van het westelijk deel van het onderzoeksgebied is daarom besloten om 

toch te graven ter hoogte van de eerste beoogde westelijke put uit het Programma 

van Eisen, zij het binnen een sterk ingeperkt gebied (ca. 2 x 1 m) tussen de kabels 

en leidingen (Figuur 2.1). Bovendien bleek bij het verdiepen langs de noordzijde 

van de sleuf onverwacht nog een waterleiding aanwezig die niet op de KLIC-kaart 

stond vermeld (zie ook Figuur 4.4).

In beide putten is eerst met smalle zoeksleuven gezocht naar kabels en leidingen. 

Vervolgens is binnen de beschikbare ruimte, tussen de kabels en leidingen, verdiept tot 

in de top van de C-horizont van de oude zandbodem. 

Het onderzoek is bij het verdiepen uitgevoerd conform het Programma van Eisen. De 

proefsleuven zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak. Onder begeleiding 

van een senior archeoloog is de bovengrond verwijderd en is de ondergrond vervolgens 

laagsgewijs verdiept tot op het (diepst) te verwachten archeologische niveau: de top 

van de C-horizont van de oude zandbodem. Alle sporen op dit niveau (vlak 1) zijn 

ingekrast, vervolgens is het vlak gefotografeerd en ingemeten met een dGPS. De 

sporen zijn beschreven in een database. 

In proefsleuf 1 is het spoor van een gedempte sloot met vondsten daarbinnen 

aangetroffen. Aangezien de vondsten in het veld reeds uitwezen dat de sloot subrecent 

is gedempt en overige (bewonings)sporen ontbreken, is afgezien van monstername 

(dat doorgaans plaatsvindt met het oog op de vegetatie- en landschapsreconstructie 

van een archeologische vindplaats). In proefsleuf 2 zijn geen archeologische sporen 

aangetroffen. Aangezien de toplaag van de oude zandbodem in deze zone houts-

koolspikkels bleek te bevatten is, zoals voornoemd, hier wel een monster genomen 

om (met botanisch onderzoek) te kunnen bepalen of er archeologische indicatoren 

aanwezig zijn.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

3.1 Landschappelijk, archeologisch en historisch kader5 

Het plangebied ligt ten westen van de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug: op de 

overgang van de stuwwal in het oosten naar een veengebied in het westen (zie ook 

Figuur 3.2). In de ondergrond bevinden zich ten dele verspoelde dekzanden. Ca. 

1 km ten zuiden van het plangebied begint het rivierengebied behorende tot het 

stroomgebied van de Rijn. Vanuit de daar gelegen Kromme Rijn stroomgordel is in 

de periode bronstijd tot en met 1122 n. Chr. (afdamming Kromme Rijn bij Wijk bij 

Duurstede) bij hoog water rivierklei (deels over het dekzand) afgezet dat tot in het 

plangebied reikte. De top van het dekzand is hierbij (ten dele) afgetopt en afgedekt.

Het plangebied is op de bodemkaart niet gekarteerd, gezien de ligging binnen de 

bebouwde kom. Op grond van de zojuist geschetste geologische voorgeschiedenis en 

de wel gekarteerde omliggende gebieden, kan de bodemopbouw in het onderzoeks-

gebied er als volgt uitzien: direct onder de bovengrond zijn leek-/ woudeerdgronden 

te verwachten. Dit zijn zavel- en kleigronden met een 40 tot 50 cm dikke donkere 

bovengrond van matig roestige, humeuze, kalkloze, lichte zavel die ontstaan is door 

bemesting met compost. Onder deze zavel- en kleigronden is dekzand te verwachten. 

In de top van dit dekzand kunnen nog resten van een podzolbodem aanwezig zijn. 

Rekening houdend met erosie tijdens de voornoemde overstromingen, is echter 

eerder een zogenoemd AC-profiel te verwachten. Onder de bovengrond en de zavel/

kleigronden bevindt zich in dat geval direct de C-horizont bestaande uit leemarm, 

matig fijn dekzand. Plaatselijk kunnen beide pakketten gescheiden zijn door een dun, 

venig bandje.

Landschappelijk gezien heeft het plangebied de kenmerken van het deelgebied 

Vechtplassen (veengebied), waarvan de oostgrens loopt van Hollandse Rading richting 

De Bilt. Het veengebied draagt de kenmerken van de middeleeuwse ontginning, 

die zich in verschillende fasen heeft voltrokken. Dit leidde tot een landschappelijke 

inrichting met langgerekte dorpen en smalle strookvormige percelen. In dit gebied 

heeft zich in de 19e eeuw het militaire landschap (Nieuwe Hollandse Waterlinie) 

ontwikkeld, met forten en inundatiegebieden. 

Zonder twijfel is dit gebied reeds in de prehistorie bewoond geweest, maar de 

aanwijzingen hiervoor zijn schaars en de bewoners van toen hebben in het huidige 

landschap geen sporen nagelaten. Het gebied komt pas in beeld aan het eind van 

de middeleeuwen, als de veenontginningen vanuit de Vecht hun eind bereiken op 

de hogere zandgronden van de Heuvelrug. Grootschalige veenontginning van het 

gebied vond plaats vanaf de late middeleeuwen. Door de afdamming van de Kromme 

Rijn in 1122 n. Chr. daalde het waterpeil in de Vecht, waardoor deze kon worden 

gebruikt voor de afwatering van het veengebied. Evenwijdig aan de Vecht (buiten de 

gemeente De Bilt) werd op de oostoever een dijk met wetering aangelegd. Haaks 

hierop ontstonden de langgerekte stroken met sloten (cope-verkaveling). Op deze 

wijze werd in de periode 1100-1600 n. Chr. het veengebied in de huidige gemeente de 

Bilt ontgonnen. De vroegste vermelding van De Bilt dateert uit een vermelding in 1307 

uit een register van de bisschop van Utrecht. Vanaf de 17e eeuw ontstond een kleine 

reeks buitenplaatsen langs de nieuwe weg tussen Amersfoort en De Bilt (tegenwoordig 

de Utrechtseweg, Amersfoortsestraat en Amersfoortseweg). De begrenzing van veel 

5  Overgenomen uit Schorn 2018.
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landgoederen is in de loop van de tijd aan verandering onderhevig geweest. Binnen 

de grenzen van de landgoederen kunnen nog archeologische resten van inmiddels 

verdwenen elementen (zoals bebouwing, paden en vijvers) in de ondergrond aanwezig 

zijn.

Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw is aan de zuidwestzijde van het 

plangebied bebouwing aanwezig (perceel 307; huis en erf) (Figuur 3.1). Het perceel 

ten oosten daarvan (306) is in gebruik als tuin en het perceel ten noorden (308) als 

boomgaard. Op de kaart uit 1895 lijkt de bebouwing iets in oostelijke richting te zijn 

opgeschoven, onduidelijk is of er inderdaad sprake is van nieuwbouw. Ook op het 

noordelijke perceel is nu bebouwing zichtbaar. Op de topografische kaart uit 1953 komt 

de bebouwing op het zuidelijke perceel overeen met die op de kaart uit 1895, maar die 

op het noordelijke perceel is verdwenen. Gedurende de tweede helft van de 20e eeuw 

hebben vervolgens weer sloop- en bouwwerkzaamheden plaatsgevonden, waarbij er 

sprake is van verschillende bouw- en herbouwfasen. De strook waar het proefsleuven-

onderzoek plaats dient te vinden is in de 20e eeuw niet bebouwd geweest.

3.2 Resultaten vooronderzoek

Binnen het plangebied zijn geen archeologische monumenten, onderzoeks- en 

vondstmeldingen aanwezig. In de omgeving van het plangebied zijn wel twee 

monumenten en enkele onderzoeksmeldingen bekend. Dit betreffen resten uit de late 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt 

het plangebied binnen een gebied met Archeologische Waarde 1 (AW1, Figuur 3.2): 

een hoge verwachting voor historische bebouwing dan wel landgoederen. Dit heeft 

Figuur 3.1 
Het plangebied op de kadastrale minuut uit 
het begin van de 19e eeuw (overgenomen 
uit Schorn 2018, figuur 5 met als bron: beeld-
bank.cultureelerfgoed.nl).
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betrekking op de historische bebouwing van het landgoed Arenberg, ten oosten van 

het plangebied. Het plangebied valt binnen de archeologische attentiezone met een 

straal van 50 m die rondom de verwachte bebouwing van het landgoed is aangegeven. 

De rest van het terrein maakt onderdeel uit van een zone met een te Verwachte 

Archeologische Waarden 2 (VAW2): een middelhoge tot hoge archeologische 

verwachting. Daarnaast grenst het plangebied in het zuiden aan een zone met 

Archeologische Waarde 2 (AW2): het betreft een historische weg in relatie tot de 

ontginning.

Figuur 3.2 
Uitsnede uit de beleidskaart van de 
gemeente De Bilt (bron: Wink et al. 2013). 
Rood = AW1, oranje = VAW1, geel = VAW2, 
roze = AW2. Het plangebied is aangegeven 
met zwarte lijn. Het ligt in het overgangs-
gebied van de oostelijke, hoge stuwwal 
(rood) naar het lager gelegen westelijke 
veen-gebied (geel).
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Resultaten onderzoek 

4.1 Landschap en bodemopbouw 

Het maaiveld met bestrating bevindt zich in het onderzoeksgebied op ca. 2,0 m + NAP. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek  is minimaal tot in 15 cm in de C-horizont van de 

oude dekzandbodem gegraven. Om dit te bereiken is in het oosten tot maximaal 2,0 m 

diepte gegraven; in het westen tot ca. 60 cm diepte. 

De bodemopbouw blijkt af te wijken van het in paragraaf 3.1 geschetste verwachtings-

beeld dat op de gekarteerde bodems uit de omgeving is gebaseerd. Onder de recente 

bouwvoor zijn geen sporen van de verwachte rivierafzettingen in de vorm van zavel-of 

kleigronden gevonden. De bouwvoor, bestaande uit een geroerd zandpakket met her 

en der recent bouwpuin, blijkt naar beneden toe direct over te gaan op zand. In beide 

proefsleuven is de bodemopbouw, van boven naar beneden, als volgt:

Proefsleuf 1
In het oosten van onderzoeksgebied (put 1) is het geroerde pakket 1 m dik. Daaronder 

bevindt zich een donkergrijs, sterk humeus, vuil en siltig zandpakket met spikkels van 

baksteenpuin en houtskool (Figuur 4.1 en Figuur 4.2). Het pakket is aan de bovenkant 

erosief: het is aangetast door de recente bouwvoor. De spikkels en de geroerde aard 

van het pakket wijzen erop dat het hier vermoedelijk een zandophoging uit de Nieuwe 

tijd betreft: een oude bouwvoor. Het pakket is in het westen ca. 50 cm dik. Naar het 

midden van de put duikt het veronderstelde ophogingspakket sterk. Het pakket is 

daar minimaal 1 m dik. Het donkergrijze, humeuze zand blijkt hier samen te vallen met 

de opvulling van een oude sloot die op grond van de vondsten in de Nieuwe tijd is te 

plaatsen (zie paragraaf 4.2). Feitelijk gaat de ophoging hier dus over in een demping. 

De onderkant van de sloot is niet bereikt; op het diepste punt van de sloot is tot ca. 

2,0 m beneden het maaiveld gegraven. Wel is duidelijk dat het donkergrijze pakket in 

het oosten van de put weer omhoogkomt. De bovenkant van de oostzijde van de sloot 

moet minimaal 1 tot 1,5 m verder oostelijke hebben gelegen.

Onder het donkergrijze ophogings/dempingspakket bevindt zich een licht(bruin)

grijze siltige zandlaag. Het gaat hier om de top van het moedermateriaal van de 

dekzandbodem: de C-horizont. Deze bevindt in het westen van de put op ca. 0,6 m 

+ NAP. De C-horizont is afgetopt en in de afdekkende ophogingslaag opgenomen; 

sporen van de oorspronkelijk bovenliggende A-, E- of E-horizont ontbreken namelijk. 

Bij het ophogen moet de oude bodemtop dus ook vergraven zijn. Alleen in het uiterste 

westen lijkt tegen de profielwand nog de onderkant van de B-horizont aanwezig: onder 

het ophogingspakket is in de oude zandbodem namelijk nog een bruine verkleuring te 

herkennen als gevolg van inspoeling van mineralen (vanuit de oude bovengrond met 

vergane plantenresten, oftewel de A-horizont) (Figuur 4.2). In het oosten en vooral 

het midden van de put is de oude zandbodem tot diep in de C-horizont verstoord door 

het uitgraven van de voornoemde sloot (Figuur 4.1). De oude zandbodem vertoont 

geen aanwijzingen voor verspoeling in de vorm van bijvoorbeeld (siltige of kleiige) 

spoellaagjes of een grillige gelaagdheid. Het is dan ook de vraag of het hier wel om 

de verspoeld dekzand gaat als opvulling van een vlakte zoals het verwachtbeeld uit 

het bureauonderzoek schetst. Mogelijk is hier een (lokale) dekzandkop aangesneden. 

De beperkingen in de omvang van de twee putten, in de gedeeltelijke verstoring 

van de profielen en ten slotte in de niet gekarteerde omliggende zones binnen 
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de bodemkaart, maken het echter lastig om goed inzicht te krijgen in de lokale 

bodemopbouw en de positie binnen het omliggende landschap.

Men kan concluderen dat de top van de oude dekzandbodem in het oosten van het 

onderzoeksgebied sterk is verstoord bij het afgraven en ophogen van het terrein. Het 

afdekkende ophogings/dempingspakket uit de Nieuwe  tijd blijk zelf ook enigszins 

afgetopt. Toch zouden binnen en onder deze laag nog andere (ingegraven) sporen 

uit de Nieuwe tijd bewaard kunnen zijn. Het pakket is namelijk minimaal 50 cm dik.  

In proefsleuf 1 is bovendien een spoor van (de opvulling van) een sloot uit dezelfde 

periode bewaard.

Figuur 4.1 
Bodemopbouw in oostelijke proefsleuf 1 
(noordprofiel). Voor ligging profiel, zie Figuur 
2.1. Het profiel toont duidelijk de bodemop-
bouw met van boven naar onder:
- de lichtbruin tot grijze verrommelde zand-
laag van de recente bouwvoor;
- de donkergrijze zandophoging/oude 
bouwvoor uit de Nieuwe tijd die rechts (in het 
midden en oosten van de put) over gaat in 
de (demp)vulling van een sloot uit de Nieuwe 
tijd. 
- de top van het dekzand (C-horizont), links 
herkenbaar aan het licht(bruin)grijze zand. 
Rechts en in het midden is deze oude bodem-
laag diep verstoord door de sloot.

Figuur 4.2 
Bodemopbouw in oostelijke proefsleuf 1 
(westprofiel). Voor ligging profiel, zie Figuur 
2.1.
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De recente bouwvoor (op de achtergrond en rechts nog zichtbaar) is hier verwijderd. 

Onder dit niveau toont het profiel het donkergrijs pakket van de ophoging (tevens 

oude bouwvoor) uit de Nieuwe tijd met daaronder de licht(bruin)grijze top van het 

dekzand (C-horizont). Tegen het westprofiel is nog de onderkant van de B-horizont te 

herkennen aan de oranje-bruine verkleuring.

Proefsleuf 2
De bodemopbouw wijkt op enkele punten af van die van proefsleuf 1. Op de eerste 

plaats lijkt het ophogingspakket uit de Nieuwe tijd hier sterker afgetopt te zijn door 

recente afgravingen. In het oostprofiel is onder de wederom 1 m dikke geroerde, 

lichtgrijsbruine bouwvoor (met spikkels recent bouwpuin) rechts nog net de 

onderkant (maximaal 6 cm dikte) van de donkergrijze, humeuze ophoging oftewel 

de oude bouwvoor uit de Nieuwe tijd te herkennen (Figuur 4.3). Uitgaande van de 

onderliggende bodemopbouw werd er in het veld nog rekening mee gehouden, dat 

deze humeuze laag de onderkant van een A-horizont van de oude zandbodem vormt. 

De overgang van de humeuze laag naar de onderliggende laag lijkt echter te scherp in 

vergelijking met de meer geleidelijke overige overgangen binnen oude dekzandbodem. 

Onder de recente en de oude bouwvoor is nog de top van de oude dekzandbodem 

bewaard. Deze top blijkt gaver dan in proefsleuf 1. De opbouw is (van boven naar 

beneden) als volgt:

-  bovenin bevindt zich een maximaal 6 cm dikke wit tot lichtgrijze, uitgeloogde 

laag, vermoedelijk de E- of uitspoelingshorizont. Binnen de laag zijn nog 

bruine, humeuze vlekken te herkennen die vermoedelijk het gevolg zijn van 

bodemprocessen (in-en uitspoeling) en bioturbatie (door o.a. mollen);

-  een ca. 20 cm dikke bruine laag, humeuze laag (met smalle humeuze bandjes), 

vermoedelijk de B- of inspoelingshorizont;

-  een maximaal 15 cm diep aangesneden licht(bruin)grijze laag, de C-horizont 

(moedermateriaal van de zandbodem).

Tijdens het veldwerk was op de overgang van de humeuze B-horizont naar de lichtere 

C-horizont en vooral in de top van deze laatste laag een opvallende concentratie van 

houtskoolspikkels te herkennen: in het oostprofiel en vooral in de zuidoosthoek van het 

sporenvlak van de sleuf (zie Figuur 4.4).  Uitgaande van de grillige vorm van het spoor 

en de afwezigheid van (althans met het oog te herkennen) van vondsten, leek het 

hier om een natuurlijk spoor te gaan. Voor de zekerheid is het spoor met concentratie 

houtskoolspikkels bemonsterd: aanvullend zeefwerk en inspectie van het zeefresidu 

zou namelijk uit kunnen wijzen of er toch niet een kleine fractie vondsten zoals 

aardewerk, bot of vuursteen in de spoorvulling is vertegenwoordigd. 

Uit de bodemopbouw blijkt dat het ophogingspakket, de oude bouwvoor, uit de 

Nieuwe tijd sterker verstoord is door recente verstoringen dan in proefsleuf 1. De oude 

dekzandbodem daaronder is in tegenstelling tot deze laatste sleuf juist wel relatief 

goed bewaard. Alleen de A-horizont en vermoedelijk de top van de E-horizont lijken 

afgegraven. 

De profielkolom toont duidelijk dat onder de geroerde, lichtgrijsbruine bovengrond 

(met spikkels recent bouwpuin) en een onderkant van het ophogingspakket (oude 

bouwvoor) uit de Nieuwe tijd (althans rechts) nog een restant van oorspronkelijk top 

van de zandbodem is bewaard, met van boven naar beneden:

- een maximaal 5 cm dikke wit tot lichtgrijze, uitgeloogde laag, vermoedelijk de E- of 

uitspoelingshorizont;
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- een ca. 20 cm dikke bruine laag, humeuze laag (met smalle humeuze bandjes), 

vermoedelijk de B- of inspoelingshorizont;

- een maximaal 15 cm diep aangesneden licht(bruin)grijze laag, de C-horizont 

(moedermateriaal van de zandbodem) 

4.2 Sporen en vondsten

Sporen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn slechts enkele sporen en vondsten 

aangetroffen (zie respectievelijk Bijlage 1 en 2). Deze worden nu per proefsleuf 

besproken.

Proefsleuf 1
Het westelijk uiteinde van de sleuf is over een lengte van 2,5 m tot slechts 70 cm 

verdiept: tot in de onderkant van de huidige bouwvoor. Kabels en leidingen maakten 

het onmogelijk om deze zone verder te verdiepen. Tijdens het verdiepen van de rest 

van proefsleuf 1 tekende zich direct onder de donkergrijze, humeuze ophogingspakket 

(de oude bouwvoor uit de Nieuwe tijd) al snel de opvulling van een zuidwest-noordoost 

georiënteerde sloot af (spoor 1). Op dit hoge niveau was bijna de gehele resterend sleuf 

(de ca. m lange zone ten oosten van de voornoemde zone met kabels en leidingen) 

ingenomen door de slootvulling (over de volle breedte). Om inzicht te krijgen in de 

onderliggende top van de C-horizont en eventuele diepe sporen daarbinnen, is de sloot 

verder uitgegraven. In het westen en uiterste oosten van de sleuf werd de onderkant 

van de sloot en daarmee de onderliggende de C-horizont snel binnen 0,5 m diepte 

onder tot het ophogingspakket bereikt. In het hart van de sloot is extra verdiept tot 2 

m beneden maaiveld, maar hier is de top van de oude dekzandbodem nog niet bereikt. 

Figuur 4.3 
Bodemopbouw in westelijke proefsleuf 2 
(oostprofiel, in de zuidoosthoek van de sleuf ). 
Voor ligging, zie Figuur 2.1.
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Op deze diepte blijkt de sloot nog 1,76 m breed (Figuur 4.4).

De slootopvulling is in twee zandlagen te onderscheiden: de onderste laag is (voor 

zover waargenomen) minimaal 30 cm dik (Figuur 4.1). De donkerbruingrijze, humeuze 

laag is geroerd en bevat het meeste vondstmateriaal. Deze vulling vertegenwoor-

digt de eerste opvulling van de sloot. De bovenste laag is donkergrijs, humeus en is 

maximaal 80 cm dik. Deze laag is te koppelen aan het voornoemde ophogingspakket 

uit de Nieuwe tijd aan weerszijden van de sloot. Deze laag zou als men nazak van de 

ophoging in de (oude) sloot kunnen beschouwen. Het ligt echter meer voor de hand 

dat de sloot tegelijkertijd met de ophoging van het omliggende terrein definitief is 

opgevuld. In dat geval moet sprake zijn geweest van een ophoging en nivellering van 

het onderzoeksgebied in deze oostelijke zone. 

Onder de slootvulling zijn geen oudere sporen uit de periode prehistorie tot en met 

late middeleeuwen aangetroffen. Daarmee is overigens niet uit de sluiten dat ze er ooit 

wel zijn geweest. De brede sloot heeft de top van de oude zandbodem met eventuele 

sporen daarin namelijk sterk verstoord tot in de C-horizont. De oorspronkelijke A-, E, 

en zelfs vrijwel de gehele B-horizont blijken af te zijn gegraven. 

Tijdens het uitgraven van de onderste opvullingslaag van de sloot (spoor 1) is een 

verzameling van twintig vondsten aangetroffen (v. 1, zie verderop onder ‘Vondsten’). 

De verzameling lijkt uit een mix van afval uit verschillende perioden te bestaan. 

De meeste vondsten dateren globaal uit de periode 1700-1950. Enkele scherven 

roodbakkend aardewerk dat spaarzaam bedekt is met glazuur, lijken echter vroeger te 

dateren, namelijk uit het begin van de Nieuwe tijd. Andere vondsten, waaronder een 

fragment glas, lijken in uitvoering juist laat te dateren, namelijk in de 19e eeuw. Deze 

mix van vondsten lijkt er op te wijzen dat de sloot in het verleden deels met geroerde 

grond en oudere vondsten daarbinnen is gedempt. Uitgaande van de jongste vondsten 

moet de demping in de 19e eeuw of later hebben plaats gevonden. De oriëntatie van 

de sloot, zuidwest-noordoost en passend binnen de huidige verkaveling, staat deze 

datering niet in de weg. Uit het bureauonderzoek kwam namelijk naar voren dat het 
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verkavelingspatroon terug te voeren is tot in de Nieuwe tijd. Het blijkt in ieder geval 

de laatste twee eeuwen op hoofdlijnen (perceelsbegrenzing) niet gewijzigd te zijn. 

De sloot ligt 15 m ten westen van de dichtstbijzijnde buitensloot (in het oosten) van 

het perceel. Uitgaande van globaal ongewijzigde perceelsomvang in de laatste twee 

eeuwen, lijkt de sloot een verdere indeling van dit perceel te vertegenwoordigen. 

Aangezien het vondstmateriaal secundair (als dempvulling) in de sloot terecht is 

gekomen, kan men de vondsten niet per definitie als aanwijzing voor een nabijgelegen 

huisplaats beschouwen. Gezien de ligging op perceel dat volgens historische kaarten 

minimaal de laatste twee eeuwen als woonperceel in gebruikt is geweest, ligt het wel 

voor de hand dat de bewoning in de buurt is te situeren.

Proefsleuf 2
Buiten de verstoring van de waterleiding langs de noordwand, bestaat het enige 

spoor in deze kleine sleuf uit een concentratie van houtskoolspikkels in de top van de 

C-horizont. Het gaat om ronde concentratie van ca. 35 cm doorsnede in het zuidoosten 

van het vlak (Figuur 4.4). Het spoor is gecoupeerd. Het bleek maximaal 12 cm diep 

en vertoonde een grillige bodem in doorsnede (Figuur 4.5). Bij het couperen zijn, net 

als bij de vlakaanleg, geen antropogene vondsten waargenomen. De rest van het 

spoor is voor de zekerheid bemonsterd (v. 2) met het oog op zeefwerk en aanvullend 

onderzoek naar een eventuele kleine fractie antropogene vondsten en botanische 

macroresten. Geen van deze resten is uiteindelijk aangetroffen (zie ook verderop onder 

‘Vondsten’). Conclusie is dan ook dat het hier om een natuurlijk spoor gaat: mogelijk is 

het houtskool het resultaat van een lokale brand als gevolg van een blikseminslag.

Vondsten en een monster
De resultaten van het onderzoek naar de vondsten en een monster uit de twee 

proefsleuven worden nu per proefsleuf besproken.

Proefsleuf 1
Alle twintig vondsten uit het proefsleuvenonderzoek zijn afkomstig uit de sloot (spoor 

1) van proefsleuf 1 (zie Bijlage II). Tabel 4.1 toont een overzicht van de verschillende 

Figuur 4.5 
Doorsnede van de concentratie houtskool-
spikkels in de top van de C-horizont (foto 
richting het oosten).
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materiaalcategorieën die in de onderste opvulling van de sloot uit de Nieuwe tijd zijn 

vertegenwoordigd. Alle vondsten zijn gedetermineerd (zie bijlage III).6

De grootste categorie bestaat uit gebruiksaardewerk (N= 13): vrijwel alle scherven 

zijn van gedraaid, roodbakkend aardewerk met loodglazuur aan de binnen- en/of 

buitenzijde. Een uitzondering is een scherf porselein; vermoedelijk afkomstig van een 

schotel die in Aziatische is vervaardigd. Slechts in enkele gevallen was in het aardewerk 

nog een potvorm of functie te herleiden. Zo blijkt de aanhechting van een pootje 

op een van de roodbakkende (bodem)scherven erop te wijzen dat een grape of een 

aanverwante potvorm in het complex is vertegenwoordigd. Een opvallende vondst 

is ten slotte het fragment van een dikwandige smeltkroes. Deze wijst op een gebruik 

binnen het smeltproces van een metaal.

Het gehele aardewerkcomplex lijkt vooral in de periode 1700-1950 te plaatsen. Enkele 

scherven roodbakkend aardewerk lijken echter een vroegere periode te vertegenwoor-

digen, namelijk het begin van de Nieuwe tijd (1500-1600).

Naast gebruiksaardewerk is ook bouwmateriaal binnen de keramiek vertegenwoor-

digd (N= 5). Het gaat om vier fragmenten van dakpannen en een fragment van een 

plavuis. Twee van de dakpannen zijn bedekt met loodglazuur. De bouwkeramiek 

is niet nader te dateren dan de Nieuwe tijd (1500-1950). Naast keramiek is binnen 

het bouwmateriaal ook een brok mortel vertegenwoordigd. Ofschoon deze niet 

nauwkeurig is te dateren doet te grote vorm subrecent aan  (19e eeuw of later).

Binnen de slootvulling is ook glas vertegenwoordig. Het gaat om de scherf van een 

vrijwel kleurloos glas met lichtgroene zweem. Vermoedelijk gaat het om de scherf 

van een fles. Ofschoon het exacte type niet is te herleiden lijkt de aard van het glas 

subrecent (19e eeuw of later).

Al met al lijken de meeste vondsten uit de sloot in de periode 1700-1950 te plaatsen. 

Er lijken echter ook scherven uit een specifiek vroege en late tijd in het complex te zijn 

vertegenwoordigd. Dit lijkt erop te wijzen dat het vondstencomplex afkomstig is uit 

een geroerde, secundaire context.

categorie aantal gewicht (g)

aardewerk 13 1140,4

bouwkeramiek 5 1156,1

glas 1 8,5

mortel 1 1293,4

 totaal 20 3598,4

Proefsleuf 2
In deze sleuf zijn tijdens de vlakaanleg en het couperen van het spoor met houts-

koolspikkels (spoor 2) geen antropogene vondsten gedaan. Ook na het zeven van 

de opvulling van dit spoor en het aanvullende botanische onderzoek zijn geen 

(kleine fractie) vondsten aan het licht gekomen.7 Er zijn binnen de vulling dus geen 

aanwijzingen voor een antropogene aard van het spoor.  Onderzoek van het houtskool 

uit het spoor heeft uitgewezen dat er kleine houtskoolbrokjes aanwezig zijn. De 

brokjes komen op zich in aanmerking voor 14C-datering. Gezien het ontbreken van 

de buitenzijde van de originele houtstam (met buitenste jaarringen) van de brokjes, 

dient men bij een dergelijke datering rekening te houden met een ruime foutenmarge. 

Indien men vervolgens hierbij het gebrek aan aanwijzingen voor menselijke oorsprong 

van het spoor voegt, dan verdient het geen aanbeveling om dergelijke dateringsonder-

zoek uit te voeren.

6  Het materiaal is gedetermineerd door D. Stiller MA, materiaalspecialist late middeleeuwen-
Nieuwe tijd. 

7  Het botanisch onderzoek is uitgevoerd door dr. Y. Van Amerongen, specialist botanie.

Tabel 4.1 
Overzicht van de verschillende vondstcat-
egorieën uit spoor 1: de sloot uit de Nieuwe 
tijd.
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Conclusie, waardering en advies

5.1 Conclusie 

Ofschoon met het oppervlak van de proefsleuven slechts 9% van het onderzoeksge-

bied wordt gedekt en niet de beoogde 14% uit het Programma van Eisen, geven de 

onderzoeksresultaten toch een goed beeld van de bodemopbouw, het oorspronkelijke 

landschap en de archeologische resten binnen het terrein. Ze maken een goede 

beantwoording van de onderzoeksvragen mogelijk.

Bodemopbouw en landschap
De bodemopbouw blijkt af te wijken van het verwachtingsbeeld dat op de gekarteerde 

bodems uit de omgeving is gebaseerd. Onder de recente bouwvoor (met maaiveld op 

ca. 2, 0 m + NAP) zijn geen sporen van de verwachte rivierafzettingen in de vorm van 

zavel-of kleigronden gevonden. De 1 m dikke bouwvoor, bestaande uit een geroerd 

zandpakket met her en der recent bouwpuin, blijkt naar beneden toe direct over te 

gaan op een zandpakket dat in twee lagen is te delen. De bovenste zandlaag is sterk 

humeus en geroerd. Deze antropogene laag blijkt een fase van ophoging en nivellering 

van het terrein in de Nieuwe tijd (ca. 1700-1950 en met name de 19e eeuw) te vertegen-

woordigen. Het ophogingspakket is in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied, 

ter hoogte van proefsleuf 1, nog redelijk gaaf bewaard: het blijkt daar gemiddeld 5o cm 

dik. Waarschijnlijk is slechts een tiental centimeter van het oude maaiveld en de oude 

bouwvoor verloren gegaan. Dit geldt niet voor de onderliggende tweede zandlaag: de 

top van de oude dekzandbodem. Bij de ophoging en nivellering van het terrein blijkt de 

dekzandbodem afgetopt tot in de C-horizont. Hier ontbreekt vermoedelijk minstens 30 

tot 40 cm van de oorspronkelijke top van de zandbodem.

In het westelijk gebied (ter hoogte van proefsleuf 2) blijkt het ophogingspakket uit 

de Nieuwe tijd zelf sterk verstoord door recente sloop- en graafwerkzaamheden 

die vermoedelijk te relateren zijn aan de bouw van het bestaande kantoorpand en 

van voorgaande opstallen op het terrein. Van het ophogingspakket is enkel nog de 

onderkant aangetroffen. De oude dekzandbodem daaronder is daarentegen wel 

redelijk goed bewaard in vergelijking met het oostelijke gebied. In het westelijk gebied 

blijken namelijk nog de E- en B-horizonten van de oude dekzandbodem aanwezig 

(samen 25 cm dik bewaard). Hier ontbreekt mogelijk nog maar 20 cm van de top van 

de zandbodem (A- en deel van E-horizont).

Archeologie
Vooraf werd uitgegaan van een lage verwachting voor het aantreffen van afvalresten 

van jagers-en-verzamelaars uit de steentijd en van boeren uit de periode neolithicum 

tot en met volle middeleeuwen. Hierbij was wel uitgegaan van een ligging op een 

vlakte met ten dele verspoelde dekzanden. Ofschoon de twee proefsleuven slechts 

‘kijkgaten’ in het oude landschap vertegenwoordigen, lijkt men dit landschapsbeeld 

toch bij te moeten stellen. In de sleuven is de top van een onverspoelde 

dekzandbodem aangetroffen; mogelijk gaat het zelfs om een lokale dekzandkop in het 

oude landschap. Een dergelijke locatie zou juist aantrekkelijk kunnen zijn voor jagers-

en-verzamelaars en (mits groot genoeg) voor latere boeren. 

Ondanks deze bijstelling van bodem en landschap en daarvan af te leiden positieve 

bijstelling van de verwachting, zijn binnen het onderzoeksgebied geen archeologische 

resten aangetroffen. In het oostelijke gebied is dit goed te verklaren: de oude 

5
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dekzandbodem en eventuele sporen daarin zijn afgetopt door het voornoemde 

ophogingspakket en een daaraan te relateren (breed en diep uitgegraven) sloot uit de 

Nieuwe tijd.

Ofschoon de het westelijk gebied van het onderzoeksterrein naar verhouding juist wel 

een redelijk gave bodemopbouw vertoont, zijn hier ook geen afvalresten van jagers-

en-verzamelaars uit de steentijd en van boeren uit de periode neolithicum tot en met 

volle middeleeuwen gevonden. Hier blijkt echter sowieso nog maar een klein stukje 

van het oude landschap bewaard. Vrijwel de gehele zone van het westelijk gebied, 

zowel ten zuiden als ten westen van het bestaande kantoorpand, is doorsneden door 

recente kabels en leidingen die het terrein op zijn minst ontoegankelijk maken en deels 

(zoals aangetoond in het noorden van proefsleuf 2) mogelijk zelfs verstoren. Uitgaande 

van de relatief gave oude zandbodem kunnen in de omgeving van het westelijk gebied 

van het onderzoeksterrein wél nog resten aanwezig zijn uit deze perioden.

Vooraf werd voor de periode late middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd juist een 

hoge verwachting uitgesproken; mede gezien het kaartbeeld van de laatste twee 

eeuwen waarop huisplaatsen langs de Utrechtseweg (ook op nr. 340) zijn afgebeeld. 

De verwachting zou vooral gelden voor de tot nog toe onbebouwde zones ten zuiden 

van het bestaande kantoorpand. Deze verwachting is op zich deels uitgekomen. 

In de oostelijk zone is onder het voornoemde ophogingspakket namelijk een sloot 

aangesneden die in de Nieuwe tijd (met name 1700-1950) is te plaatsen. Binnen de 

contouren van het onderzoeksgebied is echter alleen nog maar het vervolg van de 

sloot te verwachten; dus geen resten van hieraan te associëren bewoningssporen. 

Juist deze laatste sporen en bijbehorende vondsten zouden inzicht kunnen geven in de 

bewoning van een van de huisplaatsen langs de Utrechtseweg. In de westelijke zone 

blijkt het ophogingspakket met daaraan te relateren sporen uit de Nieuwe tijd sterk 

verstoord. Hier zijn geen sporen aangetroffen; ze op grond van dit sporenbeeld en de 

geconstateerde verstoringsgraad ook niet meer te verwachten.

5.2 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0. Daarbij wordt aan 

de hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen 

behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege 

hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een 

score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. 

De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in principe 

wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria gaafheid en 

conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij een middelmatige 

tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria 

gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten 

is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt het monument 

namelijk ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel ervoor 

te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks 

inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.

Op basis van deze criteria zal er nu waardering gedaan worden van de vindplaats aan 

de Utrechtseweg 340. 
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Waarden Criteria Score

    Hoog Matig Laag 

Beleving Schoonheid n.v.t.

  Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

  Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

  Informatiewaarde 1

  Ensemblewaarde 1

  Representativiteit 1

Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. Het 

criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijke waarde, is niet van toepassing 

op deze vindplaats aangezien de historische gebouwen uit de Nieuwe tijd, zoals 

aangegeven op de historische kaarten uit de laatste twee eeuwen, in het verleden 

reeds zijn gesloopt; er zijn geen bovengrondse resten meer zichtbaar.

Aangezien niet op ‘beleving’ is te waarderen, zal de waarde zal daarom moeten blijken 

uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn en in 

situ liggen. De criteria hiervoor zijn gaafheid (sporen) en conservering (vondsten).

De vindplaats bestaat uit een slootspoor die te koppelen is aan een ophogingspakket 

uit de Nieuwe tijd. Onder dit pakket kunnen binnen het plangebied nog meer sporen 

uit deze periode schuilgaan; de resten kunnen echter verstoord zijn door recente 

sloop- en begeleidende graafwerkzaamheden. De verwachting is overigens dat binnen 

de grenzen van het onderzoeksgebied zelf, en wel binnen het oostelijk gebied, alleen 

het vervolg van de voornoemde sloot aanwezig zal zijn. Ofschoon de opvulling van de 

sloot zelf grotendeels redelijk gaaf is, blijkt de bovenkant van het spoor en het daaraan 

gerelateerde ophogingspakket enigszins afgetopt. Verder zijn het ophogingspakket 

en de eventueel daaraan gerelateerde sporen uit de Nieuwe tijd in het westen van 

proefsleuf verstoord door recent ingegraven kabels en leidingen. De vindplaats scoort 

daarom uiteindelijk gemiddeld op gaafheid (score 2). 

De anorganische vondsten binnen de slootvulling zijn goed geconserveerd. Er is geen 

onderzoek gedaan naar de conservering van organische resten. De bovenste vulling 

van de sloot en het daaraan te relateren ophogingspakket (met eventuele ondiepe 

sporen daaronder) bevinden zich boven de grondwaterspiegel. In deze contexten zijn 

dan ook geen organische resten meer te verwachten. In de onderste vulling van de 

sloot (en in andere diepe sporen elders op de vindplaats) die wel tot in het grondwater 

reiken, zullen de organische resten naar verwachting wel goed geconserveerd zijn. De 

vindplaats scoort daarom op conservering ook gemiddeld (score 2).

Aangezien de vindplaats tot nut toe op fysieke kwaliteit slechts middelmatig scoort 

(totaalscore 4), vindt nog een aanvullende waardering op de inhoudelijke kwaliteitscri-

teria plaats om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. 

Inhoudelijke kwaliteit
Deze waardering wordt op basis van de volgende criteria bepaald;

- zeldzaamheid

- informatiewaarde
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- ensemblewaarde

- representativiteit

In deze volgorde zal de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats besproken worden.

Zeldzaamheid
Zeldzaamheid is de mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is 

geworden) voor een periode of in een gebied. 

Zoals historische kaarten van plangebied en omgeving duidelijk tonen, is de 

aangesneden sloot slechts één van de vele (verkavelings)sloten die het omringende 

landschap in de Nieuwe tijd indeelden en ontwaterden. De vindplaats scoort op dit 

criterium dan ook laag (score 1). 

Informatiewaarde
Met informatiewaarde wordt de betekenis van een vindplaats als bron van kennis over 

het verleden bedoeld.

Deze waarde blijkt beperkt. De vindplaats bestaat binnen de grenzen van het onder-

zoeksgebied enkel uit een sloot. De sloot is niet te relateren aan bewoningssporen 

binnen het onderzoeks- of plangebied. De informatiewaarde van de vondsten uit 

slootopvulling blijkt ook beperkt: het gaat om een mix van secundair aardewerk uit 

verschillende periode, dat hier is gedumpt na afdanking van de sloot. Het materiaal 

is dus niet representatief voor de gebruiksfase van de sloot en eventueel daaraan te 

relateren bewoningsfase op het aangrenzende terrein. De vindplaats scoort daarom 

wederom laag (score 1)

Ensemblewaarde
De ensemblewaarde van een vindplaats is gekoppeld aan de mate van het voorkomen 

van een archeologische en landschappelijke context. Aangezien de sloot niet te 

relateren is aan (op historische kaarten aangegeven) bewoningssporen binnen het 

plangebied of aan het naburige landgoed Arenberg, scoort de vindplaats laag op dit 

criterium (score 1).

Representativiteit
Met representativiteit wordt de mate bepaald waarin een bepaald type vindplaats 

karakteristiek is voor een periode dan wel een gebied. 

Ook hier scoort de vindplaats laag (score 1). Gezien de voornoemde beperkte 

informatie en ensemblewaarde kan de vindplaats ook niet representatief zijn voor de 

regio in de Nieuwe tijd. 

In totaal scoort de vindplaats ook op inhoudelijke kenmerken zeer laag met in totaal 

4 punten: veel te laag om de reeds geconstateerde middelmatige score op de fysieke 

kwaliteit te compenseren. Conclusie is dan ook dat de vindplaats naar onze mening 

niet behoudenswaardig is.

Ofschoon met het oppervlak van de proefsleuven slechts 9% van het onderzoeks-

gebied wordt gedekt en niet de beoogde 14% uit het Programma van Eisen, geven 

het onderzoek en de zojuist geschetste waardering naar onze mening toch een goed 

beeld van de aarde en conservering van de bodemopbouw en de daarin bewaarde 

archeologische resten; zeker als men de beperkingen voor onderzoek in de rest van 

het onderzoeksgebied in ogenschouw neemt. In het oostelijk gebied (ter hoogte 

van proefsleuf 1) is feitelijk enkel nog een vervolg van de aangetroffen vindplaats te 

verwachten: een spoor van een sloot uit de Nieuwe tijd. In het westen spelen vooral 

fysieke beperkingen een rol bij nader onderzoek: de geplande bouwzone wordt nu 
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door vele kabels en leidingen doorsneden. Los van de beperkte toegankelijkheid zullen 

diepe leidingen zoals van gas en riool tot een verstoring van de top van de begraven 

zandbodem en eventuele sporen daarin hebben geleid.

5.3 Advies

De vindplaats, een sloot uit de Nieuwe tijd (ca. 1700-1950), die binnen de proefsleuven 

van het onderzoeksgebied is aangetroffen, blijkt volgens onze waardering niet behou-

denswaardig. Aangezien ook in de rest van het onderzoeksgebied geen waardevolle 

resten meer zijn te verwachten en de mogelijkheden voor aanvullende onderzoek 

sowieso sterk ingeperkt worden door (verstoring als gevolg van) recente kabels en 

leidingen, adviseert Archol om af te zien van archeologisch vervolgonderzoek. Naar 

onze mening kan het onderzoeksgebied vrijgegeven worden voor de realisatie van de 

geplande nieuwbouw.

Verder adviseren wij om bij toekomstige ontwikkelingen in de omliggende gebieden 

er rekening mee te houden dat lokaal een dekzandkop bewaard kan zijn. Dergelijke 

hoge bulten in het landschap (vooral in nabijheid van water) waren een aantrekkelijk 

locatie voor bijvoorbeeld jagers-en-verzamelaars uit de steentijd, maar (mits groot 

genoeg) mogelijk ook voor boeren uit de periode neolithicum tot en met de volle 

middeleeuwen. Toekomstig onderzoek in de omgeving moet uitwijzen of men 

het beperkte beeld van de kleine proefsleuven kan toetsen en aanvullen. Indien 

daadwerkelijk in plangebied en omgeving (binnen de nu nog ongekarteerde zone van 

de bodemkaart) sprake is geweest van een aantrekkelijk, hoge dekzandkop dan dient 

de lage archeologische verwachting voor jagers-en-verzamelaars uit de steentijd, maar 

ook voor latere boeren naar boven bijgesteld te worden. 8

8  Schorn 2018, 21.
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Bijlage I Sporenlijst

spoor type
vorm 
(coupe) contour afgewerkt bemonsterd

diepte 
(cm t.o.v. 

vlak 1)
breedte 

(cm) datering

1 sloot rond scherp ja nee >86 176 Nieuwe tijd

2 natuurlijk rond vaag ja ja 5 35 n.v.t.

Bijlage II Vondst- en monsterlijst

vondstnr put vlak spoor vulling verzamelwijze categorie veldvolume (l)

1 1 1 1 1 couperen (bouw)keramiek en glas 

2 2 1 2 1 couperen monster algemeen/botanie 5
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Bijlage III Detereminatielijst vondsten

vnr volgnr put vlak spoor vulling categorie productie-
wijze

soort object opp.behand. locatie decoratie 
techniek

decoratie motief Verwering gebruikssporen formaat rand wand bodem oor rw bw rwb totaal mae datering 
vroeg

datering 
laat

periode productieplaats opmerkingen

1,5 1 1 1 1 1 KER gedraaid s2 zoutglazuur, ijzerengobe dubbelzijdig 7,5 1 1 1 1700 1950 NT groot voorwerp, subrecent

1,5 2 1 1 1 1 KER gedraaid p veldspaatglazuur, kobaltoxide dubbelzijdig geverfd geometrisch, floraal <2,5 1 1 1 1700 1900 NT Azië schotel?

1,4 1 1 1 1 1 KER gedraaid w gra loodglazuur binnenzijde roetsporen buiten 5 1 1 1 1600 1900 NT kookvoorwerp, aanhechting pootje. Waarschijnlijk grape of aanverwante vormen

1,4 2 1 1 1 1 KER gedraaid r loodglazuur buitenzijde ribbels ribbels op schouder 2,5-5 3 3 0 1400 1700 LMEB/NT spaarzaam geglazuurd of alleen bovenste helft buitenzijde geglazuurd

1,4 3 1 1 1 1 KER gedraaid r loodglazuur, slib dubbelzijdig binnenzijde wit/geel 5 1 1 0 1700 1900 NT dik geglazuurd

1,4 4 1 1 1 1 KER gedraaid r loodglazuur, slib, koperoxide binnenzijde binnenzijde groen >2,5 2 2 0 1600 1900 NT platte open vorm, bord, schaal?

1,4 5 1 1 1 1 KER gedraaid r loodglazuur, slib binnenzijde ringeloor ruitmotief in slib slib-glazuur slijtage bodem 1 1 1 1700 1900 NT div fragmenten, redelijk tot goed geglazuurd, deels aangetast

1,4 6 1 1 1 1 KER gedraaid r loodglazuur dubbelzijdig 2,5 1 1 0 1600 1900 NT

1,1 1 1 1 1 1 BKR mal rood plavuis gemarmerd gemarmerd >7,5 1 1 0 NT plavuis waarschijnlijk, oranje rood baksel met witte klei

1,1 2 1 1 1 1 BKR mal rood dakpan 2 2 0 NT dakpan waarschijnlijk op basis van baksel

1,2 1 1 1 1 1 BKR mal rood dakpan loodglazuur, mangaanoxide bovenzijde >7,5 2 2 0 NT dakpan met glazuur holle deel:....

1,7 1 1 1 1 1 KER gedraaid smeltkroes smelt/sintelsporen >7,5 1 1 2 1 smeltkroes met sintelresten

1,3 1 1 1 1 1 GLS geblazen gl, kleurloos fles geïrrisideerd >2,5 1 1 0 1500 1950 NT praktisch kleurloos glas (licht groen); vermoedelijk subrecent

1,6 1 1 1 1 1 BKR indet mortel mortel >7,5 1 1 0 groot fragment. Waarschijnlij mortel en niet steen (subrecent?)
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