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Samenvatting 

In opdracht van Sunvest Ontwikkeling B.V. heeft RAAP in maart – april 2022 een archeologisch 

vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het  plangebied Zonnepark 

Oosterlaak te Houten in de gemeente Houten. 

Het plangebied ligt op de Houten stroomgordel, die actief was tot circa 500 v.  Chr. Binnen en in de 

directe omgeving van het plangebied zijn tijdens veldkarteringen en booronderzoeken meerdere resten 

gevonden uit de periode ijzertijd tot en met de Romeinse tijd. Op grond van de landschappelijke ligging 

en de geregistreerde vondsten geldt binnen het plangebied daarom een hoge verwachting voor deze 

periode.  

Ten zuiden van het plangebied ligt een cluster vondstlocaties waar de vondsten uit de middeleeuwen 

dateren. Ook binnen het plangebied kunnen resten uit deze periode niet worden uit gesloten. Resten 

ouder dan de ijzertijd worden binnen het plangebied niet verwacht, omdat deze, indien ze aanwezig 

waren, door de Houten stroomgordel zijn opgeruimd. Het bureauonderzoek heeft ook geen 

aanwijzingen opgeleverd op grond waarvan archeologische resten uit de nieuwe tijd worden verwacht.  

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen.  Er wordt daarbij met name gedacht aan 

het aanleggen van de middenspanningskabels. De overige ingrepen hebben een geringe impact op het 

bodemarchief. Daarom wordt geadviseerd om de plannen zodanig aan te passen dat verstoring wordt 

voorkomen, in het bijzonder ter plaatse van het AMK terrein in het noordwestelijke deel van het 

plangebied. Dat kan door de middenspanningskabels minder diep aan te leggen, vergelijkbaar met de 

laagspanningskabels en de inkoop- en transformatorstations op het maaiveld te plaatsen op betonnen 

platen. 

Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming 

onderstaande vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen. 

Geadviseerd wordt om het aanleggen van de middenspanningskabels te laten begeleiden door een 

archeoloog. De geplande omvang van de sleuven voor de middenspanningskabels maakt het mogelijk 

om daar waarnemingen te doen. Voor een archeologische begeleiding is een Programma van Eisen 

noodzakelijk, dat voor aanvang van de werkzaamheden akkoord moet zijn bevonden door de bevoegde 

overheid, de gemeente Houten. 

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de nu voorgenomen bodemingrepen geen 

archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Geadviseerd wordt wel om de dubbelbestemming 

archeologie binnen het plangebied te handhaven voor het geval er in de toekomst ontwikkelingen in het 

plangebied gaan plaatsvinden die wel een grote invloed op de mogelijk aanwezige archeologische 

waarden hebben. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende 

vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).  
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Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Houten, deze al 

dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van Sunvest Ontwikkeling B.V. heeft RAAP in maart – april 2022 een archeologisch 

vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het  plangebied Zonnepark 

Oosterlaak te Houten in de gemeente Houten (figuur 1). 

Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. 

Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische verwachtings- en maatregelenkaart van de gemeente Houten ligt het plangebied 

grotendeels in een zone met een hoge verwachting (categorie 3). Het beleid voor deze categorie 

schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 50 cm -mv een archeologisch 

onderzoek dient te worden uitgevoerd. In het noordelijke deel van het plangebied ligt een gebied of 

terrein met hoge archeologische waarde (categorie 2). Het beleid voor deze categorie schrijft voor dat 

er bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 50 cm -mv een archeologisch onderzoek dient te 

worden uitgevoerd. Deze voorschriften zijn verankerd in het bestemmingsplan ’t Goy en omgeving. De 

omvang van de bodemingrepen is niet exact bekend, maar uit de door de opdrachtgever aangeleverde 

informatie blijkt dat ze de vrijstellingsgrens van 100 m2 overschrijden. De diepte van de ingrepen 

bedraagt maximaal 100 cm –mv. De ingrepen zijn daarmee groter dan de vrijstellingsgrens.  Een 

archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische 

waarden is daarom verplicht conform het vigerend beleid. 

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm. 

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 

Opgraven (landbodems). 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek 

Opdrachtgever Sunvest Ontwikkeling B.V. 

Bevoegde overheid Gemeente Houten 

Plaats Houten 

Gemeente Houten 

Provincie Utrecht 

Centrumcoördinaten (X/Y) 144100/446500 

Toponiem Oosterlaak 

Kadastrale gegevens HTN04 L 51, 57 

Oppervlakte plangebied 17,3 hectare 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied inclusief een 

zone van 500 m rondom het plangebied onderzocht. 

Onderzoeksperiode Maart – april 2022 

Uitvoerder RAAP West 

Projectleider drs. 

RAAP-projectcode HOZN 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 5205492100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio West te Leiden en op termijn het provinciaal Depot, 

ARCHIS en E-Depot. 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwach-

ting aan de hand van verzamelde informatie over bekende en verwachte archeologische resten . Deze 

onderzoeksfase betreft de eerste fase binnen het traject van archeologisch vooronderzo ek dat als 

einddoel heeft de archeologische waarde van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats  vast te 

stellen. 

Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:  

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond plangebied zijn reeds 

bekend? 

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is 

de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid? 

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken? 

Algemeen 

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?  

 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?  
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 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen verwachte resten systematisch opgespoord 

worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)?  
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om – op basis van verschillende bronnen – inzicht te krijgen in de 

genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 

tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. 

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 

keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 

bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 

digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van 

hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 

(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie 

Landschappelijk gezien maakt het plangebied deel uit van het Utrechtse rivierengebied. In de diepere 

ondergrond komen afzettingen uit het Pleistoceen voor. Gedurende het Pleniglaciaal (ca. 73.000 tot 

18.000 jaar geleden), en met name het daaropvolgende Laat Weichselien (18.000 tot 11.800 jaar 

geleden), was het klimaat zo koud en droog dat sprake was van een landschap waarin vegetatie 

nagenoeg ontbrak. In dit open, pleniglaciale landschap hadden ijzige sneeuwstormen vrij spel. Door de 

wind verstoof veel zand waarbij vooral het fijnere stof over grote afstanden werd verplaatst. Dit 

materiaal is afgezet als een deken van fijn, zwak lemig zand: het Oude Dekzand (Laagpakket van 

Wierden, onderdeel van de Formatie van Boxtel). Het re latief kortdurende Laat Weichselien (18.000 tot 

11.800 jaar geleden) werd gekenmerkt door enkele snel op elkaar volgende klimaatwisselingen. Vooral 

tijdens de koudere perioden werd de begroeiing sterk gereduceerd en ontstonden de meest 

omvangrijke zandverstuivingen. Het zwak lemige verstoven zand uit deze periode wordt aangeduid als 

Jong Dekzand en vormt in uitgestrekte gebieden zwak glooiende ruggen, welvingen en koppen: de 

kenmerkende overwegend oost-west lopende dekzandruggen. De top van het dekzand wordt verwacht 

tussen -2 en -4 m NAP, maar is binnen het plangebied naar verwachting niet meer intact aanwezig. Dit 

niveau is later door rivieractiviteit geërodeerd).  

Bepalend bij de ontwikkeling van het landschap van het Utrechts rivierengebied is de activit eit van 

(voormalige) meanderende riviersystemen. Deze kenmerken zich door relatief brede stroomgordels die 

zijn ontstaan als gevolg van het stroomafwaarts verplaatsen van de meanderbochten. Door dit proces 

vindt binnen de meandergordel continu erosie en sedimentatie plaats. Op basis van genese en 

lithologie kan onderscheid worden gemaakt in drie type afzettingen: stroomgordel -, crevasse- en 

komafzettingen. Een stroomgordel is lithogenetisch onderverdeeld in beddingafzettingen, (rest) -

geulafzettingen en oeverwalafzettingen, alle behorend tot de Formatie van Echteld. Binnen een 

meandergordel zijn doorgaans verschillende kronkelwaard- en restgeulen aanwezig. Oeverwallen 

ontstaan aan weerszijde van de meandergordel als gevolg van laterale selectie naar korrelgro otte. 

Hierbij bezinkt het zwaardere sediment, silt en zand, het dichtst bij de geul; klei komt tot bezinking in 

het komgebied.  
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Figuur 2. Paleogeografische ontwikkeling van het plangebied en omgeving. Lichtgeel en donker geel: dekzand, 

grijs, beekdal, bruin: veen, groen: riviervlakte, blauw: water.  
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In perioden van verminderde (of geen) rivieractiviteit kan in het komgebied naast kleiafzetting ook 

veengroei plaatsvinden. Bij het doorbreken of overstromen van een oeverwal bij hoogwater kunnen 

erosiegeulen ontstaan, zogenaamde crevassegeulen. In en langs deze geulen vindt sed imentatie van 

zand en klei plaats. Dergelijke crevasseafzettingen zijn echter veel minder dik dan 

stroomgordelafzettingen (Cohen e.a., 2012; Berendsen, 2004). De veronderstelde loop van de 

verschillende riviertakken in de omgeving van het plangebied is voor een belangrijk deel gebaseerd op 

de paleogeografische reconstructiekaart van de Rijn-Maasdelta (Cohen e.a., 2012). Binnen het 

plangebied is één fossiele stroomgordel met name van belang: de Houten stroomgordel (figuur 3; 

nummers 74 en 396). 

 

Figuur 3. Het plangebied op de stroomgordelkaart van Cohen e.a. (2012).  
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Binnen de Houten stroomgordel worden twee fasen van activiteit onderscheiden. Ten eerste is er de 

brede stroomgordel (nummer 74 in figuur 3) die actief was tot 1.200 v. Chr. Het plangebied ligt in zijn 

geheel op een smallere strook binnen de Houten stroomgordel (nummer 396 in figuur 3). Binnen deze 

strook was de Houten stroomgordel actief tot 500 v. Chr. Buiten de geul van de jongere fase, waar 

deze fase alleen oeverafzettingen heeft afgezet, kunnen in de ondergrond nog afzettingen van de 

oudere fase van de Houten stroomgordel aanwezig zijn.  

Op de geomorfologische kaart van Nederland is het plangebied gekarteerd als een stroomrug of 

stroomgordel. De vormsubgroep stroomrug/stroomgordel wordt alleen gebruikt in het bedijkte 

rivierengebied. Deze landvormen zijn ontstaan doordat de rivieren in de Rijn -Maasdelta gedurende het 

Holoceen onder invloed van de zeespiegelstijging veelvuldig hun loop verlegden. In veel gevallen 

verzandde/verlandde daarbij de verlaten rivierloop en raakte de stroomgordel in de loop der tijd bedekt 

met rivierklei en meer naar het westen door veen overgroeid. Door de bedijking en ontwatering van de 

kom- en veengebieden is de bodem gedaald. Ter plaatse van de stroomrug of stroomgordel is de 

bodemdaling door de aanwezigheid van het zandlichaam geringer, waardoor de stroomrug/gordel zich 

als een lage rug ten opzichte van het omringende landschap manifesteert. Op het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn de stroomruggen duidelijk herkenbaar als hoger gelegen zones 

(figuur 4, gele en oranje kleuren) in vergelijking met de komgebieden ( figuur 4, groene en blauwe 

kleuren). Ook de huidige waterloop Oosterlaak, die langs de zuidgrens van het plangebied loopt is op 

het AHN duidelijk zichtbaar. Het is goed mogelijk dat de Oosterlaak in feite een restgeul van de jongste 

fase van de Houten stroomgordel is.  

Op de bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 staat aangegeven dat binnen het plangebied 

kalkloze ooivaaggronden voorkomen. Dit zijn jonge rivierkleigronden.  
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Figuur 4. Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland, AHN4 (AHN-viewer (arcgisonline.nl). 
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2.3 Archeologische gegevens 

Gemeentelijk archeologiebeleid 

Bestemmingsplan Dubbelbestemming ‘waarde-archeologie 1’ (komt overeen met 

Categorie 2 op gemeentelijke maatregelenkaart, zie onder)  

Dubbelbestemming ‘waarde-archeologie 2’ (komt overeen met 

Categorie 3 op gemeentelijke maatregelenkaart, zie onder)  

Gemeentelijke archeologische 

maatregelenkaart (figuur 5) 

Categorie 2: Bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 50 cm – 

mv is archeologisch onderzoek vereist.  

Categorie 3: Bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 50 cm – 

mv is archeologisch onderzoek vereist.  

Tabel 2. Overzicht van het geldende archeologiebeleid en achterliggende maatregelenkaart. 

 

Figuur 5. Het plangebied op de maatregelenkaart van de gemeente Houten. 
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Bekende archeologische gegevens 

Er staan in de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 500 m) meerdere archeologisch 

monumentale terreinen aangegeven op de Archeologische Monumentenkaart ( figuur 6). 

 

Figuur 6. Archeologische monumentale gebieden in de omgeving van het plangebied. 

Eén van deze terreinen ligt gedeeltelijk binnen het plangebied (monumentnummer 11420). Het betreft 

een terrein met sporen van bewoning. De rand van het terrein is overslib t. Ten tijde van de bewoning 

moet de Houtense stroomgordel nog gefunctioneerd hebben. Het materiaal dat bij een fosfaatkartering 

is gevonden duidt op de late ijzertijd / vroeg Romeinse tijd. Het terrein ligt op de noordrand van de 

Houtense stroomrug bovenop een voormalige (en dus oudere) bedding (Tochtsloo t). 

Direct ten noorden van het plangebied ligt een terrein van hoge archeologische waarde 

(monumentnummer 3556). De omschrijving van dit terrein is exact hetzelfde als die van 

monumentnummer 11420.  
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Circa 200 m ten zuiden van het plangebied ligt een terrein van hoge archeologische waarde 

(monumentnummer 3571). Het is een terrein met sporen van bewoning. Het terrein is als een lichte 

verhoging waarneembaar. De sporen bevinden zich vrijwel direct onder het maaiveld. De datering late 

ijzertijd / Romeinse tijd staat in ieder geval vast. Het is echter niet zeker of zich hier ook sporen uit de 

vroege - en late middeleeuwen bevinden. Dit terrein ligt op de Houtense stroomgordel even ten zuiden 

van de restgeul (Oosterlaak). 

Direct ten oosten van het plangebied ligt een terrein van hoge archeologische waarde 

(monumentnummer 3572). Het is een terrein met sporen van bewoning, vermoedelijk uit de periode 

ijzertijd – laat Romeinse tijd. Dit terrein ligt op de Houtense stroomrug, langs een restgeul (Enghsloot).  

Circa 320 m ten zuiden van het plangebied ligt een terrein van hoge archeologische waarde 

(monumentnummer 3573). Op dit terrein bevinden zich sporen van bewoning uit de periode ijzertijd – 

laat Romeinse tijd. 

Circa 500 m ten zuidenwesten van het plangebied ligt een terrein van zeer hoge archeologische 

waarde (monumentnummer 3520). Het is een terrein met sporen van bewoning uit de periode late 

ijzertijd – late middeleeuwen. Een deel van het terrein is door jonger sediment afgedekt. Mogelijk heeft 

in ieder geval de middeleeuwse bewoning en de bewoning uit de nieuwe tijd te maken met het 

nabijgelegen kasteel "Ten Goye". Uit een brief blijkt dat in 1989 en 1990 grondwerkzaamheden hebben 

plaatsgevonden tot een diepte van 1,20 meter onder het maaiveld. De potentiële waarde van het terrein 

moet nog vastgesteld worden. 

Binnen het plangebied staan in Archis drie vondstlocaties geregistreerd. Onder 

zaakidentificatienummer 2719368100 wordt melding gemaakt van de vondst van een fragment 

gedraaid, geverfd aardewerk uit de midden Romeinse tijd. De vondst is in 1976 gedaan bij een 

veldkartering. Onder zaakidentificatienummer 3156338100 wordt melding gemaakt van de vondst van 

een onbekend aantal fragmenten aardewerk uit de periode late ijzertijd – Romeinse tijd. Op een smalle 

rug is materiaal uit de late ijzertijd/Romeinse tijd gevonden. Dit terrein ligt op de Houten stroomgordel 

direct langs de restgeul. Uit de toelichting die in Archis bij deze vondstlocatie staat blijkt dat voorheen 

op deze locatie een AMK terrein aanwezig was. Dit terrein betrof een niet gewaardeerd terrein en is in 

het kader van de update AMK 2003/2005 afgevoerd. Indien plannen binnen een zone met een hoge en 

zeer hoge archeologische verwachting, dan dient er al op voorhand een archeologisch vooronderzoek 

plaats te vinden. Derhalve was waardering op voorhand niet nodig en is het terrein van de AMK 

afgevoerd op 01-11-2005. Onder zaakidentificatienummer 3203747100 wordt melding gemaakt van 

aardewerk en bouwkeramiek uit de periode ijzertijd – Romeinse tijd. In de toelichting in Archis staat: “B. 

Elberse verzamelde veel Romeins aardewerk en (minder) ijzertijdaardewerk, nadat een boomgaard na 

rooien, weer een boomgaard werd. Romeins bouwpuin overheerst. Het totaal aantal vondsten bedraagt 

ongeveer 150 stuks. Hieronder (veel) aardewerk, dakpan, (veel) tufsteen en Grauwacke. Het betreft 

een bekend archeologisch terrein.”  

In de directe omgeving van het plangebied zijn nog een aantal vondstlocaties geregistreerd. Deze 

worden in onderstaande tabel kort beschreven.  
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Zaak-id nr. Ligging Complex Datering Materiaal Diepte Verzamelwijze 

2719368100 Binnen het 

plangebied 

Onbepaald Midden 

Romeinse tijd 

Geverfd, gedraaid 

aardewerk, 1 

fragment 

Aan het 

maaiveld 

Veldkartering 

3156338100 Binnen het 

plangebied 

Bewoning 

onbepaald 

Late ijzertijd – 

Romeinse tijd 

Aardewerk, 

ondetermineerbaar 

Aan het 

maaiveld 

Niet-

archeologisch 

3203747100 Binnen het 

plangebied 

Onbepaald IJzertijd – 

Romeinse tijd 

Aardewerk, 

ondetermineerbaar 

en tufsteen 

Aan het 

maaiveld 

Niet-

archeologisch 

3075540100 80 m oost Bewoning 

onbepaald 

Late ijzertijd – 

Romeinse tijd 

Handgevormd en 

gedraaid aardewerk, 

bot, slijpsteen 

Aan het 

maaiveld 

Veldkartering 

3063682100 90 m noord Onbepaald Late ijzertijd Handgevormd 

aardewerk 

Tussen 

50 en 

130 cm 

–mv, in 

een 

vuile 

laag 

Boring 

3110897100 140 m 

noord 

Bewoning 

onbepaald 

Romeinse tijd Handgevormd 

aardewerk 

Aan het 

maaiveld 

Veldkartering 

2719432100 260 m 

noord 

Onbepaald Late 

middeleeuwen 

Grijsbakken 

gedraaid aardewerk, 

Pingsdorf 

Aan het 

maaiveld 

Veldkartering 

2129006100 180 m zuid - Late ijzertijd – 

nieuwe tijd 

Aardewerk 

ondetermineerbaar, 

bot 

Tussen 

30 en 65 

cm m mv 

Boring 

2719465100 240 m zuid Onbepaald Vroege 

middeleeuwen – 

late 

middeleeuwen 

Paffrath, Pingsdorf, 

Andenne, kogelpot, 

Badorf 

Aan het 

maaiveld 

Veldkartering 

2719343100 130 m zuid Onbepaald Late 

middeleeuwen 

Steengoed, 

Pingsdorf, Andenne, 

kogelpot 

Aan het 

maaiveld 

Veldkartering 

2748228100 235 m zuid Onbepaald Late 

middeleeuwen 

Slijpsteen, 

Steengoed 

Aan het 

maaiveld 

Veldkartering 

2750763100 370 m zuid Onbepaald Late 

middeleeuwen 

Proto-steengoed, 

steengoed, Andenne 

Aan het 

maaiveld 

Veldkartering 

3081583100 400 m zuid Onbepaald Late 

middeleeuwen 

Steengoed Aan het 

maaiveld 

Veldkartering 

Tabel 3. Overzicht van de bekende archeologische vondstlocaties in en rond het plangebied. 

Wanneer de vindplaatsen en hun landschappelijke inbedding bekeken worden in vergelijking met de 

situering van het plangebied, dan blijkt dat de vondsten die binnen het plangebied zelf of direct 

daarbuiten zijn gedaan uit de periode ijzertijd – Romeinse tijd dateren en aan of vlak onder het 

maaiveld liggen. Ten zuiden van het plangebied ligt een cluster vondstlocaties waar de vondsten uit de 

middeleeuwen dateren. Deze vondsten zijn alle aan het maaiveld gedaan tijdens veldkartering en.  
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Figuur 7. Overzichtskaart archeologische gegevens uit de directe omgeving van het plangebied.  

Eerder in de omgeving uitgevoerd onderzoek volgens ARCHIS3 

Onder zaakidentificatienummer 2028542100 wordt melding gemaakt van een in 1998 door RAAP 

uitgevoerd booronderzoek ten behoeve van het waterinfiltratieproject OEDI (Marinelli & De Boer, 1999). 

Ter hoogte van plangebied is in de boringen een vuile laag met meerder archeologische indicatoren 

aangetroffen (zie vondstlocatie 3063682100). In de boringen is een zeer vuile laag aangetroffen tussen 

50 en 130 cm -Mv. In de vuile laag bevinden zich fragmenten aardewerk, puin, houtskool, bot, 

verbrande leem en fosfaatvlekken. Ook langs de slootkanten zijn fragmenten handgevormd aardewerk 

aangetroffen. Al het aardewerk is vermoedelijk te dateren in de late ijzertijd. De vindplaats is goed 

afgedekt, waardoor archeologische resten goed bewaard zullen zijn gebleven, maar wordt doorsneden 

door de Enghsloot. 
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Onder zaakidentificatienummer 2129006100 wordt melding gemaakt van een in 2006 door het ARC 

uitgevoerd booronderzoek direct ten zuiden van het plangebied, aan de overzijde van de Oosterlaak. In 

de zuidelijke helft van dat onderzoeksgebied, ter plaatse van AMK terrein 3571 is in de boringen e en 

cultuurlaag aangetroffen (Mulder & Buitenhuis, 2007). De cultuurlaag bevat aardwerk, fosfaatvlekken 

en dierlijk bot. De aangetroffen bodem is een typische ooivaaggrond, die is gevormd in een stroomrug - 

en oeverafzettingen. De cultuurlaag bevindt zich direct onder de bouwvoor tussen 30 en 65 cm –mv. 

Het advies was om de aanwezige archeologische resten in situ te behouden. Wanneer dit niet mogelijk 

was werd een vervolgonderzoek door middel van proefsleuven geadviseerd.  

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Op 29 maart 2022 is een verzoek gedaan aan de archeologische werkgroep Leen de Keijzer voor 

aanvullende gegevens. Uit een reactie van dhr.  is gebleken dat er in een strook langs 

de Oosterlaak, die gekanaliseerde restgeul is, op een ruggetje veel Romeins materiaal is gevonden. 

Het betreft met name veel bouwpuin, dakpannen en tufsteen. De vondsten zijn gedaan in 2003 tot 2006 

nadat de oude boomgaard was gerooid. Vermoedelijk betreft dit het materiaal dat in Archis is 

geregistreerd onder zaakidentificatienummer 3203747100. Als aanvulling op wat er in Archis staat 

gemeld zegt de archeologische werkgroep dat zij op deze plek een Romeins bouwwerk vermoeden. 

2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in het historisch gebruik van een gebied 

van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel meer dan nu gebonden 

aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere vormen van 

landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van het gebied. 

Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden hebben 

plaatsgevonden. 

Op het kadastraal minuutplan uit de periode 1811 – 1832 is te zien dat het plangebied geheel 

onbebouwd is en een agrarische functie heeft ( figuur 8). De percelen binnen het plangebied zijn 

blijkens de Oorspronkelijke Aanwijzende tafels in gebruik als bouwland. Uit jongere topografische 

kaarten blijkt dat het plangebied steeds een agrarische functie heeft gehad ( figuur 9). Er is steeds 

sprake van akkerland, grasland en vanaf de jaren 50 van de twintigste eeuw zijn er ook boomgaarden 

aangegeven. De verdeling van deze functies en het verkavelingspatroon veranderen wel meerdere 

malen. 
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Figuur 8. Het plangebied op het kadastraal minuutplan uit de periode 1811 - 1832. 
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Figuur 9. Overzicht van topografische kaarten uit de twintigste eeuw.  
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2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s, Google Street View, locatiebezoek en 

navraag bij de opdrachtgever zijn de onderstaande zaken over de huidige situatie te melden. 

Huidig grondgebruik Boomgaard (figuur 10) 

Hoogteligging maaiveld 2,6 – 3,3 m NAP 

Grondwatertrap of -stand Grondwatertrap VII, de gemiddeld hoogste grondwaterstand 

varieert van 80 tot 140 cm –mv, de gemiddeld laagste 

grondwaterstand is dieper dan 120 cm –mv. 

Milieutechnische condities Geen informatie beschikbaar op www.bodemloket.nl  

Aanwezige constructies (funderingen, 

kelders e.d.) 

Niet aanwezig 

Locatie en diepte van kabels/leidingen Oriëntatieverzoek bij Klic gedaan. Langs de westelijke en zuidelijke 

rand van het plangebied loopt een persrioolleiding ( figuur 10). De 

diepteligging is niet exact bekend. 

Tabel 4. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied. 

 

Figuur 10. Het plangebied op een recente luchtfoto. 

2.6 Toekomstige situatie 

Uit navraag bij de opdrachtgever is het volgende gebleken over de toekomstige situatie: 

Er wordt een zonnepark aangelegd, zodanig dat de huidige functie voor de fruitteelt behouden moet 

blijven voor de volgende generatie, indien het zonnepark wordt beëindigd. Er wordt een viertal 

transformatoren aangelegd (de rode rechthoekjes in figuur 11), elk met een oppervlakte van 6 x 3 m. 

Daarnaast zijn er een aantal inkoopstations voorzien met een oppervlakte van 6 x 4 m. Er worden 

enkele middenspanningskabels gelegd om de transformator- en inkoopstations met elkaar te verbinden. 

Het kabelbed voor deze kabels is circa 1 m breed en 1 m diep. Er worden laagspanningskabels gelegd 
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op een diepte van 40 à 50 cm – mv. De zonnepanelen worden op ondersteuningspalen geplaatst. De 

doorsnede van de deze palen bedraagt enkele centimeters. 

 

Figuur 11. Inrichtingsplan. 
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3 Gespecificeerde archeologische 

verwachting 

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang 

en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Aard en ouderdom 

Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd aan de 

fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Het meest markant zijn de verschillen 

tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds.  

Jager-verzamelaars 

In de steentijd (paleolithicum t/m neolithicum) leefden de mensen voornamelijk van de jacht, visvangst 

en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager-verzamelaars trokken 

door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse blijkt dat hun 

kampementen in vrijwel alle gevallen waren gesitueerd op de overgang van nat naar droog. Nabij 

dergelijke gradiëntzones waren namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water 

bereikbaar. 

Het oppervlak uit de steentijd kan worden verwacht tussen -2 en -4 m NAP, maar is in latere perioden 

geërodeerd door rivieractiviteit. Derhalve worden er geen archeologische resten uit de steentijd 

verwacht in het plangebied. 

Landbouwers 

Met de introductie van de landbouw (vanaf het neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt 

waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mensen. De eerste 

akkergronden werden aangelegd op de van nature vruchtbaarste gronden. Bovendien moesten de 

gronden goed ontwaterd zijn. Gedurende het neolithicum lag het plangebied naar verwachting in het 

komgebied van de Vuylkop en Werkhoven stroomgordels. Eventuele komafzettingen van deze 

stroomgordels zijn binnen het plangebied echter geërodeerd door de Houten stroomgordel, die 

gedurende de bronstijd actief was. Daarom geldt binnen het plangebied een lage verwachting voor het 

neolithicum en de bronstijd.  

Het plangebied ligt geheel op de jongste fase van de Houten stroomgordel, die actief was tot 500 v. 

Chr. en heeft mede door de verschillende vondsten uit het plangebied en de omgeving een hoge 

archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de periode ijzertijd tot en met de late middeleeuwen. 

Archeologische resten worden aan of direct onder het maaiveld verwacht. De verwachte 

nederzettingsterreinen kenmerken zich door de aanwezigheid van een cultuurlaag en/of een relatief 

hoge vondstdichtheid van aardewerkfragmenten. De omvang van de te verwachten 

nederzettingsterreinen kan variëren van relatief klein (huisplaatsen: 500 à 2000 m2 ) tot meer dan 1 

hectare (dorp). Het potentieel archeologisch niveau zal zich kenmerken door de aanwezigheid van een 

(cultuur)laag met daarin antropogene objecten als houtskool, bot,  fosfaatvlekken, steen en artefacten 
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(voornamelijk aardewerk). Op basis van het historisch kaartmateriaal blijkt dat er in de nieuwe tijd geen 

bewoning in het plangebied heeft plaatsgevonden. Zodoende worden in het plangebied geen 

archeologische resten van verwacht uit de nieuwe tijd.   

(Diepte)ligging 

In het plangebied liggen afzettingen van de Houten stroomgordel direct aan het maaiveld. Het huidige 

maaiveld vormt zodoende al sinds de ijzertijd het loopvlak. Aangezien een jong afdekkend pakket 

ontbreekt, kunnen archeologische resten vanaf deze periode direct aan het maaiveld of vlak onder de 

bouwvoor aanwezig zijn. 

Fysieke kwaliteit 

Aangezien in het plangebied afdekkende pakketten ontbreken is mogelijk sprake van een slechte 

conservering van de archeologische resten. Gezien de diepe grondwaterstand (de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand ligt tussen 80 en 140 cm –mv) zijn organische archeologische resten waarschijnlijk  

niet meer aanwezig. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

Het plangebied ligt op de Houten stroomgordel, die actief was tot circa 500 v.  Chr. Binnen en in de 

directe omgeving van het plangebied zijn tijdens veldkarteringen en booronderzoeken meerdere resten 

gevonden uit de periode ijzertijd tot en met de Romeinse tijd. Op grond van de landschappelijke ligging 

en de geregistreerde vondsten geldt binnen het plangebied daarom een hoge verwachting voor deze 

periode.  

Ten zuiden van het plangebied ligt een cluster vondstlocaties waar de vondsten uit de middeleeuwen 

dateren. Ook binnen het plangebied kunnen resten uit deze periode niet worden uit gesloten. Resten 

ouder dan de ijzertijd worden binnen het plangebied niet verwacht, omdat deze, indien ze aanwezig 

waren, door de Houten stroomgordel zijn opgeruimd. Het bureauonderzoek heeft ook geen 

aanwijzingen opgeleverd op grond waarvan archeologische resten uit de nieuwe tijd worden verwacht.  

De ingrepen die bij de aanleg van het zonnepark zijn voorzien zijn de volgende:  

 er wordt een viertal transformatoren aangelegd, elk met een oppervlakte van 6 x 3 m. De 

diepte van de fundering is nog onbekend.  

 er wordt een aantal inkoopstations aangelegd met een oppervlakte van 6 x 4 m. De diepte van 

de fundering is nog onbekend. 

 er worden enkele middenspanningskabels gelegd om de transformator- en inkoopstations met 

elkaar te verbinden. Het kabelbed voor deze kabels is circa 1 m breed en 1 m diep. De lengte 

van deze kabels is nog niet exact bekend, maar uitgaande van het ontwerp op figuur 11 gaat 

het ten minste om 350 meter. 

 er worden laagspanningskabels gelegd op een diepte van 40 à 50 cm – mv.  

 de zonnepanelen worden op ondersteuningspalen geplaatst. De doorsnede van de deze palen 

bedraagt enkele centimeters. De diepte tot waar deze palen zullen reiken is onbekend. 

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen.  Er wordt daarbij met name gedacht aan 

het aanleggen van de middenspanningskabels. De overige ingrepen hebben een geringe impact op het 

bodemarchief. Daarom wordt geadviseerd om de plannen zodanig aan te passen dat verstoring wordt 

voorkomen, in het bijzonder ter plaatse van het AMK terrein in het noordwestelijke deel van het 

plangebied. Dat kan door de middenspanningskabels minder diep aan te leggen, vergelijkbaar met de 

laagspanningskabels en de inkoop- en transformatorstations op het maaiveld te plaatsen op betonnen 

platen. 

Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming 

onderstaande vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen. 
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Geadviseerd wordt om het aanleggen van de middenspanningskabels te laten begeleiden door een 

archeoloog. De geplande omvang van de sleuven voor de middenspanningskabels maakt het mogelijk 

om daar waarnemingen te doen. Voor een archeologische begeleiding is een Programma van Eisen 

noodzakelijk, dat voor aanvang van de werkzaamheden akkoord moet zijn bevonden door de bevoegde 

overheid, de gemeente Houten. 

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de nu voorgenomen bodemingrepen geen 

archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Geadviseerd wordt wel om de dubbelbestemming 

archeologie binnen het plangebied te handhaven voor het geval er in de toekomst ontwikkelingen in het 

plangebied gaan plaatsvinden die wel een grote invloed op de mogelijk aanwezige archeologische 

waarden hebben. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende 

vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).  

4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Houten, deze al 

dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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Bijlage 1. Tijdschaal 
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Bijlage 2. Motivatie geraadpleegde bronnen 

LS03 en LS04, motivatie voor de keuze van de geraadpleegde bronnen (+ indien van toepassing) 
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Geologische kaart van NL  +         

Geomorfologische kaart van NL  +         

Gedetailleerde bodemkaarten     +      

DINO       +    

Gegevens milieukundig bodemonderzoek        +   

Actueel Hoogtebestand Nederland  +         
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