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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Debuco Advies B.V. heeft Archol BV een quickscan archeologie en 

cultuurhistorie uitgevoerd naar de wegreconstructie N237 (Figuur 1.1). Aanleiding 

voor de quickscan is de geplande ruimtelijke herontwikkeling van de provinciale weg. 

De voorgenomen plannen zijn als bijlage in dit rapport gevoegd. Het plangebied valt 

binnen het beleidsplan archeologie van de gemeente Soest en de gemeente Zeist 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 en cultuurhistorisch onderzoek noodzakelijk zal zijn alvorens 

bouwwerkzaamheden plaats gaan vinden. In de quickscan wordt globaal de 

archeologische verwachting van het plangebied aangegeven, een inventarisatie 

gemaakt van de cultuurhistorische waarden en wordt een advies inzake de invulling 

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

beslist het bevoegd gezag (de gemeente Soest) naar eigen inzicht of en in welke vorm 

vervolgonderzoek noodzakelijk is. Het is mogelijk dat het besluit van de gemeente 

afwijkt van het advies.

Figuur 1.1
Uitsnede van een topografische kaart 
(1:25.000) waarbinnen het onderzoeksgebied 
schematisch is weergegeven met een rood 
kader. Bron: PDOK.
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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 N237 vanaf het kruispunt met de Nieuwe 

Dolderseweg (N238) in de gemeente Zeist tot aan het kruispunt met de Van Weerden 

Poelmanweg (N413) in de gemeente Soest. (Figuur 1.1). Het onderzoeksgebied kom 

overeen met het plangebied. Binnen het plangebied valt de rijbaan van de N237 

evenals de naastgelegen fietspaden. Verstoringen binnen het plangebied zijn te 

verwachten onder de rijbanen en onder de fietspaden. 

De N237 maakt deel uit van de ‘Wegh der Weeghen’: van oudsher een doorgaande 

verbinding van Utrecht naar Amersfoort. Deze is van groot cultuurhistorisch belang en 

aangemerkt als cultureel erfgoed. 

1.3 Toekomstig gebruik

De geplande (bodem)ingrepen bestaan uit (zie ook Bijlage 1):

- Het verharden van de berm aan beide zijden van de weg tussen hm-palen 81,5 t/m 

84,9.

- Het verbreden van de bestaande (twee richtingen) fietspad naar 4,00 meter aan 

beide zijden van de weg tussen hm-palen 81,5 t/m 84,9. 

- Het aanbrengen van verlichting langs het fietspad waar deze nog niet aanwezig is 

aan beide zijden van de weg tussen hm-palen 81,5 t/m 84,9.

- Het inpassen (waar mogelijk) van het streefbeeld ‘Wegh der Weegen’ (o.a. strekken 

van fietspad, kleur bushokjes, zichtlocaties zichtbaar maken, sorties aanpassen).

- Het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt vanaf de Tammerrotonde tot het 

kruispunt n413/N237 (hm-paaltjes 83,8 t/m 84,4). 

- Het plaatsen van een Whiswall van hm-paaltjes 84,3 t/m 84,6 tussen de 

hoofdrijbaan en de parallelweg.

- Het aanpassen van in- en uitritten.

- Het verwijderen van de vluchtstrook aan de oostzijde van hm-paaltje 82,2 t/m 82,7 

en aan de westzijde van hm-paaltje 82,2 t/m 84,4. 

- Het verwijderen van een asfaltstrook langs het fietspad ter hoogte van hm-paaltje 

85,5.

- Het vervangen van de riolering. Hierbij zal in reeds geroerde grond tot 2,50 meter 

-mv worden gegraven.

- Het verlichten van de hoofdrijbaan.

- Het vervangen van verkeerslichten op het kruispunt N237/N413.

1.4 Relevante beleidskaders

De gemeente Soest heeft een archeologische beleidsnota opgesteld. Hierbij is een 

beleidskaart gemaakt waarop binnen de gemeente de verwachtingsgebieden en de 

daarbij passende archeologische regimes zijn weergegeven. Hierop is te zien dat het 

onderzoeksgebied voor een deel in twee verschillende Archeologisch Waardevolle 

Verwachtingsgebieden (AWV’s) ligt. Binnen het bestemmingsplan ‘Soesterberg’  (NL.

IMRO.0342.BPSTB0006-0401) valt het onderzoeksgebied in twee gemeenten binnen 

twee verwachtingsgebieden (zie hoofdstuk 2.3). Voor de cultuurhistorische elementen 

heeft de gemeente een beleidsnotitie opgesteld: ‘Meedoen is de Soester cultuur’. 
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Het betreft een document waarin de cultuurvisie van de gemeente over de periode 

2016-2020 is vastgesteld. Op basis hiervan heeft de gemeente vervolgens met de 

provincie Utrecht een gezamenlijk cultuurpact gesloten voor de periode 2o16-2019 (zie 

hoofdstuk 3.2).

Het westelijk deel van het onderzoeksgebied valt binnen de beleidskaders van 

de gemeente Zeist. Binnen het bestemmingsplan ‘Amersfoortseweg e.o.’ (NL.

IMRO.03550000bpAmersfoortsew) heeft het een dubbelbestemming archeologie. 

Hierbij is het verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke aanlegvergun-

ning van burgermeester en wethouders grondbewerking dieper dan 0,30 meter uit te 

voeren. Er zijn binnen het onderzoeksgebied twee archeologieregimes van kracht (zie 

hoofdstuk 2.3). De gemeente heeft nog geen beleidsstukken opgesteld aangaande de 

cultuurhistorische waarden.

1.5 Leeswijzer

In de komende hoofdstukken zal de voor het onderzoeksgebied relevante 

archeologische informatie (hoofdstuk 2, quickscan archeologie) en de cultuurhis-

torische informatie (hoofdstuk 3, quickscan cultuurhistorie) worden behandeld. In 

hoofdstuk 4 zal vervolgens de informatie uit beide hoofdstukken gebruikt worden om 

tot een gedegen conclusie en een advies te komen.
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2 Quickscan archeologie

2.1 Inleiding 

De archeologische beleidskaarten van de gemeente Zeist en Soest vormen de basis van 

de hier gepresenteerde quickscan archeologie. 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 Beleid

Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart zijn de archeologische 

verwachtingen per gemeente gespecificeerd (Figuur 2.1)  Het plangebied dat in de 

gemeente Soest ligt bevat twee zones die vallen onder twee verschillende categorieën. 

Het plangebied dat in de gemeente Zeist ligt bevat eveneens twee archeologische 

regimes. Hieronder zullen de regimes voorkomende categorieën toegelicht worden.

Gemeente Soest, Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 2 (AWV2)
Het meest oostelijk deel van het onderzoeksgebied ligt in een zone AWV2 en heeft 

een hoge verwachting. Hierbij geldt dat voorafgaand aan bodemverstorende ingrepen 

dieper dan 0,30 meter onder maaiveld (-mv) en met een groter oppervlak dan 500 m2 

archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk is.

Gemeente Soest, Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 3 (AWV3)
Het westelijk deel van het onderzoeksgebied binnen de gemeente Soest ligt in een 

zone AWV3 en heeft een lage verwachting. Hierbij dient voorafgaand aan bodemver-

storende ingrepen dieper dan 0,30 meter en groter dan 10.000 m2 archeologisch (voor)

onderzoek te worden uitgevoerd.

Gemeente Zeist, middelhoge verwachtingszone
Binnen dit archeologieregime schrijft de gemeente Zeist voor dat bij plangebieden 

groter dan 1000 m2 en/ of gelegen binnen een straal van 50 meter van een AMK-terrein 

geen bodemingrepen dieper dan 0,30 meter mogen worden uitgevoerd voordat 

vroegtijdig archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de ver-

gunningverlening.

Gemeente Zeist, lage verwachtingszone
Een deel van het onderzoeksgebied in de gemeente Zeist omvat een zone met een 

lage verwachting op het aantreffen van archeologische resten. Er hoeft in dit geval 

geen archeologisch vooronderzoek uitgevoerd te worden voor de vergunningverlening. 

Wel dient bij de uitvoering van de werkzaamheden amateurs de gelegenheid gegeven 

te worden om deze archeologisch te begeleiden.
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2.3 Landschappelijk kader

Ontwikkeling van het landschap
Het plangebied bevindt zich aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Het opvallendste 

kenmerk van dit gebied zijn de stuwwallen die gedurende het Saalien (de voorlaatste 

ijstijd) door het landijs gevormd zijn. In de warmere perioden tijdens het Saalien 

kwam smeltwater vrij dat werd afgevoerd via smeltwaterdalen. Het smeltwater 

transporteerde veel zand en grind. Hierdoor ontstonden smelwaterwaaiers en zones 

met smeltwaterafzettingen. Gedurende de laatste ijstijd (Weichselien, 115.000 -10.000 

jaar geleden) bereikte het landijs Nederland niet. Wel was de ondergrond permanent 

bevroren. Door de afwezigheid van vegetatie die het zand normaal gesproken 

vasthoudt, ontstonden door toedoen van sterke wind grootschalige verstuiving 

van zand. Hierdoor ontstond een pakket dekzand dat lokaal de afzettingen uit het 

Saalien afdekte. Dit dekzandpakket wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel. In 

het Holoceen werden deze afzettingen vervolgens vastgehouden door (permanente) 

begroeiing. Pas in de middeleeuwen, wanneer door toedoen van de mens delen van 

de begroeiing worden gekapt of afgeplagd, krijgt de wind weer vrij spel en ontstaan er 

grote stuifzandgebieden in de regio.

Bodem en geomorfologie
Op de bodemkaart is de ondergrond van het onderzoeksgebied gekarteerd als 

Haarpodzelgronden (code: Hd30) met grof zand (Figuur 2.2). Op de geomorfologische 

kaar is het gebied (van oost naar west) gekarteerd als een stuwwal (code: B11), een 

droogdal (code: R21), een smeltwaterwaaier (code: G11) en een vlakte van smeltwater-

afzettingen (code: M12, Figuur 2.3).

Figuur 2.1
Een combinatie van de archeologische 
beleidskaart van Zeist (links) en die van Soest 
(rechts). Hierop zijn de zones met verschillen-
de regimes in verschillende kleuren weerge-
geven. Voor Zeist geldt; oranje=middelhoge 
verwachting, geel=lage verwachting. Soest: 
geel=hoge verwachting, groen=lage ver-
wachting. Het onderzoeksgebied is sche-
matisch weergegeven met een rood kader.



Tracé N237    11

Figuur 2.2
Bodemkaart van het onderzoeksgebied en 
omgeving. Bron: Archis3/ Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.

Figuur 2.3
Geomorfologische kaart van het onder-
zoeksgebied en omgeving. Bron: Archis3/ 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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DINO-loket
Binnen de gegevens van het DINO-loket zijn de gegevens van een aantal geoTOP 

boringen rondom het onderzoeksgebied geraadpleegd. Hiermee kon een geologische 

doorsnede van het gebied gemaakt worden (Figuur 2.4). Hierin zijn de hierboven 

genoemde geologische formaties goed waar te nemen. De stuwwalafzetting wordt 

afgedekt door een dik pakket glaciale afzettingen (smeltwaterafzettingen) behorende 

tot de Formatie van Drenthe. Dit pakket wordt naar het westen toe dikker (meer dan 

20 meter). Deze worden vervolgens op diverse plekken afgedekt door een pakket dek-

zandafzettingen behorende tot de Formatie van Boxtel.

2.4 Archeologisch en historisch kader 

2.4.1 Archis gegevens 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarnemingen bekend. In het 

verleden zijn in de omgeving van het plangebied wel verscheidene archeologische 

waarnemingen en onderzoeken gedaan (Figuur 2.5). Deze waarnemingen staan 

geregistreerd in ARCHIS. Hieronder zijn de archeologische onderzoek uit de directe 

omgeving van het plangebied weergegeven. Het gaat hierbij voornamelijk om bureau- 

en booronderzoeken:  

In 2017 heeft Transect BV een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek 

door middel van verkennende boringen uitgevoerd aan de Amersfoortsestraat 20 

(Archis-nr. 45575485100). Uit dit onderzoek is gebleken dat dit terrein een lage 

verwachting heeft op het aantreffen van archeologie. Deze verwachting is gebaseerd 

op een verstoringspakket van 0,75-1,75 meter dik.op basis van deze onderzoeksresulta-

ten is geen vervolgonderzoek geadviseerd (Rap 2017, 23).

In 2017 heeft BAAC een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek 

uitgevoerd aan de Amersfoortsestraat 47-49 te Soesterberg (Archis-nr. 4547927100). 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de ondergrond in dit gebied bestaat uit matig 

fijn zand met een bijmenging van grind. De oorspronkelijke bodem is echter in het 

grootste deel van het plangebied tot in de oorspronkelijke BC-horizont verstoven, 

waarna deze weer bedekt is geraakt door stuifzand. Binnen de delen waar geen 

Verticale Doorsnede GeoTOP v1.3

Figuur 2.4
Ondergrondgegevens van het onderzoeksge-
bied. Bron: DINO-loket.
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verstuiving is geconstateerd zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid 

van archeologische resten. Hierdoor is geen archeologisch vervolgonderzoek 

geadviseerd (Bergman 2017, 30).

In 2014 heeft RAAP een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door 

middel van verkennende boringen uitgevoerd bij de westelijke ontsluitingsweg N237 

en de Verlengde Batenburgweg in de gemeente Zeist (Archis-nr. 2451581100). Uit 

dit onderzoek is gebleken dat binnen het onderzochte terrein een sandr-landschap 

aanwezig is waarvan de bodems grotendeels verstoord zijn. Op basis van de resultaten 

is een archeologische begeleiding van de werkzaamheden geadviseerd (Coppens 2014, 

25).

Op het evenemententerrein Soesterberg heeft BAAC in 2014 een bureauonderzoek en 

een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd 

(Archis-nr. 2438273100). Ook hier werd een ondergrond aangetroffen die in grote 

mate verstoord was. Hierdoor is geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren 

(Pepers 2014, 27).

In het onderzoeksgebied Huis ter Heide West heeft Vestigia in 2012 een inventariserend 

veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen uitgevoerd 

(Archis-nr. 2356836100). Tijdens het verkennend booronderzoek is gebleken dat de 

bodem van het plangebied grotendeels intact is. Tijdens het karterende booronderzoek 

zijn echter geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat er zich binnen het terrein 

archeologische waarden bevinden. Hierdoor is geadviseerd om geen archeologisch ver-

volgonderzoek uit te voeren (Louwe & Van Heeringen 2012, 11).

In 2010 heeft Hazenberg Archeologie een verkennend inventariserend veldonderzoek 

uitgevoerd in het plangebied Huis ter Heide – Beukbergen (Archis-nr. 2308843100). 

Het plangebied bevindt zich op de glaciofluviatiele afzettingen van de sandr van 

Soesterberg. In alle boringen is geen intact bodemprofiel aangetroffen en bleek 

de bodemopbouw ernstig verstoord. Er zijn in geen van de boringen artefacten of 

archeologische indicatoren gevonden. Hierdoor is geen archeologisch vervolgonder-

zoek geadviseerd (Borsboom 2010, 11).

In 2010 heeft ADC Archeoprojecten een bureauonderzoek uitgevoerd naar het 

plangebied Huis ter Heide – Woonwagencentrum Beukbergen (Archis-nr. 2304055100). 

Hieruit bleek dat in het grootste deel van het plangebied archeologische resten 

direct onder het verwacht kunnen worden uit alle archeologische perioden. Voor het 

niet afgegraven deel van het gebied is een vervolgonderzoek in de vorm van een 

inventariserend veldonderzoek geadviseerd (Holl 2010, 13).

Op het plangebied Apollo-Noord heeft BAAC in 2008 een inventariserend 

veldonderzoek middels verkennende boringen uitgevoerd (Archis-nr. 2216308100). Uit 

de boringen kwam naar voren dat het onderzochte terrein grotendeels is verstoord 

door 17de-eeuwse ontginningen. Hoewel ontginningssporen uit de nieuwe tijd wel 

verwacht werden is geadviseerd om geen archeologisch vervolgonderzoek in te stellen 

aangezien deze sporen al in voldoende mate historisch beschreven zijn (Krekelbergh 

2008, 12).

ADC Archeoprojecten heeft in 2008 een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld 

voor het militaire agglommeraat dat even ten zuiden van het huidige onderzoeks-

gebied ligt (Archis-nr. 2207544100). Een groot deel van dit terrein blijkt een lage 

archeologische verwachting te hebben. In de delen waar wel archeologie aanwezig 

zou kunnen zijn wordt een vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend 

veldonderzoek geadviseerd om in een vroeg stadium van toekomstige plannen (dieper 

dan 0,30 meter grondroering) duidelijkheid te verschaffen over de aan- of afwezigheid 

van archeologische resten. Het gaat met name om een gebied ten zuidoosten van het 

huidige onderzoeksgebied en het aangrenzende deel aan de Amersfoortsestraat/ N237 

(Huizer & Blom, 41).
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Tot slot heeft BAAC een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar plangebied Oude 

Tempel te Soesterberg (Archis-nr. 2186096100). Dit bureauonderzoek concludeerde 

dat een archeologisch vervolgonderzoek binnen het terrein niet noodzakelijk 

werd geacht. Wel diende er rekening gehouden te worden met de cultuurhisto-

rische waarden zoals beschreven in het cultuurhistorisch onderzoek ‘Plangebied 

Apollo-Noord te Soesterberg’ (Buesink 20013, 21; Van Putten & De Jong 2008). 

Achtereenvolgens heeft er een inventariserend veldonderzoek plaatsgevonden. 

Hierbij zijn geen archeologische waarden aangetroffen en is geadviseerd om geen 

archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.

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

het plangebied geen sprake is van losse archeologische vondsten. Nagenoeg 

alle archeologische onderzoeken in de directe omgeving zijn inventariserende 

booronderzoeken geweest waarbij geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 

Deze onderzoeken hebben geen vondsten opgeleverd.  

2.4.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Binnen het plangebied zijn geen archeologische monumenten aanwezig. In de 

nabijheid van het terrein zijn ook geen archeologische monumenten aanwezig.

2.4.3 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een lage 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 

Figuur 2.5
Archeologische onderzoeken in en nabij het 
huidige onderzoeksgebied (rood kader) zoals 
geregistreerd in Archis3. De nummers in 
de afbeelding verwijzen naar de in de tekst 
beschreven onderzoeken. Bron: Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed.
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Nederland schaal 1:50.000 genoemd.1 De kaart is gemaakt op 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.2 De IKAW is voor deze quickscan dus 

verder niet relevant.

2.4.4 Historisch kaartmateriaal 

De eerste historische kaarten van het gebied stammen uit de 16de en de 17de eeuw. 

Deze kaarten geven een globaal overzicht van het gebied en de inrichting ervan maar 

zijn in detail nog niet waarheidsgetrouw getekend. Door de aanleg van de ‘Wegh der 

Weegen’, een prestigieus project waarbij een kaarsrechte weg werd aangelegd door de 

woeste gronden tussen Utrecht en Amersfoort, is er al wel gedetailleerde informatie 

beschikbaar over de weg (waar voor een groot deel de N237 op is aangelegd) en 

de landinrichting er omheen. Zo is er te zien dat aan beide zijden van de weg een 

duidelijke percelering is aangelegd waarop diverse gebouwen en tuinen aanwezig zijn 

(Figuur 2.6). 

Vanaf de 19de eeuw zijn er voor het eerst kaarten beschikbaar waarop het onder-

zoeksgebied en omgeving gedetailleerd en op perceel niveau zijn getekend. Op de 

kadastrale minuutplans uit 1811-1832 is te zien dat de Amersfoortseweg nog als een 

kaarsrechte weg door het gebied loopt (Figuur 2.7). Aan weerszijden van de weg 

zijn diverse gebouwen ingetekend. Ook op de locatie waar later de N237 een bocht 

in noordelijk richting heeft gekregen staan diverse gebouwen ingetekend. Op drie 

locaties loopt de huidige weg over een voormalig erf. Het gaat om locaties tussen 

hm-paaltjes 82,8 en 82,9, tussen hm-paaltje 83,3 en 83,2 en tussen hm-paaltjes 83,9 en 

84,0.

1  Deeben 2009, 11.
2  Deeben 2009, 5.

Figuur 2.6
Uitsnede van een cartografische kaart van 
B. de Roij uit 1715. Hierop is de ‘Wegh der 
Weegen’  weergegeven tussen Utrecht en 
Amersfoort. Duidelijk is te zien dat er langs 
de weg vierkante percelen zijn weergegeven. 
Binnen sommige percelen staat een (land)
huis weergegeven. Het onderzoeksgebied ligt 
centraal op de afbeelding op de locatie van 
de weg. Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.
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Deze erven zijn gesloopt ten tijde van de aanleg van de bocht in de weg. Op 

topografische kaarten is deze bocht voor het eerst ingetekend in 1973 (Figuur 2.8). 

Hierbij is te zien dat een aantal gebouwen in het dorp Soesterberg plaats heeft moeten 

maken voor de omlegging van de N237.

 

Figuur 2.7
Uitsnede van twee kadastrale minuutplans 
uit 1811-1832 waarbinnen het onderzoeks-
gebied is gesitueerd. De locatie van het 
onderzoeksgebied is weergegeven met een 
rood kader. De ‘Wegh der Weegen’  is hierop 
nog duidelijk te zien. Binnen de grenzen van 
het onderzoeksgebied zijn ook drie locaties 
zichtbaar (zwarte rechthoeken) waar bebou-
wing heeft gestaan. Mogelijk gaat het hierbij 
om resten van historische buitenplaatsen. 
Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed.Figuur 2.8

Uitsneden van de topografische kaart (1:25.000) van de omgeving 
Soesterberg uit 1972 (links) en die uit 1973 (rechts). Hierop is duidelijk 
de nieuwe loop van de n237 te zien. Ook valt op dat er door het omleg-
gen van de weg diverse gebouwen zijn verdwenen.  
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2.5 Archeologische verwachting

Binnen plangebied zijn diverse zones met een archeologische verwachting te 

onderscheiden. In de gemeente Zeist gaat het om gebieden met een lage en met 

een middelhoge verwachting op het aantreffen van  archeologische sporen. In de 

gemeente Soest gaat het om gebieden met een hoge verwachting (AWV2) en een 

lage verwachting (AWV3). Het onderzoeksgebied bevindt zich voor een deel op 

de ‘ Wegh der Weegen’; ontworpen door Jacob van Campen in 1647. Op historisch 

kaartmateriaal is te zien dat op drie locaties in het onderzoeksgebied in het verleden 

historische bebouwing heeft gestaan. In figuur 2.9 zijn  de verschillende verwach-

tingszones in het onderzoeksgebied weergegeven. In de zones met een middelhoge 

tot hoge verwachting op basis van de beleidskaarten kunnen archeologische uit het 

laat-paleolithicum tot late middeleeuwen worden verwacht. In de zones met een 

hoge verwachting o basis van historische bebouwing kunnen resten uit de nieuwe tijd 

worden verwacht.

2.6 Consequenties toekomstig gebruik en noodzaak vervolgon-
derzoek

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:

- Het inpassen (waar mogelijk) van het streefbeeld ‘Wegh der Weegen’ (o.a. strekken 

van fietspad, kleur bushokjes, zichtlocaties zichtbaar maken, sorties aanpassen).

Figuur 2.9
Overzichtskaart van het onderzoeksgebied 
en de daarbij benoemde aandachtsgebieden 
voor eventueel vervolgonderzoek. 
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- Het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt vanaf de Tammerrotonde tot het 

kruispunt n413/N237 (hm-paaltjes 83,8 t/m 84,4). 

- Het aanpassen van in- en uitritten

- Het verwijderen van de vluchtstrook aan de oostzijde van hm-paaltje 82,2 t/m 82,7 

en aan de westzijde van hm-paaltje 82,2 t/m 84,4. 

- Het verlichten van de hoofdrijbaan

- Het verwijderen van een asfaltstrook langs het fietspad ter hoogte van hm-paaltje 

85,5

- Het vervangen van verkeerslichten op het kruispunt N237/N413

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

aanwezige archeologische waarden. 

In drie gevallen is er wel sprake van omvangrijkere en diepere bodemingrepen  die 

mogelijk leiden tot verstoring van archeologische waarden. Het gaat om de volgende 

ingrepen:

A) Het plaatsen van een Whiswall van hm-paaltjes 84,3 t/m 84,6 tussen de 

hoofdrijbaan en de parallelweg. Hierbij zal de grond over een breedte van circa 2 m 

tot max. 1,00 -mv worden geroerd.

B) Het vervangen van de riolering. Hierbij zal tot 2,50 meter -mv worden gegraven. 

Op moment van schrijven is nog niet duidelijk waar precies de riolering zal worden 

vervangen en of dit in ongeroerde grond plaatsvindt of ter plaatse van de oude 

rioolsleuf in reeds geroerde grond.

C) Tussen hm-palen 81,5 t/m 84,9 in twee stroken (van elk circa 3 m breed) aan beide 

zijden van de weg: verharden van de berm, verbreden van de bestaande (twee 

richtingen) fietspaden naar 4,00 meter, het aanbrengen van verlichting langs de 

fietspaden.  Hierbij zal de grond tot max. 1,00 meter -mv worden geroerd.

Of bij deze omvangrijkere bodemingrepen archeologisch vervolgonderzoek 

noodzakelijk is, is afhankelijk van de archeologische verwachting en het regime dat 

op basis van de gemeentelijke beleidskaart geldt. Hieronder is hiervan een overzicht 

gegeven. 

Werkzaamheden Archeologische
verwachting

Vervolgonderzoek

A Soest-hoog Indien bodemingrepen dieper dan 0,3 m, dan vervolg-
onderzoek. 

B Soest/Zeist-laag Geen vervolgonderzoek

Soest/Zeist-middelhoog/hoog Indien in geroerde grond (binnen oude riool): geen 
vervolgonderzoek.
Indien in ongeroerde grond: vervolgonderzoek

Hoog-historisch Indien in geroerde grond: geen vervolgonderzoek
Indien in ongeroerde grond: vervolgonderzoek

C Soest/Zeist-laag Geen vervolgonderzoek

Soest/Zeist-middelhoog/hoog Vervolgonderzoek

Hoog-historisch Vervolgonderzoek

De vorm van een eventueel vervolgonderzoek is afhankelijk van de aard van de 

archeologische verwachting.

Verwachtingszones met een middelhoge of hoge kans op het aantreffen van 
archeologische resten uit laat-paleolithicum tot late middeleeuwen 
De te verwachten resten bestaan uit grondsporen en vondstrooiingen. Of dergelijke 

resten daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn, is afhankelijk van de mate van verstoring 

van de bodemopbouw. Een verkennend booronderzoek is een geschikte methode om 

Tabel 2.1
Overzicht van de voorgenomen omvangrijke 
bodemingrepen en de noodzaak van vervolg-
onderzoek. 
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dit vast te stellen. In de zones met een intacte bodemopbouw is vervolgens vervolg-

onderzoek nodig. Een archeologische begeleiding (conform protocol opgraven) van de 

civieltechische graafwerkzaamheden is hierbij een efficiënte methode.  

Verwachtingszone met een hoge verwachting op het aantreffen van 
historische gebouwen
De te verwachten resten bestaan uit fragmenten van stenen muren en funderingen. 

Ook deze resten kunnen in latere tijden vernield zijn geraakt, maar dit is met behulp 

van booronderzoek moeilijk vast te stellen. Een efficiënte werkwijze is dan een 

archeologische begeleiding (conform protocol opgraven) civieltechische graafwerk-

zaamheden.
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3 Quickscan cultuurhistorie

3.1 Inleiding

In de volgende hoofdstukken zal het cultuurhistorische landschap en de eventueel 

daarbij horende historisch-geografische elementen, structuren en gebouwd erfgoed 

in en rondom het onderzoeksgebied worden beschreven. Hiermee kan een eventuele 

bedreiging die de voorgenomen werkzaamheden voor het cultuurlandschap met zich 

meebrengen in een vroeg stadium van het project worden opgemerkt. De resultaten 

van deze cultuurhistorische quickscan zullen vervolgens samen met die van de 

archeologische quickscan worden gebruikt voor een advies inzake de invulling van het 

vervolgtraject (hoofdstuk 3).

3.2  Beleid

Gemeente Soest
In 2015 heeft de gemeente Soest de beleidsnotitie ‘Meedoen is de Soester cultuur’ 

opgesteld. Het betreft een document waarin de cultuurvisie van de gemeente over de 

periode 2016-2020 is vastgesteld. Op basis hiervan heeft de gemeente vervolgens met 

de provincie Utrecht een gezamenlijk cultuurpact gesloten voor de periode 2o16-2019. 

Hierin staat onder meer vermeld dat de gemeente Soest voornemens is om een 

Cultuurhistorische waardenkaart met een erfgoedregister op te stellen. Hierin worden 

alle in de gemeente aanwezige monumenten volgens de Erfgoedwet beschreven. 

Hierin is ook plaats voor nieuw te beschrijven monumenten. Ook zal hier ruimte 

gereserveerd worden voor het thema van Middeleeuws Soest en de agrarische 

geschiedenis van Soest en Soesterberg. Met name de Soester Eng is samen met het 

gerekte flankdorp en de erachter gelegen maatlanden aan de Eem het beste voorbeeld 

in de provincie van een laatmiddeleeuws agrarisch complex. Voeg de veenontginnin-

gen van Hees en omgeving toe, alsook het gebied van de Lange en Korte Duinen en 

het verhaal van een vroege boerensamenleving is compleet. 

Gemeente Zeist
De gemeente Zeist heeft nog geen beleidsdocumenten aangaande cultuurhistorisch 

erfgoed opgesteld 

Provincie Utrecht
Een nieuw provinciaal erfgoedthema is historische infrastructuur. Binnen de 

gemeenten Soest en Zeist bevindt zich een groot deel van de iconische Wegh der 

Weegen met aan weerszijden de unieke 17de-eeuwse vakkenverkaveling. In de 

provinciale Ruimtelijke Verordening van de Provincie Utrecht (herrijking 2016) is onder 

de bijlage cultuurhistorie een speciaal hoofdstuk opgenomen over deze verkaveling. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de cultuurhistorische kwaliteit vooral in de nog geheel 

aanwezige verkavelingsritmiek met haakse dwarsassen (sorties) ligt, die rond Huis ter 

Heide en Soesterberg in de loop der tijd aan weerszijden van de weg naar achteren 

zijn verlengd. Door verbredingen en omleggingen is het monumentale karakter van de 

weg op diverse plaatsen aangetast, maar tussen Soesterberg en de Stichtse Rotonde is 

de oorspronkelijke structuur nog zichtbaar. Het heldere zeventiende-eeuwse concept 

van buitenplaatsen centraal op de uitgezette vakken is in de 17de eeuw slechts zeer ten 

dele gerealiseerd, maar vormt een inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen. 
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Kenmerkend voor de bestaande buitenplaatsen zijn het vrije zicht dwars over de weg 

en de lanen- en wallenstructuur.3

3.3 Gebouwd erfgoed

Binnen het onderzoeksgebied staan geen objecten die onder ‘gebouwd erfgoed’ 

gerekend worden. Echter, doordat het gebied een historische landweg beslaat met 

eromheen gelegen percelen, waar vanaf de 17de eeuw landhuizen en tuinen op zijn 

aangelegd zijn deze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierdoor is ervoor gekozen 

om binnen dit hoofdstuk alle Rijks- en gemeentelijke monumenten te behandelen 

waarvan het perceel aan het onderzoeksgebied grenst. Hiermee wordt in ogenschouw 

genomen dat het cultuurlandschap veel meer is dan enkel gebouwd erfgoed en ook 

landschapsinrichting zoals zichtlijnen en beplanting behelst.

3.3.1 Rijksmonumenten

Er is een pand in de nabijheid van het onderzoeksgebied met een Rijksmonumentale 

status (Tabel 3.1). Het gaat om landhuis Beukbergen aan de Amersfoortseweg 59 in 

de gemeente Zeist. Momenteel doet het pand dienst als Vormingscentrum van de 

Diensten Geestelijke Verzorging. 

3.3.2 Gemeentelijke monumenten

In totaal staan er zeven panden in de nabijheid van het onderzoeksgebied op de 

gemeentelijke monumentenlijst van de gemeente Soest. Het gaat hierbij om de villa 

Heidewijck aan de Banningstraat 3, het gebouwencomplex van landhuis De Oude 

Tempel aan de Oude Tempellaan en twee kloostergebouwen en een landhuis aan de 

Amersfoortsestraat (Tabel 3.1).

Er zijn geen gemeentelijke monumenten aanwezig in of nabij het deel van het onder-

zoeksgebied dat in de gemeente Zeist ligt.

3.3.3 Monumenten Inventarisatie Project

Binnen de selectie van deze quickscan zijn de MIP-objecten in de bebouwde kom 

van Soesterberg liggen maar niet met het perceel direct aan het onderzoeksgebied 

grenzen niet meegenomen. Direct langs het onderzoeksgebied liggen in de gemeente 

Zeist en Soest in totaal 13 locaties die zijn geselecteerd tijdens het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP). Dit betreffen in sommige gevallen ook rijks- of 

gemeentelijke monumenten (Tabel 3.1). De volgnummers komen overeen met de 

nummers op de kaart in bijlage 2.

3  https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.PV1612PRV-
VA01?s=SANMmAIEAXlMqkWERUEdFD2D-Ph7A 

Tabel 3.1
Lijst met MIP-objecten in de gemeente Zijst 
en Soest. 
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3.4 Historisch-geografische elementen

Het meest in het oog springende historisch-geografisch element binnen het onder-

zoeksgebied is de ‘Wegh der Weegen’, een van oorsprong 17de-eeuwse weg omringd 

door een symmetrische percelering. Hoewel er in het verleden vele aanpassingen aan 

de weg en omgeving zijn geweest is een groot deel van de originele structuur van de 

weg en percelen nog intact. Het gaat hierbij met name om delen van de weg zelf maar 

ook om delen van (verdwenen) buitenplaatsen, tuinen en parken. Hierbij speelden 

zichtlijnen een belangrijke rol. Deze zichtlijnen werden vaak doorsneden door de 

‘Wegh der Weegen’ doordat de zichtlijn van een buitenplaats aan de andere zijde van 

de weg doorliep. Landgoederen met een dergelijk systeem van zichtlijnen werden 

overplaatsen genoemd. Het verdwenen landgoed Sterrenberg is hiervan een goed 

voorbeeld.

Om de historisch geografische elementen en de cultuurhistorische kenmerken te 

kunnen visualiseren is er binnen deze quickscan gebruik gemaakt van een aantal 

GIS-kaarten die hieronder verder uitgelicht zullen worden.

Cultuurhistorische kaart van de provincie Utrecht
De provincie Utrecht heeft een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld via het 

digitale platvorm ArcGis. Hierop zijn cultuurhistorische elementen uit de provincie 

samengevoegd. Zo ontstaat een breed cultuurhistorisch beeld van de regio in 

aanvulling op de hierboven beschreven elementen (Bijlage 2).

Binnen de kaart zijn niet alleen de (rijks)monumenten en MIP locaties aangegeven 

maar staan bijvoorbeeld ook de locaties van voormalige buitenplaatsen en historische 

landschapsindeling langs de ‘Wegh der Weegen’ vermeld. Een groot deel van 

deze buitenplaatsen met bijbehorende lanen en parken zijn inmiddels verdwenen. 

Sommige elementen zijn nog wel terug te vinden of kunnen bij toekomstige plannen 

eventueel geaccentueerd worden. Van oost naar west zijn de volgende (restanten van) 

buitenplaatsen in en rondom het onderzoeksgebied aanwezig:

A. Buitenplaats Beukbergen - Beukbergen ligt aan de noordkant van de 

Amersfoortseweg. Het huidige huis beukbergen is in 1910 gebouwd in Engelse 

landhuisstijl, gekenmerkt door een verticaal karakter met een ‘opgetilde’ 

begane grond en hoge schoorstenen. Beukbergen staat in de zichtas van het 

oorspronkelijke buiten. Deze as loopt aan de overkant van de weg door in 

het midden van het overbos en eindigt buiten het terrein tegen de zeer lange 

zichtas van slot Zeist (Verlengde Slotlaan). Het terrein rond het land huis bestaat 

grotendeels uit bos. Aan Amersfoortseweg 59c staat het vroegere koetshuis, 

nu woning. Het hoofdhuis van de laat 17de-eeuwse buitenplaats is in 1910 

vervangen door het huidige huis, naar ontwerp van G.C. Bremer. Tevens werden 

een portierswoning en een koetshuis gebouwd en een langgerekte heuvel met 

ijskelder, een schaapskooi, een prieel en een tennisbaan aangelegd. het park 

werd ontworpen door landschapsarchitect Otto Schulz, die ook een flink deel 

van de villawijk Bosch en Duin ontwierp. Beukbergen is nu vormingscentrum 

van de diensten geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Het pand is thans een 

Rijksmonument.
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B. Sterrenberg - Op de locatie van het verdwenen landgoed Sterrenberg is nog 

de oorspronkelijke buitenplaatsbiotoop aanwezig. Het landgoed zelf is echter 

verdwenen. Ook de aan de andere zijde van de weg liggende overplaats is 

verdwenen.

C. De Oude Tempel - Buitenplaats De Oude Tempel ligt aan de oostkant van de 

bebouwde kom van Soesterberg, op een groot rechthoekig perceel aan de 

Banningstraat. Het terrein, dat wordt ontsloten via de Oude Tempellaan, bestaat 

grotendeels uit parkbos. Het neobarokke landhuis wordt omgeven door gazons. 

Het complex bestaat naast het landhuis uit een voormalig jachthuis (nummer 3) en 

een jachtopzienerswoning (nummer 5). In 1912 liet jhr. R.A. van Holthe tot Echten 

een nieuw jachthuis bouwen op de buitenplaats de oude tempel, waar eerder een 

jachthuis van prins hendrik had gestaan. in 1913 volgde een bijbehorende jachtop-

zienerswoning (nummer 5). Beide waren ontworpen door architect en aannemer 

G.C.B. van Dijk. Het voormalige jachthuis heeft ook dienst gedaan als chauffeurs-

woning met garage en als rentmeesterwoning. Het landhuis (nummer 1) werd 

vervolgens in 1919 gebouwd naar ontwerp van architect M.J. Klijnstra. Na 1945 

werd De Oude Tempel verbouwd door architect A. van Essen in opdracht van de 

Nederlandse Hervormde Stichting voor Zenuwzieken en Geesteszieken. Van Essen 

bouwde ook in 1948 het woonhuis op nummer 7. In 2002 - 2003 werd de rieten kap 

van het landhuis naar oorspronkelijk ontwerp herbouwd.

D. Eikenhorst - Naast De Oude Tempel ligt het verdwenen buiten ‘Eikenhorst’. Enkel 

de buitenplaatsbiotoop is nog aanwezig.

Naast de locaties van de buitenplaatsen toont de kaart ook de locatie van de 

17de-eeuwse perceelindeling, de noordelijk gelegen militaire locaties van voormalig 

vliegveld Soesterberg en historische wegen en lanen die het gebied doorkruizen.

CultGIS
CultGIS is een landsdekkend datasysteem met informatie over historisch-geografische 

fenomenen. Het brengt diverse cultuurhistorische elementen en patronen in kaart 

die het resultaat zijn van de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van een bepaald 

gebied. Het bevat informatie op vijf niveaus:

-  5 landschapstypen

-  19 deellandschappen

-  selectie van 70 aandachtsgebieden

-  elementen zoals dijken, landafscheidingen, eendenkooien, etc.

-  een landsdekkende regionalisering met 82 regio’s.

Binnen de kaart van CultGIS is duidelijk te zien dat er een raster door het onderzoeks-

gebied heen loopt (Bijlage 3). Dit is de 17de-eeuwse percelering van het gebied langs de 

‘Wegh der Weegen’. Deze is ook zichtbaar op de GIS kaart van de provincie Utrecht en 

wordt door het onderzoeksgebied doorsneden. Bij toekomstige werkzaamheden dient 

hier dus rekening mee gehouden te worden.

3.5 Noodzaak vervolgonderzoek

Bij de voorgenomen werkzaamheden is men al voornemens om de streefbeelden 

van de ‘Wegh der Weegen’  in te passen. Bij het verlichten van de hoofdrijbaan en 

het inpassen van in- en uitritten zal rekening gehouden worden met de cultuurhisto-
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rische elementen van de historische weg en omgeving. De andere werkzaamheden 

(vervangen van het asfalt, plaatsen Whiswall, verbeden fietspad, etc) zijn van 

dusdanige aard dat deze niet of nauwelijks het historisch-geografisch karakter van het 

geheel zal aantasten. Hiermee komt men tegemoet aan de grote cultuurhistorische 

waarde van de weg en bijbehorende structuren. Om die reden kan geconcludeerd 

worden dat vervolgonderzoek of planaanpassing niet nodig is.
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4 Conclusie & advies

4.1 Conclusie

In opdracht van Debuco Advies B.V. heeft Archol BV een quickscan archeologie 

en cultuurhistorie uitgevoerd voor de wegreconstructie van een deel van de N237. 

Aanleiding voor de quickscan is de geplande ruimtelijke herontwikkeling van deze 

provinciale weg. De voorgenomen plannen zijn als bijlage in dit rapport gevoegd. De 

werkzaamheden zullen onder meer bestaan uit het verwijderen en vernieuwen van het 

wegdek, het aanbrengen of vervangen van verlichting, verbreden van fietspaden, het 

plaatsen van een nieuwe riolering en het aanpassen van in- en uitritten. 

Archeologie

Het plangebied valt binnen het beleidsplan archeologie van de gemeente Soest en 

de gemeente Zeist en valt onder verschillende archeologische bestemmingen. Er is 

in kaart gebracht welke globale archeologische verwachtingen er in het onderzoeks-

gebied zijn te onderscheiden en welke archeologieregimes per gemeente worden 

gehanteerd. 

Vastgesteld is dat een deel van de bodemingrepen oppervlakkig zijn, voornamelijk in 

reeds geroerde grond zodat er geen sprake van mogelijke verstoring van eventueel 

aanwezige archeologische waarden. Hier is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

In drie gevallen is er wel sprake van omvangrijkere en diepere bodemingrepen  die 

mogelijk leiden tot verstoring van archeologische waarden (i.e. de zones met een 

middelhoge of hoge verwachting). Het gaat om de volgende ingrepen:

A) Het plaatsen van een Whiswall (hm-paaltjes 84,3 t/m 84,6)  tussen de hoofdrijbaan 

en de parallelweg. Hierbij zal de grond over een breedte van circa 2 m tot max. 1,00 

-mv worden geroerd.

B) Het vervangen van de riolering. Hierbij zal tot 2,50 meter -mv worden gegraven. 

Op moment van schrijven is nog niet duidelijk waar precies de riolering zal worden 

vervangen en of dit in ongeroerde grond plaatsvindt of ter plaatse van de oude 

rioolsleuf (in reeds geroerde grond.

C) Tussen hm-palen 81,5 t/m 84,9 in twee stroken (van elk circa 3 m breed) aan beide 

zijden van de weg: verharden van de berm, verbreden van de bestaande (twee 

richtingen) fietspaden naar 4,00 meter, het aanbrengen van verlichting langs de 

fietspaden.  Hierbij zal de grond tot max. 1,00 meter -mv worden geroerd.

Cultuurhistorie
Het meest in het oog springende historisch-geografisch element binnen het onder-

zoeksgebied is de ‘Wegh der Weegen’, een van oorsprong 17de-eeuwse weg omringd 

door een symmetrische percelering. Hoewel er in het verleden vele aanpassingen aan 

de weg en omgeving zijn geweest is een groot deel van de originele structuur van de 

weg en percelen nog intact. Het gaat hierbij met name om delen van de weg zelf maar 

ook om delen van (verdwenen) buitenplaatsen, tuinen en parken.

Bij de voorgenomen werkzaamheden is men al voornemens om de streefbeelden van 

de ‘Wegh der Weegen’  in te passen. Hiermee komt men tegemoet aan de grote cul-

tuurhistorische waarde van de weg en bijbehorende structuren. 

.
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4.2 Advies

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

geroerde grond of tot hooguit een oppervlakkige verstoring leiden. 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 

doordat de ondergrond tot op aanzienlijke diepte wordt geroerd: 

Werkzaamheden Archeologische
verwachting

Vervolgonderzoek

A Soest-hoog Indien bodemingrepen dieper dan 0,3 m, dan vervolg-
onderzoek. 

B Soest/Zeist-laag Geen vervolgonderzoek

Soest/Zeist-middelhoog/hoog Indien in geroerde grond (binnen oude riool): geen 
vervolgonderzoek.
Indien in ongeroerde grond: vervolgonderzoek

Hoog-historisch Indien in geroerde grond: geen vervolgonderzoek
Indien in ongeroerde grond: vervolgonderzoek

C Soest/Zeist-laag Geen vervolgonderzoek

Soest/Zeist-middelhoog/hoog Vervolgonderzoek

Hoog-historisch Vervolgonderzoek

De vorm van een eventueel vervolgonderzoek is afhankelijk van de aard van de 

archeologische verwachting.

Verwachtingszones met een middelhoge of hoge kans op het aantreffen van 
archeologische resten uit laat-paleolithicum tot late middeleeuwen. 
De te verwachten resten bestaan uit grondsporen en vondstrooiingen. Of dergelijke 

resten daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn, is afhankelijk van de mate van verstoring 

van de bodemopbouw. Een verkennend booronderzoek is een geschikte methode om 

dit vast te stellen. In de zones met een intacte bodemopbouw is vervolgens vervolg-

onderzoek nodig. Een archeologische begeleiding (conform protocol opgraven) van de 

civieltechische graafwerkzaamheden is hierbij een efficiënte methode.  

Verwachtingszone met een hoge verwachting op het aantreffen van histori-
sche gebouwen.
De te verwachten bestaan uit resten van stenen muren en funderingen. Ook 

deze resten kunnen in latere tijden vernield zijn geraakt, maar dit is met behulp 

van booronderzoek moeilijk vast te stellen. Een efficiënte werkwijze is dan een 

archeologische begeleiding (conform protocol opgraven) civieltechnische graafwerk-

zaamheden.

De voorgenomen werkzaamheden aan de N237 zullen geen cultuurhistorische waarden 

aantasten. Vervolgonderzoek of planaanpassing met betrekking tot de cultuurhistori-

sche waarden wordt dan ook niet geadviseerd.
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Figurenlijst

Figuur 1.1: Uitsnede van een topografische kaart (1:25.000) waarbinnen het onder-

zoeksgebied schematisch is weergegeven met een rood kader. Bron: PDOK.

Figuur 2.1: Een combinatie van de archeologische beleidskaart van Zeist (links) en die 

van Soest (rechts). Hierop zijn de zones met verschillende regimes in verschillende 

kleuren weergegeven. Voor Zeist geldt; oranje=middelhoge verwachting, geel=lage 

verwachting. Soest: geel=hoge verwachting, groen=lage verwachting. Het onderzoeks-

gebied is schematisch weergegeven met een rood kader.

Figuur 2.2: Bodemkaart van het onderzoeksgebied en omgeving. Bron: Archis3/ 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Figuur 2.3: Geomorfologische kaart van het onderzoeksgebied en omgeving. Bron: 

Archis3/ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Figuur 2.4: Ondergrondgegevens van het onderzoeksgebied. Bron: DINO-loket.

Figuur 2.5: Archeologische onderzoeken in en nabij het huidige onderzoeksgebied 

(rood kader) zoals geregistreerd in Archis3. De nummers in de afbeelding verwijzen 

naar de hierboven beschreven onderzoeken. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed.

Figuur 2.6: uitsnede van een cartografische kaart van B. de Roij uit 1715. Hierop is de 

‘Wegh der Weegen’  weergegeven tussen Utrecht en Amersfoort. Duidelijk is te zien dat 

er langs de weg vierkante percelen zijn weergegeven. Binnen sommige percelen staat 

een (land)huis weergegeven. Het onderzoeksgebied ligt centraal op de afbeelding op 

de locatie van de weg. Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Figuur 2.7: Uitsnede van twee kadastrale minuutplans uit 1811-1832 waarbinnen het 

onderzoeksgebied is gesitueerd. De locatie van het onderzoeksgebied is weergegeven 

met een rood kader. De ‘Wegh der Weegen’  is hierop nog duidelijk te zien. Binnen 

de grenzen van het onderzoeksgebied zijn ook drie locaties zichtbaar (zwarte 

rechthoeken) waar bebouwing heeft gestaan. Mogelijk gaat het hierbij om resten van 

historische buitenplaatsen. Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Figuur 2.8: uitsneden van de topografische kaart (1:25.000) van de omgeving 

Soesterberg uit 1972 (links) en die uit 1973 (rechts). Hierop is duidelijk de nieuwe 

loop van de n237 te zien. Ook valt op dat er door het omleggen van de weg diverse 

gebouwen zijn verdwenen.

Figuur 2.9. Overzichtskaart van het onderzoeksgebied en de daarbij benoemde aan-

dachtsgebieden voor eventueel vervolgonderzoek.

Tabellenlijst

Tabel 3.1: Lijst met MIP-objecten in de gemeente Zijst en Soest.

Bijlagen

Bijlage 1: Voorgenomen plannen en voorzet archeologie (verstrekt door opdrachtgever)

Bijlage 2: Overzichtskaart met cultuurhistorische waarden in en rondom het onder-

zoeksgebied

Bijlage 3: Uitsnede van de cultuurhistorische kaart uit het GIS programma CultGIS
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