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1 Inleiding

1.1 Achtergrond, kader en doelstelling

De beleving van de archeologie in het Nederlandse landschap is in het algemeen een buitenge-

woon subtiele kwestie. Het dringt zich niet bepaald op. In de gehele Prehistorie en het grootste 

deel van de historische tijd zijn gebouwen, grafstructuren en dergelijke hoofdzakelijk uit aarde en 

houten constructies opgetrokken. Als gevolg van de vergankelijkheid hiervan zijn de overblijfselen 

van deze monumenten in de meeste gevallen niet meer aan het oppervlak zichtbaar. Ze liggen 

meestal verborgen onder het maaiveld, afgedekt door rivierafzettingen, duinzand of door mensen-

hand opgeworpen cultuurdekken. Zo kunnen ze duizenden jaren lang nagenoeg onveranderd 

behouden zijn gebleven. De informatie die besloten ligt in zulke archeologische vindplaatsen is 

uniek, zeldzaam en waardevol, maar helaas vaak niet zichtbaar aan het maaiveld.

Behoud van archeologische waarden in de bodem is dan ook geen eenvoudige zaak door de grote 

(planologische) druk van de vele en veelal noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Deze ontwik-

kelingen gaan vaak gepaard met grootschalige bodemingrepen. Bij bodemingrepen kunnen arche-

ologische resten, juist door hun onlosmakelijke samenhang met de bodem, snel verloren gaan. 

Anders dan bij natuurwaarden kan het archeologisch bodemarchief niet versterkt worden of rege-

nereren. Hiervoor geldt ‘eenmaal verloren, voor altijd verloren’. Dit gegeven noopt tot behoed-

zaamheid en verantwoorde, goed onderbouwde keuzen op het gebied van archeologisch beleid.

De Nederlandse rijksoverheid wil archeologisch erfgoed zoveel mogelijk bewaren in zijn context 

(in de bodem). Opgraven betekent immers ook de vernietiging van het bodemarchief. Uitgangs-

punten hiervoor zijn vastgelegd met de ondertekening van het Europese Verdrag van Valletta, ook 

bekend als het Verdrag van Malta (Ministeries van WVC & BZ, 1992), en de hieruit voortvloeiende 

herziening van de Monumentenwet 1988. Doel van dit verdrag is het behoud en het beheer van 

het archeologische bodemarchief in Europa als onvervangbaar onderdeel van ons cultureel erf-

goed. Per 1 september 2007 is de Monumentenwet 1988 geactualiseerd door de invoering van de 

Wet op de Archeologische MonumentenZorg (WAMZ), waarmee archeologie nog sterker is inge-

bed geraakt in divers beleid en regelgeving. Met de herziening van de Monumentenwet 1988 is 

het streven naar het behoud en het beheer van het archeologische erfgoed een formeel uitgangs-

punt voor beleid: het is wettelijk verplicht om in ruimtelijke besluitvormingsprocessen het archeo-

logische belang af te wegen tegen andere belangen. Deze afweging vindt tot nu toe veelal plaats 

op basis van zogenaamde beleidskaarten, zoals de landsdekkende Indicatieve Kaart van Arche-

ologische Waarden (IKAW; Deeben, 2008) en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de 

provincie Utrecht (Blijdenstijn, 2005a). Beide beleidskaarten zijn voor toepassing op gemeentelijk 

schaalniveau echter té globaal (figuur 1-6).

Gemeenten hebben sinds de invoering van de WAMZ in de beleidsuitvoering een grotere verant-

woordelijkheid en een sturende rol voor beheer en behoud van archeologische en cultuurhisto-
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Figuur 1. De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) voor 

de gemeenten Renswoude en Woudenberg met AMK-terreinen en ARCHIS-

vindplaatsen.
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Figuur 2. De gemeenten Renswoude en Woudenberg op de CHS: tijdlaag tot 1000 na Chr. (voor de legenda zie figuur 6). Bron: Provincie Utrecht, 2007.

Figuur 3. De gemeenten Renswoude en Woudenberg op de CHS: tijdlaag 1000 tot 1600 na Chr. (voor de legenda zie figuur 6). Bron: Provincie Utrecht, 2007.
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Figuur 4. De gemeenten Renswoude en Woudenberg op de CHS: tijdlaag 1600 tot 1800 na Chr. (voor de legenda zie figuur 6). Bron: Provincie Utrecht, 2007.

Figuur 5. De gemeenten Renswoude en Woudenberg op de CHS: tijdlaag 1800 tot 1900 na Chr. (voor de legenda zie figuur 6). Bron: Provincie Utrecht, 2007.
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Figuur 6. De gemeenten Renswoude en Woudenberg op de CHS: tijdlaag 1900 tot 2000 na Chr. Bron: Provincie Utrecht, 2007.
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rische waarden. Ze moeten deze expliciet meewegen in het ruimtelijk besluitvormingsproces en 

bepalen in belangrijke mate wat er wel en niet met archeologische waarden in ruimtelijke plannen 

gebeurt. Kennis en overzicht van het eigen bodemarchief is daarbij van essentieel belang.

In opdracht van de gemeenten Renswoude en Woudenberg heeft RAAP Archeologisch Advies-

bureau in 2009/2010 een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart vervaardigd. De 

kaart heeft betrekking op het grondgebied van beide gemeenten (figuur 7). Door de schaal en 

nauwkeurigheid van het geraadpleegde bronnenmateriaal laat een betrouwbaar gebruik van de 

(digitale) verwachtings- en beleidsadvieskaarten toe tot een schaalniveau van 1:10.000 en zijn 

ook op deze kaartschaal afgedrukt.
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Figuur 7. Ligging van de gemeenten Renswoude en Woudenberg (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).
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De archeologische verwachtingskaart: fundament voor beleid

De archeologische verwachtingskaarten bieden inzicht in de bestaande en verwachte archeologi-

sche waarden. Dit inzicht is noodzakelijk om in de beleidsuitvoering een weloverwogen omgang 

met archeologie en het cultuurhistorisch erfgoed te bereiken. Met de kaarten kan een stevig fun-

dament gelegd worden voor het opstellen van een gemeentelijk archeologisch beleid, waartoe 

gemeenten krachtens de WAMZ verplicht zijn. Beleid valt pas goed te maken op het moment dat er 

ook inzicht bestaat in het archeologisch potentieel van de gemeente.

Een breder gebruik van de archeologische beleidsadvieskaart

Door het formuleren van gedetailleerde en gespecificeerde archeologische verwachtingen met 

daaraan gekoppeld de mate van verstoring van het gebied, kunnen gerichter adviezen voor de 

omgang met bekende en te verwachten archeologische waarden geformuleerd worden. De arche-

ologische beleidsadvieskaart kan dienen als leidraad voor toekomstige inrichtingsplannen waarbij 

behoud van de cultuurhistorische waarden een eerste uitgangspunt is, maar waarmee tevens dui-

delijk gemaakt kan worden dat dergelijke waarden als een belangrijke inspiratiebron voor toekom-

stige inrichtingsplannen gebruikt kunnen worden. Daarnaast kan de archeologische beleidskaart 

als uitgangspunt dienen voor het naar het publiek uitdragen van het archeologisch potentieel van 

de gemeente om daarmee het draagvlak voor het cultuurhistorisch onderzoek te vergroten.

1.2 Het onderzoeksgebied

De gemeente Renswoude heeft een oppervlakte van 18,52 km², Woudenberg beslaat 36,72 km² 

(bron CBS). Het gezamenlijke grondgebied staat afgebeeld op de kaartbladen 32 C, D en G van de 

topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000) De gemeenten liggen op de overgang van de 

stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei.

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de huidige gemeenten Leusden, Barneveld en 

Scherpenzeel. Aan de westelijke en zuidelijke zijde grenst het aan de gemeenten Zeist, Utrechtse 

Heuvelrug en Veenendaal. Renswoude grenst in het oosten aan het grondgebied van de Gelderse 

gemeente Ede.

1.3 Opzet en leeswijzer

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen die gelden voor de archeologische beroepsgroep 

c.q. de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA). RAAP Archeologisch Adviesbu-

reau en de door RAAP toegepaste procedures zijn goedgekeurd door het College voor de Archeolo-

gische Kwaliteit (CvAK), die valt onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem beheer 

(SIKB; http://www.sikb.nl). RAAP beschikt over een eigen opgravingsvergunning, verleend door de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoofdstuk 2 vormt een algemene en methodische beschrijving van het principe van de archeolo-

gische verwachtingskaart. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de landschappelijke, archeo-

logische en historisch-geografische inventarisatie gepresenteerd. Aan de hand van deze inven-

tarisaties is een hoofdstuk gewijd aan de landschappelijke ontwikkeling (hoofdstuk 4) en aan de 
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tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd  (=Nieuwe tijd C)

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Vol

A

B

Karolingisch

Merovingisch laat

Merovingisch vroeg

Ottoons

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal

Preboreaal

Denekamp

Hengelo

Moershoofd

Odderade

Eemien

W
e

ic
h

s
e

li
e

n

P
le

n
ig
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c
ia

a
l

V
ro

e
g

 

G
la

c
ia

a
l

L
a

a
t 

G
la

c
ia

a
l

L
a

a
t

M
id

d
e

n
V

ro
e

g

Belvedère/Holsteinien

Elsterien

Brørup

Saalien II

Saalien I

Glaciaal x

Bølling

Allerød

Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg

Subatlanticum

Laat

Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1795

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

463.000

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

- 9700

- 450 voor Chr.

- 0

- 3700

- 7300

- 8700

- 1150 na Chr.

- 11.050

- 11.500

- 12.000

- 60.000

- 71.000

- 30.500

- 114.000

- 126.000

- 236.000

- 241.000

- 322.000

- 384.000

- 416.000

- 13.500

- 12.500

- 336.000

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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bewoningsgeschiedenis (hoofdstuk 5). De beschrijving van de landschapsgenese en de bewonings-

geschiedenis is gericht op aspecten die relevant zijn voor het archeologisch verwachtingsmodel en 

pretendeert dan ook geen volledigheid. De landschapsgenese en bewoningsgeschiedenis vormen 

de basis voor de landschappelijk-archeologische context van vindplaatsen en verwachtingszones. 

In hoofdstuk 6 worden de archeolandschappelijke eenheden vertaald naar verwachtingszones met 

een hoge, middelhoge of lage verwachte dichtheid aan archeologische resten. De beslissingsregels 

die hieraan ten grondslag liggen, worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Door aan de voorko-

mende verwachtingszones een advies te koppelen inzake het te voeren AMZ-beleid, is ten slotte 

de archeologische beleidsadvieskaart tot stand gekomen (kaartbijlage 5). Deze wordt in hoofdstuk 

7 besproken.

De bijlagen 1, 2 en 3 betreffen de catalogi van respectievelijk de bekende archeologische vind-

plaatsen, de archeologische monumenten en archeologische onderzoeken. Bijlage 4 geeft het 

wettelijk en beleidsmatig kader.

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische peri-

oden. Enkele vaktermen worden achter in dit rapport beschreven (zie verklarende woordenlijst).



RAAP-RAPPORT 2117

Gemeenten Renswoude en Woudenberg

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

16



RAAP-RAPPORT 2117

Gemeenten Renswoude en Woudenberg

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

17

2 Achtergrond en onderzoeksopzet

2.1 Kernbegrippen

Archeologie versus archeologische waarden

Archeologie is de wetenschap die zich richt op reconstructie van samenlevingen in het verleden door 

middel van opsporing, onderzoek en conservering van de materiële overblijfselen van menselijke 

activiteiten. Doel is enerzijds het verkrijgen van kennis over de menselijke samenleving door de 

tijden heen en anderzijds het verkrijgen van beter inzicht in de processen waardoor samenlevingen 

veranderen. In tegenstelling tot een zeer wijdverbreide opvatting is het doel van de archeologie niet 

het stofferen van museumvitrines met ‘mooie stukken’, maar het geven van een zo getrouw moge-

lijke reconstructie van alle aspecten van het (pre)historische bestaan.

Archeologische waarden

Archeologische waarden zijn overblijfselen uit het verleden die zich in de vorm van grondsporen 

en materiële resten in de bodem bevinden. Ze zijn over het algemeen niet zichtbaar aan de opper-

vlakte. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om resten van nederzettingen, begraafplaatsen, infra-

structurele werken, etc. Slechts een kleine groep archeologische waarden is wel aan de opper-

vlakte zichtbaar, bijvoorbeeld terpen, grafheuvels, hunebedden, versterkingen, kasteelbergen, 

etc. Archeologische waarden zijn onderdeel van de bodem en hiermee onlosmakelijk verbonden. 

Hierdoor zijn ze bijzonder kwetsbaar voor bodemingrepen. Veranderingen in de structuur van de 

bodem leiden onherroepelijk tot informatieverlies of zelfs tot totale vernietiging. In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld natuurwaarden, hebben archeologische waarden geen regeneratievermogen: wat weg 

is, is voorgoed verloren. Archeologische waarden vormen een belangrijke en unieke informatie-

bron van kennis van het verleden. Ze hebben als cultureel erfgoed, naast een wetenschappelijke 

waarde, een waarde voor de samenleving als geheel. Samen met andere cultuurhistorische (histo-

risch-geografische en bouwkundige) waarden en het landschap waarvan ze deel uitmaken, hebben 

archeologische waarden als dragers van een gemeenschappelijke geschiedenis en identiteit van 

groepen mensen een grote cultuurhistorische betekenis (Groenewoudt, 1994).

Het bodemarchief

De archeologie bestudeert en beheert de archeologische waarden, die ook wel worden aangeduid 

met de term bodemarchief. Dit bodemarchief is van zeer groot belang omdat het als enige bron alle 

informatie bevat over het prehistorisch verleden en daarmee over meer dan 99% van de geschie-

denis van de mensheid. Ook voor de periode na de Prehistorie (de Romeinse tijd en de Middel-

eeuwen) vormt het archeologisch bodemarchief nog de belangrijkste bron voor de studie naar de 

reconstructie van de materiële cultuur. Vanwege hun grote kwetsbaarheid, hun sterke achteruit-

gang en het besef dat archeologische waarden niet oneindig in de bodem aanwezig zijn, streeft de 

archeologie primair naar behoud van archeologische waarden in situ. Behoud van archeologische 

waarden is in de toelichting op het Verdrag van Malta (Conventie van Valletta) van de Raad van 

Europa tot Europese richtlijn verklaard.
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Vindplaatsen versus verwachtingen

Archeologische vindplaatsen zijn bekend; ze zijn gevonden. Daarmee trekken ze de aandacht weg 

van wat niet bekend is. Dit is een groot probleem omdat, zoals de ervaring leert, het bekende aan-

tal vindplaatsen maar het topje van de ijsberg vormt van het daadwerkelijke aantal. Om de daad-

werkelijke schade aan het bodemarchief ten gevolge van een willekeurige bodemingreep in de 

gemeenten in beeld te kunnen brengen, is wat niet bekend is in een archeologische verwachting 

uitgedrukt. De verwachting betreft hier de verwachte vindplaatsdichtheid, weergegeven op een 

kaart. Het is duidelijk dat de betrouwbaarheid van de geformuleerde archeologische verwachtingen 

afhankelijk is van de mate van gedetailleerdheid van de beschikbare basisinformatie. De archeo-

logische verwachtingskaart is samengesteld op basis van bekende geologische en archeologische 

gegevens, aangevuld met historisch geografische gegevens van het onderzoeksgebied en soort-

gelijke gebieden.

Het resultaat kan bijvoorbeeld dienen als een solide basis voor een gemeentelijk archeologisch 

beleid, waarbij al naar gelang het beleid van een gemeente, aan de verschillende verwachtings-

zones richtlijnen voor archeologisch onderzoek gekoppeld worden. Doorgaans wordt voor zones 

met een hoge en middelhoge verwachting archeologisch vooronderzoek verplicht gesteld en voor 

zones met een lage en zeer lage archeologische verwachting niet of slechts steekproefsgewijs. In 

sommige gevallen kan echter ook voor deze laatste twee zones archeologisch vooronderzoek wen-

selijk zijn. Bijvoorbeeld als er archeologische vondsten in de directe omgeving bekend zijn.

Beleidsadvieskaart

Een beleidsadvieskaart is een term voor een archeologische verwachtingskaart waarbij aan de 

verschillende onderscheiden archeologische gebieden/zones vanuit de optiek van de ruimtelijke 

ordening een advies met betrekking tot de gemeentelijke Archeologische MonumentenZorg (AMZ) 

is gekoppeld.

Een beleidsadvies is dan niet meer dan (bijvoorbeeld) de uitspraak dat in geval van bodemingrepen 

dieper dan de bouwvoor of groter dan een bepaalde oppervlakte inventariserend archeologisch 

onderzoek noodzakelijk is. Deze beleidsadviezen worden dusdanig geformuleerd dat ze eenvou-

dig naar voorschriften voor bestemmingsplannen omgezet kunnen worden. Meer expliciet houdt dit 

in dat aangegeven wordt in welke vorm en intensiteit archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt 

geacht in het kader van de verlening van bouw-, sloop- en/of aanlegvergunningen.

Omdat bij de beleidsadviezen sprake is van ondergrenzen waarbij archeologisch onderzoek al 

dan niet noodzakelijk is, dienen ze bij voorkeur te zijn vastgelegd in het archeologiebeleid van de 

gemeente. Ook dient een archeologische onderbouwing van de gehanteerde ondergrenzen te zijn 

opgenomen in het gemeentelijk archeologiebeleid.

2.2 De onderzoeksfasering

Het onderzoek is uitgevoerd in een aantal fasen, wat uiteindelijk heeft geleid tot een archeologi-

sche verwachtings- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van de gemeenten Renswoude en 

Woudenberg.

1. Inventarisatie van bekende archeologische, historische (historisch-geografische), 

geologische en bodemkundige gegevens.
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2. Analyse van de gegevens en het maken van de verfijnde morfogenetische/landschappelijke 

eenhedenkaart.

3. Vertaling van de archeolandschappelijke kaart naar een archeologische verwachtingskaart.

4. De koppeling van beleidsadviezen aan de verschillende verwachtingseenheden, 

vervaardiging van een archeologische beleidsadvieskaart.

2.3 Principes van de archeologische verwachtingskaart

Inductief of deductief?

Een archeologische verwachtingskaart is een kaart waarop de verwachte dichtheid aan archeolo-

gische resten vlakdekkend is weergegeven. Een archeologische verwachtingskaart vormt daarmee 

de grafische weergave van een voorspellingsmodel dat gebaseerd is op het principe dat archeolo-

gische resten niet willekeurig over een gebied zijn verspreid, maar gerelateerd zijn aan bepaalde 

landschappelijke kenmerken of eigenschappen. Bij het bepalen van de archeologische verwach-

ting kunnen twee benaderingen onderscheiden worden (Deeben & Wiemer, 1999):

een - inductieve benadering; waarbij het gehanteerde verwachtingsmodel in hoofdzaak is geba-

seerd op kwantitatieve vindplaatsgegevens;

een - deductieve benadering waarbij het gehanteerde verwachtingsmodel sterk leunt op een theo-

retisch model over bewoning en locatiekeuze in het verleden.

In het geval van een kwantitatieve benadering worden de relaties tussen archeologische vindplaat-

sen en landschappelijke kenmerken berekend door middel van een statistische (GIS-)analyse. 

Voorwaarde voor een verantwoorde statistische onderbouwing van een verwachtingsmodel is een 

voldoende grote archeologische dataset, die statistische significante resultaten oplevert. In de 

gemeenten Renswoude en Woudenberg is slechts een klein aantal vindplaatsen bekend,waarmee 

een statistische benadering niet verantwoord is.

Een deductieve benadering is gebaseerd op kennis over de locatiekeuzen in het verleden op grond 

waarvan aan landschappelijke eenheden verwachtingswaarden worden toegekend. Het probleem 

van deze benadering is dat er sprake is van een subjectieve beoordeling die statistisch vaak niet 

goed onderbouwd kan worden (Deeben & Wiemer, 1999). Veel archeologische verwachtingsmo-

dellen hebben zowel een inductieve als deductieve onderbouwing. Gesproken wordt dan van een 

hybridemodel. Dit model is voor het onderhavige onderzoek gebruikt.

Een voordeel van een deductieve benadering van het verwachtingsmodel is dat het vindplaatsen-

bestand (met geregistreerde vindplaatsen) als een onafhankelijk controlemiddel gebruikt kan 

worden om de voorspellende waarde van het verwachtingsmodel te toetsen (bijv. Heunks e.a., 

2003). Indien een statistische benadering is gehanteerd (bijv. Odé e.a., 1995), is dit niet meer 

mogelijk omdat dan sprake is van een cirkelredenering. In dat geval is het verwachtingsmodel 

immers gebaseerd op een analyse van de verspreiding van geregistreerde archeologische vind-

plaatsen en kunnen deze gegevens niet meer gebruikt worden voor een toetsing van het model.

Door algemene kennis over de ligging en verspreiding van archeologische vindplaatsen te com-

bineren met landschappelijke gegevens (geologie, bodemgesteldheid en geomorfologie) zijn 

de landschappelijke eenheden in de gemeenten Renswoude en Woudenberg voorzien van een 
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archeologische verwachting. Uitgangspunt vormt de analyse van landschappelijke kenmerken van 

bekende vindplaatsen in het gebied. Hierbij is gebruikgemaakt van de bestaande verwachtings-

kaarten voor de buurgemeenten:

Amersfoort en Leusden (De Boer e.a., 2009);- 

Barneveld (De Roode & Van Oosterhout, 2008);- 

Ede (Soonius & Ankum, 1991; Heunks, 2001 en 2005);- 

Scherpenzeel (Van Oosterhout, 2008);- 

Utrechtse Heuvelrug (ADC, 2009);- 

Veenendaal (Alkemade e.a., 2009);- 

Zeist (Botman & Benjamins, 2008).- 

Maar ook verwachtingskaarten van in landschappelijk opzicht overeenkomstige referentiegebieden 

bieden inzicht in locatiekeuzefactoren en verwachtingsmodellen die bruikbaar zijn voor onderhavig 

onderzoek (Drents Plateau: Spek, 1983 en 2004; Apeldoorn: Odé e.a., 1995; Odé & Nuijten, 1996; 

Willemse, 2006).

Onder archeologische verwachting wordt de kans op het voorkomen van archeologische resten 

verstaan. Archeologische verwachting zegt dus iets over de dichtheid waarin archeologische ter-

reinen binnen een landschappelijke eenheid voorkomen of worden verwacht, met andere woorden 

ze verschaffen inzicht in de verwachte kwantiteit aan archeologische vindplaatsen. Hoe hoger de 

archeologische verwachting, hoe groter de verwachte dichtheid aan archeologische resten. Hoe 

groter de dichtheid aan archeologische resten, hoe groter de (verwachte) archeologische waarde 

van een bepaalde landschappelijke eenheid.

Verwachtingszones : hoog, middelhoog en laag

Doorgaans wordt onderscheid gemaakt tussen een hoge, middelhoge, lage en in sommige geval-

len zelfs een zeer lage archeologische verwachting. In een zone met een hoge archeologische ver-

wachting is naar verwachting de kwantiteit aan archeologische waarden het hoogst. In zones met 

een lage archeologische verwachting is naar verwachting de kwantiteit aan archeologische waar-

den laag. Laag wil in dit geval dus niet zeggen dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn 

maar wel dat het er naar verwachting relatief weinig zullen zijn. Door Odé e.a. (1995) werden voor 

het landelijk gebied van Apeldoorn op basis van een kwantitatieve analyse van 262 vindplaatsen 

per verwachtingszone de volgende kengetallen geformuleerd:

hoge verwachte dichtheid minimaal 1 archeologische vindplaats per 50-100 ha;

middelhoge verwachte dichtheid  minimaal 1 archeologische vindplaats per 100-200 ha;

lage verwachte dichtheid  minimaal 1 archeologische vindplaats per >200 ha.

De verwachte dichtheid aan archeologische resten binnen de landschappelijke eenheden moet niet 

verward worden met de waarde van individuele archeologische vindplaatsen die binnen deze een-

heden voorkomen. Een archeologische vindplaats in een gebied met een hoge verwachte dichtheid 

aan archeologische resten is niet per definitie waardevoller dan een vindplaats in een gebied met 

een lage verwachte dichtheid aan archeologische resten. De waarde van individuele vindplaatsen 
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is namelijk afhankelijk van de criteria gaafheid, zeldzaamheid en de externe (landschappelijke) 

context en niet van de ligging binnen een bepaalde verwachtingszone (Groenewoudt, 1994).

Enkele kanttekeningen bij archeologische verwachtingskaarten

Ten aanzien van archeologische verwachtingswaarden moeten enkele opmerkingen gemaakt 

worden. Aan de analyse liggen landschappelijke kenmerken van bekende vindplaatsen uit het te 

onderzoeken gebied ten grondslag. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om oppervlaktevind-

plaatsen, gesitueerd in specifieke landschappelijke zones. Het betreft zones die vaak (aan de 

oppervlakte) archeologisch rijk zijn en toegankelijk zijn voor het doen van oppervlaktewaarne-

mingen. Als gevolg hiervan heeft de archeologische verwachtingskaart vooral een voorspellende 

waarde met betrekking tot de aanwezigheid van nederzettingen aan (of dicht aan) de oppervlakte 

in overeenkomstige landschappelijke zones.

Op zich is laatstgenoemd aspect een positief gegeven, aangezien juist deze categorie vindplaat-

sen het meest door aantasting wordt bedreigd. De archeologische verwachtingswaarden lijken 

echter een minder betrouwbaar beeld op te leveren als het gaat om gebieden met gave vindplaat-

sen die door sedimenten zijn afgedekt en zich niet aan de oppervlakte manifesteren. Dit potentiële 

probleem speelt binnen de gemeenten Renswoude en Woudenberg slechts een beperkte rol. In 

bijna het gehele onderzoeksgebied (met uitzondering van gebieden met stuifduinen en/of plaggen-

bodems) ligt het pleistocene substraat aan het huidige oppervlak.

De zeggingskracht en toepasbaarheid van een archeologische verwachtingskaart wordt sterk 

bepaald door de kwaliteit van de gegevens die aan de verwachtingskaart ten grondslag liggen. 

Ener zijds zijn dit geo(morfo)logische en bodemkundige kaartmaterialen, al dan niet verfijnd op 

basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Indien dit kaartmateriaal onvolledig, 

onnauwkeurig of zeer kleinschalig is, zal dit zijn weerslag hebben op het detailniveau van de 

archeologische verwachtingskaart. Voor een goed onderbouwde verwachtingskaart voor gemeen-

telijk niveau, wordt dan ook bij voorkeur gewerkt met kaartmateriaal met een schaal van 1:10.000. 

In de praktijk blijkt echter dat dergelijk materiaal niet voor alle gebieden (vlakdekkend) voorhanden 

is. In dergelijke gevallen zal gebruikgemaakt moeten worden van kleinschaliger (minder gedetail-

leerd) kaartmateriaal. Voor de gemeenten Renswoude en Woudenberg zijn verschillende kaarten 

beschikbaar (zie § 3.2).

Anderzijds zijn verwachtingskaarten gebaseerd op archeologische verwachtingsmodellen. Deze 

modellen zijn op hun beurt gebaseerd op verschillende soorten (beschikbare) archeologische data, 

algemeen geaccepteerde wetenschappelijke inzichten, theorieën en ‘expert-judgement’. Vanzelf-

sprekend bevatten deze bronnen verschillende soorten van onvolledigheid, onzekerheid en sub-

jectiviteit. Een archeologische verwachtingskaart moet derhalve niet worden gezien als een onver-

anderlijk, statisch product maar veel meer als een instrument dat richting geeft en dat, op basis 

van nieuwe inzichten (bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe archeologische vondsten) aange-

past of herzien kan/moet worden. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat, ondanks dat er op de 

kaart verschillende archeologische verwachtingszones worden gedefinieerd,, de grenzen tussen 

deze zones niet hard zijn maar in feite in elkaar overvloeien. Echter om een werkbare kaart te 

maken zijn deze grenzen wel als lijnen weergegeven.
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2.4 Locatiekeuzefactoren

Tot op heden maken archeologische verwachtingsmodellen in Nederland voornamelijk gebruik 

van locatiekeuzefactoren die gebaseerd zijn op economische motieven. De weerslag hiervan is te 

vinden in nederzettingen, jachtkampen of akkerarealen. Het economisch handelen van de mens is in 

de eerste plaats gericht op het verwerven van elementaire zaken als voeding, kledij en behuizing 

en op het vervaardigen van werktuigen en goederen die kunnen bijdragen tot deze verwerving 

(zoals wapens voor jachtactiviteiten). Hoewel bijvoorbeeld ook politieke, religieuze en sociale 

motieven een rol hebben gespeeld in de locatiekeuze van mensen in het verleden, is hierover 

weinig bekend. Noodgedwongen kunnen dergelijke aspecten vooralsnog dan ook niet worden 

gebruikt in verwachtingsmodellen (Kamermans e.a., 2005).

Economische motieven hebben in hoofdzaak betrekking op de fysieke mogelijkheden en beperkin-

gen van het landschap waarin men leefde (fysisch-geografische variabelen). Deze kunnen herleid 

worden door bestudering van het paleolandschap en de gebruiksmogelijkheden ervan. Terwijl aan 

bepaalde landschappelijke parameters in alle archeologische perioden een vergelijkbare verwach-

ting kan worden gekoppeld (hoog en droog: hoge archeologische verwachting, laag en nat: lage 

archeologische verwachting), zijn er in de loop van de tijd tevens duidelijke verschillen in locatie-

keuze te onderscheiden. Meest markant zijn deze verschillen tussen de gemeenschappen van 

jager-verzamelaars enerzijds en van landbouwers anderzijds.

Jager-verzamelaars

Een belangrijk kenmerk van de culturen in de Steentijd is dat de mensen voornamelijk leefden van 

de jacht en het verzamelen van eetbare planten. Een structurele vorm van landbouw ontbrak. Men 

jaagde onder andere op edelherten, wilde zwijnen, reeën, bevers, watervogels en vissen. Ook 

de seizoenscyclus van planten en dieren (zoals de jaarlijkse migratie van jachtwild) speelde een 

belangrijke rol in het leven van de mens in de Steentijd. Om optimaal gebruik te kunnen maken van 

de verschillen in het voedselaanbod, waren de steentijdgemeenschappen erg mobiel. De jager-

verzamelaars trokken door het landschap en verbleven alleen tijdelijk (dagen, weken) op een ver-

blijfplaats (Arts, 1988).

Ten aanzien van jager-verzamelaars kan worden gesteld dat dergelijke gemeenschappen op ver-

schillende locaties in het landschap verschillende activiteiten hebben ontplooid. De verspreiding 

van activiteiten is grotendeels het gevolg van het feit dat verschillende grondstoffen (o.a. voor 

voedselvergaring en voor gebruiksgoederen) op verschillende plekken in het landschap voorhan-

dig waren in verschillende ecologische niches. Om deze bronnen te benutten is een bepaalde 

mate van mobiliteit noodzakelijk. Het gevolg van een levenswijze die (deels) gebaseerd is op het 

rondtrekken door een leefgebied is dat de archeologische neerslag hiervan wordt gekenmerkt door 

een in feite continue strooiing aan archeologisch materiaal die pieken laat zien met verschillende 

dichtheden aan archeologisch materiaal (Foley, 1981; Isaac, 1981). Deze strooiing van vuursteen 

kan worden beschreven met de term ‘lithisch’ landschap (Zvelebil e.a., 1992).

Zo zullen op plekken waar vuursteen voorradig was, bijvoorbeeld in smeltwaterdalen (waar vuur-

steenhoudende afzettingen bloot kunnen liggen) locaties zijn geweest waar vuursteen is verzameld. 
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Locaties nabij water, bijvoorbeeld dekzandkopjes of -ruggen grenzend aan beekjes of meertjes 

zijn plekken waar is overnacht of waar (al dan niet tijdelijke) nederzettingen zijn gesitueerd. Daar-

naast zullen door het landschap verschillende paden of routes hebben bestaan die regelmatig zijn 

gebruikt om van plaats naar plaats te trekken. Van deze drie bovenstaande voorbeelden zullen 

archeologisch gezien de nederzettingen het meest zichtbaar zijn, omdat op deze plekken relatief 

gezien een grotere hoeveelheid afval zal zijn achtergebleven. De vondst van een losse pijlpunt 

kan echter ook een relevante aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een jachtkampje en is der-

halve binnen het model van het lithische landschap niet minder waard dan een dichte cluster van 

vuursteen.

Toch hebben de activiteiten van jager-verzamelaars door de geringe materiële neerslag maar 

weinig resten in de bodem achtergelaten. In vrijwel alle gevallen komen de archeologische vind-

plaatsen voor op overgangen van nat naar droog (de zogenaamde gradiëntsituaties). Dit verband 

is sterker naarmate de gradiënt markanter is; de meeste archeologische vindplaatsen uit deze 

periode komen voor op hoge opduikingen (bijv. dekzandruggen langs beekdalen) grenzend aan 

natte laagten.

Vindplaatsen van nederzettingsresten uit deze periode blijken te kunnen worden onderverdeeld in 

zogenaamde basiskampen en extractiekampen. Bij ruimtelijke analyses van het landschap van de 

stuwwallen blijkt dat de ligging van beide typen kampen zeer sterk aan bepaalde landschappelijke 

eenheden is gebonden. Basisnederzettingen liggen in het algemeen binnen grotere, aaneengeslo-

ten landschappelijke eenheden, terwijl de extractiekampen tevens op zeer kleine ruggen en kopjes 

voorkomen. Een verklaring voor deze sterke relatie is dat landschappelijke gradiënten worden 

gekenmerkt door het op korte afstand van elkaar voorkomen van een grote verscheidenheid aan 

vegetatietypen. Dit brengt voor jager-verzamelaars met zich mee dat er op dergelijke locaties een 

grote verscheidenheid aan voedselbronnen op korte afstand voorhanden is in de vorm van planten 

en dieren.

De sterke voorkeur voor gradiënten geldt als enige ‘meetbare’ factor voor de mogelijke aanwezig-

heid van archeologische resten van jager-verzamelaars op grond waarvan een ruimtelijk voorspel-

lingsmodel kan worden opgebouwd.

Landbouwers

Met de introductie van de landbouw in de loop van het Neolithicum stelde de mens geleidelijk 

andere eisen aan zijn landschappelijke omgeving. De locatiekeuze werd in steeds belangrijkere 

mate bepaald door de mate waarin gronden geschikt waren voor de akkerbouw. De eerste land-

bouwers hadden nagenoeg geen technische middelen om de bodemstructuur en -vruchtbaar-

heid te verbeteren. Oogstrisico’s werden direct bepaald door de fysische eigenschappen van het 

landschap. Belangrijke parameters zijn grondwaterregime, natuurlijke vruchtbaarheid en bewerk-

baarheid van de bodem. Door het vaak gemengde karakter van de bedrijfsvoering (hoeden van 

vee in weidegebieden en open bos, bewerken van akkers, nabijheid van water, jachtgebieden) 

hadden deze gemeenschappen een sterke voorkeur voor overgangsgebieden tussen verschil-

lende landschapstypen. Men spreekt dan van een optimale milieudifferentiatie voor de agrarische 

bedrijfsvoering.
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Grondwaterregime

Een eerste randvoorwaarde om akkers te kunnen aanleggen, is dat de grond niet te nat is. Met 

betrekking tot de beekdalen en het dekzandlandschap kan gesteld worden dat deze vanaf het 

Atlanticum (8800 jaar geleden) snel begonnen te vernatten. Dit leidde in de lager gelegen delen 

tot de vorming van een pakket veen. Het aanleggen van sprengen vanaf de Late Middeleeuwen en 

meer recente grondwateronttrekkingen (onder andere door de aanleg van kanalen) hebben voor 

een sterk veranderde waterhuishouding gezorgd. Ook in het stuwwallenlandschap moet worden 

verondersteld dat als gevolg van ontbossing en drainage het oorspronkelijke grondwaterregime 

natter moet zijn geweest. Het huidige grondwaterregime geeft dus gemiddeld een drogere situatie 

weer dan waar de prehistorische boeren mee te maken hebben gehad. Waarschijnlijk is dan ook 

dat de eerste neolithische landbouwers alleen op de hoger gelegen delen en langs de flanken van 

de stuwwal akkers konden aanleggen. Maar ook in het hoger gelegen stuwwallenlandschap komen 

plaatselijk, als gevolg van ondoorlatende lagen (o.a. ijzeroerbanken) en/of kwelsituaties, nattere 

gebieden voor. Deze worden veelal gekenmerkt door het voorkomen van veldpodzolprofielen.

Behalve te nat kunnen gronden ook te droog zijn voor een rendabele vorm van landbouw. Met 

name op de grofzandige en grindrijke stuwwallen komen droogtegevoelige bodems voor. In welke 

mate de droogtegevoeligheid van de grond mede bepalend is geweest voor het bedrijven van land-

bouw door de prehistorische mens is niet geheel duidelijk.

Een van de factoren die het voorspellen van nederzettingslocaties in de gemeenten bemoeilijkt, is 

dat voormalige waterlopen, bronnen/bronhorizonten en ander natuurlijk oppervlaktewater moeilijk 

gelokaliseerd kunnen worden. Van veel waterbronnen en -lopen is moeilijk vast te stellen in hoe-

verre deze een natuurlijke oorsprong hebben. De stuwwal zelf is in hydrologisch opzicht droog te 

noemen. Het gebied ten oosten van de stuwwal is door slechte ontwatering van nature zeer nat. 

Aan de voet van de stuwwal kunnen door natuurlijke kwel bronnen zijn ontstaan die beken voed-

den. De nu bestaande beken zijn grotendeels gegraven of vergraven.

Vruchtbaarheid van de bodem

Een andere belangrijke parameter voor de vestiging van landbouw is de vruchtbaarheid van de 

grond. Prehistorische landbouwers hadden geen of nauwelijks beschikking over mest en waren 

hierdoor sterk afhankelijk van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Op figuur 8 zijn bodemtypen 

op grond van een statistische onderbouwing gerangschikt naar natuurlijke bodemvruchtbaarheid 

en vochttoestand (Spek, 1983 en 2004). Hoewel dit betrekking heeft op een gebied op de Honds-

rug (Dr.), is het in hoge mate illustratief voor de situatie in het dekzandlandschap en het stuwwal-

lenlandschap. Leemarme bodems houden weinig voedingsstoffen en water vast en zijn daarom in 

dit opzicht weinig aantrekkelijk geweest. De leemarme gronden zijn bovendien zeer gevoelig voor 

verstuiving. Lemiger bodems zijn vruchtbaarder en minder stuifgevoelig en daarom aantrekkelij-

ker voor (prehistorische) landbouwactiviteiten. Met name de bodems met een moderpodzolprofiel 

hebben zeer gunstige landbouwkundige eigenschappen (vruchtbaar, iets siltig, goed bewerkbaar 

en gunstige grondwaterhuishouding).
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Bewerkbaarheid van de bodem

Aanvankelijk vond de landbouw nog plaats op de hogere gronden (hoge dekzandruggen en stuw-

walflanken). De Utrechtse Heuvelrug met zijn droge, goed doorlatende maar niet zo vruchtbare 

zandgronden was gemakkelijk te bewerken. Ten opzichte van zandige gronden zijn kleiige, sterk 

lemige of venige bodems zonder technische middelen zeer moeilijk te bewerken. Ook gronden met 

stagnerende lagen (moer, klei en leem) zijn moeilijk te bewerken en niet aantrekkelijk geweest 

voor de eerste landbouwers.

Gradiënten en optimale milieudifferentiatie

Behalve bodemkundige factoren blijft de aanwezigheid van gradiënten in het landschap (droog 

naar nat, hoog naar laag, dicht bebost naar een open landschap) ook in de verschillende land-

bouwperioden (Neolithicum t/m Late Middeleeuwen) een aantrekkelijke voorwaarde voor de ves-

Figuur 8. Bodemeenheden gerangschikt naar natuurlijke bodemvruchtbaarheid en vochttoestand voor het 

Drents Plateau; in kleur de natuurlijke vegetatie in het Neolithicum (uit: Spek, 2004).
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tiging van nederzettingen. Gegeven de minimale bestaansvoorwaarden voor een rendabel land-

bouwsysteem moet wel worden verondersteld dat dergelijke landschappelijke gradiënten een 

zekere omvang moesten hebben. Deze locatiebepalende factor zou met name op kunnen gaan 

voor de macrogradiënten van de stuwwallen naar het lager gelegen landschap van de daluitspoe-

lingswaaiers en de hogere dekzandkoppen langs beekdalen.

2.5 Archeolandschappelijke eenheden en kaartnauwkeurigheid

Voor de verwachtingskaart van de gemeenten Renswoude en Woudenberg is de opbouw van 

het landschap (geomorfologie en bodem) als ondergrond genomen om de relatie tussen de (ver-

wachte) dichtheid, verspreiding en conservering van archeologische waarden en het landschap 

inzichtelijk te maken. Het gaat derhalve om archeolandschappelijke eenheden: natuur- of cultuur-

landschappelijke eenheden met een oudheidkundige betekenis. Een voordeel van deze benade-

ringswijze is dat de grenzen van de verwachtingszones een landschappelijke relevantie hebben en 

dat ze daardoor in veel gevallen ook (eenduidig) in het veld herkenbaar en te begrenzen zijn.

Voor een relatief reliëfrijk gebied zoals de gemeenten bepalen lokale reliëfkenmerken en ont-

staansgeschiedenis van terreinvormen (geomorfologie) in hoge mate de hydrologische en bodem-

kundige karakteristieken van de deellandschappen. Deze karakteristieken vormen de basis voor 

het formuleren van een archeologisch verwachtingsmodel, daar ze aan de basis staan van locatie-

keuzen en vestigingsmogelijkheden van/voor een agrarische samenleving.

Voor de begrenzing van morfogenetische eenheden is in eerste instantie gebruikgemaakt van 

zowel reliëfkenmerken (geomorfologie) als bodemkundige kenmerken. De beschikbare kaartin-

formatie is uitgegeven op de schalen 1:50.000 en 1:10.000 (zie § 3.2). Met behulp van het AHN 

(figuur 9-12) is vervolgens een opschaling van het bronnenmateriaal naar de archeolandschappe-

lijke kaart (werkschaal 1:7.500) gemaakt.

Omdat er van grote delen van de huidige bebouwde kommen van zowel Renswoude als Wou-

denberg geen nadere verfijning met behulp van het AHN gemaakt kon worden, is hiervoor sterk 

geleund op de 1:50.000 kaartinformatie en is gebruikgemaakt van historische kaarten uit met name 

de 19e en vroeg 20e eeuw, waarbij de bebouwde kom beduidend kleiner was.

Bodemkundige verschijnselen en bodemkundige karakteristieken zijn sterk afhankelijk van textuur, 

reliëf, waterhuishouding en ontginningsgeschiedenis. In een natuurlijk reliëfarm landschap kennen 

elk van deze karakteristieken geleidelijke overgangen. Kaartgrenzen tussen bodemkundige een-

heden zijn derhalve nooit op te vatten als een scherpe grens of een relatief smalle overgangs-

zone. Eerder zijn de grenzen tussen bodemkundige eenheden diffuus en afhankelijk van gradiën-

ten tussen de verschillende naamgevende karakteristieken. In een reliëfrijk gebied (stuwwallen en 

dekzandruggen) zijn geomorfologische kenmerken veelal bepalend voor de bodemgeografische 

kenmerken van een gebied.
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Figuur 9. Vereenvoudigde bodemkaart van de gemeenten Renswoude en Woudenberg (oorspronkelijke schaal 

1:50.000; naar Stiboka, 1966).
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Figuur 10. Vereenvoudigde geomorfologische kaart van de gemeenten Renswoude en Woudenberg (oorspron-
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Figuur 12. Globale morfogenetische kaart met hoofdlandschappen.
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3 Inventarisatie van (kaart)gegevens

3.1 Archeologische gegevens

Algemeen

Ten behoeve van het vervaardigen van de archeologische verwachtingskaart zijn de archeologi-

sche gegevens uit de gemeenten Renswoude en Woudenberg geïnventariseerd (tabel 2). De ver-

zamelde archeologische gegevens zijn in hoofdzaak afkomstig van:

de Archeologische MonumentenKaart (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - 

(RCE, voorheen RACM) te Amersfoort;

het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de RCE te Amersfoort;- 

de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van provincie Utrecht;- 

de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) (Deeben, 2008);- 

uitgevoerde archeologische onderzoeken (in het kader van de AMZ);- 

meldpunt archeologie provincie Utrecht (dhr. A. van Rooijen);- 

amateur-archeologen: de heer D.A. Eilander en de heer W. de Graaf.- 

De gemeenten tellen slechts een klein aantal van zeventien archeologische monumenten (AMK-

terreinen) en 43 waarnemingen (waaronder één vondstmelding en één amateur-melding). Verder 

zijn in het onderzoek de in ARCHIS geregistreerde onderzoeksmeldingen betrokken, dit betrof 46 

meldingen.

AMK-terreinen

Binnen de gemeentegrenzen liggen zeventien archeologische monumenten (AMK-terreinen; voor 

een uitgebreide rapportage zie de catalogus in bijlage 2). Aan de AMK-terreinen is, door toetsing 

aan door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, contextwaarde) een archeologi-

sche waarde toegekend.

Terreinen van zeer hoge archeologische waarde (beschermde en niet-beschermde monumenten)

Dit zijn terreinen van oudheidkundige betekenis die op grond van door de RCE gehanteerde cri-

teria (kwaliteit, zeldzaamheid, contextwaarde) zijn aangewezen als behoudenswaardig. Een 

Onderzoeksgegevens Renswoude Woudenberg totaal

AMK-terreinen 4 13 17

waarnemingen (ARCHIS) 8 33 41

vondstmeldingen (ARCHIS) 0 1 1

meldingen van amateurs 1 0 1

onderzoeksmeldingen 22 30 46

Tabel 2. Archeologische gegevens beschikbaar voor de gemeenten Renswoude en Woudenberg.
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gedeelte hiervan is reeds beschermd ex art. 6 van de Monumentenwet 1988. Voor deze terreinen 

geldt dat voorgenomen ingrepen/werkzaamheden vergunningplichtig zijn.

Uit de overige terreinen wordt een selectie gemaakt met de bedoeling deze voor te dragen voor 

bescherming ex art. 3 van de Monumentenwet 1988, teneinde een wettelijke bescherming te rea-

liseren ex art. 6 van die wet. In het onderzoeksgebied liggen twee terreinen van zeer hoge arche-

ologische waarde, waarvan één terrein beschermd is in het kader van de Monumentenwet 1988 

(tabel 3). Het beschermde monument betreft het laat-middeleeuwse versterkte huis Lichtenberg, 

ten zuiden van Woudenberg (monumentnummer 1217). Het eveneens uit de Late Middeleeuwen 

daterende kasteel Geerestein (ten noorden van Woudenberg) is het tweede terrein van zeer hoge 

archeologische waarde (monumentnummer 11546).

Terreinen van hoge archeologische waarde

Deze terreinen zijn evenals de hiervoor beschreven terreinen aangewezen als behoudenswaardig. 

Deze terreinen scoren echter lager op de criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, contextwaarde) dan de 

terreinen van zeer hoge archeologische waarde. In een aantal gevallen kon de exacte kwaliteit en 

omvang van het terrein nog niet worden bepaald. Wel is duidelijk dat er sprake is van een terrein 

van hoge archeologische waarde. Op grond van vervolgonderzoek kan een dergelijk terrein alsnog 

bij de hogere categorie ingedeeld worden. Een aantal terreinen kan geselecteerd worden met de 

bedoeling deze voor te dragen voor bescherming ex art. 3, teneinde een wettelijke bescherming te 

verkrijgen ex art. 6 van de Monumentenwet 1988. In het onderzoeksgebied liggen acht terreinen 

van hoge archeologische waarde (tabel 3).

Twee van deze terreinen hebben betrekking op archeologische resten uit de prehistorie (kampe-

ment uit het Mesolithicum en een grafheuvel uit de periode Laat Neolithicum tot IJzertijd), terwijl 

de andere zes terreinen betrekking hebben op resten uit Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd 

(vier terreinen van versterkte huizen/kastelen en de historische dorpskernen van Renswoude en 

Woudenberg).

Terreinen van archeologische waarde

Dit zijn terreinen van oudheidkundige betekenis die op grond van de door de RCE gehanteerde cri-

teria (kwaliteit, zeldzaamheid, contextwaarde) zijn aangewezen als archeologische waardevol. In 

het onderzoeksgebied liggen zeven terreinen van archeologische waarde (tabel 3), te weten vier 

grafheuvels (onbekende datering), drie versterkte huizen (Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd) en een 

kampement uit het Mesolithicum.

Waarde Renswoude Woudenberg totaal

terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd 0 1 1

terrein van zeer hoge archeologische waarde 0 1 1

terrein van hoge archeologische waarde 4 4 8

terrein van archeologische waarde 0 7 7

totaal 4 13 17

Tabel 3. AMK-terreinen in de gemeenten Renswoude en Woudenberg met de toegekende status.
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De terreinen omvatten archeologische waarden uit verschillende archeologische perioden vanaf 

het Mesolithicum (tabel 4). Verschillende terreinen omvatten meerdere archeologische complexty-

pen en/of perioden, waardoor het totaal aantal AMK-terreinen (wanneer deze worden uitgesplitst 

naar de archeologische periode of het vindplaatstype, groter is dan het aantal fysieke AMK-terrei-

nen van zeventien.
1

Wat opvalt aan de verdeling naar complextype is het grote aantal versterkte huizen. Dit in tegen-

stelling tot het kleine aantal nederzettingen dat als AMK-terrein is aangeduid.

ARCHIS-waarnemingen en niet-geregistreerde vondstlocaties

In ARCHIS staan archeologische vindplaatsen geregistreerd. Het betreft locaties waar archeologi-

sche vondsten en/of waarnemingen zijn gedaan. Deze vindplaatsen hebben geen wettelijke status. 

De verwerking van de uit ARCHIS afkomstige data verdient een korte toelichting.

De opzet van de ARCHIS-database laat zich niet direct vertalen in verspreidingskaartjes met vind-

plaatsen per periode. Het basiselement in ARCHIS is de waarneming. Dit impliceert dat wanneer 

vondsten van een bepaalde vindplaats in verschillende jaren aangeleverd worden, de vindplaats 

automatisch meerdere waarnemingsnummers kent. Deze moeten samengevoegd worden.

Daarnaast wordt per waarneming een gecodeerde opsomming van het vondstmateriaal gegeven. 

De aard van de vindplaats is in veel gevallen onduidelijk. In het kader van onderhavig onderzoek 

zijn alleen nederzettingen (terreinen met nederzettingsvondsten), grafstructuren, kampementen en 

infrastructuur daadwerkelijk van belang; die plaatsen zijn blijkbaar op een bepaald punt in de tijd 

aantrekkelijk geweest in relatie tot bewoning. De vondst van een losse munt is in deze zin geen 

informatiedrager, maar is wel in ARCHIS geregistreerd. Een neolithische bijl heeft naar ons inzicht 

wel een indicatieve waarde. Deze vondsten zijn gehandhaafd. Alle vondstgegevens zijn hierop 

gecontroleerd.

Een volgend punt van bewerking vormde de uitsplitsing van vindplaatsen die uit meerdere perio-

den dateren (met vaak slechts één waarnemingsnummer). Een locatie kan meerdere malen in de 

tijd bewoond zijn geweest. De aantrekkelijkheid van de locatie is daarmee groter. Om deze reden 

1 
Zo omvat bijvoorbeeld een AMK-terrein aan de Emminkhuizerlaan (monumentnummer 2894) resten van een versterkt huis uit de periode Late 

Middeleeuwen-Nieuwe tijd en een kapel uit de Nieuwe tijd.

Complextype Periode Renswoude Woudenberg samen

akker/tuin Middeleeuwen 1 1 2

grafheuvel Laat Neolithicum-IJzertijd 0 1 1

grafheuvel Onbekend 0 4 4

kapel Nieuwe tijd 1 0 1

versterkt huis Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd 4 5 9

kasteel Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd 0 1 1

nederzetting Mesolithicum 1 1 2

nederzetting Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd 1 1 2

totaal 8 14 22

Tabel 4. AMK-terreinen in de gemeenten Renswoude en Woudenberg naar complextype en periode.
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‘telt’ de vindplaats net zo vaak mee als zij bewoond is geweest, uitgaand van de archeologische 

hoofdperioden. Bij de AMZ-adviezen telt een ‘meerdere-perioden-vindplaats’ slechts eenmaal 

mee. De vindplaatsen worden dan alleen in hun ruimtelijke dimensie en niet in hun chronologische 

dimensie meegeteld. Een vindplaats kan slechts één keer vernietigd worden. Op de verschillende 

kaartbijlagen zijn deze vindplaatsen voorzien van slechts één vindplaatsnummer.

Tijdens het onderzoek is contact opgenomen met amateur-archeologen die actief zijn in de regio, 

te weten de heer D.A. Eilander en de heer W. de Graaf. Ook is contact geweest met een particulier 

die een vondst had aangemeld bij meldpunt archeologie van de provincie.

Uiteindelijk is een catalogus van vindplaatsen vervaardigd, waarin de verschillende vindplaatsen 

een RAAP-nummering hebben gekregen (bijlage 1). De op de kaart en in de tekst gebruikte num-

mers verwijzen naar deze catalogus.

Na het opschonen zijn de 42 waarnemingen en vondstmeldingen verwerkt tot veertig vindplaatsen 

(bijlage 2). Net als de AMK-terreinen zijn de vindplaatsen, indien mogelijk, geclassificeerd naar 

periode en naar complextype (tabel 5).

Van de veertig vindplaatsen is aan de helft (twintig stuks) geen vindplaatstype toe te kennen. Der-

tien vindplaatsen hebben betrekking op locaties waar bewoning heeft plaatsgevonden (nederzet-

tingen of huisplaatsen).

Een andere constatering is dat juist de vindplaatsen uit de periode Laat Neolithicum-(Vroege) 

IJzertijd worden gekarakteriseerd door een relatief groot aantal begravingen (grafheuvels). De lig-

ging van de bijbehorende nederzettingen zijn daarentegen nauwelijks bekend.

De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

Op de IKAW geldt voor ruim een derde van het grondgebied van beide gemeenten een hoge of 

middelhoge trefkans, voor minder dan de helft geldt een lage trefkans. De overige delen zijn 

niet gekarteerd. Bij het opstellen van de IKAW voor beide gemeenten, is gebruikgemaakt van de 

bekende archeo logische vindplaatsen uit ARCHIS en bestaande bodemkaarten (schaal 1:50.000) 
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infrastructuur/landgebruik 2 2

begraving (grafheuvel) 3 3

nederzetting/kamp 3 4 1 5 13

losse vondst 2 2

onbekend 1 6 1 4 7 1 20

totaal 6 13 1 7 12 1 40

Tabel 5. Bekende vindplaatsen in de gemeenten Renswoude en Woudenberg naar complextype en periode.
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en expert-judgement (Deeben & Wiemer, 1999; Deeben, 2008). De kwaliteit van een verwachtings-

model en dus ook de daaraan gekoppelde verwachtingskaart, wordt in sterke mate bepaald door 

de kwaliteit van de beschikbare archeologische en landschappelijke gegevens.

Omdat de IKAW hoofdzakelijk is gebaseerd op kleinschalig kaartmateriaal (schaal 1:50.000) is het 

detailniveau van de IKAW relatief klein. Voor het oorspronkelijke doel van de IKAW, namelijk het 

geven van een indicatie van de te verwachten kwantiteit aan archeologische resten in een gebied, 

voldoet dit lage detailniveau. Deze indicatie dient door regionale en lokale overheden als input 

gebruikt te worden voor het opstellen van een gedegen AMZ-beleid (Deeben, 2008). Daarnaast 

beschrijven de bodemkaarten feitelijk alleen de bovenste 1,2 m van de bodem. Meer gedetail-

leerde en afgedekte aardkundige waarden vallen hierdoor buiten het verwachtingsmodel. Boven-

dien is het verwachtingsmodel dat ten grondslag ligt aan de IKAW gebaseerd op een archeoregio 

als geheel waardoor lokale en/of regionale verschillen niet worden meegenomen. Ook is de invloed 

van expert-judgement in het verwachtingsmodel niet duidelijk te achterhalen. Het verwachtingsmo-

del is feitelijk niet getest door het uitvoeren van veldtoetsen of door het gebruik van nieuwe (onaf-

hankelijke) data. Overigens is het testen van verwachtingsmodellen geen standaard procedure, 

veelal ontbreekt het aan voldoende archeologische gegevens om een statistisch significante test 

uit te voeren. Daarnaast ontbreekt het veelal aan gegevens uit zones met een lage verwachting. 

Voor een effectieve test of deze lage waardering daadwerkelijk correct is, zou in feite onderzoek 

moeten worden verricht in deze zones, iets wat zelden of nooit wordt gedaan (Verhagen, 2007).

Een ander belangrijk punt is dat de IKAW geen onderscheid maakt in de archeologische verwach-

ting ten aanzien van verschillende archeologische perioden. Hierdoor wordt dus ook geen onder-

scheid gemaakt in de wisselende manier waarop samenlevingen uit het verleden omgingen met de 

natuurlijke omgeving, noch in het soms ingrijpend veranderende landschap gedurende een bewo-

ningsgeschiedenis van enkele duizenden jaren.

Ook geeft de IKAW geen informatie over de diepteligging van de te verwachten archeologische 

resten. Deze informatie is namelijk van belang voor een gebruiker van de kaart die een inschatting 

moet maken wat hij/zij archeologisch kan verwachten in een bepaald gebied. Met deze kennis kan 

bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een onderzoeksstrategie beter ingeschat worden welke onder-

zoeksmethoden en -intensiteit toegepast moeten worden. Ook wordt een beter beeld verkregen 

van de spreiding van archeologische vindplaatsen uit de verschillende perioden over het onder-

zoeksgebied en waar eventuele onderzoekslacunes voorkomen.

Onderzoeksgegevens

Aan de kaart zijn tevens de bij ARCHIS aangemelde onderzoeken toegevoegd (in totaal 46; kaart-

bijlage 1; voor de uitgebreide rapportage van de onderzoeksmeldingen: zie bijlage 1). Deze onder-

zoeken zijn gecategoriseerd naar type onderzoek (tabel 6). Verder is in de catalogus weergegeven 

wat het selectieadvies van het desbetreffende onderzoek is. Dit kon niet altijd achterhaald worden, 

aangezien het niet verplicht is om de exacte onderzoeksresultaten in ARCHIS te vermelden. Om te 

bepalen of een terrein afdoende archeologisch is onderzocht, dienen de onderzoeksrapportages 

geraadpleegd te worden.
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Ongeveer de helft van de onderzoeken dateert uit de periode van voor de AMZ-cyclus. Zo maakte 

een twintigtal onderzoeken deel uit van een in 1996 uitgevoerde studie van engen in bodem-

beschermingsgebieden in de provincie (Visscher, 1996). Dit verklaart dan ook het grote aantal 

bureauonderzoeken in tabel 6. Opvallend is het feit dat volgens de gegevens in ARCHIS geen 

proefsleuvenonderzoeken en/of opgravingen hebben plaatsgevonden.

3.2 Landschappelijke en historisch-geografische gegevens

Naast archeologische (vindplaats)gegevens is de archeologische verwachtingskaart in sterke mate 

gebaseerd op geologische, bodemkundige en historisch-geografische bronnen. Op basis hiervan 

is een eerste archeolandschappelijke kaart vervaardigd (kaartbijlage 2), die als basis dient voor 

de archeologische verwachtingskaart. Verder is voor een belangrijk deel gebruikgemaakt van het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; figuur 11).
2
 Hiervoor is gebruikgemaakt van literatuur (zie 

literatuurlijst en -verwijzingen) en de onderstaande kaarten en digitale bestanden:

2
 Voor het vervaardigen van het AHN wordt gebruikgemaakt van laseraltimetrie, een Remote Sensingtechniek voor de 

hoogtebepaling van het landschap. Vanuit een vliegtuig of helikopter wordt met een laserscanner de afstand tot het 

aardoppervlak gemeten. Tegelijkertijd wordt met satelliet- en traagheidsnavigatie bepaald wat de 3D-positie van het 

vliegtuig is. Met deze gegevens kan worden vastgesteld wat de gemeten hoogte van het terrein is ten opzichte van het 

Normaal Amsterdams Peil (NAP). Het gebruikte digitale hoogtemodel uit het AHN betreft het 5 x 5 m digitaal hoogtemo-

del (DHM), dat is ingewonnen met gemiddeld 1,5 tot 2 meetpunten per 16 m² (Van Heerd e.a., 2000; www.ahn.nl/index.

php). De hoogte van de punten wijkt gemiddeld 5 cm af van de werkelijke maaiveldhoogte met een standaardafwijking 

van 15 cm.
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gemeente RW WB RW WB RW WB RW WB RW WB RW WB

bureauonderzoek 13 14 1 1 1 11 10 3 27

booronderzoek 4 11 6 4 4 1 15

begeleiding 0 1 1 1

veldkartering 1 2 1 1 1 3

proefputten/-sleuven 0 0 0

opgraving 0 0 0

geofysisch 0 0 0

onbekend 0 0 0

totaal 18 28 0 1 1 7 5 4 11 11 1 5 46

Tabel 6. AMZ-onderzoeken in de gemeenten, uitgesplitst naar het type onderzoek en gemeente 

(RW=Renswoude; WB=Woudenberg).
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Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000. Kaartblad 32 Amersfoort (Stiboka/- 

RGD, 1982);

Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad blad 32 West Amersfoort (Stiboka, 1966);- 

Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartbladen blad 32 Oost Amersfoort (Van het Loo, - 

1997);

De bodemgesteldheid van de boswachterij ‘Austerlitz’ (Vis, 1964);- 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 5 x 5 m digitaal hoogtemodel) (Van Heerd e.a., 2000);- 

De recente topografische kaart 1:25.000.- 

Historische landschappen en ontginningstypen

Ten aanzien van historisch-geografische elementen en patronen in de gemeenten Woudenberg en 

Renswoude heeft een inventarisatie plaatsgevonden op basis van de Cultuurhistorische Hoofd-

structuur (CHS) van de provincie Utrecht (Blijdenstijn, 2005a; www.provincie-utrecht.nl/chat) en de 

Molendatabase (www.molendatabase.org). Historisch-geografische elementen en patronen die zijn 

opgenomen in de CHS-Utrecht en die relevant zijn voor het archeologisch verwachtingsmodel zijn 

meegenomen in het onderhavige onderzoek en staan afgebeeld op kaartbijlage 3. De Molendata-

base is geraadpleegd om inzicht te verkrijgen in de locaties van de vroegere molens in de gemeen-

ten Woudenberg en Renswoude. Voormalige molens waarvan de RD-coördinaten in de Molendata-

base zijn opgenomen staan eveneens afgebeeld op kaartbijlage 3. Voormalige molens waarvan 

geen locatie is opgenomen in de Molendatabase zijn ook niet op deze kaartbijlage afgebeeld.

Voor een toelichting op de aard en achtergrond van de opgenomen historisch-geografische ele-

menten en patronen wordt verwezen naar de beschrijving van de bewoningsgeschiedenis in hoofd-

stuk 5. Voor deze beschrijving is naast de bovengenoemde bronnen aanvullende literatuur geraad-

pleegd, waarvan de publicaties van Wolleswinkel (1998) en Stades-Vischer & Veenland-Heineman 

(1999) de belangrijkste zijn.

De geraadpleegde bronnen zijn:

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Utrecht (Blijdenstijn, 2005a; www.provincie-utrecht.nl/- 

chat);

Molendatabase (www.molendatabase.org);- 

Reproductie van de ‘Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht’ uit 1696 vervaardigd door Bernard - 

de Roij (Uitgeverij Canaletto, 1973);

Reproductie van de ‘Topografische en Militaire Kaart van Nederland’ schaal 1:50.000, vervaardigd - 

omstreeks 1850 (Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 1990);

Reproductie van de ‘Chromotopografische Kaart des Rijks’ schaal 1:25.000, vervaardigd - 

omstreeks 1900 (ROBAS Producties, 1989);

Kadastrale Atlas provincie Utrecht 1832 (Werkgroep Kadastrale Atlas provincie Utrecht);- 

Tastbare tijd: Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (Blijdenstijn, 2005a);- 

Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Olde Meierink e.a., 1995).- 

Voor de diverse elementen van de Grebbelinie heeft de heer B. Rietberg van de Stichting Grebbe-

linie veel nuttige informatie aangedragen. De heer Rietberg heeft de diverse elementen van de 

Grebbelinie (uit de verschillende tijdsperioden) op kaart aangegeven. Ook zijn hierbij zones aan-
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gegeven waar stellingen uit de Tweede Wereldoorlog hebben gelegen. Al deze gegevens zijn ver-

volgens gedigitaliseerd.

3.3 Visuele inspectie

Na vervaardiging van de eerste versie van de conceptkaarten heeft een veldinspectie plaatsge-

vonden. Voor de gemeente Renswoude vond deze plaats op 28 oktober 2009 en voor de gemeente 

Woudenberg op 24 maart 2010. Tijdens de veldinspectie is het gebied bezocht en is op diverse 

locaties de kaart gecontroleerd. Het betrof een visuele inspectie van onder andere lokale hoogten 

in het landschap, vermeende grafheuvels, de aanwezigheid van plaggendekken en typerende steil-

randen. Op een aantal locaties zijn bij deze controle controlerende boringen verricht. Tevens zijn 

op diverse locaties foto’s gemaakt, waarvan een selectie is gebruikt ter illustratie in de rapportage.
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4 Landschap

4.1 Inleiding

De archeologische verwachtingskaart is voor een groot deel gebaseerd op de opbouw van het 

landschap. De reden hiervoor is dat de verspreiding van archeologische vindplaatsen een duidelijk 

verband heeft met de landschappelijke gesteldheid. Belangrijke fysische variabelen zijn de geo-

morfologie, bodem en waterhuishouding. Aan deze onderling sterk gerelateerde variabelen liggen 

geologische processen (zoals natuurlijke erosie en sedimentatie) en menselijke ingrepen ten 

grondslag die hebben geleid tot het landschap zoals dat er nu ligt.

De samenhang tussen landschappelijke kenmerken en archeologische vindplaatsen is met name 

gebaseerd op de voorkeur voor vestigingslocaties (in een bepaalde periode) binnen bepaalde 

landschapstypen. Dit geldt vooral voor agrarische gemeenschappen. Door het vaak gemengde 

karakter van de bedrijfvoering (gebruik van akkers, het hoeden van vee en gebruik van hout en 

water) hadden deze gemeenschappen voor aanleg van akkers en nederzettingen een (sterke) 

voorkeur voor geschikte landbouwgronden in de overgangsgebieden tussen verschillende land-

schapstypen. Het is belangrijk zich te realiseren dat het weiden van vee en het kappen van hout 

zich veelal zal hebben afgespeeld in de bossen en in de lager gelegen nattere zones in het toen-

malige landschap. Door gebruik te maken van archeologische kennis over locatiekeuzefactoren 

in het verleden en de geologische, bodemkundige en waterhuishoudkundige kenmerken van het 

landschap is een duidelijk onderscheid te maken tussen gebieden met een hoge, middelhoge en 

lage verwachte dichtheid aan archeologische overblijfselen (zie hoofdstuk 6). Deze verwachting 

geldt met name voor nederzettingen en nederzettingsgebonden activiteiten. Minder archeologisch 

zichtbare activiteiten, dat wil zeggen activiteiten uit het verleden die weinig archeologische resten 

hebben gegenereerd, worden niet meegenomen. Voor deze verschijnselen wordt echter wel een 

educated guess gegeven op basis van informatie uit vergelijkbare gebieden.

4.2 Geologische en landschappelijke ontwikkeling

Aan de basis van de huidige landschappelijke kenmerken van de gemeenten Renswoude en Wou-

denberg liggen geologische processen gedurende het Midden en Laat Pleistoceen (500.000 tot 

11.500 jaar geleden). Het Pleistoceen wordt gekenmerkt door een afwisseling van koude en warme 

perioden (resp. glacialen en interglacialen). In Noordwest-Europa kwam het tot een massale uit-

breiding van landijs. Nederland werd daarbij vanuit het noorden tweemaal met landijs bedekt. 

Vooral de grote ijsuitbreiding tijdens het voorlaatste glaciaal, het Saalien (250.000 tot 130.000 jaar 

geleden) heeft duidelijk zichtbare sporen in het landschap achtergelaten. Langs het landijsfront 

werden circa 100 m diepe glaciale bekkens gevormd, en werden delen van de ondergrond door ijs 

opgestuwd. De Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, en andere markante stuwwalcomplexen werden 

gevormd en bestaan uit gestuwde, grofzandige pleistocene rivierafzettingen van verschillende flu-

viatiele formaties, voorlopers van de huidige Rijn en Maas. Door de aangroei en afsmelting van het 
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landijs werden tevens sterke schommelingen van de zeespiegel veroorzaakt in de orde van grootte 

tot 150 m. Dit bracht aanzienlijke verschuivingen van zowel de kustlijn alsook het sedimentatiepa-

troon van de rivieren teweeg.

Het Saalien (250.000 tot 130.000 jaar geleden)

Belangrijk voor de ontwikkeling van het huidige landschap in de gemeenten Renswoude en Wou-

denberg zijn de geologische ontwikkelingen vanaf het Saalien, een ijstijd in het laatste deel van 

het Pleistoceen. Het huidige grondgebied van de gemeenten behoorde tot de komst van het land-

ijs grotendeels tot het stroomgebied van de Rijn. Tot die tijd stroomde de Rijn in noordelijke rich-

ting, waarbij dikke pakketten grind en zand werden afgezet. Tijdens het Saalien werd het noorde-

lijke deel van Nederland bedekt door een ijskap die van oorsprong uit Scandinavië afkomstig was. 

Door de komst van deze ijskap werden de Rijn, maar ook de Maas, gedwongen om een meer wes-

telijke loop te vinden. Daarnaast werden dikke pakketten rivierafzettingen door de oprukkende 

gletsjers opgestuwd (Rappol, 1991; Berendsen, 2004). De zeespiegel lag circa 150 m lager dan 

tegenwoordig.

De zuidelijke begrenzing van het Scandinavische landijs uit het Saalien bestond uit een aantal 

naast elkaar gelegen ijstongen. Door de beweging en het grote gewicht van het tientallen meters 

dikke ijs werden de eerder afgezette grind- en zandpakketten opgestuwd naar het front en de flan-

ken van de gletsjers. Op de plaats van de naar voren bewegende gletsjerlobben ontstonden tien-

tallen meters diepe bekkens. In het noorden van de Gelderse Vallei bijvoorbeeld wordt de keileem 

die onder het ijs is afgezet, aangetroffen op een diepte van 60 m beneden het maaiveld.

De stuwwal van Woudenberg is ontstaan onder invloed van een ijstong die in de Gelderse vallei 

gelegen heeft en die vanuit het noordwesten in zuidoostelijke richting gestroomd heeft (Berend-

sen, 2004). Ten zuiden van Renswoude ligt tussen het spoor en de A12 de Emminkhuizerberg. Het 

betreft een geïsoleerde stuwwalheuvel die circa 15 m boven het omliggende landschap uitsteekt 

(figuur 13).

Net als het IJsseldal is de Gelderse vallei (het relict van) een tongbekken. In het Midden Saal-

ien zijn zo vanuit het noorden door een aantal grote ijslobben de rivierafzettingen van de Rijn en 

oudere afzettingen opgestuwd (figuur 14). De gestuwde afzettingen uit de Saale-ijstijd worden 

gerekend tot het Laagpakket van Gieten, Formatie van Drente (De Mulder e.a., 2003).

De stuwwallen werden reeds aan het eind van het Saalien sterk geërodeerd door afstromend 

smeltwater van het gletsjerijs. Vooral de dagzomende, opgestuwde grindlagen van de fossiele 

rivierbeddingen bleken zeer bestendig tegen erosieprocessen en bleven als hoge toppen of stuw-

walplateaus op de stuwwallen liggen (kaartbijlage 2: code SWpl). In de permanent bevroren hel-

lingen van de stuwwal ontstonden door het afstromende water brede, trechtervormige (smeltwa-

ter)dalen (code D). In de lente en zomer voerde het smeltwater grote hoeveelheden zand en grind 

mee. Voorbij de monding van deze dalen langs de randen van de stuwwallen vormden zich grote 

daluitspoelingswaaiers (code W). Deze smeltwaterdalen en daluitspoelingswaaiers worden in het 

gebied van de twee gemeenten met name aangetroffen op de oostelijke flanken van de stuwwal 

van Woudenberg. De verspoelde gestuwde afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van 

Schaarsbergen, Formatie van Drente (De Mulder e.a., 2003).
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Het warme Eemien (130.000 tot 115.000 jaar geleden)

Na het Saalien brak een lange en vrij warme periode aan: het Eemien. Het klimaat in het Noord-

zeegebied was bijna subtropisch (vergelijkbaar met het huidige klimaat in Midden-Frankrijk) en 

een groot deel van West-Europa liep door het smelten van het landijs en de stijgende zeespie-

gel onder water. Uiteindelijk werd een zeespiegelniveau bereikt dat wellicht 1-2 m hoger lag dan 

tegenwoordig. Grote delen van het Nederlandse vasteland werden daarbij, voor het eerst na bijna 

1,8 miljoen jaar, weer door de zee overspoeld. Afzettingen van deze Eemzee komen onder andere 

voor in de ondergrond van de Gelderse Vallei.

Gedurende het Eemien en het begin van de volgende ijstijd (het Weichselien, circa 120.000 tot 

11.800 jaar geleden) stroomde de Rijn ten oosten van Montferland via het glaciale dal van de 

IJssel naar het noorden. In deze tijd had de rivier een meanderend karakter. De Maas volgde tij-

dens het Eemien grofweg dezelfde route als tegenwoordig. Aan het begin van het Eemien bestond 

de vegetatie vooral uit berken en later uit uitgestrekte dennenbossen. Vervolgens nam het 

gemengde eikenbos (eik, iep, linde, esdoorn en hazelaar) in omvang toe. Tegen het koudere einde 

van het Eemien namen de spar en de den weer belangrijke plaatsen in de vegetatie in. Vanwege 

de dichte begroeiing was in deze relatief warme tijd niet of nauwelijks sprake van erosie. Ook 

vond er weinig sedimentatie plaats en pas in de volgende ijstijd, het Weichselien (120.000-11.800 

jaar geleden) vonden de laatste vormbepalende processen plaats. Het is zeker dat in het Eemien 

mensen in Nederland hebben gewoond, hetgeen blijkt uit voornamelijk de vele oppervlaktevonds-

ten die verspreid in Nederland zijn aangetroffen (Niekus & Stapert, 2005).

Figuur 13. De Emminkhuizerberg.

Figuur 14. Vorming van het Veluwe Massief en de Utrechtse Heuvelrug 

door verschillende stuwingsfasen in het Saalien (uit: Berendsen & Stout-

hamer, 2001).



RAAP-RAPPORT 2117

Gemeenten Renswoude en Woudenberg

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

42

De laatste ijstijd: het Weichselien (120.000-11.800 jaar geleden)

In dit tijdvak kwamen de gletsjers niet zuidelijker dan Hamburg en het was ook iets warmer verge-

leken met het Saalien. Wel bedekte het Engelse landijs het noordelijke deel van de Nederlandse 

Noordzee. Het zeeniveau was vele tientallen meters lager dan nu; de ondiepe Noordzee bestond 

niet en de kustlijn lag zuidelijker dan het nauw van Calais. De ontwikkeling van het klimaat tijdens 

het Weichselien had een fluctuerend verloop. De fase met maximale koude werd pas tegen het 

einde van het Weichselien, rond 18.000 jaar geleden, bereikt.

Het Vroeg Weichselien (120.000 tot 73.000 jaar geleden) werd gekenmerkt door open, parkachtige 

landschappen, waarin vooral de den en de berk overheersten. Deze koelere fasen werden afge-

wisseld door een aantal warmere intervallen. Gedurende deze iets warmere perioden bereikte ook 

een enkele eik ons land. Aan het begin van het Weichselien lag de zeespiegel ongeveer 30-40 m 

lager dan nu. Het stuwwallenlandschap raakte doorsneden door sneeuwsmeltwaterrivieren.

Het Midden Weichselien (ook wel Pleniglaciaal genoemd: circa 73.000 tot 18.000 jaar geleden) 

begon met een sterke daling van de gemiddelde jaartemperatuur. Op hogere breedten nam de 

hoeveelheid landijs toe, met als gevolg een verdere daling van de zeespiegel. De grond was ook 

nu weer permanent bevroren. Aaneengesloten bossen verdwenen. Nederland bestond uit een 

open toendralandschap met dwergberk en vooral veel kruiden. Rivieren en beken begonnen zich 

in te snijden in de ondergrond. Deze fase met sterke erosie is kenmerkend voor het begin van het 

Midden Weichselien. Het bovenstroomse deel van de huidige Rijndelta maakte gedurende het 

Midden Weichselien deel uit van een omvangrijke riviervlakte met vlechtende rivieren. Deze brede 

riviervlakte lag tussen de eerder gevormde gestuwde afzettingen van het Rijk van Nijmegen in het 

zuiden en het Veluwemassief in het noorden. Gedurende deze periode brak de rivier door de stuw-

wallen van Montferland heen en kreeg zijn huidige loop naar het westen.

Gedurende het Pleniglaciaal en met name het daaropvolgende Laat Weichselien (ook wel Laat 

Glaciaal genoemd: 18.000 tot 11.800 jaar geleden) was het klimaat soms zo koud en droog dat 

gedurende lange perioden sprake was van een landschap waarin vegetatie nagenoeg geheel ont-

brak. Omdat de ondergrond permanent bevroren was (permafrost), kon het water op veel plaatsen 

maar moeilijk wegzakken. Door het ontbreken van vegetatie en de aanwezigheid van permafrost 

konden erosieprocessen gemakkelijk vat krijgen op het landschap. Zo stroomde tijdens het voor-

jaar sneeuwsmeltwater van de stuwwallen naar beneden over ondiep ontdooide hellingen.

Tijdens dit proces zijn rondom de plateaus tientallen (nu) droge dalen of erosiedalen ontstaan 

(eveneens code D), die in omvang en lengte sterk kunnen variëren. Deze dalen zijn nadien weer 

grotendeels opgevuld met zandige löss, dekzand, hellingafzettingen en stuifzand. De dalbodems 

zelf zijn in het algemeen relatief vlak en vertonen meestal een flauwe helling.

Bij de mondingen van erosiedalen konden op gunstige plaatsen binnen de bredere dalen kleine 

waaiervormige terrassen ontstaan. Langs randen van dalen ontstonden hellingafzettingen van 

verspoeld materiaal dat direct aan de voet van de hellingen werd afgezet. Door de ontbossing in 

de Middeleeuwen (zie § 5.3) ontstond opnieuw erosie langs de hellingen van de stuwwal en nog 

steeds vindt er bij hevige neerslag actief erosie plaats. Het geërodeerde materiaal werd voor de 

mondingen van de uitgesleten dalen afgezet in de vorm van uitgestrekte daluitspoelingswaaiers. 
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Hierdoor ontstonden aan de voet van de stuwwalhelling grote gebieden met hellingafzettingen en 

sneeuwsmeltwaterafzettingen (code W).

Daarnaast traden in de zomer in de waterverzadigde bovenlaag verschuivingen op die ertoe leid-

den dat er een waterrijke, slibhoudende zand- en grindmassa over de bevroren ondergrond gleed 

(solifluctie). Hierdoor trad een sterke vermenging van de bovengrond op en ontstond een solifluc-

tiedek. Door de lange ontstaansgeschiedenis van de daluitspoelingswaaiers en de glooiingen van 

hellingafspoelingen is een getrapt landschap ontstaan van over elkaar heen gevormde waaier- en 

lobachtige afzettingen uit verschillende perioden.

In het open zandige pleniglaciale landschap hadden ijzige sneeuwstormen vrij spel. Door de wind 

verstoof veel zand, waarbij vooral het fijnere stof over grote afstanden werd verplaatst. Dit mate-

riaal is afgezet als een deken van fijn, zwak lemig zand afgewisseld met lemige lagen: het Oude 

Dekzand. Een deel van het zand werd in de luwte van de erosiedalen en de stuwwallen afgezet. 

Door afspoeling en andere hellingprocessen werd een deel van dit verstoven materiaal vermengd 

met grover zand en leem. Deze dekzanden beslaan het grootste deel van het grondgebied van de 

gemeenten.

Het relatief kortdurende Laat Weichselien (18.000 tot 11.800 jaar geleden) werd gekenmerkt door 

enkele snel op elkaar volgende klimaatwisselingen. Een duidelijke herkenbare fase is het Bølling 

interstadiaal, (14.900-14.100 jaar geleden). In deze relatief warme periode ontwikkelde het land-

schap zich parkachtig met voornamelijk berken. Tijdens deze periode was er sprake van bodem-

vorming, met als gevolg dat op sommige locaties deze bodem in het (diepere) bodemprofiel zicht-

baar is. Hetzelfde geldt voor de bodem die is ontstaan in de volgende warme periode (Allerød). 

Na een periode van 600 jaar, waarin de gemiddelde jaartemperatuur wat terugviel (Vroege Dryas, 

14.100-13.500 jaar geleden), herstelde de eerder ingezette klimaatsverandering zich en begon het 

Allerød interstadiaal (13.500-12.900 jaar geleden). Tijdens het Allerød interstadiaal kwam een vol-

ledige bosontwikkeling op gang. Daarin domineerden berk, den en spar die de plaats innamen van 

een door berk en jeneverbes gekenmerkte pioniervegetatie. Op de nattere plekken groeiden elzen. 

Gedurende het Allerød is op verschillende plekken op de pleistocene zanden de zogenaamde 

Allerødbodem ontstaan, ook wel het laagje van Usselo genoemd. Deze overstoven paleobodem is 

als eerste herkend in het plaatsje Usselo.

Het laatste millennium van het Weichselien was weer een periode van felle koude: het Late Dryas 

stadiaal (13.000-11.800 jaar geleden). Het klimaat veranderde het landschap in een gure en vooral 

droge poolwoestijn. Door toenemende piekafvoeren veranderden de meanderende rivieren weer 

in meer vlechtende rivieren en stoven uit de zandige riviervlakte op grote schaal rivierduinen op. 

Vooral tijdens de koudste periode van het Late Dryas werd de begroeiing sterk gereduceerd en 

ontstonden de meest omvangrijke zandverstuivingen. Het zwak lemige stuifzand uit deze periode 

wordt aangeduid als Jong Dekzand en vormt in uitgestrekte gebieden zwak glooiende ruggen, wel-

vingen en koppen: de kenmerkende overwegend oost-west lopende dekzandruggen, deze dek-

zandruggen worden vooral in het centrale en oostelijke deel van het plangebied aangetroffen. Ook 

op de stuwwalplateaus en op de daluitspoelingswaaiers werd in het Laat Glaciaal plaatselijk Jong 

Dekzand afgezet. Het dekzand wordt gerekend tot het Laagpakket van Wierden, Formatie van 

Boxtel (De Mulder e.a., 2003).
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Een definitieve klimaatsverandering: het Holoceen (9800 voor Chr. tot heden)

Omstreeks 9800 voor Chr. zette een (tot nog toe) definitieve klimaatsverandering in die het begin 

van het Holoceen markeert. Door het warmer worden van het klimaat raakte het landschap lang-

zaam begroeid: eerst met een typische toendravegetatie zoals dwergberk, alsem en dwergwilg, 

later gevolgd door de den. Vanaf het Boreaal (9000-8000 jaar geleden) ontwikkelden zich de 

eerste warmteminnende boomsoorten (zoals de hazelaar) gevolgd door eik en andere loofboom-

soorten (Jungerius e.a., 1973). Door de toenemende begroeiing kwam een eind aan grootschalige 

erosie- en sedimentatieprocessen die het stuwwallenlandschap in hoofdlijnen hebben vormgege-

ven. Hierdoor vonden gedurende het grootste deel van het Holoceen geen belangrijke natuurlijke 

wijzigingen van het pleistocene reliëf meer plaats. Pas vanaf de eerste landbouwactiviteiten trad 

hierin geleidelijk verandering op.

Terwijl mogelijk reeds op lokale schaal winderosie en vorming van stuifduinen optrad vanaf het 

Neolithicum, vonden grootschalige zandverstuivingen pas plaats vanaf de 10e en 11e eeuw (Hei-

dinga, 1984; Koster, 1978). Dit hangt samen met een sterke bevolkingsgroei en de grootschalige 

ontginning van ‘woeste gronden’. Door intensief gebruik (ontbossingen ten behoeve van de ijzerin-

dustrie, steken van plaggen, afbranden en overbeweiding) raakten de toch al mineralogisch arme 

gronden snel uitgeput en verdween de vegetatie. Als gevolg van zandverstuivingen trad op som-

mige locaties in feite een omkering van het landschap op. Door het verdwijnen van vegetatie op de 

dekzandkoppen is dit zand gaan verstuiven waardoor voormalige laagten zijn dichtgestoven.

De dekzanden waren in het Holoceen door de toegenomen vegetatiebedekking en bodemvorming 

vastgelegd, maar konden in de Middeleeuwen gemakkelijk opnieuw verstuiven. Er zijn echter ook 

plaatsen waar de verstuiving door natuurlijke oorzaken is begonnen. Zandverstuivingen hebben 

voornamelijk op de oostelijke flank van de stuwwal van Woudenberg-Amersfoort plaatsgevonden 

(kaartbijlage 2). Plaatselijk hebben zij het oorspronkelijke reliëf sterk gewijzigd. Ze worden geken-

merkt door een grillig reliëf met hoge en lage landduinen waarin geen bodemvorming heeft plaats-

gevonden (Koster, 1978). Veelal bestaat het bodemprofiel uit een associatie van vlakvaaggronden 

en duinvaaggronden (opgestoven delen). In gebieden die gekenmerkt worden door uitgestoven 

laagten moet worden aangenomen dat het oorspronkelijke bodemprofiel over een groot oppervlak 

is verdwenen. Het is echter mogelijk dat flanken van dekzandkoppen en ruggen zijn afgedekt door 

stuifzand en dat daar archeologische resten bewaard zijn gebleven. De uitgestoven delen (defla-

tievlakten) worden in bodemkundig opzicht gekenmerkt door grofzandige en grindrijke vlakvaag-

gronden. Hier zijn zanden verstoven tot op het grofzandige en grindrijke materiaal van de stuw-

wallen en uitspoelingswaaiers. De stuifzandafzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van 

Kootwijk/Formatie van Boxtel (De Mulder e.a., 2003). Vanaf de Late Middeleeuwen ontstonden op 

de flanken en langs de voet van de stuwwal en op verschillende dekzandruggen door de toepas-

sing van plaggenbemesting her en der dikke en uitgestrekte plaggendekken.
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5 Bewoningsgeschiedenis

5.1 Jager-verzamelaars (Paleolithicum en Mesolithicum)

Vroeg- en Midden Paleolithicum

De stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug zijn gebieden met een lange bewoningsgeschiedenis. 

De oudste archeologische vondsten dateren uit de Oude Steentijd (Paleolithicum, circa 300.000-

10.800 jaar geleden). Ze zijn afkomstig van jagende en verzamelende groepjes Neanderthalers 

die in het Midden Paleolithicum (300.000-35.000 jaar geleden) in het gebied rondtrokken. De 

archeologische vondsten bestaan vrijwel uitsluitend uit vuurstenen artefacten (o.a. ruw bijgesla-

gen rolstenen, vuistbijlen en afslagen). In de groeve Kwintelooyen, halverwege Rhenen en Vee-

nendaal, werd in 1979 in gestuwde rivierafzettingen een groot aantal stenen werktuigen gevonden 

die afkomstig zijn van vóór de landijsbedekking (Ruegg & Zandstra, 1981). Tijdens dit onderzoek 

kwam vast te staan dat de stenen werktuigen afkomstig zijn uit een dunne rivierafzetting die is 

gevormd tijdens een warme periode (Holsteininterglaciaal) kort voor de komst van het landijs. 

Vondsten uit dezelfde periode zijn eveneens bekend uit de zandgroeve De Paltz nabij Soesterberg, 

waar amateur-archeologen ongeveer honderd midden-paleolithische vondsten hebben gedaan. Bij 

de aanleg van de A28 bij Leusderheide is het bodemprofiel door de stuwwal archeologisch en geo-

logisch onderzocht waarbij een vergelijkbaar profiel en vergelijkbare vondsten zijn aangetroffen als 

in de groeve van Kwintelooyen. Op basis van de vondsten nabij Rhenen wordt dit midden-paleoli-

thische complex ook wel de ‘Rhenen industrie’ genoemd (Stapert, 1987; Niekus & Stapert, 2005). 

Uit onderzoek naar dierenbotten en plantaardige resten bleek dat deze mensen voornamelijk leef-

den van de jacht op grote zoogdieren, zoals de ‘oude bosolifant’, een soort neushoorn, nijlpaard en 

edelhert. Daarnaast verzamelden de Neanderthalers bessen, noten en vruchten.

Gedurende het Eemien was het waarschijnlijk iets warmer dan tegenwoordig en weken landschap 

en vegetatie nauwelijks af van die in het Holoceen. De meeste vindplaatsen uit het Midden Paleo-

lithicum dateren van ná de landijsbedekking en het is vrijwel zeker dat Nederland gedurende het 

Eemien en het begin van het Weichselien bezocht en bewoond werd door Neanderthalers (jagers). 

Er zijn echter bijzonder weinig vindplaatsen bekend, voornamelijk losse vondsten en vondsten die 

zijn opgezogen in zandzuigerijen (Niekus & Stapert, 2005). Uit de gemeenten Renswoude en Wou-

denberg is slechts één vondst bekend met een datering in het Midden Paleolithicum. Het betreft 

een vuurstenen afslag die is gevonden op de Emminkhuizerberg in de gemeente Renswoude (een 

stuwwalrest uit het Saalien; § 4.2).

In de koudste perioden van het Weichselien was Nederland voor zover bekend gedurende een 

periode van tienduizenden jaren niet bewoond. Alleen zomers drongen geharde dieren zoals de 

wolharige mammoet, de wolharige neushoorn en het rendier tot in onze streken door. Vanwege het 

barre klimaat en het onbeschutte landschap waagden Neanderthalers zich zelden noordelijker dan 

de Ardennen. Slechts bij uitzondering joegen ze in het huidige Nederland, getuige de sporadische 
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vondsten van werktuigen uit deze tijd. Pas in het Laat Weichselien (ongeveer 13.000-10.800 jaar 

geleden) werd Nederland tijdens warmere klimaatsfasen weer geregeld door mensen bezocht en 

bewoond.

Laat Paleolithicum

De periode van 35.000 tot 10.800 jaar geleden (tot 8800 voor Chr.) wordt het Laat Paleolithicum 

genoemd. Rond 35.000 jaar geleden deden zich een aantal opvallende veranderingen voor op het 

gebied van technologie en materiële cultuur. Deze veranderingen hangen samen met de komst 

van de moderne mens en het verdwijnen van de Neanderthaler (Roebroeks, 1990). In kleine groe-

pen joeg men in een open toendra- en taiga-achtig landschap op paarden en rendieren. De jagers 

trokken voortdurend rond en leefden in tenten. Hun kampementen hebben nauwelijks sporen ach-

tergelaten in de bodem. Vondsten uit deze periode ontbreken vooralsnog in Renswoude en Wou-

denberg. Het is echter mogelijk dat kampplaatsen uit deze periode verscholen zijn op de stuwwal 

en diens flanken, die op dit moment voornamelijk bebost is, wat mogelijkheden voor oppervlak-

tekartering onmogelijk maakt. Behalve op de stuwwal is het goed mogelijk dat resten van steen-

tijdkampjes te vinden zijn op de flanken van de verschillende stuifzandgebieden op de flank van 

de stuwwal en op de dekzandruggen die in de Gelderse Vallei aanwezig zijn. Met name akkers op 

deze laatstgenoemde locaties bieden goede mogelijkheden voor oppervlaktekarteringen.

Op basis van vondsten uit met name het dekzandgebied van de Gelderse Vallei is bekend dat ook 

dit gebied in het Laat Paleolithicum en het Mesolithicum werd bewoond door groepjes jager-verza-

melaars (o.a. Kernhem te Ede). Vooral kleine dekzandkopjes in de nabijheid van de diverse beek-

lopen moeten hierbij interessante locaties zijn geweest.

Mesolithicum

Omstreeks 9500 voor Chr. eindigde het Weichselien en begon het warmere Holoceen. Als gevolg 

van de klimaatsverandering maakt de open steppe- en toendravegetatie uit de ijstijd geleidelijk 

plaats voor een gesloten loofbos. Typische steppe- en toendradieren (zoals het rendier) trokken 

weg en dieren met een voorkeur voor een meer bosrijke omgeving (oeros, wild zwijn, eland, etc.) 

namen hun plaats in. Door de meer gesloten vegetatie en kleinere fauna ontwikkelde de mens 

andere voedsel- en jaagpatronen; hierin stonden vruchtenpluk, visvangst en jacht op klein wild 

(zoals gevogelte) centraal. In deze periode worden andere jachtstrategieën belangrijker. In plaats 

van het volgen van kudden jachtwild, wordt er in het meer gesloten milieu gebruikgemaakt van 

vallen, strikken en visfuiken, alsmede van pijl en boog. In archeologisch opzicht wordt vanaf deze 

periode gesproken van het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.). In het ritme van de seizoenen 

trokken kleine groepen jager-verzamelaars door het landschap en verbleven slechts tijdelijk op een 

bepaalde plaats. Waarschijnlijk liet men zich met name leiden door (jaarlijkse) migratiepatronen 

van wild (en vissen) en de ‘oogstperiode’ van verschillende wilde planten in specifieke landschap-

pen. Men maakte gebruik van vuurstenen werktuigen en bewapening waarvan bewerkte vuurste-

nen spitsen en klingen een belangrijk onderdeel vormden. Karakteristiek voor mesolithische vuur-

steenassemblages zijn de zogenoemde microlieten, kleine vaak geometrisch gevormde stukjes 

vuursteen die voornamelijk als pijlbewapening zijn gebruikt. Deze microlieten werden in een serie 

aan bijvoorbeeld pijlen bevestigd, waardoor harpoenachtige constructies ontstonden. Het voordeel 
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van dergelijke samengestelde pijlen is dat wanneer één microliet stuk gaat de pijl nog wel effectief 

is. Daarnaast maken deze samengestelde pijlen/harpoenen bloederige wonden waardoor aange-

schoten wild makkelijker terug te vinden is in een meer gesloten natuurlijk milieu. Behalve micro-

lieten worden in mesolitische vuursteen assemblages zo nu en dan vuurstenen kern- en/of afslag-

bijlen aangetroffen, die gebruikt zullen zijn voor (zwaardere) houtbewerking, zoals kappen van 

bomen en de vervaardiging van houten boomstamkano’s. Bij de kampvuren op de pleisterplaatsen 

verwerkte men de jachtbuit en herstelde men de schade aan de uitrusting. Daarnaast is het waar-

schijnlijk dat zowel in het Laat Paleolithicum als in het Mesolithicum deze haardplaatsen behalve 

een puur functionele rol (warmte/voedselbereiding) ook een belangrijke sociale functie vervulden. 

Bij het kampvuur zal informatie zijn uitgewisseld tussen familie en leden van andere jager-verza-

melaarsgroepen over bijvoorbeeld locaties van jachtwild en andere voedselbronnen. Sporen van 

dergelijke jagerskampen, met resten van kampvuren (houtskool, verbrand bot, verbrande aarde en 

leem), gereedschap en vuursteenafval worden regelmatig langs fossiele beeklopen, meertjes en 

op dekzandruggen en dekzandkoppen aangetroffen (figuur 15). In het grootste deel van Nederland 

is deze levenswijze tot in het begin van de Late Steentijd (Vroeg Neolithicum) gehandhaafd. In 

algemene zin kan gesteld worden dat de jager-verzamelaars door hun bestaanswijze geen groot-

schalige veranderingen in het landschap veroorzaakte. Daadwerkelijk ingrijpen in de natuurlijke 

omgeving begon in de loop van het Neolithicum, toen lokale bevolkingsgroepen geleidelijk steeds 

meer hun bestaan op een primitieve landbouw baseerden, waarbij ook de eerste kleinschalige 

akkers werden aangelegd.

Uit de gemeenten Renswoude en Woudenberg zijn enkele locaties bekend waar vondsten uit het 

Mesolithicum zijn gedaan. Het betreft drie vindplaatsen in de gemeente Renswoude; te weten een 

basiskamp op de flank van een dekzandkopje in een beekdal, enkele losse vondsten (afslag en 

spits) in een beekdal en een basiskamp op een dekzandkopje (resp. catalogusnummers 103, 101 

en 102). Uit de gemeente Woudenberg is slechts één vindplaats uit het Mesolithicum bekend. Tij-

dens een booronderzoek langs de A12 zijn enkele afslagen en een kling aangetroffen die duiden 

op een basiskamp (catalogusnummer 13).

Figuur 15. Impressie van een kampement van jager-verzamelaars uit het Mesolithicum (bron:Louwe Kooijmans 

e.a., 2005).
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5.2 De eerste boeren (Neolithicum-IJzertijd)

Neolithicum

In het uiterste zuiden van Nederland (het Limburgse lössgebied) vestigden zich vanaf 5300 voor 

Chr. de eerste boeren, terwijl in het overige deel van Nederland nog enkele eeuwen lang kleine 

groepen mensen in het ritme van de seizoenen rondtrokken op zoek naar voedsel. Hoe de over-

gang naar een economie gebaseerd op landbouw en veeteelt op de Utrechtse Heuvelrug precies in 

zijn werk is gegaan, is nog onbekend. Uit onderzoek elders in Nederland is wel al duidelijk gewor-

den dat er sprake was van een lange overgangsperiode, waarin jagen en verzamelen naast land-

bouw en veeteelt nog geruime tijd een belangrijk onderdeel van de voedseleconomie vormden. 

Deze bestaanwijze wordt ook wel aangeduid met de term uitgebreide breedspectrumeconomie, dit 

houdt in dat het bestaande jager-verzamelaarsdieet wordt aangevuld met producten uit akkerbouw 

en veeteelt (Louwe Kooijmans, 1993 en 2007). Het gevolg van een dergelijke bestaanswijze is dat 

de risico’s, die gepaard gaan met voedselvergaring worden gespreid over verschillende voedings-

bronnen. Dit houdt in dat wanneer er bijvoorbeeld een oogst mislukte niet direct sprake was van 

een voedseltekort omdat men op andere voedselbronnen kon terugvallen. De ontwikkeling van een 

bestaanwijze bestaande uit jagen en verzamelen naar een op landbouw gebaseerde bestaans-

wijze wordt aangeduid met de term neolithisering. Dit ging gepaard met technologische verande-

ringen, waaronder het gebruik van geslepen stenen hakwerktuigen, zoals bijlen en hamerbijlen. 

Voor het ontginnen van de akkers en het bewerken van (bouw)hout waren geslepen stenen werk-

tuigen als dissels en bijlen onmisbaar. Het nieuwe gebruik van uit klei gebakken vaatwerk wordt 

eveneens als een kenmerk van deze tijd beschouwd. Uit West-Nederland weten we dat veel werk-

tuigen werden gemaakt van hout, been en gewei, maar die zijn op de droge zandgronden meestal 

vergaan.

Er ontstonden verspreid over de bewoonbare gronden kleine agrarische nederzettingen (vaak 

slechts één tot drie boerderijen). Men hield tevens runderen en varkens. Uit botvondsten blijkt dat 

de jacht (op met name edelhert) nog voor een deel van de vleesvoorziening zorgde. De akkers 

werden met een eenvoudig eergetouw (scheurploeg) bewerkt. Na relatief korte gebruiksperioden 

raakten de akkers uitgeput en werden nieuwe stukken bos ontgonnen. De kleine nederzettingen 

schoven mee in het landschap. Vanwege een groeiende bevolking werden steeds grotere gebieden 

ontgonnen. Grootschalige ontbossing heeft echter pas plaatsgevonden vanaf de Bronstijd.

Aanvankelijk vond de landbouw nog plaats op de hogere gronden (hoge dekzandruggen en stuw-

walflanken). Op verschillende locaties ten noorden van Renswoude zijn aanwijzingen aangetrof-

fen voor bewoning uit deze periode (catalogusnummers 104, 105 en 106). Uit de verspreiding van 

vindplaatsen blijkt dat in deze periode vooral de lichte, eenvoudig te bewerken zandgronden op 

de dekzanden bewoond werden. De nederzettingsvondsten komen met name voor op de verschil-

lende dekzandkopjes in de directe nabijheid van water. De variatie in reliëf, bodemvruchtbaarheid 

en de aanwezigheid van water waren belangrijke locatiekeuzefactoren in deze periode. Aanvanke-

lijk was het effect van de landbouwers op hun omgeving nog gering en kon de natuur nog regene-

reren van de kleinschalige ontginningen in de beboste omgeving.

Vanaf het Laat Neolithicum (2850-2000 voor Chr.) ontstaat het gebruik om mensen te begraven in/

onder grafheuvels, naast het gebruik om mensen in zogenaamde vlakgraven te begraven. Graf-
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heuvels met een begindatering in deze periode worden vooral aangetroffen op de stuwwal en diens 

flanken. Het grafheuvelritueel zet zich voort in de Bronstijd en ook gedurende de Vroege IJzertijd 

worden nog menselijke resten (crematies) bijgezet in (oudere) grafheuvels. Binnen het gebied zijn 

grafheuvels te vinden in een zone met daluitspoelingswaaiers op de oostelijke flank van de stuw-

wal (catalogusnummers 1, 7, 8 en 9; AMK-monumentnummers 28557, 2867 en 2883).

In tegenstelling tot de vele opgeworpen (en relatief makkelijk op te sporen) grafheuvels, is over de 

nederzettingen uit het Laat Neolithicum in het stuwwallengebied relatief weinig bekend. Het betrof 

waarschijnlijk kleine, verspreide gehuchten van één of enkele waarschijnlijk relatief grote boerde-

rijen met rondom akkers te midden van uitgestrekte gebieden met woeste gronden en bossen. Uit 

het gebied is slechts één nederzetting bekend in de directe omgeving van de grafheuvels (catalo-

gusnummer 5).

Bronstijd

In de Bronstijd was het beeld niet veel anders, echter gedurende de Bronstijd worden grote delen 

van het landschap ontbost (Spek, 2004). Wel begon men geleidelijk (in Nederland waarschijnlijk 

nergens op grote schaal) de beschikking te krijgen over bronzen gebruiksvoorwerpen. In nederzet-

tingscontext zijn slechts zeer zelden bronzen voorwerpen aangetroffen (Butler & Fokkens, 2005). 

De bewoning in de Vroege en Midden Bronstijd (resp. 2000-1800 en 1800-1100 voor Chr.) vertoont 

grote overeenkomsten met die in de voorgaande periode. Gedurende de Bronstijd is er sprake van 

een in feite gemengd boerenbedrijf waarbij akkerbouw en veeteelt een gelijkwaardige rol speelden 

(Arnoldussen & Fokkens, 2008). Met name de rundveehouderij was belangrijk, varkens en scha-

pen werden in mindere mate gehouden. In en rondom de boerderijen en nederzettingen vonden 

verschillende activiteiten plaats, zoals aardewerkproductie, bewerking/verwerking van huiden, 

weefactiviteiten en het vlechten van gebruiksvoorwerpen (manden/fuiken). Specifiek de productie 

van bronzen voorwerpen zal een schaarse bezigheid zijn geweest. Waarschijnlijk was deze acti-

viteit het werk van specialisten die nabij de nederzettingen hun werk deden, alhoewel bewijs hier-

voor in termen van archeologische resten nog schaars is. Een andere mogelijkheid is dat bronzen 

voorwerpen door middel van uitwisseling in handen van de bevolking in de Bronstijd zijn gekomen.

De vele grafheuvels die zich binnen de (grotere) regio van de Utrechtse Heuvelrug bevinden, 

wijzen op de aanwezigheid van een groep Bronstijdboeren in deze regio. Helaas zijn de bijbeho-

rende nederzettingen uit de Vroege en Midden Bronstijd moeilijk te ontdekken, omdat ze over het 

algemeen relatief arm zijn aan vondsten. Uit andere regio’s in Nederland (o.a. Veluwe en Dren-

the) is evenwel bekend dat grafmonumenten (grafheuvels) voornamelijk in de nabijheid van de 

nederzettingen lagen. Op dit moment is het nog onduidelijk of de grafheuvels en nederzettin-

gen gelijktijdig zijn of dat de aanwezigheid van een (oudere) grafheuvel de reden was om ergens 

een nederzetting te stichten (Arnoldussen & Fokkens, 2008). In Renswoude en Woudenberg zijn 

nederzettingen uit deze periode schaars. In Woudenberg zijn op de flank van de stuwwal nederzet-

tingsresten uit Vroege Bronstijd aangetroffen (catalogusnummer 1). De verwachting is dat ondanks 

het tot op heden geringe aantal vondsten, vooral op de flanken van de droogdalen en in het over-

gangsgebied tussen de stuwwal en het dekzandgebied veel nog onbekende archeologische resten 

uit het Laat Neolithicum, de Vroege en Midden Bronstijd voorkomen.

Evenals in het Laat Neolithicum was er sprake van een verspreide bewoning in kleine gehuch-

ten. Er werd gewoond in grote boerderijen met een inpandige stal (woonstalhuizen; figuur 16). Bij 
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voortdurend gebruik als akkerland raakten de zandgronden op den duur uitgeput, waardoor de 

boeren moesten uitwijken naar nieuwe vruchtbare gronden. In ieder geval vanaf de Late Bronstijd 

en IJzertijd ontstond hierdoor een landbouwsysteem dat noodzakelijkerwijs gebruik moest maken 

van een relatief groot landbouwareaal, waarbij voortdurend nieuwe akkers werden aangelegd met 

achterlating van de uitgeputte gronden (Fokkens & Roymans, 1991; Roymans & Gerritsen, 2002). 

De boerderijen verhuisden mee naar het nieuwe akkerareaal, waardoor wordt gesproken van ‘de 

erven’. Na verloop van tijd trad er een natuurlijk herstel op van de eerder beakkerde gronden en 

konden deze opnieuw in gebruik worden genomen. Wel had het kappen van bos en intensieve 

veeteelt tot gevolg dat in deze periode de eerste heidevelden en kleinschalige zandverstuivingen 

ontstonden.

Aan het einde van de Midden Bronstijd trokken veel bewoners weg. De meest waarschijnlijke 

reden is dat de akkerarealen uitgeput raakten. Door de komst en uitwisseling van brons werden 

de contacten met andere nederzettingen intensiever. Gedurende deze periode veranderde ook 

het begrafenisritueel. In de Late Bronstijd (1100-800 voor Chr.) kwam geleidelijk de gewoonte in 

zwang om de doden voorafgaand aan de begrafenis te cremeren. Deze gewoonte zette zich voort 

tot in de IJzertijd en Romeinse tijd. Lijkbegravingen of inhumaties zijn vanaf die tijd zeer zeldzaam. 

In veel gevallen werden uit de overblijfselen van de brandstapel verzamelde menselijke botresten 

in een urn aan de aarde toevertrouwd, waarna het geheel door een heuveltje werd afgedekt. Ook 

werden de bestaande grafheuvels voor meerdere bijzettingen gebruikt. Om deze reden hebben de 

Figuur 16. Gereconstrueerde woonstalboerderij in het prehistorisch dorp Eindhoven.
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grafheuvels in de gemeenten Woudenberg een datering meegekregen van Laat Neolithicum t/m 

IJzertijd. De eerste heuvellichamen zijn opgeworpen gedurende het Laat Neolithicum en Vroege 

Bronstijd terwijl de laatste bijzettingen in sommige grafheuvels dateren uit de Vroege IJzertijd. 

Grafheuvels uit de laatste fase van de Bronstijd en de Vroege IJzertijd liggen veel minder vaak 

dicht bij de nederzettingen, maar worden steeds vaker opgeworpen op zogenaamde ‘zichtlocaties’. 

Dit zijn vaak geprononceerde (markante) delen van het landschap (hellingknikken, randen van pla-

teaus, etc.) die mogelijk langs de grenzen van de nederzettingsarealen lagen (vergelijk Houkes 

& Mittendorp, 1996). Binnen de gemeente Woudenberg is een aantal grafheuvels nog aanwezig, 

zoals ten noorden van de Pyramide van Austerlitz en bij Quatre Bras (figuur 17).

IJzertijd/Romeinse tijd

De (slechts gedeeltelijke) verdringing van brons door ijzer vond in de daaropvolgende IJzertijd 

plaats. Het gaat daarbij vooral om wapens en gebruiksvoorwerpen die in eerste instantie vanuit 

Centraal-Europa door ruilhandel ons land bereikten. IJzer, dat in de zandige bodem vergankelijker 

is dan brons, leverde veel hardere werktuigen en wapens op. Na de ruilhandel was de daaropvol-

gende stap de introductie en ontwikkeling van smelt- en smeedtechnieken in de gemeenschappen 

zelf. Nu konden de ijzeren voorwerpen ter plaatse vervaardigd worden door (waarschijnlijk veelal 

rondreizende) smeden. Brons werd nog gebruikt voor onder andere sieraden, mantelspelden en 

lederbeslag. Tussen 100 en 0 voor Chr. had men (met name in het rivierengebied) ook de beschik-

king over glas, zij het vooral voor armbanden en kralen. Het bezit van ijzeren gebruiksvoorwerpen 

Figuur 17. Een grafheuvel ten zuidwesten van Quatre Bras.
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onderstreepte vanaf dat moment de verdergaande sociale differentiatie in de lokale en regionale 

gemeenschappen. Uit de Midden IJzertijd (500-250 voor Chr.) zijn in Brabant de rijkste graven 

bekend, ook wel ‘vorstengraven’ genoemd.

De IJzertijd laat een ongekende schaalvergroting zien, niet alleen in de landbouw, maar ook in het 

aantal nederzettingen, in de contacten met andere regio’s en in de sociale organisatie. In de IJzer-

tijd werd de landbouw geïntensiveerd en geconcentreerd in complexen van kleine, omwalde akker-

tjes (Celtic Fields of raatakkers), bijvoorbeeld te Vaassen. Kenmerkend voor deze akkercomplexen 

is de raatvormige structuur/lay-out van walletjes die de kleine akkertjes/percelen omsluiten. Deze 

akkertjes hebben een omvang van grofweg 35 x 50 m, terwijl de walletjes een breedte kunnen 

hebben van 8-12 m, een lengte van vele honderden meters en een hoogte van circa 0,7-0,8 m. 

Vanuit de lucht bezien heeft een Celtic Fieldcomplex grofweg het uiterlijk van een schaakbord. Er 

zijn echter ook Celtic Fields bekend met een onregelmatige structuur. Dit wijst waarschijnlijk op 

individuele ontginningen die uiteindelijk ‘aan elkaar zijn gegroeid’ en zo een Celtic Fieldcomplex 

vormen (Kooi, 1996). Celtic Fields gaan doorgaans samen met de aanwezigheid van bewonings-

sporen uit de IJzertijd in de nabije omgeving. Binnen Celtic Fieldcomplexen zijn tevens neder-

zettingsresten aangetroffen. Reeds uit een vluchtige inspectie van het gedetailleerde AHN kan 

worden opgemaakt dat het oppervlak aan zichtbare Celtic Field-complexen veel omvangrijker is 

dan op dit moment staat geregistreerd. Recentelijk heeft de Provincie Utrecht in samenwerking 

met de RCE een project gestart met doel nog onbekende Celtic Fields, met behulp van AHN-ana-

lyse, op te sporen. Vooralsnog zijn dergelijke resten niet bekend in de gemeenten. Het zijn echter 

vooral de begraafplaatsen uit de Late Bronstijd en IJzertijd, waaronder de zogenaamde urnenvel-

den, die bekendheid genieten. De ijzertechnologie zelf zou grote gevolgen hebben voor Utrechtse 

Heuvelrug, omdat ijzerertsmateriaal op de stuwwallen in de vorm van klapperstenen (limoniet) rij-

kelijk voorhanden was. De bestaanswijze gedurende de IJzertijd werd net als voorgaande periode 

nog gedomineerd door het gemengd boerenbedrijf. Aanwijzingen voor nederzettingen uit de IJzer-

tijd/Romeinse tijd ontbreken tot op heden binnen de gemeenten.

Formeel eindigt de IJzertijd met de komst van de Romeinen (Romeinse tijd: 12 voor Chr.-450 na 

Chr.) in onze streken. Circa 12 voor Chr. vestigden Romeinse militairen zich in onder andere Nij-

megen. Op de Hunerberg bij Nijmegen, vanwaar men een goed uitzicht heeft over het nabijgele-

gen rivierengebied, werd een enorme vesting (castra) gebouwd die ruimte moest bieden aan meer 

dan 10.000 soldaten. Deze vesting op een strategisch belangrijke locatie maakte deel uit van het 

Romeinse plan om Germanië tot aan de Elbe te veroveren. De veldtochten tegen de Germanen ten 

noorden van de Rijn leverden echter dermate grote verliezen op dat de veroveringsplannen in de 

regeringsperiode van Tiberius (14-37 na Chr.) gestaakt werden.

Vanaf die tijd waren de Romeinse inspanningen in het rivierengebied vooral gericht op het aanleg-

gen van een grenssysteem op de zuidoever van de (Oude) Rijn. De Romeinen duidden deze grens 

aan als Ripa Rheni: oever van de Rijn. In de moderne literatuur is de Romeinse rijksgrens bekend 

als de limes. Ten noorden van deze rijksgrens bleef de bestaanswijze uit de voorgaande IJzer-

tijd gehandhaafd. Onderzoek heeft aangetoond dat er tussen de noordelijke’ inheemse’ bewoners 

en zuidelijke Romeinen contacten hebben bestaan. Zo heeft er een uitgebreid handelsnetwerk 

bestaan, wat zich archeologisch uit in de aanwezigheid van zogenaamde Romeinse importvoor-
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werpen (bijvoorbeeld aardewerk) op vindplaatsen benoorden de Romeinse rijksgrens. Daarnaast 

zullen er grote hoeveelheden landbouwgoederen zijn verhandeld tussen noord en zuid om de 

monden van de duizenden Romeinse soldaten te voeden die in het zuiden van het land gelegerd 

waren (Van den Broeke, 2005).

Tegen het eind van de 2e eeuw na Chr. kwam aan een relatief rustige en voorspoedige periode (de 

Pax Romana) een eind door herhaaldelijke invallen van Germaanse stammen. Vanaf die periode 

vertoonde de Romeinse macht in het grensgebied tekenen van instabiliteit. De twee daaropvol-

gende eeuwen werden gekenmerkt door een afwisseling van perioden met invallen en herstel van 

de Romeinse grensverdediging. De Romeinse overheersing in Nederland eindigde definitief met 

een grootschalige inval van Germanen in 406 na Chr. Tot op heden zijn er binnen de gemeente-

grenzen geen vondsten uit de Romeinse tijd bekend.

5.3 Middeleeuwen en Nieuwe tijd

In de Laat Romeinse tijd woonden in Midden-Nederland waarschijnlijk Chamaven, een van de 

Frankische deelstammen. De naam van het gebied is bewaard gebleven in het latere Hamaland, 

dat in de Vroege Middeleeuwen waarschijnlijk heel Midden-Nederland omvatte (Heidinga, 1990; 

Van Es, 1994a en 1994b). De 4e en 5e eeuw na Chr. waren de hoogtijdagen voor de Germaanse 

stammen. Het stuwwallengebied moet een belangrijke schakel zijn geweest tussen de Germaanse 

stammen in het noorden en het wegkwijnende Romeinse rijk in het zuiden. Aanwijzingen voor 

bewoning in de eeuwen na de ineenstorting van het Romeinse rijk, dat wil zeggen in de eerste 

helft van de Vroege Middeleeuwen (Merovingische periode: 450-725 na Chr.), zijn in het algemeen 

schaars. In de laat 6e en vooral in de 7e eeuw nam de bevolking zienderogen toe, getuige tal van 

nieuwe grafvelden en nederzettingen. In de gemeenten Renswoude en Woudenberg zijn dergelijke 

vindplaatsen nog niet aangetroffen. Wel zijn sporen van akkerbouw aangetroffen in de omgeving 

van Quatre Bras (figuur 18; catalogusnummers 14 en 15). Een 14C-analyse van bodemmonsters 

Figuur 18. Een profiel van een 

overstoven akkerlaag (bron: De 

Klapperman, december 2006).
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van de akkerlaag komt uit op een datering in de tweede helft van de 7e eeuw (Eilander, 2006). In 

de basis van een plaggendek ten zuiden van de Voskuilerdijk zijn tevens enkele scherven aarde-

werk uit de Vroege Middeleeuwen aangetroffen. Het bewuste perceel is aangeduid als terrein van 

archeologische waarde (catalogusnummer 16; AMK-monumentnummer 12244).

Het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Woudenberg

De oudst bekende schriftelijke informatie die betrekking heeft op grondgebied van de huidige 

gemeente Woudenberg dateert uit de 8e eeuw. In het jaar 777 schonk Karel de Grote een groot 

koninklijk domein, waarvan de ‘villa Lisiduna’ het centrum vormde, aan de bisschoppelijke Sint 

Maartenskerk in Utrecht. De villa Lisiduna (of Leusden) lag ter plaatse van het tegenwoordige 

Oud-Leusden (langs de A28) en omvatte ‘gronden, hoeven, huizen, gebouwen, horigen, bossen 

en velden, weiden en hooiland, water en beken’ langs de rivier de Eem. Tegelijk met de villa Leus-

den werden ook vier foreesten aan de Sint Maartenskerk geschonken: Hengistscoto, Fornhese, 

Mocoroht en Widoc of Wido. Dit waren domaniale wildernisgebieden buiten het gebied van de 

villa die op andere wijze werden geëxploiteerd. Aangenomen wordt dat het toponiem Hengistscoto 

is blijven voortleven in de benaming van het tegenwoordige Henschoten, en dat dit foreest ten 

westen van het huidige dorp Woudenberg op de Utrechtse Heuvelrug heeft gelegen. Aannemelijk 

is dat de vier foreesten en het Rhenense woud in de Gelderse Vallei in de 8e en 9e eeuw praktisch 

onbewoond waren en alleen werden gebruikt voor extensieve activiteiten zoals jacht, het kappen 

van hout en het voeden van vee.

In de 12e eeuw is Henschoten opnieuw vermeld in de bronnen, samen met een nieuw toponiem: 

het Westerwoud. Hoe dit Westerwoud zich heeft verhouden tot de in 777 vermelde foreesten is niet 

duidelijk, maar vast staat dat het in de 12e eeuw niet identiek was met wat toen onder Henschoten 

werd verstaan. Het Westerwoud was zeer uitgestrekt en besloeg het grootste deel van het grond-

gebied van de gemeente Woudenberg en de voormalige gemeenten Maarn en Maarsbergen, met 

uitlopers tot in Amerongen. De benaming zal gerelateerd zijn aan de ligging westelijk van de Eem. 

Het Westerwoud is in de jaren dertig van de 12e eeuw vermeld in verband met ontginningswerk-

zaamheden. Uit de geschreven bronnen kan worden opgemaakt dat op dat moment tenminste drie 

kleine nederzettingen bestonden in het Westerwoud. Maarn en Maarsbergen worden in de bron-

nen met name genoemd, maar daarnaast moet ook al een voorloper van het latere Woudenberg 

hebben bestaan. Dit kan worden afgeleid uit het gegeven dat aan de schenking van het gebied 

Henschoten aan de Sint Laurensabdij te Oostbroek in 1131 een gebruiksrecht was verbonden in de 

gemeenschappelijke weidegronden en het bos in het Westerwoud. Die gemeenschappelijke weide 

is door Dekker (1987) geïdentificeerd als de meent van Woudenberg en het bestaan hiervan ver-

onderstelt de aanwezigheid van een nederzetting, vermoedelijk met een eng. De Woudenbergse 

meent lag tussen het tegenwoordige dorp Woudenberg en het gebied Henschoten op de Utrechtse 

Heuvelrug in.

Op de bodemkaart 1:50.000 zijn langs de westelijke zijde van deze meent ter hoogte van de zor-

ginstelling ‘De Heygraeff’ aan weerszijden van de Zeisterweg enkeerdgronden ingetekend. Ver-

moed wordt dat deze zijde van de meent in de Middeleeuwen het eerst bewoond is geweest en dat 

de nederzetting Woudenberg zich pas ten tijde van de ontginning van veertig hoeven
3
 oostwaarts 

3 
Eilander, 2006: Hoeve is een oppervlaktemaat. In totaal 40 hoeven is omgerekend circa 550 ha.
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Figuur 19. Ontginningsgeschiedenis van de gemeenten Renswoude en Woudenberg.
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heeft ontwikkeld naar de huidige locatie (Dekker, 1987; Stades-Vischer & Veenland-Heineman, 

1999). Bij archeologisch booronderzoek dat in 2006 is uitgevoerd op het terrein van de bovenge-

noemde zorginstelling bleek de bodem op deze locatie te zijn verstoord tot een diepte van mini-

maal 1 m beneden het maaiveld en zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van 

een voormalige middeleeuwse nederzetting op dit terrein (De Kruif, 2006a). Iets ten zuiden van het 

zorginstellingsterrein is in 1925 bij graafwerk aan de fundamenten van de boerderij aan Heygraaf 

15 een blauw-grijs kogelpotje gevonden, vermoedelijk daterend uit 14e eeuw (catalogusnummer 

11).

Kort na de schenking van Henschoten in 1131 heeft de Sint Laurensabdij in dit nieuw verworven 

gebied een uithof gesticht die in 1200 is vermeld als ‘curia in Hengescoten’ (ook wel: Hengest-

caete). Vermoedelijk werd deze hofstede door de monniken zelf geëxploiteerd. De omgeving werd 

slechts beperkt ontgonnen en het gebied bleef hoofdzakelijk in extensief gebruik. Op basis van 

historisch kaartmateriaal heeft Dekker (1987) deze oorspronkelijke hofstede gelokaliseerd aan de 

oostzijde van de huidige weg Amersfoort-Doorn, net ten noorden van de kruising met de weg Wou-

denberg-Zeist. Volgens notities in het archief van de familie De Beaufort zijn in 1791 resten van 

deze hofstede gevonden. Het betrof een hof met een vierkante omwalling, waarvan de resten nu 

onder het asfalt zouden liggen. Volgens ARCHIS is een deel van de omwalling nog steeds aanwe-

zig (Stades-Vischer & Veenland-Heineman, 1999; catalogusnummer 14).

Figuur 20. De Ekris ten noorden van Woudenberg: Een historisch bewoningslint.
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In 1133 verkocht de bisschop aan dezelfde abdij en drie particulieren een gebied ter grootte van 

veertig hoeven in het Westerwoud. Volgens Dekker (1987) heeft de laatstgenoemde vermelding 

betrekking op een zogenaamde copeontginning, waarbij de bisschop middels een contract grond 

uitgaf met het doel deze te laten ontginnen. Om het relatief laag gelegen en drassige bosgebied 

in cultuur te brengen schijnen kort na 1133 monniken te zijn begonnen met het graven van een 

watergang en het opwerpen van een dijk tussen de Lunterse Beek en de hinderdijk bij Maarsber-

gen, de latere Munnikewetering of Woudenbergse Grift. Waarschijnlijk is men aanvankelijk weinig 

verder gekomen dan de locatie van de huidige monumentale langhuisboerderij ‘Griftpark’ (Zuider-

broek 22) en is het zuidelijke deel van deze watergang pas later gegraven.

Uit een oorkonde uit 1200 blijkt de ontginning van deze veertig hoeven te zijn mislukt. In deze 

oorkonde bevestigde de bisschop de Sint Laurensabdij in het bezit van Henschoten en gaf ten 

aanzien van de veertig hoeven toestemming aan de abdij om dit nog ongecultiveerde land uit te 

geven aan gegadigden als zij die kon vinden. Blijkbaar is dit laatste niet gelukt want in 1240 was 

het gebied van de veertig hoeven nog steeds bos en had de abdij voor dit gebied een erfpacht-

overeenkomst gesloten met de ministeriaal Filips van Rijningen. Hierna zijn de veertig hoeven wel 

met succes in cultuur gebracht (Blijdenstijn, 2005a; Stades-Vischer & Veenland-Heineman, 1999; 

Dekker, 1987). Bij de ontginning (figuur 19) werden diverse sloten gegraven voor ontwatering van 

het gebied en werden met vrijkomende grond lage kaden opgeworpen en er ontstonden enkele 

ontginningslinten, de Ekris (figuur 20), Weteringsedijk (huidige Maarsbergseweg) en de Griftdijk. 

Volgens schriftelijke bronnen moet er in 1309 al een kapel in Woudenberg hebben gestaan, op de 

plek waar de huidige Woudenbergse dorpskerk staat.

Het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Renswoude

De omgeving van Renswoude is in 855 vermeld als silva Hrenhem (Rhenense woud) in een oor-

konde waarbij een deel van dit woud aan de abdij van Werden werd geschonken. In 1003 verwierf 

de abdij van Deutz bij Keulen het grondgebied, waar vóór het jaar 1016 de kerk van Rhenen werd 

gebouwd. In 1268 droeg deze abdij de Rhenense goederen, waartoe ook het grondgebied van 

het huidige Renswoude behoorde, over aan de graaf van Bentheim. Uit een oorkonde uit 1321 is 

bekend dat onder diens leenman Everard van Stoutenburg inmiddels uitgebreide ontginningen 

hadden plaatsgevonden, waartoe onder andere Emminkhuizen en boerderijen langs de Lunterse 

Beek behoorden (Wolleswinkel, 1998).

Het dorp Renswoude zelf is pas in 1638 gesticht door Johan van Reede, de Heer van Renswoude. 

Bebouwing in de daarop volgende eeuwen concentreert zich eigenlijk aan weerszijden van de 

Dorpsstraat.

Het landbouwsysteem

De villa Lisiduna zal in de Vroege Middeleeuwen geëxploiteerd zijn volgens het domaniale 

systeem. Op een dergelijk domein werd een deel van het land, de curtis of centrale hof, onder lei-

ding van een zogenaamde ‘maiorum’ of meier direct voor de heer geëxploiteerd. Het werk werd uit-

gevoerd door onvrije dienstlieden die in ruil daarvoor een stuk land voor eigen rekening mochten 

bebouwen. Foreesten waren in de Vroege Middeleeuwen eveneens domaniale gebieden waarvoor 

bepaalde rechten golden, met name het jachtrecht. Deze rechtsgebieden stonden onder dagelijkse 

leiding van een ‘forestarius’, een ambtelijk dienaar die rechten kon verlenen voor het gebruik van 
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de wildernis, bijvoorbeeld om te jagen of te vissen. Waarschijnlijk bestonden foreesten uit bossen, 

open terreinen en mogelijk enig cultuurland. Naarmate meer ontginningen in een foreest plaats-

vonden, verloor het zijn wilderniskarakter en werd het toegevoegd aan een bestaande villa of werd 

er een zelfstandige villa gevormd (Dekker, 1987; Wolleswinkel, 1998; Stades-Vischer & Veenland-

Heineman, 1999).

In de Middeleeuwen werd het landschap in de omgeving van het huidige Woudenberg en Rens-

woude gekenmerkt door kleine cultuureilanden te midden van bossen, moerassen en heidevel-

den. Het meeste land was te droog of te nat voor akkerbouw, en de zandbodems waren zo arm aan 

mineralen dat deze alleen door bemesting productief gemaakt konden worden. Het middeleeuwse 

landbouwsysteem was aangepast aan deze situatie. Er overheerste een gemengde bedrijfsvoe-

ring, waarbij grote delen van het gebied extensief werden benut om de vruchtbaarheid van de 

akkers op peil te houden, in deze omgeving ‘engen’ (aaneengesloten akkercomplexen, bewerkt 

door verschillende boeren) en ‘kampen’ (individuele ontginningen) genoemd. Vee dat graasde 

in bossen en op heidevelden en graslanden leverde naast producten als wol en vlees ook mest. 

Deze mest werd vermengd met bosstrooisel of plaggen afkomstig uit de heidevelden of slechte 

graslanden op de akkers gebracht. In de loop van de tijd werd het gebruik van de akkers inten-

siever, en daarmee ook de behoefte aan bemesting groter. In de Vroege Middeleeuwen waren de 

akkers klein en bestond een groot deel van de omgeving uit bos waarin het vee zijn voedsel zocht. 

Naarmate de tijd vorderde, werden de bossen gekapt. In de natte gebieden in de Gelderse Vallei 

werden ze omgezet in graslanden en op de Utrechtse Heuvelrug maakten ze plaats voor heidevel-

den. Waarschijnlijk raakte in de loop van de Late Middeleeuwen meer systematische plaggenbe-

mesting in zwang. Hierdoor ontstonden op den duur plaggenbodems, die vruchtbaarder waren en 

het vocht beter vasthielden dan de oorspronkelijke zandgronden. Naast intensiever gebruik van 

bestaande akkers maakte de plaggenbemesting ook uitbreiding van het akkerareaal mogelijk (Blij-

denstijn, 2005a; Dekker, 1987; Wolleswinkel, 1998; Stades-Vischer & Veenland-Heineman, 1999).

Organisatie van de gemeenschappelijke gronden

De extensief gebruikte gronden werden aanvankelijk vrijwel overal gemeenschappelijk gebruikt. 

Aanvankelijk gold de Frankische vorst als eigenaar van deze gebieden, maar het eigendom van 

de gemeenschappelijke gronden te Lisiduna en de foreesten Hengistscoto, Fornhese, Mocoroht 

en Wido ging al in de 8e eeuw over naar de Utrechtse bisschop. Voor het gebruik en het beheer 

van de gemeenschappelijke gronden, in deze omgeving meenten genoemd, werden in de loop 

van de Middeleeuwen lokale publiekrechtelijke gebruikersorganisaties gevormd, vergelijkbaar 

met de markegenootschappen die in Oost-Nederland ontstonden. Deze organisaties bleven func-

tioneren totdat het winstgevender werd om de gemeenschappelijke gronden te verdelen en indi-

vidueel te exploiteren en/of te ontginnen. In de lager gelegen broek- en dekzandgebieden in de 

Gelderse Vallei was dit eerder het geval dan op de Utrechtse Heuvelrug. Het hoofdzakelijk exten-

sieve grondgebruik op de Utrechtse Heuvelrug leende zich beter voor gemeenschappelijk gebruik. 

Pas in 1868, toen de heidevelden hun oude functies verloren en een winstgevende ontginning of 

bebossing mogelijk leek, is het overgebleven restant van de Woudenbergse meent bij loting ver-

deeld. Daarentegen kwamen de veertig relatief natte en laag gelegen hoeven in de Gelderse vallei 

al meteen bij de eerste ontginningspoging in de 12e eeuw in privé-eigendom via een copecontract. 
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Het dekzandlandschap in de Gelderse Vallei verkeerde in een tussenpositie. De extensief en 

gemeenschappelijk gebruikte gebieden lagen hier in relatief kleine complexen dicht bij de ver-

spreid gelegen individuele boerderijen en kampontginningen op de dekzandruggen. Bij de uitbrei-

ding van het akkerland in de loop van de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd zijn de lager gele-

gen gemeenschappelijke gronden door middel van zogenaamde ‘onvolledige opstrek’ verdeeld en 

aan de individuele kampontginningen toegevoegd. Onvolledige opstrek betekent in dit verband dat 

sprake is van meervoudige, vaak complexe, verkavelingspatronen. Op de hoger gelegen gemeen-

schappelijke gronden in de Gelderse Vallei zijn in de loop van de tijd meestal afzonderlijke boerde-

rijen gesticht, waarvan de namen vaak nog verwijzen naar de oorspronkelijke meent (Blijdenstijn, 

2005a; Stades-Vischer & Veenland-Heineman, 1999; Wolleswinkel, 1998; Dekker, 1987).

In de 17e eeuw kwam op de midden-Nederlandse zandgronden de tabaksteelt op als belangrijke 

nieuwe agrarische activiteit. De teelt van het gewas was zeer arbeidsintensief: de kweekbedden 

moesten sterk worden bemest en vaak worden omgespit. Als beschutting tegen de wind werden 

veel elzen- of wilgenheggen aangeplant, waardoor een zeer besloten landschap ontstond. Na 

de oogst werd de tabak gedroogd in grote schuren. Door een stijging van de graanprijzen en de 

groeiende invoer van Amerikaanse en Javaanse tabak, nam de binnenlandse tabaksteelt vanaf de 

tweede helft van de 18e eeuw af. In de omgeving van Woudenberg bleef zij echter nog tot in de 

19e eeuw van belang.

Met name in de 20e eeuw heeft de landbouw een sterke modernisering en schaalvergroting onder-

gaan. Samenhangend hiermee zijn in het landelijke gebied ruilverkavelingen uitgevoerd. Hierbij 

werden percelen samengevoegd en nieuwe wegen aangelegd en boerderijen verplaatst, maar in 

hoofdzaak bleef het oorspronkelijke verkavelingspatroon gehandhaafd.

Kastelen, versterkte huizen en buitenplaatsen

Binnen de huidige gemeentegrenzen van Renswoude en Woudenberg is in de Late Middeleeuwen 

een relatief groot aantal kastelen en versterkte huizen gebouwd. In Renswoude betreft het Kas-

teel Renswoude. Het oorspronkelijke versterkte huis, de Borgwal, dateert uit de 14e eeuw en werd 

in 1536 erkend als ridderhofstad. Rond 1641 liet de toenmalige eigenaar Johan van Reede vlak 

bij het kasteel een koepelkerk bouwen. Het vervallen kasteel werd in 1654 gesloopt om plaats te 

maken voor een nieuw (het huidige) kasteel (figuur 21). Rond het kasteel ontwikkelde zich in de 

loop van de tijd een groot kasteelpark. Een opvallend groot element in het park is het Grand Canal 

dat eind 17e eeuw is aangelegd.

Aan de noordelijke voet van de Emminkhuizerberg heeft het versterkte huis Emminkhuizen 

gestaan (AMK-monumentnummer 2894: terrein van hoge archeologische waarde). De oudst 

bekende vermelding van dit huis dateert van 1309 en in 1433 werd het geschonken aan het Kart-

huizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht. In 1535 werd er een kapel gebouwd. Waarschijnlijk is het 

huis in de 17e eeuw vervangen door een nieuw landgoed. Zowel het landgoed als de kapel zijn in 

later tijd gesloopt en tegenwoordig is het terrein in gebruik als grasland.

In Woudenberg stonden meer kastelen. In 1313 is de eerste vermelding van het slot Wouden-

burcht, dat gelegen heeft ter hoogte van de kruising Vondellaan/‘t Schilt. Wanneer het kasteel 

gebouwd is, is niet bekend. Wel is bekend dat het in 1353 verwoest is door de Bisschop van 

Utrecht. Het wordt ook wel het Eerste Slot Woudenberg genoemd.
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Een Tweede Slot Woudenberg heeft gelegen tussen de tegenwoordige Burgwal (destijds Achter-

straat) en Middenstraat en zou aan het begin van de 15e eeuw zijn gebouwd.

Ten noorden van het dorp lag het kasteel Geerestein waarvan de oudst bekende vermelding uit 

1394 dateert. In 1482 werd het verwoest door de Bisschop van Utrecht. In 1558 is op dezelfde 

plaats een nieuw kasteel gebouwd, waarschijnlijk met hergebruik van oude muurresten. Het ter-

rein heeft op de archeologische monumentenkaart de status van zeer hoge archeologische waarde 

(AMK-monumentnummer 11546). Om het kasteel heen is een groot landgoed aangelegd.

Ten noordoosten van het dorp Woudenberg (ten oosten van de Ekris) werd rond 1400 de ridderhof-

stad Groenewoude gebouwd. Het werd in 1859 afgebroken. De grachten zijn pas in de loop van de 

20e eeuw opgevuld. Het terrein is aangeduid als terrein van archeologische waarde (AMK-monu-

mentnummer 11548). Het enige wat tot op de dag van vandaag herinnert aan de ridderhofstad is 

de toegangsweg met hek (figuur 22).

Noordelijker langs de Ekris heeft het versterkte huis Bruinenburg gestaan. De oudst bekende ver-

melding dateert uit 1576 en heeft gestaan tot 1944. De huidige bebouwing van de boerderij zou op 

de funderingen van het versterkte huis staan. De bijbehorende grachten zijn in 1960 gedempt. Het 

terrein heeft de status van hoge archeologische waarde (AMK-monumentnummer 12223).

De locatie van het versterkte huis Lichtenberg, gelegen ten zuiden van het dorp Woudenberg, is 

een archeologisch rijksmonument (AMK-monumentnummer 1217). Het huis dateert uit de 14e 

eeuw en bestond uit een voor- en hoofdterrein die beide omgracht waren. Het huis is in de 18e 

eeuw grotendeels afgebroken, waarna in de jaren 50 van de 20e eeuw de laatste bebouwing is 

Figuur 21. Het kasteel Renswoude.
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gesloopt, de grachten gedempt en het binnenterrein geëgaliseerd. De in de jaren 90 van de 20e 

eeuw aangelegde zuidelijke rondweg doorsnijdt het terrein van De Lichtenberg. In dit kader werd 

een geofysisch onderzoek uitgevoerd naar de ligging van het huis (Rensink, 1993).

Langs de Rumelaarseweg lag het versterkte huis Groot Ringelpoel (AMK-monumentnummer 1580: 

terrein van archeologische waarde). De oudst bekende vermelding dateert uit 1370. Wanneer het 

huis is gesloopt, is niet bekend. Ook langs de Lambalgseweg lag een versterkt huis: het goed Lam-

balgen. Het dateert waarschijnlijk uit de 16e eeuw en is in 1953 afgebrand (AMK-monumentnum-

mer 2893: terrein van hoge archeologische waarde).

Henschoten/Quatre Bras

In 1638 werd een kwart van de Meent toebedeeld aan de eigenaar van Henschoten, die het oude 

boerenbedrijf bij de kruising van de weg Amersfoort-Doorn en de weg Woudenberg-Zeist naar de 

Meent verplaatste (Stades-Vischer & Veenland-Heineman, 1999: 36).

Bij de kruising van de huidige Zeisterweg-Doornseweg ontstond eind 19e eeuw de buitenplaats 

‘Constantiahoeve’ of ‘De Viersprong’, bestaande uit een villa, een chalet in Zwitserse stijl en een 

koetshuis en een grote stenen schuur. Bij de buitenplaats werd een park in landschappelijke stijl 

aangelegd met een grootte van circa 4 ha. Hierbij is het maaiveld rond het huis met circa 1 m 

zwarte aarde opgehoogd (Blijdenstijn, 2005a: 111; Stades-Vischer & Veenland-Heineman, 1999: 

196-198; Van der Does & Zweekhorst, 2009). De villa was halverwege de 20e eeuw in gebruik als 

hotel met de naam ‘Quatre Bras”.

Figuur 22. Het nog bestaande toegangshek van de voormalige ridderhofstad Groenewoude.
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Westelijk van de Viersprong en zuidelijk van de Zeisterweg probeerde de Amsterdamse bankier 

J.B. Stoop rond 1837 een buitenplaats te stichten met een landschappelijke aanleg naar ontwerp 

van J.D. Zocher. Het park is er gekomen, maar op de plaats van het nieuwe huis verrees een 

koepel. (Blijdenstijn, 2005a: 111; Stades-Vischer & Veenland-Heineman, 1999: 209).

Het wegennet

Het wegennet dat in de Middeleeuwen tot stand kwam bestond grotendeels uit lokale wegen die 

de boerderijen verbonden met hun landbouwgronden, met elkaar en met enkele plaatsen waar een 

kerk of een molen stond. Het wegenpatroon verschilde per landschapstype. In de broekontginnin-

gen werden vooral rechte wegen aangelegd, haaks of parallel georiënteerd op het verkavelings-

patroon. Op de stuwwalafzettingen hadden ze een bochtiger verloop en werden de wegen geori-

enteerd op de ligging van de akkers en de hoogtelijnen. Over de heidevelden liepen eigenlijk geen 

vaste wegen. De karrensporen veranderden regelmatig van plaats, zodat hier beter van routes dan 

van wegen kon worden gesproken (Blijdenstijn, 2005a).

Een belangrijke doorgaande (west-oost) verbinding door het grondgebied van de gemeenten was 

de weg die lag tussen Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeist. Als noord-zuid ver-

binding lag er een weg ter hoogte van de flank van de Heuvelrug en een weg van Renswoude in de 

richting van Barneveld.

Waterhuishouding

Van nature waterde het gedeelte van Renswoude en Woudenberg dat in de Gelderse Vallei lag af 

in noordelijke richting via een aantal beken en uiteindelijk de rivier de Eem. Dit waren de Lunterse 

Beek en haar zijbeken. De beken voerden een onregelmatige hoeveelheid water en traden vooral 

in de herfst en winter vaak ver buiten hun oevers, zodat met name de omgeving rond Renswoude 

regelmatig onder water kwam te staan. Door het bochtige en ondiepe karakter van de beken 

waren deze niet geschikt voor transport. Halverwege de 16e eeuw werd de Grift, die de westelijke 

begrenzing vormde van de Hamersvelder ontginning, geschikt gemaakt voor de afvoer van turf 

afkomstig uit de veengebieden in het zuiden van de Gelderse Vallei. Sindsdien wordt deze water-

loop ook wel de Schoonebekergrift genoemd, naar de Antwerpse ondernemer Van Schoonebeke 

die het werk liet uitvoeren. De waterhuishouding verbeterde pas echt toen in de 20e eeuw veel aan 

de beken is gegraven om ze beter geschikt te maken voor de afwatering en transport.

De turfwinning in het zuiden van de Gelderse Vallei bij Veenendaal had ingrijpende gevolgen voor 

de waterhuishouding. Door de afgraving van het veen verdween de waterscheiding tussen het 

noorden en het zuiden van de Gelderse Vallei. Hierdoor stroomde het water uit het zuiden van de 

Vallei niet langer meer naar de Rijn, maar werd het in noordwestelijke richting afgevoerd naar het 

Eemland en uiteindelijk de Zuiderzee. Bovendien kon bij overstromingen van de Rijn het water 

van deze rivier nu ook gemakkelijk doordringen tot in Amersfoort en het Eemland. Omdat de Eem 

een relatief beperkte capaciteit had en snel verzandde was het moeilijk om het overtollige water 

van daaruit verder af te voeren. Na meerdere overstromingen van de Rijn in de Gelderse Vallei 

werd in 1652 besloten om op Utrechts grondgebied een slaperdijk aan te leggen aan weerszijden 

van de Emminkhuizerberg. Om een nieuwe waterkering te kunnen vormen tussen het noorden en 

het zuiden van de Gelderse vallei zou deze dijk idealiter vanaf de Utrechtse Heuvelrug tot aan de 
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Veluwerand moeten worden aangelegd, maar de grens met Gelderland kon niet worden gepas-

seerd. Daarom werd de Slaperdijk in noordelijke richting afgebogen en om Renswoude heen aan-

gelegd naar de Lunterse Beek.

Ondanks alle genomen maatregelen bleef de afwatering van de Gelderse Vallei problematisch en 

stonden grote delen van het gebied gewoonlijk een deel van het jaar blank. In de 19e eeuw gaf 

deze situatie aanleiding voor de ontwikkeling van plannen voor de aanleg van een gecombineerd 

afwaterings-, inundatie- en scheepvaartkanaal. Uiteindelijk werd in de jaren 30 van de 20e eeuw 

om kosten te besparen gekozen voor een kanaal dat alleen voor de afwatering zou dienen. Daarop 

werd tussen 1937 en 1940 het Valleikanaal gegraven, waarbij zoveel mogelijk gebruik werd 

gemaakt van bestaande waterlopen. In het oostelijke deel van Woudenberg volgt het kanaal een 

oude gracht van de Grebbelinie. Na wateroverlast in de jaren 1960 is het Valleikanaal verbreed en 

in dezelfde periode zijn de meeste beken gekanaliseerd. Hierbij werden bochten afgesneden en 

het beekprofiel veranderd (Blijdenstijn, 2005a).

Nijverheid en industrie

In de Nieuwe tijd ging de industrie grotendeels voorbij aan de ‘plattelandsdorpen’ Renswoude en 

Woudenberg. Nijverheid was in de regio sterk verbonden met de agrarische activiteiten. In de 18e 

en 19e eeuw werd veel tabak geteeld in de gemeente Woudenberg. In de 19e eeuw werd voor 

beide gemeenten de veeteelt steeds belangrijker. Ook de hiermee samenhangende industrie kwam 

in de gemeenten tot ontwikkeling, zoals roomboterfabrieken in zowel Renswoude als Woudenberg.

In de loop van de tijd zijn ook enkele molens gebouwd. De oudst bekende molen, de Aldermeulen, 

moet volgens bronnen aan het begin van de 17e eeuw gebouwd zijn aan de Dorpsstraat in Rens-

woude. Begin 20e eeuw is naast deze molen de Molen van Van Harten gebouwd. Beide molens 

zijn echter in 1930 respectievelijk gesloopt en verbrand (www.molendatabase.nl). Uit Woudenberg 

is bekend dat op ten minste vier locaties molens hebben gestaan. Alleen de locatie van De Trouwe 

Hulp aan de Weg van Woudenberg-Zeist is bekend (bouwjaar 1723 en opvolger in 1811) evenals 

de locatie van de molen De Liefde aan de Maarsbergseweg 102 (gebouwd in 1903). Geen van de 

molens bestaat vandaag de dag nog.

Militaire linies

De relatief lage ligging en natte bodemgesteldheid maakte de Gelderse Vallei in oorlogstijd van 

militair belang. Het grootste deel van de Vallei was door de terreingesteldheid moeilijk begaanbaar 

en vormde een flinke hindernis voor vijandelijke legers. In feite moesten hier in oorlogstijd alleen 

de wegen worden verdedigd. Hiertoe werd in de jaren 80 van de 16e eeuw ten oosten van Wou-

denberg een schans aangelegd. De schans betrof een vierkant verdedigingswerk met twee bas-

tions. In 1629 werd de schans uitgebreid naar vier bastions. Tegenwoordig is alleen de zuidelijke 

helft van de grachten nog aanwezig (figuur 23). Op het terrein van de schans bevindt zich momen-

teel een appartementencomplex.

In de Tachtigjarige oorlog bedacht Prins Maurits het plan om eventuele vijanden te hinderen door 

laaggelegen stroken land onder water te zetten. Een dergelijke waterlinie werd tijdens de oorlog 

met Frankrijk (1672-1678) in Holland uitgevoerd. Om de defensieve waarde van de Gelderse Vallei 

te vergroten werd hier in de 18e eeuw een verdedigingslinie ingericht, de Grebbelinie. Dit was een 
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waterlinie die werd geïnundeerd via een sluis in de Grebbedijk bij Rhenen. Om het noordelijke deel 

van de Vallei gecontroleerd onder water te kunnen zetten werd tijdens de Oostenrijkse Successie-

oorlog (1740-1748) een aarden liniewal aangelegd vanaf de Slaperdijk bij de Emminkhuizerberg 

tot bij Amersfoort. Daarbij werden zoveel mogelijk de bestaande waterlopen gevolgd, zoals de Lun-

terse Beek, de Modderbeek en de Aschatterbeek. Deze liniewal fungeerde als westelijke keerkade 

van de inundaties en kon worden gebruikt voor het vervoer van militaire troepen en goederen. Om 

het van zuid naar noord aflopende waterpeil te kunnen beheersen werden aan de oostzijde van 

deze liniewal dwarskaden aangelegd die het inundatiegebied in kommen met een eigen waterpeil 

indeelden. Binnen de huidige gemeenten Renswoude en Woudenberg liggen vier van dergelijke 

dwarskaden, te weten de Roffelaarskade, Lambalgerkade, Groeperkade en de Slaperdijk. Deze 

dwarskaden zorgden ervoor dat het inundatiewater niet zonder meer zou wegstromen in noorde-

lijke richting. In 1755 kwamen de werkzaamheden aan de Grebbelinie tot een voorlopig einde.

Onder de toenemende Franse oorlogsdreiging werden vanaf 1786 nieuwe werken in de linie aan-

gelegd. In Woudenberg werden tussen 1793 en 1796 de Werken te Lambalgen en de Werken 

op de Roffelaarsdijk. Door historische kaarten te projecteren over de huidige topografie kan een 

goede indruk worden verkregen van de ligging van deze (verdwenen) werken. Zo heeft voor de 

Werken van Lambalgen een dergelijk bureauonderzoek plaatsgevonden (Botman, 2008). Uit dit 

onderzoek werd echter geconcludeerd dat een waarheidsgetrouwe reconstructie pas kan plaats-

vinden na vaststelling van de ligging met behulp van booronderzoek.

Figuur 23. De Schans te Woudenberg.
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In Renswoude werd in 1786 het Voorwerk van het werk aan de Roode Haan aangelegd, evenals 

Het fort aan de Buursteeg, de Batterij op de Schalmdijk en het Werk aan de Daatselaar. In 1799 

volgden nog de Linie van de Juffrouwwijk (figuur 24) en het Werk aan de Engelaar (Blijdenstijn, 

2005a: 41-48). Naar enkele werken heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden.

In 1794 was de linie volledig in gebruik. Als gevolg van vorst konden Franse troepen echter onge-

hinderd de linie over het ijs passeren. In de 19e eeuw zijn nog enkele verbeteringen aan de linie 

uitgevoerd en in 1874 werd de linie als de Stelling van de Gelderse Vallei in de Vestingwet opgeno-

men. Begin 20e eeuw werd de linie gedeclasseerd, maar tijdens de mobilisatie in 1939/1940 werd 

de linie weer in staat van verdediging gebracht, waarbij diverse stellingen, loopgraven en com-

mandoposten werden gebouwd. In de strijd in mei 1940 is er langs de linie hevig gevochten. Ook in 

de nadagen van de oorlog is de linie door de Duitsers gebruikt. In 1944 werd door de Duitsers de 

Pantherstellung aangelegd om de geallieerden tegen te houden. In 1951 werd de linie als verdedi-

gingswerk opgeheven (Stades-Vischer & Veenland-Heineman, 1999).

Andere militaire elementen zijn terug te vinden op de Utrechtse Heuvelrug. Ter voorbereiding van 

een aanval op Engeland werd door generaal Marmont tussen Zeist en Woudenberg rond 1800 een 

legerkamp opgericht. Hoewel het daadwerkelijke kamp in de huidige gemeente Zeist lag, zijn bin-

nen het grondgebied van Woudenberg wel elementen terug te vinden die verband houden met het 

kamp. Om een herinnering aan het verblijf van 18.000 soldaten levend te houden en als eerbetoon 

Figuur 24. De Linie van Juffrouwwijk.
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aan de grote daden van Napoleon Bonaparte werd in 1804 ten noorden van het kamp een aarden 

piramide opgeworpen: De Pyramide van Austerlitz (figuur 25). Ten noordwesten van de piramide 

bevindt zich nog een waterput uit de Franse tijd en ook diverse laanstructuren en zichtlijnen date-

ren uit deze periode (Blijdenstijn, 2005b).

Uitbreiding van de bebouwing en verstoring van het bodemprofiel

Vanaf het einde van de 19e eeuw begon de bevolking toe te nemen en vanaf die tijd zijn ook de 

nederzettingen sterk uitgebreid ten koste van het buitengebied. Tot halverwege de 20e eeuw vindt 

de uitbreiding van de dorpen nog op kleine schaal plaats, maar daarna vindt nieuwbouw met name 

plaats in de vorm van grote nieuwbouwwijken (figuur 26). Gezien de ligging van Renswoude op 

een dekzandrug die is afgedekt met een plaggendek, kan worden aangenomen dat eventuele 

archeologische resten zich dieper dan 50 cm -Mv bevinden. Tot aan de jaren 60 van de 20e eeuw 

kan worden aangenomen dat relatief weinig bodemverstoringen optraden bij aanleg van nieuwe 

woningen, te weten ter plaatse van de funderingen en eventuele kelder onder een klein deel van 

de woning. Vanaf de jaren 70 werden bouwputten steeds vaker machinaal aangelegd, waarbij deze 

over het hele grondvlak van de te bouwen woningen werden uitgegraven. Men kan veronderstel-

len dat vanaf de jaren 80 de mate van bodemverstoring ter plaatse van de bebouwing aanzien-

lijk toenam (Boshoven e.a., 2005). Desondanks zijn in nieuwbouwwijken locaties te vinden waar 

alleen de top van het bodemprofiel is verstoord. Hierbij valt te denken aan het openbaar groen, 

tuinen en pleinen en wegen met ondiep gefundeerde verhardingen.

Figuur 25. De Pyramide van Austerlitz.
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Reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek heeft al aangetoond dat de bodem op diverse locaties 

in de bebouwde kom soms diep is verstoord. Toch kunnen onder het verstoorde pakket nog arche-

ologische resten aanwezig zijn. Dit bleek ook bij een archeologische begeleiding aan de Voorstraat 

in de historische kern van Woudenberg. Hier bleken onder een verstoring van 1,5 m dikte, toch nog 

archeologische resten zoals waterputten e.d. aanwezig te zijn (Veldman, 2005).

Kortom, binnen de bebouwde kom kunnen op perceelsniveau grote verschillen bestaan in de mate 

van intactheid van het bodemprofiel en daarmee ook de intactheid van het archeologische niveau.
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Figuur 26. Groei van de dorpen Renswoude en Woudenberg afgelopen twee eeuwen.
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6 Toelichting op het verwachtingsmodel

6.1 Inleiding

Op de archeologische verwachtingskaart zijn naast de verwachtingszones ook de reeds gewaar-

deerde archeologische AMK-terreinen aangegeven. In § 6.2 volgt een korte toelichting van deze 

terreinen, waarbij tevens gemotiveerd wordt waarom enkele AMK-terreinen zijn voorzien van een 

attentiezone. Ook aan diverse cultuurhistorische elementen en zones kan een bepaalde specifieke 

archeologische verwachting voor de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd worden toegekend (§ 6.3).

In § 6.4-6.6 wordt ingegaan op het archeologische verwachtingsmodel. Zoals reeds beschreven 

in hoofdstuk 2 is de verwachtingskaart een hybridemodel, waarbij een sterke relatie geldt tussen 

archeologische resten en de landschappelijke ligging. Om te komen tot een verwachtingskaart is 

aan de verschillende landschappelijke eenheden een archeologische verwachting te koppelen. 

Het grondgebied van de gemeenten is op grond van geomorfologie en bodemopbouw in drie land-

schappelijke gebieden te verdelen. Het westelijke deel van de gemeente Woudenberg kan worden 

gerekend tot het stuwwallenlandschap van de Utrechtse Heuvelrug. Het oostelijke deel van de 

gemeente Woudenberg en nagenoeg het gehele gebied van de gemeente Renswoude hoort bij het 

dekzandlandschap van de Gelderse Vallei. De overgang tussen deze landschappelijke gebieden 

wordt gevormd door het landschap van daluitspoelingswaaiers en (sneeuw)smeltwaterafzettingen. 

Per landschapstype wordt een toelichting gegeven op de landschappelijke elementen en de bijbe-

horende archeologische verwachting.

Naast bovengenoemde landschappen worden in de landschappen lokaal afdekkende bodemlagen 

weergegeven. Deze worden behandeld in § 6.7. Ook bekende bodemverstoringen en op basis van 

archeologisch onderzoek vrijgegeven terreinen zijn uiteraard van invloed op de archeologische 

verwachting van een locatie (zie § 6.8).

6.2 AMK-terreinen

Zoals reeds beschreven in § 3.1 is van de AMK-terreinen reeds vastgesteld dat er archeologische 

waarden aanwezig zijn. Bovendien zijn de terreinen op basis van de drie criteria kwaliteit, zeld-

zaamheid en contextwaarde aangewezen als behoudenswaardig. Voor de archeologische rijksmo-

numenten geldt tevens dat deze terreinen bij wet beschermd zijn tegen elke vorm van bodemver-

storing. Om een aantal AMK-terreinen is een attentiezone aangegeven. Het betreft:

Een attentiezone van 250 m om de grafheuvels. Hoewel er veel kennis bestaat over de grafheu-- 

vels zelf, ontbreekt veelal nog kennis over de directe omgeving ervan. Om deze reden is een 

attentiezone om de grafheuvels aangegeven.

Op basis van historische kaarten is een attentiezone aangeduid om de historische kernen van - 

Renswoude en Woudenberg (figuur 27), evenals om het versterkte huis Lichtenberg. Van deze 

laatste bleek het AMK-terrein zich te beperken tot het hoofdgebouw.
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6.3 Archeologische vindplaatsen

Naast AMK-terreinen zijn diverse locaties aanwezig binnen de gemeenten, waar archeologische 

vondsten zijn gedaan. Aan deze vondstlocaties is echter geen waardering toegekend. Enerzijds 

kan dit komen doordat de exacte vindplaats niet bekend is, anderzijds kan sprake zijn van losse 

vondsten, zonder dat er sprake is van een archeologische context.

In dit kader is aan de archeologische vindplaatsen geen verwachting toegekend. Bovendien ligt, 

op basis van de landschappelijke situatie, het overgrote deel van deze vindplaatsen al in een zone 

met een (middel)hoge archeologische verwachting.

6.4 Cultuurhistorische elementen met een archeologische 
verwachting

Op de beleidsadvieskaart zijn cultuurhistorische elementen en zones aangeduid met een potentiële 

archeologische verwachting. Het betreft:

De ontginningsassen- , van waaruit de ontginning van het gebied in de Late Middeleeuwen plaats-

vond. De ontginningsassen zijn relatief intensief bewoond geweest. In de bodem kunnen archeo-

logische resten in de vorm van huisplaatsen met bijgebouwen en erven worden verwacht, maar 

ook verkavelingssloten en losse elementen als waterputten e.d.

Figuur 27. Het historisch centrum van Woudenberg met de status van archeologische waarde.
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De historische boerderijplaatsen- , van waaruit het gebied met de kampenverkaveling ontgon-

nen is. De historische boerderijplaatsen zijn geïdentificeerd op basis van historisch kaartmate-

riaal. Ter plaatse kunnen resten van (voorgangers van) huisplaatsen uit de Late Middeleeuwen 

en Nieuwe tijd in de bodem aanwezig zijn. De historische boerderijplaatsen zijn met een cirkel 

(diameter 100 m) op de beleidsadvieskaart weergegeven. In de bodem kunnen archeologische 

resten in de vorm van huisplaatsen met bijgebouwen en erven worden verwacht, maar ook ver-

kavelingssloten en losse elementen als waterputten e.d.

Historische wegen, kaden en dijken-  ouder dan 1600 na Chr. zijn met een bufferzone van 10 m op 

de kaart weergegeven. De gegevens van deze cultuurhistorische elementen zijn afkomstig van 

de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS).

Ook - de landgoederen zijn in hun geheel weergegeven op de beleidsadvieskaart. Ter plaatse 

kunnen archeologische resten worden verwacht van bebouwing op de landgoederen, maar ook 

resten in de vorm van bijvoorbeeld historische tuinelementen.

De Grebbelinie-  bevat cultuurhistorische elementen en zones uit diverse eeuwen. De meeste 

werken, linies en kaden zijn tot op de dag van vandaag nog aanwezig in het landschap. In de 

bodem kunnen archeologische resten worden verwacht die meer inzicht geven in de opbouw en 

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

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

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

Figuur 28. Een kazemat ten zuiden van Renswoude.
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in het landschap, zoals op figuur 28), loopgraven en verdedigingswerken, maar ook om persoon-

lijke uitrusting van soldaten en dergelijke.

6.5 Archeologische verwachting van het stuwwallenlandschap

Stuwwalplateaus

Het hoogste deel van het stuwwallenlandschap bestaat uit een aantal licht glooiende, hooggelegen 

stuwwalplateaus (code SWpl). De stuwwalplateaus zijn relatief vlak en kenmerken zich door hel-

lingen van 0 tot 2%. De stuwwalplateaus en hoge toppen bestaan hoofdzakelijk uit dagzomende 

opgestuwde grindlagen van fossiele rivierbeddingen van de Rijn. Het gaat om grindrijke, mineralo-

gisch relatief rijke, bruine zanden. In bodemkundig opzicht kenmerken deze zanden zich door het 

voorkomen van grindrijke, dunne moderpodzolen en haarpodzolgronden (figuur 9).

Gebieden met moderpodzolen hebben een hoge natuurlijke bodemvruchtbaarheid en hebben hier-

mee vanaf het Neolithicum aantrekkelijke vestigingslocaties gevormd voor landbouwers. In het 

algemeen worden de gebieden met moderpodzolen gekenmerkt door een hoge dichtheid aan vind-

plaatsen uit meerdere perioden. Uit een GIS-analyse, die is uitgevoerd voor de hele Veluwe in het 

kader van de CHW-Gelderland, blijkt dat de bekende vindplaatsen op het stuwwalplateau vooral 

aanwezig zijn in gebieden met bruine zanden en aan de (randen van de) stuwwalplateaus.

Archeologische verwachting

In tegenstelling tot wat verwacht zou mogen worden zijn op de stuwwalplateaus in de gemeenten 

nauwelijks archeologische vindplaatsen van landbouwers bekend. Vermoedelijk is (was) de hydro-

logische gesteldheid (: te droog) een belangrijke beperkende factor voor de geschiktheid van deze 

landschappelijke eenheid ten aanzien van vestiging door landbouwers. Voor de stuwwalplateaus 

geldt dan ook een middelhoge archeologische verwachting voor deze periode. Voor vindplaatsen 

van jager-verzamelaars, voor wie reliëf als een belangrijke locatiekeuzefactor geldt, geldt voor de 

stuwwalplateaus een hoge archeologische verwachting. Archeologische resten zijn over het alge-

meen direct onder de bouwvoor (gemiddeld 30 cm -Mv) te verwachten, tenzij er sprake is van een 

stuifzand- of plaggendek.

Stuwwalglooiingen, flauwe hellingen en steile hellingen

De stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug is ter hoogte van het westelijke deel van Woudenberg 

reliëfrijk. Er is sprake van een groot aantal meer of minder steile hellingen, die voornamelijk het 

gevolg zijn van hellingprocessen en smeltwatererosie tijdens zowel het Saalien als Weichselien 

(zie § 4.2). Er zijn voor het archeologisch verwachtingsmodel glooiingen (code SWgl, hellingklasse 

2-5%) en flauwe hellingen (code SWhe, hellingklasse 5-10%) onderscheiden. In bodemkundige 

zin zijn de hellingen tamelijk heterogeen en worden hoofdzakelijk gekenmerkt door grofzandige en 

grindrijke afzettingen met een zeer diepe grondwaterstand (grondwatertrap VII) waarin moderpod-

zolen en haarpodzolgronden zijn ontstaan.

Archeologische verwachting

Voor het bepalen van de archeologische verwachting is ervan uitgegaan dat in gebieden met glooiin-

gen bewoning mogelijk was en dat hier in principe archeologische vindplaatsen kunnen voorkomen. 

Wel was de verwachting dat als gevolg van het reliëf de kans op aanwezigheid van archeologische 
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resten minder hoog zou zijn dan voor de plateaus. Om deze reden geldt ten aanzien van vindplaat-

sen van jager-verzamelaars respectievelijk een middelhoge en lage archeologische verwachting 

voor gebieden met glooiingen (2-5%) en flauwe hellingen (5-10%). Voor vindplaatsen van landbou-

wers geldt voor beide eenheden een middelhoge archeologische verwachting (tabel 7). Archeolo-

gische resten zijn over het algemeen direct onder de bouwvoor (gemiddeld 30 cm -Mv) te verwach-

ten, tenzij er sprake is van een stuifzand- of plaggendek.

Het is opvallend dat van het stuwwallandschap juist meer vindplaatsen bekend zijn in gebieden die 

zich kenmerken door glooiingen en flauwe hellingen dan vindplaatsen op de plateaus. Alhoewel 

een groot deel van de bekende archeologische vindplaatsen op de glooiingen en flauwe hellingen 

(en de uitspoelingswaaier) uit grafheuvels bestaat, is toch besloten de middelhoge archeologische 

verwachting te handhaven. Voor zover bekend en onderzocht, lagen grafvelden uit de periode 

Neolithicum t/m Late Bronstijd meestal in de directe nabijheid van nederzettingsterreinen. In ver-

schillende onderzoeken wordt geconcludeerd dat grafheuvels in het algemeen op korte afstand van 

nederzettingsterreinen zijn aangelegd (Houkes & Mittendorp, 1996; Fontijn & Bourgeois, 2006). 

Hierdoor kan aan grafheuvelwaarnemingen een zekere voorspellende waarde worden toegekend 

wanneer het gaat om de ruimtelijke verspreiding van (nog onbekende) nederzettingsterreinen. De 

aanwezigheid van relatief veel geïsoleerde grafheuvels zonder bekende nabijgelegen bewonings-

resten op de stuwwallen is in dit verband opmerkelijk en vraagt nog om een nadere verklaring.

Archeolandschappelijke eenheid Archeologische verwachting

Hoofdlandschap Subeenheid Jager-verzamelaars Landbouwers

Stuwwal (SW) plateaus (helling <2%) (SWpl) hoog middelhoog

glooiend (helling 2-5%) (SWgl) middelhoog middelhoog

hellend (helling 5-10%) (SWhe) laag middelhoog

erosie-/droogdal (D) middelhoog middelhoog

Daluitspoelingswaaier (W) fijnzandig (Wfh) middelhoog middelhoog

Dekzand hoog (EH) kop op rug (EHhk) hoog hoog

rug (EHru) hoog hoog

flank (EHfl) middelhoog middelhoog

uitlopers van ruggen (EHul) laag laag

Dekzand laag (EL) kopje (ELlk) hoog middelhoog

Welvingen (ELwe) middelhoog laag

Flank (ELfl) middelhoog laag

Vlakte (ELvl) laag laag

Beekdal (ELbk) laag laag

Depressie (ELdp) laag laag

Overig (X) Water (Xw) geen geen

Tabel 7. Archeologische verwachting per archeolandschappelijke eenheid voor de gemeenten.
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Erosie- en droogdalen

De hellingen van de stuwwal zijn in de ijstijden sterk geërodeerd en versneden (zie § 4.2). Tijdens 

dit proces zijn rondom de plateaus tientallen (nu) droge dalen of erosiedalen ontstaan (code D) die 

in omvang en lengte sterk kunnen variëren. Deze dalen zijn nadien weer deels opgevuld met zan-

dige löss, dekzand, hellingafzettingen en stuifzand. De droogdalen in de omgeving van Wouden-

berg zijn relatief gering van omvang.

Archeologische verwachting

In de luwte van de hoge stuwwalplateaus zijn in de dalen dekzanden afgezet die redelijk geschikt 

waren voor landbouw, of de hellingen en dalbodems zijn afgedekt door (verspoeld) dekzand. De 

gunstige bodemkundige eigenschappen voor de prehistorische landbouw, de aanwezigheid van 

(stromend) water en de landschappelijke gradiënten hebben vanaf het Neolithicum een sterke aan-

trekkingskracht gehad op landbouwgemeenschappen. Dit bleek bijvoorbeeld voor de gemeente 

Apeldoorn (Willemse, 2006). Voor (de bodems van) de erosie- en droogdalen geldt een mid-

delhoge archeologische verwachting voor zowel vindplaatsen van jager-verzamelaars als land-

bouwers. Archeologische resten zijn over het algemeen direct onder de bouwvoor (gemiddeld 

30 cm -Mv) te verwachten, tenzij er sprake is van een stuifzand- of plaggendek.

6.6 Archeologische verwachting van het landschap van daluit-
spoelingswaaiers en (sneeuw)smeltwaterafzettingen

Het landschap van de daluitspoelingswaaiers (code W) vormt een tamelijk homogeen landschap, 

binnen het gebied is slechts één subeenheid onderscheiden. Het betreft een relatief brede zone 

van helling- en (sneeuw)smeltwaterafzettingen aan de oostelijke voet van de Utrechtse Heuvelrug. 

De afzettingen zijn voornamelijk afgedekt met leemarm en zwak lemig, fijn dekzand. In bodemkun-

dig opzicht zijn het meestal mineralogisch armere humuspodzolen.

Archeologische verwachting

De archeologische verwachting voor de daluitspoelingswaaiers en glooiingen van (sneeuw)smelt-

waterafzettingen is middelhoog voor zowel vindplaatsen van jager-verzamelaars als van landbou-

wers. Met name uit de periode Neolithicum-Romeinse tijd zijn verscheidene vindplaatsen bekend. 

Dit betreft voor het merendeel grafheuvels, maar er zijn hier ook enkele vindplaatsen van jager-

verzamelaars gevonden (kaartbijlage 2).

Archeologische resten zijn over het algemeen direct onder de bouwvoor (gemiddeld 30 cm -Mv) te 

verwachten, tenzij er sprake is van een stuifzand- of plaggendek.

6.7 Archeologische verwachting van het dekzandlandschap van 
de Gelderse Vallei

De Gelderse Vallei wordt gekenmerkt door een golvend dekzandlandschap waarin op grond van 

hoogteligging en reliëf verschillende landschappelijke eenheden zijn onderscheiden. Het dekzand-

landschap van de Gelderse Vallei vertoont een duidelijke gradiënt, een helling, van circa 2,5 m 

aan de voet van de stuwwal ter hoogte van Woudenberg, circa 8,0 m +NAP langs de oostelijke 
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grens van gemeente Renswoude tot circa 35 m +NAP in het oosten van de Gelderse Vallei (in de 

gemeente Barneveld).

Binnen het dekzandlandschap van de Gelderse Vallei kan onderscheid gemaakt worden tussen 

vier landschappelijke eenheden of bodemgeografische gebieden met een archeologische 

betekenis:

dekzandruggen en/of -koppen met en zonder plaggendek;- 

dekzandwelvingen, flanken van dekzandruggen en kleine, geïsoleerde dekzandkopjes;- 

dekzandvlakten of -laagten;- 

beekdalen en dalvormige laagten.- 

Dekzandkoppen en -ruggen met en zonder plaggendek

Op de verwachtingskaart is binnen de landschappelijke eenheid van dekzandruggen (code EHru) 

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

dekzandruggen of -koppen met plaggendek en dekzandruggen of -koppen zonder plaggendek. Het 

betreft de voor de archeologie belangrijkste landschappelijke eenheid binnen het dekzandland-

schap. Het gaat om gebieden waarbinnen sinds het Laat Glaciaal herhaaldelijk bewoning heeft 

plaatsgevonden. Hierdoor is deze landschappelijke eenheid rijk aan archeologische resten.

Bij de verspreiding van dekzandruggen of -koppen binnen de Gelderse Vallei gaat het hoofdzake-

lijk om hoog opgestoven ruggen of koppen van jong dekzand uit het Laat Glaciaal. Ze verheffen 

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

zandige bodemgesteldheid zijn ze goed ontwaterd (over het algemeen grondwatertrap VI en VII). 

Bodemkundig gezien kenmerken ze zich door hoge enkeerdgronden, veldpodzolen en laarpodzo-

len (veldpodzolen met cultuurdek). Over het algemeen is sprake van langgerekte, west-oost geori-

enteerde (paraboolvormige) ruggen die in veel gevallen grenzen aan dalvormige laagten. De basis 

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

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

gie van de ruggen en dalen door de eroderende werking van beken nog enigszins gewijzigd.

Vanwege hun goede ontwatering en ligging langs beekdalen/depressies zijn in de Middeleeuwen 

en Nieuwe tijd op veel dekzandruggen en -koppen enkeerdgronden gevormd (figuur 29). Deze 

gronden worden in de regio aangeduid met de term es (elders ook wel met de term eng of enk). 

Het ontstaan van enkeerdgronden is in veel gevallen het resultaat van een eeuwenlange inten-

sieve bemesting. Over het algemeen wordt aangenomen dat de mest voornamelijk bestond uit 

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

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

één meter dikke humeuze bovenlaag.

Archeologische verwachting

De dekzandkoppen of -ruggen hebben een hoge archeologische verwachting en vormen daarmee 

in archeologisch opzicht de belangrijkste landschappelijke eenheid binnen het dekzandlandschap. 

De meerderheid van de bekende archeologische vindplaatsen in het dekzandlandschap ligt op een 
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dekzandkop of -rug. De variatie van de in deze landschappelijke eenheid aanwezige archeologi-

sche resten is groot. Het gaat hierbij om resten uit vrijwel alle archeologische perioden, van het 

Laat Paleolithicum t/m de Late Middeleeuwen. Archeologische resten zijn over het algemeen direct 

onder de bouwvoor (gemiddeld 30 cm -Mv) te verwachten, tenzij er sprake is van een plaggendek.

Dekzandwelvingen, flanken van dekzandruggen en geïsoleerde dekzandkopjes

Dekzandwelvingen (code ELwe) vormen de overgangsgebieden tussen de hoger gelegen dekzand-

ruggen en -koppen en lager gelegen dekzandvlakten en -laagten. Daar waar sprake is van geïso-

leerde en meer uitgesproken kleine opduikingen zijn lage dekzandkopjes onderscheiden (code 

ELlk). Ten slotte worden ook de flanken van dekzandruggen (EHfl, ELfl) onderscheiden.

Dekzandwelvingen zijn gebieden die wat betreft hoogteligging, reliëf en bodemvochtigheid een 

tussenpositie innemen in het dekzandlandschap.

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

Jong Dekzand. Vanwege hun gevarieerde ligging en goede bewoonbaarheid zijn vooral de hogere 

dekzandruggen en -koppen, maar ook de lagere dekzandwelvingen reeds vanaf het Laat Paleoli-

thicum als woonplaats, begraafplaats en/of akkerland gekozen. Voor landbouwactiviteiten is een 

minimaal areaal geschikte landbouwgrond noodzakelijk dat groter is dan veel kleine dekzandrug-

gen of -koppen.

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

heidevelden en broekgebieden, die in de 19e en 20e eeuw zijn ontgonnen. In bodemkundig opzicht 

Figuur 29. Een voorbeeldprofiel van een plaggendek met onderliggend grondspoor.
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betreft het gebieden die zich kenmerken door de aanwezigheid van met name veldpodzolgron-

den met een relatief hoge grondwaterstand. Binnen zones met dekzandwelvingen moet rekening 

worden gehouden met het lokaal voorkomen van kleine en hogere opduikingen.

Archeologische verwachting

Dekzandwelvingen nemen zowel in landschappelijk als in archeologisch opzicht een middenposi-

tie in. Op de archeologische verwachtingskaart is aan deze gebieden een middelhoge archeologi-

sche toegekend. Het betreft relatief laaggelegen en vochtige gebieden waarin de kans op de aan-

wezigheid van archeologische resten geringer is dan op de hogere gronden. Dit is zeker het geval 

wanneer deze gebieden worden vergeleken met de eenheid van de in archeologisch opzicht veel 

rijkere dekzandkoppen of -ruggen. De eenheid van de dekzandwelvingen omvat in hoofdzaak de 

uitgestrekte, zwakgolvende gebieden die tot in de 19e en 20e eeuw uitgestrekte heidevelden vorm-

den. Daarnaast vormen dekzandwelvingen op veel plaatsen een overgangsgebied tussen hoog-

gelegen dekzandruggen en dekzandvlakten en -laagten. Archeologische resten zijn over het alge-

meen direct onder de bouwvoor (gemiddeld 30 cm -Mv) te verwachten, tenzij er sprake is van een 

plaggendek.

Binnen de eenheid van de dekzandwelvingen is de kans op de aanwezigheid van archeologische 

resten het grootst op de hoogste delen van dekzandwelvingen en langs de randen van hoge dek-

zandruggen. Hier kan bijvoorbeeld sprake zijn van restanten van kleine mesolithische kampemen-

ten. Daarnaast bevindt een groot deel van de van oorsprong middeleeuwse boerderijen in de oude 

buurtschappen zich binnen deze eenheid. In heideontginningslandschappen kan het reliëf van dek-

zandruggen plaatselijk zijn afgevlakt als gevolg van ontginning, egalisatie en afgraving. Wanneer 

gegevens hierover ontbreken, kunnen lokaal vindplaatsen op deze (voormalige) ruggen binnen de 

eenheid van de dekzandwelvingen en -vlakten vallen. Hierdoor lijkt het aantal vindplaatsen binnen 

deze eenheid groter dan het in werkelijkheid is.

Dekzandvlakten en -laagten

De dekzandvlakten en -laagten (code ELvl) komen met name voor in de lagere delen van het land-

schap (figuur 30). Ze worden gekenmerkt door lage grondwatertrappen (III, IV en V) en bodems die 

kenmerkend zijn voor natte omstandigheden zoals beekeerdgronden en vlakvaagronden. Op de 

overgang naar hogere terreinen komen gooreerdgronden voor. In de dekzandvlakten en -laagten 

heeft, vermoedelijk reeds vanaf het Atlanticum, op grote schaal veengroei plaatsgevonden.

Archeologische verwachting

Dekzandvlakten en -laagten zijn de nattere en laaggelegen gebieden die in het verleden onge-

schikt of minder geschikt waren voor bewoning. Aan deze zones is dan ook een lage archeologi-

sche verwachting toegekend.

Een uitzondering hierop vormt een gebied ten noordoosten van het dorp Renswoude. Ter plaatse 

bevindt zich een dekzandvlakte met een groot aantal geïsoleerde dekzandkopjes. In deze zone 

liggen enkele beekdalen. Voor dit gebied met een sterk hoogteverschil op korte afstand is de ver-

wachting verhoogd naar een middelhoge verwachting. Ook aan delen van de beekdalen waar dek-

zandruggen voorkomen direct naast het beekdal is een middelhoge archeologische verwachting 



RAAP-RAPPORT 2117

Gemeenten Renswoude en Woudenberg

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

78

toegekend. In deze (meestal smalle) delen van het beekdal is een verhoogde kans op het aantref-

fen van voordes e.d.

Archeologische resten zijn over het algemeen direct onder de bouwvoor (gemiddeld 30 cm -Mv) te 

verwachten, tenzij er sprake is van een plaggendek. Indien in de laagten een veenpakket aanwe-

zig is, kunnen archeologische resten uit oudere perioden onder het veenpakket (in de top van het 

dekzand) worden verwacht.

Depressies en beekdalen

Binnen de dekzandvlakte zijn zones gekarteerd die onder natte tot zeer natte omstandigheden zijn 

gevormd. Nog lager liggen min of meer geïsoleerde depressies (code ELdp) en beekdalen (code 

ELbk) zoals die van de Lunterse beek (figuur 31). Deze bodems bestaan veelal uit venige of moe-

rige gronden met een grondwatertrap II.

Archeologische verwachting

Ook voor de beekdalen en depressies in het lage dekzandlandschap geldt dat de kans op aanwe-

zigheid van archeologische (bewonings)resten zeer gering wordt geacht.

De afwezigheid van nederzettingsterreinen in de natte zones vormt evenwel geen reden om deze 

gebieden als archeologisch minder interessant(/waardevol) te beschouwen. Het klassieke archeo-

logische verwachtingsmodel voorspelt vooral de aanwezigheid van nederzettingsterreinen en richt 

zich daardoor voornamelijk op de hoger gelegen, drogere gebiedsdelen. De hoger gelegen delen 

lenen zich goed voor (pre)historische bewoning, waardoor de kans op het voorkomen van neder-

Figuur 30. Dekzandvlakte bij Renswoude.
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zettingen en grafvelden daar het grootst is. De lager gelegen, natte zones blijven hierdoor buiten 

beeld. Juist in dergelijke milieus echter, kunnen waardevolle archeologische datasets verzameld 

worden (Gerritsen & Rensink, 2004; Roymans, 2005). Daarbij speelt enerzijds het afwijkende 

vondstspectrum een belangrijke rol, anderzijds gelden de (in potentie) zeer goede conserverings-

omstandigheden van organisch materiaal als bijzonder aspect.

Archeologische resten zijn over het algemeen direct onder de bouwvoor (gemiddeld 30 cm -Mv) te 

verwachten, tenzij er sprake is van een plaggendek. Indien in de laagten een veenpakket aanwe-

zig is, kunnen archeologische resten uit oudere perioden onder het veenpakket (in de top van het 

dekzand) worden verwacht.

In de natte gebieden komen voorden, (veen)bruggen, knuppelpaden en kaden voor. De natte delen 

van het landschap hebben in het verleden ook een onmiskenbare aantrekkingskracht gehad op het 

rituele vlak: de meeste rituele depots en offers kunnen in verband gebracht worden met een water-

voerende omgeving. Daarnaast kunnen in natte zones archeologische vondsten en structuren 

voorkomen die afwijken van de ‘normale’ archeologische resten, zoals:

sporen van (zeer) tijdelijke verblijfplaatsen of kampementen (met name voor specifieke activitei-- 

ten zoals jacht en visvangst);

sporen die in verband gebracht kunnen worden met het verzamelen van voedsel (vis, wild, gevo-- 

gelte en planten) met als archeologische neerslag: eendenkooien, visvijvers en jachtattributen 

(zoals fuiken, strikken, netten, pijlpunten en harpoenen);

stort/afvaldumps;- 

Figuur 31. De Lunterse beek (links) en het Valleikanaal (rechts) ter hoogte van Lambalgen.
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sporen van transport via de beek: boot/kano en aanlegsteiger;- 

agrarische activiteiten: percelering, omheiningen, waterputten en schuilhokken.- 

De natte delen van het landschap (beekdalen en depressies) zijn eigenlijk de enige plaatsen in het 

dekzandlandschap waar de kans op het voorkomen van goed geconserveerd organisch materiaal 

(pollen en/of botanische macroresten) reëel is. In combinatie met (contemporaine) archeologische 

data kunnen deze gegevens bijdragen tot zeer concrete landschapsreconstructies, waardoor een 

extra dimensie kan worden toegevoegd aan het onderzoek naar de genese en bewoning van de 

gemeenten.

6.8 Archeologische verwachting van plaggenbodems en 
stuifduinen

Plaggenbodems (enkeerdgronden)

Op enkele plaatsen zijn door een langdurige toepassing van plaggenbemesting hoge zwarte enk-

eerdgronden ontstaan. Deze oude bouwlanden komen in verschillende landschappen voor (kaart-

bijlage 2), maar worden met name aangetroffen op de hogere dekzandruggen en -koppen in het 

dekzandlandschap van de Gelderse Vallei.

In de archeologie worden plaggenbodems niet alleen vanwege de doorgaans grote rijkdom aan 

archeologische vindplaatsen gewaardeerd, maar tevens vanwege de doorgaans goede conserve-

ring van de archeologische resten onder het plaggendek. Door het relatief dikke opgebrachte plag-

gendek zijn daaronder liggende archeologische resten (veelal) niet aangetast door moderne land-

bouwtechnieken. Een in 1996 uitgevoerd onderzoek naar plaggendekken in de provincie Utrecht 

(Visscher e.a., 1996) heeft dit bevestigd. Ook heeft dit onderzoek aangetoond dat onder een plag-

gendek veelal resten uit meerdere archeologische perioden aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld in de 

vorm van een jachtkampement uit het Mesolithicum in combinatie met een akkerlaag uit de Vroege 

Middeleeuwen.

Archeologische verwachting

Aan zones waarin plaggenbodems aanwezig zijn kan een hoge archeologische verwachting 

worden toegekend voor zowel de periode jager-verzamelaars, de landbouwers en voor de Middel-

eeuwen/Nieuwe tijd. Vindplaatsen kunnen variëren van jachtkampementjes tot grotere nederzet-

tingen. Aangezien locaties waar plaggendekken zich bevinden meestal ideale locaties waren in 

het landschap, is de kans groot dat als er archeologische resten aanwezig zijn, deze betrekking 

hebben op meerdere perioden.

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

onderliggende bodem. Bovendien zijn archeologische resten veelal goed geconserveerd doordat 

het plaggendek als het ware als een beschermende deken eventuele archeologische resten afdekt.

Stuifduinen

Door ontbossing, overbeweiding, het overmatig steken van plaggen en het afbranden van heide 

worden met name delen van het daluitspoelingswaaierlandschap en delen van de stuwwalland-

schap gekenmerkt door verschillende stuifduincomplexen. Stuifzandgebieden kunnen dan ook 
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beschouwd worden als een verwijzing naar menselijke activiteiten in het verleden (Koster, 1978). 

In de recente tijd is veelal getracht om stuifzandgebieden te herbebossen.

Het stuifzandgebied kenmerkt zich door een grillig reliëf met hoge en lage landduinen waarin nau-

welijks bodemvorming heeft plaatsgevonden. Dergelijke gebieden worden in bodemkundig opzicht 

gekenmerkt door duinvaaggronden, met dit verschil dat zich onder het stuifzand een intacte en 

goed geconserveerde paleobodem met archeologische resten kan bevinden. Op de archeologi-

sche beleidsadvieskaart worden de stuifzandcomplexen dan ook beschouwd als een afdekkende 

en conserverende laag. Als gevolg hiervan zijn de daaronder liggende archeologische resten 

(veelal) niet aangetast door moderne bosbouw- en landbouwtechnieken, waardoor rekening 

gehouden moet worden met aanwezigheid van onderliggende archeologisch interessante lagen. 

Zo zouden in het stuifzandgebied ten westen van Woudenberg overstoven akkerlagen of bewo-

ningsniveaus (zoals bijvoorbeeld bij Kootwijk of Lunteren aangetroffen) aanwezig kunnen zijn.

Daarnaast kan ook het stuifzandreliëf een relatie vertonen met menselijke activiteiten. Onder 

andere markebossen waren van invloed op de vorming van zeer hoge stuifzandruggen (randwal-

len) waar het stuivende zand werd vastgehouden in de vegetatie (Koster, 1978).

Archeologische verwachting

In gebieden die gekenmerkt worden door geïsoleerde stuifzandduintjes en stuifzandforten is 

door verstuiving van hogere (onbegroeide) delen en opvulling van de lagere (begroeide) delen 

een omkering van het oorspronkelijke reliëf opgetreden. Daardoor zijn zogenaamde stuifzandfor-

ten ontstaan (Koster, 1978). In gebieden die gekenmerkt worden door uitgestoven laagten moet 

worden aangenomen dat het oorspronkelijke bodemprofiel over een groot oppervlak verdwenen is. 

De uitgestoven delen worden in bodemkundig opzicht gekenmerkt door grofzandige en grindrijke 

vlakvaaggronden. Hier zijn zanden verstoven tot op het grofzandige en grindrijke materiaal van de 

stuwwallen en uitspoelingswaaiers. In tegenstelling tot de duinvaaggronden zijn in deze gebieden 

geen afgedekte, en archeologisch gezien, interessante paleobodems te verwachten.

Zones met uitgestoven en opgevulde delen kunnen zich op een dergelijk korte afstand sterk afwis-

selen dat deze niet in kaart te brengen zijn. Voor het gehele stuifzandgebied moet dan ook reke-

ning worden gehouden met een onbekende archeologische verwachting. Bovendien kunnen 

archeologische resten zich net onder het oppervlak bevinden, maar eventueel ook op (een) dieper 

gelegen niveau(s) in het stuifzand alsmede in de top van de onderliggende afzettingen aanwezig 

zijn.

6.9 Archeologische verwachting van overige onderscheidingen

Verstoringen

Behalve de archeolandschappelijke eenheid is ook de gaafheid (mate van intactheid) van de 

bodem van belang voor de archeologische verwachtingswaarde. In een gebied met een hoge 

archeologische verwachting kan de aanwezigheid van goed geconserveerde archeologische 

resten immers gering zijn als gevolg van bodemverstoringen.
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Gegevens over bodemverstoringen zijn verkregen aan de hand van bodem- en geomorfologische 

kaarten (schaal 1:50.000) en het AHN. Op verschillende kaarten staan afgegraven, geëgaliseerde, 

opgeworpen en vergraven zones aangegeven. Ontgrondingsgegevens van de gemeente/provincie 

bleken niet voorhanden en de gemeenten hebben dergelijke informatie, na verzoek, niet aangele-

verd.

Enkele zones met bodemverstoringen zijn de tracés van de rijksweg A12, de spoorlijn Utrecht-Arn-

hem en de voormalige spoorlijn Amersfoort-Veenendaal.

De verstoringen zijn als aparte laag toegevoegd aan de beleidsadvieskaart. De zeggingskracht 

van de verstoringsgegevens is evenwel nogal beperkt. Enerzijds speelt mee dat niet bekend is of 

de verstoringen voldoende nauwkeurig zijn omdat de schaal van de verstoringsgegevens erg grof 

is (1:50.000 of 1:25.000). Anderzijds is niet bekend wat het effect van de bodemverstoring is op de 

mogelijk aanwezige archeologische resten, omdat geen goed inzicht is in de diepte van de versto-

ringen in relatie tot de diepte van het potentieel archeologisch niveau.

Om deze redenen zijn aan de verstoringsgegevens geen ‘harde’ beleidsconsequenties gekoppeld, 

maar dient de verstoringslaag als aanvullende informatie bij het bepalen van de noodzaak en vorm 

van eventueel archeologisch vervolgonderzoek. Een uitzondering hierop vormt het Henschoter-

meer. Dit meer is ontstaan door zandwinning. Hier is dan ook met zekerheid vastgesteld dat geen 

archeologische resten meer te verwachten zijn.

Reeds vrijgegeven, archeologisch onderzochte gebieden

Afgelopen jaren heeft op diverse plaatsen in de gemeenten archeologisch onderzoek plaatsge-

vonden. Van een aantal onderzoeken leidden de resultaten tot de conclusie dat er geen nader 

archeologisch onderzoek nodig was omdat er geen aanwijzingen bleken voor de aanwezigheid van 

archeologische resten. De terreinen waar dergelijke conclusies voor golden, zijn door de bevoegde 

overheid archeologisch vrijgegeven. Op de beleidsadvieskaart (kaartbijlage 5) worden de gebie-

den waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgehad én waar geen vervolgonderzoek nodig 

bleek als aparte categorie weergegeven. In deze gebieden is geen archeologisch onderzoek meer 

noodzakelijk.

6.10 Een vergelijking met archeologische verwachtingskaarten 
van omliggende gemeenten

Een landschap houdt niet op bij een gemeentegrens, evenmin als archeologische resten. Bij de 

vervaardiging van een goed onderbouwde gemeentelijke archeologische verwachtingskaart zou in 

theorie de kaart moeten aansluiten op de kaarten van omliggende gemeenten. In de praktijk zullen 

altijd verschillen aanwezig zijn. Enerzijds als gevolg van interpretatieverschillen en de beschik-

baarheid dan wel het ontbreken van bepaalde gedetailleerde (bodem-, geologische) kaarten voor 

een bepaalde gemeente. Grote afwijkingen zijn echter niet wenselijk zijn en zouden kunnen duiden 

op onvolkomenheden.

In dit kader is de onderliggende verwachtingskaart van Renswoude en Woudenberg vergeleken 

met de bestaande verwachtingskaarten van omliggende gemeenten (zie § 2.2). De verwachtings-

kaart van Renswoude en Woudenberg komt in grote lijnen overeen met die van de buurgemeen-

ten. Een opvallend verschil betreft een zone in de noordoosthoek van de gemeente Renswoude. 
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Aan deze zone is een middelhoge verwachting toegekend, terwijl in de naastgelegen gemeente 

Ede een lage verwachting geldt. Hier is voor de gemeente Renswoude bewust gekozen voor een 

hogere verwachting, gezien het feit dat in deze zone op korte afstand grote hoogteverschillen aan-

wezig zijn (dekzandruggen in de nabijheid van beekdalen). Andere verschillen zijn dat op de ver-

wachtingskaarten van de buurgemeenten Ede en Scherpenzeel de Grebbelinie niet is weergege-

ven, evenals locaties van historische wegen, ontginningsassen en boerderijlocaties.
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Figuur 32. Verwachtingskaart voor jager-verzamelaars, periode: Laat Paleolithicum-Neolithicum (NB de kaart is 

verkleind weergegeven).



RAAP-RAPPORT 2117

Gemeenten Renswoude en Woudenberg

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

85

7 Naar een beleidsmatige vertaling van 

de archeologische verwachtingskaart

7.1 Een gestapelde verwachtingskaart

Archeologische verwachtingen

Door een combinatie van geomorfologische kaarten, bodemkaarten en AHN-gegevens is voor de 

gemeenten Renswoude en Woudenberg een morfogenetische kaart vervaardigd (kaartbijlage 2). 

Aan de verschillende archeolandschappelijke eenheden is voor twee archeologische hoofdperio-

den (jager-verzamelaars en prehistorische landbouwers) een archeologische verwachting toege-

kend: hoog, middelhoog, laag, of onbekend (figuur 32-34). De verschillende verwachtingszones 

hebben verschillende implicaties:

in zones met cultuurhistorische elementen is een hoge dichtheid aan archeologische resten uit - 

de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd te verwachten.

in zones met een - hoge archeologische verwachting wordt de hoogste dichtheid aan archeologi-

sche vindplaatsen (m.n. nederzettingsterreinen) verwacht;

in zones met een - middelhoge archeologische verwachting worden archeologische vindplaat-

sen verwacht, maar in een lagere dichtheid dan in de zones met een hoge archeologische 

verwachting;

in zones met een - lage archeologische verwachting wordt de kans op het voorkomen van archeo-

logische vindplaatsen klein geacht. Wel dient opgemerkt te worden dat de aanwezigheid van 

archeologische resten niet kan worden uitgesloten (de reeds bekende vindplaatsen in deze een-

heden bewijzen dit);

in zones met een - onbekende archeologische verwachting zijn te weinig gegevens voorhanden 

om tot een betrouwbare archeologische verwachting te komen.

Verder zijn de verschillende vindplaatsen en AMK-terreinen onderscheiden. Deze vormen een 

andere categorie dan de archeologische verwachtingszones: archeologische resten zijn immers 

daadwerkelijk aangetoond.

De periodespecifieke verwachtingskaarten (figuur 32-34) zijn gecombineerd tot één geïntegreerd 

verwachtingsbeeld, een gestapelde verwachtingskaart (kaartbijlage 4). Bij een dergelijke gesta-

pelde verwachtingskaart wordt van de aanname uitgegaan dat wanneer op één punt in de tijd een 

willekeurige locatie voor een van de archeologische hoofdperioden een hoge archeologische ver-

wachting heeft, de samengestelde archeologische verwachting hoog is. Er wordt niet uitgegaan 

van een gemiddelde van de archeologische verwachtingen voor de verschillende perioden/land-

schappen. De samengestelde kaart geeft dus in feite de totale archeologische verwachting weer.

De stapelkaart met de archeologische waarden vormt op zijn beurt de basis voor de archeologi-

sche beleidsadvieskaart (kaartbijlage 5). Vanuit het gezichtspunt van het gemeentelijk beleid is 
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Figuur 33. Verwachtingskaart voor landbouwers, periode: Neolithicum-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen 

(NB de kaart is verkleind weergegeven).
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Figuur 34. Verwachtingskaart voor Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd.
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een stapelkaart veel praktischer dan afzonderlijke kaarten omdat een dergelijke kaart eenduidig 

vertaald kan worden naar een AMZ-advies ten behoeve van het bestemmingsplan. Voor het achter-

halen van de oorsprong van een bepaalde verwachtingswaarde, en daarmee ook de implicaties of 

mogelijkheden voor het te volgen beleid, dienen de achterliggende landschappelijke en periode-

specifieke kaarten geraadpleegd te worden.

7.2 Een afwegingskader in de ruimtelijke ordening

Beleidsadviezen

Het doel van de archeologische beleidsadvieskaart (kaartbijlage 5) is niet meer en minder dan een 

beslissingskader te bieden bij de verlening van bouw-, sloop- en aanlegvergunningen. Daartoe 

dienen de archeologische verwachtingszones opgenomen te worden in de verschillende bestem-

mingsplannen die beide gemeenten al hebben of nog gaan opstellen.

Op de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart zijn de onderbouwde archeologische ver-

wachtingseenheden ‘vertaald’ naar Archeologisch Waardevolle Verwachtingsgebieden (AWV’s) 

die als zodanig in het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. De archeologische vindplaat-

sen hebben de term Archeologisch Waardevolle Gebieden (AWG’s). In figuur 35 staat weergege-

ven welke categorieën hierin onderscheiden worden en welke voorschriften in het bestemmings-

plan derhalve van toepassing (kunnen) zijn. Figuur 36 geeft weer welke beslisboom hierbij door de 

gemeente gehanteerd kan worden.

Nu zegt een aanduiding ‘archeologisch waardevol verwachtingsgebied’ op de bestemmings-

plankaart nog niet wat dan de te volgen stappen in het kader van de AMZ zijn. Impliceert dit onder-

zoek, en zo ja, wat voor soort onderzoek? Of kan de vergunning zonder verdere voorwaarden ver-

leend worden? De voorschriften die de gemeente derhalve aan de verschillende eenheden op de 

nu geproduceerde kaart koppelt, zijn daarin cruciaal. Dit schept duidelijkheid naar het ambtelijk 

apparaat, de burger en/of initiatiefnemer. ‘Archeologisch waardevol gebied’ impliceert dan bijvoor-

beeld ‘u dient bij ingrepen dieper dan 30 cm -Mv en groter dan 100 m² een archeologisch vooron-

derzoek uit te laten voeren’.

Het beleidsadvies voor de verschillende archeologische verwachtingszones is in overleg met de 

gemeenten Renswoude en Woudenberg, de archeologisch adviseur van Milieudienst Zuid-Oost 

Utrecht en de provinciaal archeoloog (dhr. R. Kok) opgesteld. Uitgangspunt bij het formuleren van 

de beleidsadviezen was een pragmatische insteek, waarbij de gekozen is voor de formule dat hoe 

lager de archeologische verwachting, des te hoger de vrijstellingsgrens voor archeologisch onder-

zoek.

Hieruit voortgekomen zijn twee soorten beleidsadviezen gedefinieerd: ‘archeologisch onderzoek 

noodzakelijk’ en ‘geen archeologisch onderzoek’ (figuur 36). Dit betekent dat alle plan- en vergun-

ningsaanvragen waarvoor, conform de beleidsadvieskaart, archeologisch onderzoek noodzakelijk 

is, via de gemeente zullen gaan. Pas dan zal exact worden bekeken in welke vorm het onderzoek 

plaats dient te vinden. Ook kan het betekenen dat bij nader inzien, op inhoudelijke gronden, toch 

geen onderzoek nodig is.
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Archeologie in het bestemmingsplan

In het algemeen wordt aanbevolen archeologie in gemeentelijke (ruimtelijke) plannen op te nemen 

en daarbij aan te sluiten op het beleid van de hogere overheden. Op deze wijze kan er tevens voor 

gezorgd worden dat archeologie tijdig in ruimtelijke besluitvormingsprocessen wordt betrokken 

en dat het veroorzakersprincipe gehanteerd wordt om de kosten voor noodzakelijk archeologisch 

onderzoek te financieren (bijlage 4).

3
3

3
3

3
3

3
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VERWACHTINGSKAART

Figuur 35. Vertaling van archeolandschappelijke verwachtingszones naar beleidsmatige eenheden.
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Figuur 36. Beslisschema voor afweging van archeologisch onderzoek in de ruimtelijke ordening.
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Om een weloverwogen omgang met het archeologisch erfgoed conform het Verdrag van Val-

letta (Malta 1992) te realiseren, kan in het algemeen worden aanbevolen dit als beleidslijn vast 

te leggen in gemeentelijke ruimtelijke plannen. In dezelfde plannen kan worden aangegeven op 

welke wijze de gemeente denkt het archeologisch erfgoed in ruimtelijke plan- en besluitvormings-

processen te betrekken (bijlage 4) en hoe de gemeente de financiering van de kosten voor nood-

zakelijk archeologisch onderzoek wil regelen.

In het bestemmingsplan kan het archeologisch erfgoed planologisch worden beschermd (bijlage 

4). De voorschriften op de archeologische beleidsadvieskaart (kaartbijlage 5) kunnen hierbij als 

basis dienen. Op deze kaart zijn ook de AMK-terreinen verwerkt, die de gemeente in haar ruimtelijk 

beleid en besluitvormingsprocessen moet betrekken om een goede aansluiting te verkrijgen op het 

beleid van de hogere overheden. Waardevolle archeologische terreinen (zoals de AMK-terreinen) 

kunnen, aansluitend op het rijks- en streekplanbeleid, planologisch beschermd worden door middel 

van een passende bestemming en een aanlegvergunning om te voorkomen dat bodemingrepen 

plaatsvinden die een bedreiging zijn voor archeologische waarden. Voor gebieden met een arche-

ologische verwachting kan er door middel van bestemming, een aanlegvergunning en het stellen 

van nadere eisen tevens voor gezorgd worden dat tijdig archeologisch onderzoek plaatsvindt in het 

geval dat planvorming gepaard gaat met bodemingrepen.

Bij voorkeur dient tevens de archeologische informatie van de archeologische beleidsadvieskaart 

geïntegreerd te worden in de plankaart van het bestemmingsplan. Die integratie geldt niet alleen 

voor archeologische rijksmonumenten en andere AMK-terreinen, maar ook voor de verschillende 

archeologische verwachtingen. Aldus kan het bestemmingsplan in plaats van de archeologische 

beleidsadvieskaart gebruikt worden om weloverwogen om te gaan met archeologie.

Voor de financiering van archeologisch onderzoek wordt aanbevolen om conform het Verdrag van 

Valletta het veroorzakersprincipe te hanteren en hiervoor de beschikbare instrumenten in te zetten 

(bijv. exploitatieopzetten en plankosten bestemmingsplannen). Hiermee wordt tevens aangesloten 

op de herziene Monumentenwet 1988 (Wamz).

Voor de beleidsuitvoering kan het zogenaamde besluitvormingstraject, dat onderdeel is van de 

normen voor de archeologische beroepsgroep, als richtlijn worden gebruikt (bijlage 4). Het besluit-

vormingstraject zoals beschreven in bijlage 4 is opgenomen in de KNA.

Het besluitvormingstraject is gekoppeld aan een archeologisch onderzoekstraject (figuur 36). Voor 

elke stand van kennis (vindplaats met of zonder status, bepaalde archeologische verwachting) valt 

af te lezen welke vorm van onderzoek vereist is bij een bodemingreep. Tevens is te zien op welk 

moment in de besluitvorming dat onderzoek dient plaats te vinden. In principe kan de gemeente 

er aan de hand van het besluitvormingstraject voor zorgen dat noodzakelijk archeologisch (voor)

onderzoek tijdig wordt uitgevoerd en dat de besluitvorming ook voor archeologie op gepaste wijze 

plaatsvindt. Hierbij moet wel benadrukt worden dat besluitname over archeologische waarden te 

allen tijde geschiedt door de daartoe bevoegde overheid (zie § 2.1-2.2).
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Het besluitvormingstraject is gebruikt als richtlijn voor de stappen die op de archeologische 

beleidsadvieskaart voor de gemeenten Renswoude en Woudenberg (kaartbijlage 5) staan aange-

geven in de kolom beleidsadvies en worden in navolgende paragraaf kort toegelicht.

7.3 Gemeentelijke vrijstelling archeologietoets

Vrijstellingsgrenzen voor gebieden met vastgestelde archeologische waarden

AWG-1: Archeologische rijksmonumenten

Voor de rijksmonumenten geldt dat er geen (bodem)ingrepen zonder vergunning ex. art. 11 Monu-

mentenwet 1988 zijn toegestaan.

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

Uitgangspunt voor de AMK-terreinen (exclusief de wettelijk beschermde rijksmonumenten) is 

behoud in situ. Hierbij geldt een vrijstellingsgrens van 0 m². Voor de omliggende attentiezone geldt 

een vrijstellingsgrens van 100 m².

AWG-3: De cultuurhistorische elementen met archeologische verwachting

Uitgangspunt voor de cultuurhistorische elementen is een vrijstellingsgrens van 100 m².

Vrijstellingsgrenzen voor archeologische verwachtingsgebieden

AWV-1: Gebieden met een hoge archeologische verwachting

In gebieden met een hoge archeologische verwachting is de kans op het aantreffen van archeolo-

gische resten relatief groot.

Als ondergrens voor archeologisch onderzoek geldt een oppervlakte van 100 m².

AWV-2: Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting

De kans op het aantreffen van archeologische resten in gebieden met een middelhoge archeo-

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

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

onderzoek.

AWV-3: Gebieden met een lage archeologische verwachting

In gebieden met een lage archeologische verwachting geldt dat behoud in huidige staat niet vereist 

is. Als ondergrens voor archeologisch onderzoek geldt een oppervlakte van 10.000 m²

AWV-4: Gebieden met een onbekende verwachting

In gebieden met een onbekende archeologische verwachting kan de archeologische verwachting 

op perceelsniveau verschillen. Als ondergrens voor archeologisch onderzoek geldt een opper-

vlakte van 500 m²
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AWV-5: Reeds onderzochte en vrijgegeven gebieden

Op de locaties die reeds archeologisch onderzocht zijn, en op basis van het onderzoek arche-

ologisch zijn vrijgegeven door het bevoegd gezag, is geen nader archeologisch onderzoek 

noodzakelijk.

AWV-6: Gebieden met een verstoring tot onder het archeologische niveau

Op locaties met diepe bodemverstoringen is (op basis van deze bureaustudie) reeds vastge-

steld dat archeologische waarden afwezig zijn. Deze gebieden zijn vrijgesteld van archeologisch 

onderzoek.
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Verklarende woordenlijst

antropogeen

Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/ veroorzaakt).

artefact

Alle door de mens gemaakte of gebruikte voorwerpen

buitenplaats

Complex van onroerende goederen met een woonfunctie en een recreatieve functie. Een 

buiten plaats omvat een huis met een tuin en/of park.

dekzand

Fijnzandige afzettingen die tijdens een ijstijd voornamelijk door windwerking ontstaan zijn.

geomorfologie

Verklarende beschrijving van de vormen van de aardoppervlakte in verband met de wijze van 

hun ontstaan.

domaniaal systeem

in de Vroege Middeleeuwen ontstane exploitatiemethode van landgoederen. Een landgoed of 

domein werd georganiseerd rond een centrale exploitatiehof, curtis of vroonhof genoemd. Hier-

omheen lagen boerderijtjes (zogenaamde mansus) van horige boeren. Het domein was ver-

deeld in het terra indominicata, dat door de heer zelf werd geëxploiteerd, en het terra mansio-

nara, dat was uitgegeven aan de horige boeren.

eng

Aaneengesloten oud bouwlandgebied dat in gebruik is bij verschillende boeren. De kavelschei-

dingen bestaan uit meestal nauwelijks zichtbare greppels, grasstroken of grensstenen.

eolisch

Door de wind gevormd, afgezet.

enkeerdgrond

Dikke eerdgrond (= laag met donkere, min of meer rulle grond, met organische en anorganische 

bestanddelen) ontwikkeld op zandgrond onder invloed van de mens; worden ook wel essen 

genoemd.

fl uvioperiglaciaal

Door stromend water onder periglaciale omstandigheden afgezet.

fl uviatiel

Door rivieren gevormd, afgezet.

foreest

Domaniaal gebied waarvoor in de Middeleeuwen bepaalde rechten golden, met name het jacht-

recht. Waarschijnlijk bestonden deze gebieden uit bossen, open terreinen en mogelijk enig cul-

tuurland. Foreesten waren in de Vroege Middeleeuwen tevens rechtsgebieden.

geologie

Aardkunde, leer van de bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis van de aard¬korst en van de 

processen die zich erin afspelen.

gerecht

Hier: rechtsmacht en gebied waarbinnen de rechtsmacht aan een gerechtsheer toekomt.
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hoeve

Middeleeuwse agrarische bedrijfseenheid bestaande uit een zekere hoeveelheid grond met 

boerderij.

hof (curtis)

In de Vroege Middeleeuwen centrale boerderij van waaruit de landerijen die tot een domein 

behoorden werden bewerkt en beheerd (ook wel curtis, vroonhof of domeinhof genoemd). 

Omstreeks de 11e eeuw had de term geen betrekking meer op een exploitatiecentrum, maar 

was een hof een administratief centrum waar de opbrengsten van de domeinen werden 

ingezameld.

Hollandveen

In het Holoceen gevormd veen in laag Nederland (circa 5000-3000 jaar voor Chr.).

Holoceen

Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 8800 jaar voor Chr. tot heden).

in situ

Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, wegge-

gooid of verloren.

kamp

Agrarische ontginning, behorend bij een individueel boerenbedrijf. Kampontginningen worden 

meestal begrensd door heggen of houtwallen.

landgoed

Complex van onroerende goederen met zowel woon- en recreatiefuncties als agrarische pro-

ductiefuncties, zoals land- en bosbouw. Een landgoed omvat dus niet alleen een huis met een 

tuin en/of park, maar ook boerderijen, bossen en landbouwgronden.

markegenootschap

Publiekrechtelijke organisatie van personen die gezamenlijk rechten bezaten voor het gebruik 

van ongecultiveerde gronden in het dorpsgebied (meent). De rechten van de belanghebbende 

personen waren afhankelijk van het deel van de hoeven dat eenieder bezat (het waardeel).

meent

grond in gemeenschappelijk gebruik van een dorpsgemeenschap.

meier

beheerder van een landgoed of domein met rechterlijke bevoegdheid.

microliet

een in het Mesolithicum vervaardigd vuursteenartefact van kleine afmetingen.

ministerialiteit

Uit middeleeuwse feodale verhoudingen voortgekomen dienst- of leenadel.

mobilia

Alle voorwerpen die door de mens zijn gebruikt of vervaardigd, en die in principe verplaatst 

kunnen worden; roerende goederen.

moderpodzolen

Bodem met een duidelijke ‘podzol-B-horizont, waarin beneden 20 cm diepte geen ophoping 

van ingespoelde organische stof voorkomt; de humus wordt in niet-amorfe vorm aangetroffen 

en wel grotendeels als moder’; deze horizont bevat steeds duidelijk ijzer, dat als huidjes om de 

zandkorrels voorkomt of samen met fijne minerale delen tussen de zandkorrels ligt.
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moerige gronden

Restveenlaag op zeeklei.

paleolandschap

Afgedekt landschap (het landschap/oppervlak waarop in het verleden werd gewoond/gewerkt 

en dat nu is afgedekt met sedimenten, stuifzand en/of een esdek).

periglaciaal

Heeft betrekking op de stroken rondom het door landijs bedekte gebied, op het daarop heer-

sende klimaat en op kenmerkende verschijnselen in dit gebied.

Pleistoceen

Geologisch tijdperk dat circa 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze periode waren er 

sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende IJstijden). Na de 

laatste IJstijd begint het Holoceen (circa 8800 voor Chr.).

potstal

Uitgediepte veestal.

Preboreaal

Geologische periode (onderafdeling van het Holoceen), circa 10.000 en 9000 jaar geleden, die 

wordt gekenmerkt door een gematigd klimaat en een landschap dat in toenemende mate bebost 

raakte met berken en dennen.

Prehistorie

Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven.

Saalien

Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs tot in Nederland doordrong (vorming stuwwallen), circa 

250.000-130.000 jaar geleden.

Steentijd

Archeologische periode die zich kenmerkt door het gebruik van stenen werktuigen.

Subatlanticum

Geologische periode van circa 2500 BP tot heden.

Subboreaal

Geologisch tijdvak van circa 5000 tot 2700 jaar geleden

tienden

Tiende deel van de opbrengst van de oogst of van pasgeboren vee, dat aan een kerkelijke 

rechthebbende moest worden afgestaan. Later veelal veranderd in een geldbedrag dat betaald 

moest worden aan een wereldlijke rechthebbende.

tijns

Vorm van (erf)pacht, vergoeding door boeren te betalen aan de grondheer voor het gebruik van 

de grond.

uithof

Kloosterboerderij van waaruit de landerijen die aan een kloosterorde toebehoorden werden 

bewerkt en beheerd.

villa

Groot landbouwbedrijf dat bestond uit akkers en weilanden.

voorde

Doorwaadbare plaats in een beek.
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waarschapsrecht

Het waarschapsrecht hield in dat de ‘gewaarde’ hoeven recht hadden op het gebruik van de 

meent, zoals het weiden van vee. Als de meent werd verdeeld viel aan iedere gewaarde hoeve 

een gelijk deel toe.

Weichselien

Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), circa 120.000-

10.000 jaar geleden.
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Overzicht van figuren, tabellen en (losse 

kaart)bijlagen

Figuur 1. De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) voor de gemeenten Rens-

woude en Woudenberg met AMK-terreinen en ARCHIS-vindplaatsen.

Figuur 2. De gemeenten Renswoude en Woudenberg op de CHS: tijdlaag tot 1000 na Chr. (voor 

de legenda zie figuur 6). Bron: Provincie Utrecht, 2007.

Figuur 3. De gemeenten Renswoude en Woudenberg op de CHS: tijdlaag 1000 tot 1600 na Chr. 

(voor de legenda zie figuur 6). Bron: Provincie Utrecht, 2007.

Figuur 4. De gemeenten Renswoude en Woudenberg op de CHS: tijdlaag 1600 tot 1800 na Chr. 

(voor de legenda zie figuur 6). Bron: Provincie Utrecht, 2007.

Figuur 5. De gemeenten Renswoude en Woudenberg op de CHS: tijdlaag 1800 tot 1900 na Chr. 

(voor de legenda zie figuur 6). Bron: Provincie Utrecht, 2007.

Figuur 6. De gemeenten Renswoude en Woudenberg op de CHS: tijdlaag 1900 tot 2000 na Chr. 

Bron: Provincie Utrecht, 2007.

Figuur 7. Ligging van de gemeenten Renswoude en Woudenberg (rode lijn); inzet: ligging in 

Nederland (ster).

Figuur 8. Bodemeenheden gerangschikt naar natuurlijke bodemvruchtbaarheid en vochttoestand 

voor het Drents Plateau; in kleur de natuurlijke vegetatie in het Neolithicum (uit: Spek, 

2004).

Figuur 9. Vereenvoudigde bodemkaart van de gemeenten Renswoude en Woudenberg (oorspron-

kelijke schaal 1:50.000; naar Stiboka, 1966).

Figuur 10. Vereenvoudigde geomorfologische kaart van de gemeenten Renswoude en Woudenberg 

(oorspronkelijke schaal 1:50.000; naar Stiboka/RGD, 1982).

Figuur 11. Actueel Hoogtebestand Nederland voor de gemeenten Renswoude en Woudenberg met 

archeologische vindplaatsen.

Figuur 12. Globale morfogenetische kaart met hoofdlandschappen.

Figuur 13. De Emminkhuizerberg.

Figuur 14. Vorming van het Veluwe Massief en de Utrechtse Heuvelrug door verschillende stu-

wingsfasen in het Saalien (uit: Berendsen & Stouthamer, 2001).

Figuur 15. Impressie van een kampement van jager-verzamelaars uit het Mesolithicum (bron:Louwe 

Kooijmans e.a., 2005).

Figuur 16. Gereconstrueerde woonstalboerderij in het prehistorisch dorp Eindhoven.

Figuur 17. Een grafheuvel ten zuidwesten van Quatre Bras.

Figuur 18. Een profiel van een overstoven akkerlaag (bron: De Klapperman, december 2006).

Figuur 19. Ontginningsgeschiedenis van de gemeenten Renswoude en Woudenberg.

Figuur 20. De Ekris ten noorden van Woudenberg: Een historisch bewoningslint.

Figuur 21. Het kasteel Renswoude.

Figuur 22. Het nog bestaande toegangshek van de voormalige ridderhofstad Groenewoude.

Figuur 23. De Schans te Woudenberg.

Figuur 24. De Linie van Juffrouwwijk.
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Figuur 25. De Pyramide van Austerlitz.

Figuur 26. Groei van de dorpen Renswoude en Woudenberg afgelopen twee eeuwen.

Figuur 27. Het historisch centrum van Woudenberg met de status van archeologische waarde.

Figuur 28. Een kazemat ten zuiden van Renswoude.

Figuur 29. Een voorbeeldprofiel van een plaggendek met onderliggend grondspoor.

Figuur 30. Dekzandvlakte bij Renswoude.

Figuur 31. De Lunterse beek (links) en het Valleikanaal (rechts) ter hoogte van Lambalgen.

Figuur 32. Verwachtingskaart voor jager-verzamelaars, periode: Laat Paleolithicum-Neolithicum 

(NB de kaart is verkleind weergegeven).

Figuur 33. Verwachtingskaart voor landbouwers, periode: Neolithicum-Romeinse tijd/Vroege Mid-

deleeuwen (NB de kaart is verkleind weergegeven).

Figuur 34. Verwachtingskaart voor Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd.

Figuur 35. Vertaling van archeolandschappelijke verwachtingszones naar beleidsmatige eenheden.

Figuur 36. Beslisschema voor afweging van archeologisch onderzoek in de ruimtelijke ordening.
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Bijlage 1 Catalogus van archeologische 

vindplaatsen

RD-coörd. (X/Y):                    /152980

overige codes:

toponiem: BERGZICHT

plaats: Maarn

verwerving: niet archeologisch: onbepaald

toelichting: betreft enkele vuurstenen werktuigen en fragmenten Wikkeldraad-aardewerk

omvang grafheuvel: diameter  16 m,  hoogte 80 cm

datering van de grafheuvel is globaal, gebaseerd op algemeen beeld grafheuvels

literatuur:

456000

datum: 1967

ARCHIS-waarnemingsnummer: 1009, 1024

AMK-nr: 2857

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 1

gemeente: Woudenberg

datering: Neolithicum Laat - IJzertijd

complex: Grafheuvel, onbepaald

datering: Bronstijd Vroeg - Bronstijd Vroeg

complex: Nederzetting, onbepaald

RD-coörd. (X/Y):                    /160930

overige codes:

toponiem: GROOT KOLFSCHOTERDIJK

plaats: Woudenberg

verwerving: niet archeologisch: onbepaald

toelichting:

literatuur:

457210

datum: 10-1982

ARCHIS-waarnemingsnummer: 18837

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 2

gemeente: Woudenberg

datering: Neolithicum Midden - Neolithicum Laat

complex: Onbekend
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RD-coörd. (X/Y):                    /156500

overige codes:

toponiem:

plaats: Onbekend

verwerving: onbekend

toelichting: fragment maalsteen; ligger/loper

literatuur:

454950

datum: 9999

ARCHIS-waarnemingsnummer: 26267

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 3

gemeente: Woudenberg

datering: Neolithicum - Middeleeuwen Laat B

complex: Nederzetting, onbepaald

RD-coörd. (X/Y):                    /153150

overige codes:

toponiem:

plaats: Onbekend

verwerving: onbekend

toelichting: oppervlaktevondsten:

aardewerkscherven uit de Late Brons-/vroege Ijzertijd vermoedelijk van 

Harpstedter urn(en), oppervlak besmeten/ruwwandig

enkele scherven uit Middeleeuwen

literatuur:

455700

datum: 1963

ARCHIS-waarnemingsnummer: 26299

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 4

gemeente: Woudenberg

datering: Bronstijd Laat - IJzertijd Vroeg

complex: Nederzetting, onbepaald

datering: Middeleeuwen - Middeleeuwen

complex: Onbekend

RD-coörd. (X/Y):                    /152950

overige codes:

toponiem:

plaats: Onbekend

verwerving: onbekend

toelichting: oude woongrond met hoog fosforgehalte

literatuur:

454800

datum: 1959

ARCHIS-waarnemingsnummer: 26301

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 5

gemeente: Woudenberg

datering: Neolithicum Laat - Nieuwe Tijd

complex: Nederzetting, onbepaald
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RD-coörd. (X/Y):                    /151900

overige codes:

toponiem:

plaats: Woudenberg

verwerving: onbekend

toelichting: wigge/bijl van zandsteen/kwartsiet

literatuur:

455800

datum: 9999

ARCHIS-waarnemingsnummer: 26314

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 6

gemeente: Woudenberg

datering: Neolithicum Vroeg - IJzertijd Midden

complex: Onbekend

RD-coörd. (X/Y):                    /153040

overige codes:

toponiem: QUATRE-BRAS; ZEISTERWEG

plaats: Woudenberg

verwerving: archeologisch: (veld)kartering

toelichting: onderdeel van complex met meerdere grafheuvels 

omvang grafheuvel: diameter ca. 24 m, hoogte ca. 1,5 m

mogelijk meerperioden heuvel

literatuur:

454920

datum: 30-09-1966

ARCHIS-waarnemingsnummer: 26666

AMK-nr: 2867

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 7

gemeente: Woudenberg

datering: Neolithicum Laat A - IJzertijd

complex: Grafheuvel, onbepaald

RD-coörd. (X/Y):                    /153080

overige codes:

toponiem: QUATRE-BRAS; ZEISTERWEG

plaats: Woudenberg

verwerving: archeologisch: (veld)kartering

toelichting: onderdeel van complex met meerdere grafheuvels 

omvang grafheuvel: diameter ca. 6 m, hoogte ca. 0,45 m

literatuur:

454970

datum: 30-09-1966

ARCHIS-waarnemingsnummer: 26668

AMK-nr: 2883

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 8

gemeente: Woudenberg

datering: Neolithicum Laat A - IJzertijd

complex: Grafheuvel, onbepaald
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RD-coörd. (X/Y):                    /158620

overige codes:

toponiem: RUMELAARSEWEG; RUMELAER

plaats: Woudenberg

verwerving: archeologisch: booronderzoek

toelichting: stenen boerderij; mogelijk restant van gracht in boring

literatuur: HAZENBERG, T., 1995. in: Archeologische Monumentenkaart Gelderse Vallei 

(Utrecht), pilotproject Cultuurhistorische

Waardenkaart Utrecht

453180

datum: 14-06-1995

ARCHIS-waarnemingsnummer: 26928

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 9

gemeente: Woudenberg

datering: Middeleeuwen Laat - Middeleeuwen Laat

complex: Nederzetting, onbepaald

RD-coörd. (X/Y):                    /154980

overige codes:

toponiem: DE HEIJGRAEFF 15

plaats: Woudenberg

verwerving: niet archeologisch: graafwerk

toelichting: 1 complete kogelpot

vondst bij graafwerk aan fundering boerderij Heygraeff 15

literatuur: TENT, W.J. VAN, 1996. Woudenberg: losse vondsten en meldingen: 3 (p. 54), in: 

Archeologische kroniek van de provincie Utrecht over de jaren 1970-1979

454730

datum: 1925

ARCHIS-waarnemingsnummer: 43223

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 10

gemeente: Woudenberg

datering: Middeleeuwen Laat B - Middeleeuwen Laat B

complex: Nederzetting, onbepaald

RD-coörd. (X/Y):                    /156500

overige codes:

toponiem: VONDELLAAN ; 'T SCHILT

plaats: Woudenberg

verwerving: niet archeologisch: graafwerk

toelichting: 1 fragment Brunssum-Schinveld geelwit aardewerk

14 fragmenten steengoed

8 fragmenten proto-steengoed

1 fragment roodbakkend geglazuurd

aangepunte paal en vlechtwerk

literatuur: TENT, W.J. VAN, 1996. Woudenberg: losse vondsten en meldingen: 3 (p. 54), in: 

Archeologische kroniek van de provincie Utrecht over de jaren 1970-1979

454800

datum: 1966

ARCHIS-waarnemingsnummer: 43224

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 11

gemeente: Woudenberg

datering: Nieuwe Tijd B - Nieuwe Tijd B

complex: Nederzetting, onbepaald

datering: Middeleeuwen Laat A - Middeleeuwen Laat B

complex: Nederzetting, onbepaald
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RD-coörd. (X/Y):                    /158050

overige codes: WOZE

toponiem: Het Zeeland

plaats: Woudenberg

verwerving: archeologisch: booronderzoek

toelichting: fragmenten houtskool en bouwmateriaal

3 fragmenten roodbakkend geglazuurd

literatuur: Molenaar, S. 2001. Uitbreidingsplan Het Zeeland (fase 3 en 4), gemeente 

Woudenberg; een Aanvullende Archeologische

Inventarisatie (AAI), in: RAAP-briefrapport 2001-1040/AA

454390

datum: 03-03-2003

ARCHIS-waarnemingsnummer: 49190, 49193

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr: 3742

RAAP-catalogusnummer 12

gemeente: Woudenberg

datering: Middeleeuwen - Nieuwe Tijd

complex: Onbekend

datering: Middeleeuwen Laat A - Middeleeuwen Laat B

complex: Onbekend

RD-coörd. (X/Y):                    /158300

overige codes:

toponiem:

plaats: Woudenberg

verwerving: archeologisch: (veld)kartering

toelichting: uit boringen: 1 vuurstenen afslag en 1 vuurstenen kling

oppervlaktevondsten: 3 vuurstenen afslagen

literatuur: Jansen, B. en J.H.M. van Eijk, 2002. A12 Utrecht-Veenendaal, gemeente Bunnik; 

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 781

451650

datum: 01-03-2002

ARCHIS-waarnemingsnummer: 56407

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr: 8311

RAAP-catalogusnummer 13

gemeente: Woudenberg

datering: Mesolithicum - Mesolithicum

complex: Basiskamp/-nederzetting

RD-coörd. (X/Y):                    /153220

overige codes:

toponiem: Quatre-Bras

plaats: Woudenberg

verwerving: archeologisch: (veld)kartering

toelichting: omwalling behorende bij ontginningshoeve 'De Hof'

oude vroegmiddeleeuwse akkers onder stuifzandlaag

literatuur:

455070

datum: 05-10-1998

ARCHIS-waarnemingsnummer: 57938

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 14

gemeente: Woudenberg

datering: Middeleeuwen Vroeg C - Middeleeuwen Vroeg C

complex: Akker/tuin

datering: Middeleeuwen Laat A - Middeleeuwen Laat A

complex: Nederzetting, onbepaald
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RD-coörd. (X/Y):                    /152780

overige codes:

toponiem: De Laagt

plaats: Maarn

verwerving: niet archeologisch: boring

toelichting: akkerlaag 7e eeuw

literatuur:

454830

datum: 01-01-2004

ARCHIS-waarnemingsnummer: 59060

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 15

gemeente: Woudenberg

datering: Middeleeuwen Vroeg - Middeleeuwen Vroeg

complex: Akker/tuin

RD-coörd. (X/Y):                    /160200

overige codes:

toponiem: NIEUW SMIDDELAAR

plaats: Scherpenzeel

verwerving: archeologisch: booronderzoek

toelichting:

literatuur: Visscher, H.C.J., 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de Provincie 

Utrecht: inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden 

met archeologische waarde. RAAP-rapport 117. Utrecht /Amsterdam

456700

datum: 01-01-1996

ARCHIS-waarnemingsnummer: 128132

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 16

gemeente: Woudenberg

datering: Middeleeuwen Vroeg - Middeleeuwen Vroeg

complex: Onbekend

datering: IJzertijd Laat - IJzertijd Laat

complex: Onbekend

RD-coörd. (X/Y):                    /161450

overige codes:

toponiem:

plaats: Scherpenzeel

verwerving: archeologisch: booronderzoek

toelichting:

literatuur: Visscher, H.C.J., 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de Provincie 

Utrecht: inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden 

met archeologische waarde. RAAP-rapport 117. Utrecht /Amsterdam

456500

datum: 01-01-1996

ARCHIS-waarnemingsnummer: 128133

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 17

gemeente: Woudenberg

datering: Nieuwe Tijd - Nieuwe Tijd

complex: Onbekend
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RD-coörd. (X/Y):                    /156785

overige codes:

toponiem: Voorstraat 13, 17 en 19

plaats: Woudenberg

verwerving: archeologisch: begeleiding

toelichting: sporen uit onbebouwde zones van de dorpskern van Woudenberg

literatuur: Veldman, H.A.P., 2005. Woudenberg, Voorstraat 13, 17 en 19; Een 

archeologische begeleiding van sloopwerkzaamheden.

ADC-rapport 422

454850

datum: 04-2005

ARCHIS-waarnemingsnummer: 400053

AMK-nr: 12241

ARCHIS-ozkmgsnr: 12151

RAAP-catalogusnummer 18

gemeente: Woudenberg

datering: Middeleeuwen Laat - Nieuwe Tijd

complex: Nederzetting, onbepaald

RD-coörd. (X/Y):                    /158000

overige codes:

toponiem: Stationstraat West

plaats: Woudenberg

verwerving: archeologisch: booronderzoek

toelichting: vondsten afkomstig uit esdek

literatuur: Riessen, M. en L. Smole, 2005. Woudenberg, Stationsweg West en Nico 

Bergsteijnweg. ADC-rapport 321

454908

datum: 31-08-2004

ARCHIS-waarnemingsnummer: 401381

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr: 7287

RAAP-catalogusnummer 19

gemeente: Woudenberg

datering: Middeleeuwen Laat - Nieuwe Tijd

complex: Onbekend

RD-coörd. (X/Y):                    /156599

overige codes: 1995110602

toponiem: Burgwal, Middenstraat

plaats: Woudenberg

verwerving: archeologisch: booronderzoek

toelichting:

literatuur:

455027

datum: 06-11-1995

ARCHIS-waarnemingsnummer: 407801

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 20

gemeente: Woudenberg

datering: Nieuwe Tijd - Nieuwe Tijd

complex: Onbekend
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RD-coörd. (X/Y):                    /156568

overige codes: 2005030203

toponiem: 't Schilt 60

plaats: Woudenberg

verwerving: niet archeologisch: graafwerk

toelichting:

literatuur:

454859

datum: 11-1992

ARCHIS-waarnemingsnummer: 407859

AMK-nr: 12241

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 21

gemeente: Woudenberg

datering: Middeleeuwen Laat - Nieuwe Tijd

complex: Onbekend

RD-coörd. (X/Y):                    /156602

overige codes: 1994.0914.01

toponiem: Rotonde Zuid, Maarsbergse Weg

plaats: Woudenberg

verwerving: archeologisch: onbepaald

toelichting:

literatuur:

454237

datum: 18-04-1994

ARCHIS-waarnemingsnummer:

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 22

gemeente: Woudenberg

datering: -

complex:

RD-coörd. (X/Y):                    /164470

overige codes:

toponiem: EMMINKHUIZERBERG

plaats: Emminkhuizen

verwerving: niet archeologisch: onbepaald

toelichting: lengte 7.16 cm, breedte 6.68 cm

met duidelijke slagbult en afslagnegatieven

literatuur:

450810

datum: 01-06-1992

ARCHIS-waarnemingsnummer: 23749

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 100

gemeente: Renswoude

datering: Paleolithicum Midden - Paleolithicum Midden

complex: Onbekend
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RD-coörd. (X/Y):                    /166850

overige codes:

toponiem: KLEINE BEEK

plaats: Renswoude

verwerving: niet archeologisch: graafwerk

toelichting: 1 afslag

1 transversale spits

literatuur: onbekend, 1931. in: Tijdschrift KNAG, p. 664

455125

datum: 1923

ARCHIS-waarnemingsnummer: 45878

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 101

gemeente: Renswoude

datering: Mesolithicum Laat - Mesolithicum Laat

complex: Losse vondst(en)

datering: Mesolithicum - Mesolithicum

complex: Losse vondst(en)

RD-coörd. (X/Y):                    /165250

overige codes:

toponiem: EMMINKHUIZERLAAN

plaats: Renswoude

verwerving: niet archeologisch: graafwerk

toelichting: vuursteen afslag en schrabber

literatuur: onbekend, 1931. in: Tijdschrift KNAG, p. 664

452150

datum: 1925

ARCHIS-waarnemingsnummer: 45879

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 102

gemeente: Renswoude

datering: Mesolithicum - Neolithicum

complex: Basiskamp/-nederzetting

RD-coörd. (X/Y):                    /166000

overige codes:

toponiem: voormalig AMK -terrein

plaats: Renswoude

verwerving: archeologisch: (veld)kartering

toelichting: 2 vuurstenen afslagen aangetroffen onder plaggendek

literatuur: Visscher, H.C.J., 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de Provincie 

Utrecht: inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden 

met archeologische waarde. RAAP-rapport 117. Utrecht /Amsterdam

454580

datum: 01-01-1996

ARCHIS-waarnemingsnummer: 48640

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 103

gemeente: Renswoude

datering: Mesolithicum - Mesolithicum

complex: Basiskamp/-nederzetting
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RD-coörd. (X/Y):                    /166100

overige codes:

toponiem: GROTE ABBELAAR

plaats: Renswoude

verwerving: archeologisch: booronderzoek

toelichting:

literatuur: Visscher, H.C.J., 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de Provincie 

Utrecht: inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden 

met archeologische waarde. RAAP-rapport 117. Utrecht /Amsterdam

454700

datum: 01-01-1996

ARCHIS-waarnemingsnummer: 128129

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 104

gemeente: Renswoude

datering: Neolithicum - Bronstijd

complex: Onbekend

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

overige codes:

toponiem:

plaats: Renswoude

verwerving: archeologisch: booronderzoek

toelichting:

literatuur: Visscher, H.C.J., 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de Provincie 

Utrecht: inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden 

met archeologische waarde. RAAP-rapport 117. Utrecht /Amsterdam

454900

datum: 01-01-1996

ARCHIS-waarnemingsnummer: 128130

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 105

gemeente: Renswoude

datering: Neolithicum - Bronstijd

complex: Onbekend

RD-coörd. (X/Y):                    /166400

overige codes:

toponiem: UBBESCHOTEN

plaats: Renswoude

verwerving: archeologisch: booronderzoek

toelichting:

literatuur: Visscher, H.C.J., 1996. Engen in bodembeschermingsgebieden in de Provincie 

Utrecht: inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden 

met archeologische waarde. RAAP-rapport 117. Utrecht /Amsterdam

454500

datum: 01-01-1996

ARCHIS-waarnemingsnummer: 128131

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 106

gemeente: Renswoude

datering: Neolithicum - Bronstijd

complex: Onbekend

datering: Middeleeuwen Laat A - Middeleeuwen Laat A

complex: Onbekend
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RD-coörd. (X/Y):                    /164400

overige codes:

toponiem: Klein Wolfswinkel

plaats: Renswoude

verwerving: archeologisch: (veld)kartering

toelichting: Middeleeuwen: 8 fragmenten kogelpotten

Nieuwe Tijd: munitie fragmenten, 1 koperen munt ca. 1730 enkele metaal 

vondsten: verzilverde vingerhoed, bronzen deksel

literatuur: Marinelli, M.G. en D. la Fèber, 2005. Bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek ter plaatse van Klein Wolfswinkel te Renswoude. Oranjewoud-

rapport 2005/56

453863

datum: 01-07-2005

ARCHIS-waarnemingsnummer: 408268

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr: 13282

RAAP-catalogusnummer 107

gemeente: Renswoude

datering: Middeleeuwen Vroeg C - Middeleeuwen Laat B

complex: Onbekend

datering: Nieuwe Tijd B - Nieuwe Tijd C

complex: Onbekend

RD-coörd. (X/Y):                    /165075

overige codes:

toponiem: Ravenhorsterweg

plaats: Renswoude

verwerving: niet archeologisch: kartering

toelichting: betreft de vondst van een bronzen speerpunt door een particulier. Vondst is 

gedaan op een akker ten zuiden van Renswoude.

literatuur:

453300

datum: 2009

ARCHIS-waarnemingsnummer:

AMK-nr:

ARCHIS-ozkmgsnr:

RAAP-catalogusnummer 108

gemeente: Renswoude

datering: Bronstijd - IJzertijd

complex: Onbekend
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Bijlage 2 Catalogus van archeologische 

monumenten

toponiem: Maarsebergseweg ; Groot Lichtenberg

plaats: Woudenberg 454263

Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

kaartblad: 32D code: 020

AMK-monumentnr: 1217

RD-coörd. (X/Y): 156537 /

complex: Borg/stins/versterkt huis

begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

toponiem: DE LAAGT; BERGZICHT

plaats: Woudenberg 456010

Terrein van hoge archeologische waarde

kaartblad: 32D code: 028

AMK-monumentnr: 2857

RD-coörd. (X/Y): 152970 /

complex: Grafheuvel, onbepaald

begindatering: Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC

einddatering: IJzertijd: 800 - 12 vC

toponiem: QUATRE-BRAS

plaats: Woudenberg 454932

Terrein van archeologische waarde

kaartblad: 32D code: A09

AMK-monumentnr: 2867

RD-coörd. (X/Y): 153040 /

complex: Grafheuvel, onbepaald

begindatering: Onbekend

einddatering: Onbekend

toponiem: ZUIDERWEG

plaats: Woudenberg 456180

Terrein van archeologische waarde

kaartblad: 32D code: A20

AMK-monumentnr: 2878

RD-coörd. (X/Y): 151720 /

complex: Grafheuvel, onbepaald

begindatering: Onbekend

einddatering: Onbekend
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toponiem: QUATRE-BRAS

plaats: Woudenberg 454907

Terrein van archeologische waarde

kaartblad: 32D code: A27

AMK-monumentnr: 2883

RD-coörd. (X/Y): 153050 /

complex: Grafheuvel, onbepaald

begindatering: Onbekend

einddatering: Onbekend

toponiem: LAMBALGSE WEG; LAMBALGEN

plaats: Woudenberg 453519

Terrein van hoge archeologische waarde

kaartblad: 32G code: 003

AMK-monumentnr: 2893

RD-coörd. (X/Y): 160954 /

complex: Borg/stins/versterkt huis

begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

toponiem: EMMINKHUIZERLAAN

plaats: Emminkhuizen 451456

Terrein van hoge archeologische waarde

kaartblad: 32G code: 004

AMK-monumentnr: 2894

RD-coörd. (X/Y): 164951 /

complex: Borg/stins/versterkt huis

begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

einddatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

complex: Borg/stins/versterkt huis

begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

complex: Kapel

begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
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toponiem: KASTEEL RENSWOUDE

plaats: Renswoude 453628

Terrein van hoge archeologische waarde

kaartblad: 32G code: 014

AMK-monumentnr: 11545

RD-coörd. (X/Y): 165790 /

complex: Borg/stins/versterkt huis

begindatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

complex: Havezathe/ridderhofstad

begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

toponiem: GEERESTEINSE LAAN; GEERESTEIN

plaats: Woudenberg 455634

Terrein van zeer hoge archeologische waarde

kaartblad: 32D code: A38

AMK-monumentnr: 11546

RD-coörd. (X/Y): 156980 /

complex: Kasteel

begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

toponiem: EKRIS; GROENEWOUDE

plaats: Woudenberg 455501

Terrein van archeologische waarde

kaartblad: 32D code: A39

AMK-monumentnr: 11548

RD-coörd. (X/Y): 157669 /

complex: Havezathe/ridderhofstad

begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

toponiem: RUMELAARSE WEG; GROOT RINGELPOEL

plaats: Woudenberg 452472

Terrein van archeologische waarde

kaartblad: 32D code: A42

AMK-monumentnr: 11580

RD-coörd. (X/Y): 158438 /

complex: Borg/stins/versterkt huis

begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950
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toponiem: EKRIS; BRUINENBURG

plaats: Woudenberg 456334

Terrein van hoge archeologische waarde

kaartblad: 32D code: A50

AMK-monumentnr: 12223

RD-coörd. (X/Y): 158048 /

complex: Borg/stins/versterkt huis

begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

toponiem: CENTRUM

plaats: Woudenberg 454896

Terrein van hoge archeologische waarde

kaartblad: 32D code: 039

AMK-monumentnr: 12241

RD-coörd. (X/Y): 156836 /

complex: Nederzetting, onbepaald

begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

toponiem: NIEUW SMIDDELAAR

plaats: Woudenberg 456646

Terrein van archeologische waarde

kaartblad: 32G code: A14

AMK-monumentnr: 12244

RD-coörd. (X/Y): 160238 /

complex: Akker/tuin

begindatering: Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC

einddatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

complex: Nederzetting, onbepaald

begindatering: Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

einddatering: Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

toponiem: LUNTERSCHE BEEK

plaats: Renswoude 454922

Terrein van hoge archeologische waarde

kaartblad: 32G code: 013

AMK-monumentnr: 12250

RD-coörd. (X/Y): 166537 /

complex: Akker/tuin

begindatering: Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC

einddatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

complex: Nederzetting, onbepaald

begindatering: Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

einddatering: Mesolithicum: 8800 - 4900 vC
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toponiem: CENTRUM

plaats: Renswoude 453920

Terrein van hoge archeologische waarde

kaartblad: 32G code: 015

AMK-monumentnr: 12251

RD-coörd. (X/Y): 165515 /

complex: Nederzetting, onbepaald

begindatering: Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

einddatering: Nieuwe tijd: 1500 - 1950

toponiem: -

plaats: Austerlitz 456080

Terrein van archeologische waarde

kaartblad: 32D code: A84

AMK-monumentnr: 14753

RD-coörd. (X/Y): 151520 /

complex: Grafheuvel, onbepaald

begindatering: Onbekend

einddatering: Onbekend
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Bijlage 3 Catalogus van archeologische 

onderzoeksgebieden

RD-coörd. (X/Y):                    /158061toponiem: Het Zeeland

plaats: Woudenberg

454380

datum aanvang: 01-02-2001

datum gereed: 31-03-2001

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Provincie Utrecht

n putten: 0

n boringen: 78

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 3742 -onderzoeksnummer 732

fase AMZ-cyclus: géén vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /156289toponiem:

plaats: Woudenberg

454428

datum aanvang: 01-02-1993

datum gereed: 28-02-1993

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten: 0

n boringen: 2

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 3905 -onderzoeksnummer 833

fase AMZ-cyclus: géén vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /146905toponiem: -

plaats: Cothen

449074

datum aanvang:

datum gereed: 01-01-1995

onderzoekstype: Archeologisch: (veld)kartering

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 5574 -onderzoeksnummer 1856

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Utrechtse Heuvelrug
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RD-coörd. (X/Y):                    /165268toponiem: Taets van Amerongenweg

plaats: Renswoude

453939

datum aanvang: 01-01-2003

datum gereed: 31-05-2003

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: Vestigia BV

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten: 0

n boringen: 5

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 5908 -onderzoeksnummer 2212

fase AMZ-cyclus: géén vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /158095toponiem: Stationstraat West

plaats: Woudenberg

454836

datum aanvang: 31-08-2004

datum gereed: 17-03-2005

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: ADC ArcheoProjecten

bevoegd gezag: Provincie Utrecht

n putten: 0

n boringen: 36

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 7287 -onderzoeksnummer 5228

fase AMZ-cyclus: vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /158365toponiem: A12

plaats: Onbekend

451526

datum aanvang: 03-2002

datum gereed: 08-03-2002

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Infrastructurele werken

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten: 0

n boringen: 106

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 8311 -onderzoeksnummer 3970

fase AMZ-cyclus: vervolgonderzoek of behoud  aanbevolen

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /163695toponiem: -

plaats: Onbekend

453542

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10034 -onderzoeksnummer 10034

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude
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RD-coörd. (X/Y):                    /161247toponiem: -

plaats: Onbekend

456535

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10035 -onderzoeksnummer 10035

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /166369toponiem: -

plaats: Onbekend

454392

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10044 -onderzoeksnummer 10044

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /164207toponiem: -

plaats: Onbekend

453853

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10046 -onderzoeksnummer 10046

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /165583toponiem: -

plaats: Onbekend

454830

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10047 -onderzoeksnummer 10047

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude
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RD-coörd. (X/Y):                    /166541toponiem: -

plaats: Onbekend

454964

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10048 -onderzoeksnummer 10048

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /166139toponiem: -

plaats: Onbekend

454733

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10053 -onderzoeksnummer 10053

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /162986toponiem: -

plaats: Onbekend

453479

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10057 -onderzoeksnummer 10057

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /160249toponiem: -

plaats: Onbekend

456613

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10058 -onderzoeksnummer 10058

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Woudenberg
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RD-coörd. (X/Y):                    /166399toponiem: -

plaats: Onbekend

453981

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10059 -onderzoeksnummer 10059

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /164597toponiem: -

plaats: Onbekend

453413

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10061 -onderzoeksnummer 10061

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /160831toponiem: -

plaats: Onbekend

456100

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10066 -onderzoeksnummer 10066

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /160645toponiem: -

plaats: Onbekend

456595

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10070 -onderzoeksnummer 10070

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Woudenberg
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RD-coörd. (X/Y):                    /161218toponiem: -

plaats: Onbekend

457077

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10071 -onderzoeksnummer 10071

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /164395toponiem: -

plaats: Onbekend

453189

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10074 -onderzoeksnummer 10074

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /161552toponiem: -

plaats: Onbekend

457221

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10075 -onderzoeksnummer 10075

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /161190toponiem: -

plaats: Onbekend

457828

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10077 -onderzoeksnummer 10077

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Woudenberg
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RD-coörd. (X/Y):                    /161479toponiem: -

plaats: Onbekend

458110

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10086 -onderzoeksnummer 10086

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /160894toponiem: -

plaats: Onbekend

457244

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10092 -onderzoeksnummer 10092

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /164475toponiem: -

plaats: Onbekend

454160

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10094 -onderzoeksnummer 10094

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /160596toponiem: -

plaats: Onbekend

456027

datum aanvang: 1996

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Onbekend

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 10095 -onderzoeksnummer 10095

fase AMZ-cyclus: niet van toepassing

gemeente: Woudenberg
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RD-coörd. (X/Y):                    /156786toponiem: Voorstraat

plaats: Woudenberg

454856

datum aanvang: 27-04-2005

datum gereed: 23-05-2005

onderzoekstype: Archeologisch: begeleiding

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: ADC ArcheoProjecten

bevoegd gezag: Gemeente Woudenberg

n putten: 1

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 12151 -onderzoeksnummer 5598

fase AMZ-cyclus: definitief onderzoek afgerond

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /164365toponiem: Klein Wolfswinkel

plaats: Renswoude

453747

datum aanvang: 15-08-2005

datum gereed: 15-08-2005

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: Oranjewoud

bevoegd gezag: Provincie Utrecht

n putten: 0

n boringen: 83

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 13282 -onderzoeksnummer 13188

fase AMZ-cyclus: géén vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /153059toponiem: Quatre-Bras

plaats: Woudenberg

454847

datum aanvang: 08-09-2005

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Wetenschappelijk onderzoek

uitvoerder: Vestigia BV

bevoegd gezag: Provincie Utrecht

n putten:

n boringen:

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 13575 -onderzoeksnummer

fase AMZ-cyclus: vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /153091toponiem: Quatre-Bras

plaats: Woudenberg

454949

datum aanvang: 08-09-2005

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Wetenschappelijk onderzoek

uitvoerder: Vestigia BV

bevoegd gezag: Provincie Utrecht

n putten:

n boringen:

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 13576 -onderzoeksnummer

fase AMZ-cyclus: vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Woudenberg



RAAP-RAPPORT 2117

Gemeenten Renswoude en Woudenberg

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

135

RD-coörd. (X/Y):                    /153105toponiem: Quatre-Bras

plaats: Woudenberg

454819

datum aanvang: 08-09-2005

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Wetenschappelijk onderzoek

uitvoerder: Vestigia BV

bevoegd gezag: Provincie Utrecht

n putten:

n boringen:

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 13577 -onderzoeksnummer

fase AMZ-cyclus: vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /158861toponiem: Parallelweg

plaats: Woudenberg

455094

datum aanvang: 2003

datum gereed: 28-09-2005

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: ARCADIS

bevoegd gezag: Provincie Utrecht

n putten: 0

n boringen: 154

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 13856 -onderzoeksnummer 11586

fase AMZ-cyclus: vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /154693toponiem: De Heygraeff

plaats: Woudenberg

454932

datum aanvang: 18-01-2006

datum gereed: 20-02-2006

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten: 0

n boringen: 17

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 15425 -onderzoeksnummer 13512

fase AMZ-cyclus: géén vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /158232toponiem: Het Groene Woud

plaats: Woudenberg

454874

datum aanvang: 17-03-2006

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: ADC ArcheoProjecten

bevoegd gezag: Provincie Utrecht

n putten:

n boringen: 13

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 16411 -onderzoeksnummer

fase AMZ-cyclus: géén vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Woudenberg
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RD-coörd. (X/Y):                    /166511toponiem: Renswoude Arnhemseweg 3

plaats: Renswoude

452746

datum aanvang: 18-04-2006

datum gereed: 19-04-2006

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: BAAC

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten: 0

n boringen: 21

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 16928 -onderzoeksnummer 14043

fase AMZ-cyclus: géén vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /166344toponiem: -

plaats: Onbekend

454635

datum aanvang: 29-08-2006

datum gereed: 15-10-2008

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: Oranjewoud

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten: 0

n boringen: 26

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 18792 -onderzoeksnummer 23430

fase AMZ-cyclus: vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /164422toponiem: Biesbosserweg

plaats: Renswoude

452820

datum aanvang: 05-01-2007

datum gereed: 21-02-2007

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: Oranjewoud

bevoegd gezag: Provincie Utrecht

n putten: 0

n boringen: 21

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 20544 -onderzoeksnummer 16864

fase AMZ-cyclus: géén vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /157636toponiem: -

plaats: Onbekend

455080

datum aanvang: 27-02-2007

datum gereed: 09-03-2007

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: BAAC

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 21487 -onderzoeksnummer 16917

fase AMZ-cyclus:

gemeente: Woudenberg
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RD-coörd. (X/Y):                    /166029toponiem: Beekweide

plaats: Renswoude

454287

datum aanvang: 22-03-2007

datum gereed: 15-10-2008

onderzoekstype: Archeologisch: (veld)kartering

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: Oranjewoud

bevoegd gezag: Provincie Utrecht

n putten: 0

n boringen: 26

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 21663 -onderzoeksnummer 23432

fase AMZ-cyclus:

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /164861toponiem: Groot Overeem

plaats: Renswoude

454392

datum aanvang: 03-10-2005

datum gereed: 06-10-2008

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: Grontmij

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten: 0

n boringen: 47

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 26541 -onderzoeksnummer 23329

fase AMZ-cyclus: géén vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Renswoude

RD-coörd. (X/Y):                    /161112toponiem: Werken van Lambalgen

plaats: Woudenberg

453729

datum aanvang: 28-05-2008

datum gereed: 05-06-2008

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Restauratie/consolidatie

uitvoerder: ADC ArcheoProjecten

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten: 0

n boringen: 0

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 29149 -onderzoeksnummer 21539

fase AMZ-cyclus: vervolgonderzoek of behoud aanbevolen

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /160938toponiem: Lambalg

plaats: Woudenberg

453779

datum aanvang: 27-08-2008

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: (veld)kartering

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: ADC ArcheoProjecten

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten:

n boringen:

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 30683 -onderzoeksnummer

fase AMZ-cyclus:

gemeente: Woudenberg
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RD-coörd. (X/Y):                    /159406toponiem: Bedrijventerrein

plaats: Woudenberg

454820

datum aanvang: 06-11-2008

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Overige grondwerkzaamheden

uitvoerder: ADC ArcheoProjecten

bevoegd gezag: Gemeente

n putten:

n boringen:

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 31898 -onderzoeksnummer

fase AMZ-cyclus:

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /159586toponiem: Stationsweg oost 281

plaats: Woudenberg

454896

datum aanvang: 12-11-2008

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: bureauonderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: MUG Ingenieursbureau b.v.

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten:

n boringen:

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 32099 -onderzoeksnummer

fase AMZ-cyclus:

gemeente: Woudenberg

RD-coörd. (X/Y):                    /159586toponiem: Stationsweg oost 281

plaats: Woudenberg

454896

datum aanvang: 18-11-2008

datum gereed:

onderzoekstype: Archeologisch: booronderzoek

aanleiding: Bouwwerkzaamheden

uitvoerder: MUG Ingenieursbureau b.v.

bevoegd gezag: Niet van toepassing

n putten:

n boringen:

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 32100 -onderzoeksnummer

fase AMZ-cyclus:

gemeente: Woudenberg
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Bijlage 4: Wettelijk en beleidsmatig kader

1. Inleiding

Vergeleken met 10 à 15 jaar geleden is er voor de archeologie in Nederland veel veranderd. Voor-

heen speelde de (Rijks-)overheid een grote rol. Die bepaalde namelijk waar archeologisch onder-

zoek werd uitgevoerd, betaalde het onderzoek en voerde het onderzoek ook uit. Sindsdien is het 

één en ander veranderd. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende:

Van rijks- en provinciaal niveau naar gemeentelijk niveau (decentralisatie);- 

Behoud - in situ en verstoorder betaalt (Verdrag van Malta);

Van overheid naar bedrijven (commercialisering).- 

In deze bijlage wordt een kort overzicht gegeven van beleid en regelgeving (§ 2) en richtlijnen (§ 3) 

voor archeologie op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. Als een ruimtelijke ontwikkeling om 

archeologisch onderzoek vraagt, wordt het onderzoek via een stappenplan uitgevoerd. Dit stap-

penplan is het AMZ-proces dat in de laatste paragraaf wordt omschreven.

2. Beleid en regelgeving

2.1 Rijk

Archeologiebeleid dat op gemeentelijk niveau in de meest concrete vorm dient te worden uitge-

voerd, wordt gestuurd door het beleid en de wet- en regelgeving van provincie en Rijk, hetgeen uit-

eindelijk op Europees niveau is verankerd in het ‘Verdrag van Malta’.

Dit verdrag (officieel het “Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologische Erf-

goed”) is op 16 april 1992 in Valletta (Malta) door de Europese ministerraad ondertekend (Ministe-

ries van WVC & BZ, 1992). Het betreft een herziening van een eerder Europees verdrag uit 1969. 

In dit verdrag van 1969 werd vooral de bescherming van archeologische monumenten geregeld. 

In het nieuwe verdrag is bepaald dat het gehele archeologische erfgoed, dus ook de niet bekende 

archeologische waardevolle objecten en structuren, integrale bescherming nodig heeft en krijgt. 

Doordat het Verdrag van Malta zich ook richt op nog niet bekende archeologische waardevolle 

objecten en structuren heeft het vergaande gevolgen voor de lidstaten bij bodemverstorende 

activiteiten.

Het Verdrag van Malta (1992)

Het verdrag heeft tot doel het archeologische erfgoed te beschermen als bron van het gemeen-

schappelijke geheugen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie (artikel 

1). Het verdrag richt zich op het behoud van het archeologische erfgoed en dient de wetenschap-

pelijke betekenis van het archeologische onderzoek te waarborgen (artikel 3). Tot het archeologi-

sche erfgoed worden beschouwd alle overblijfselen, voorwerpen en andere sporen van de mens uit 

het verleden (artikel 1).

Uitgangspunt van het verdrag is het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) 

te bewaren en beheersmaatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen (artikel 4). Het verdrag 

bepaalt verder dat archeologische waarden voortaan expliciet dienen te worden meegenomen bij 
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de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Waar mogelijk dienen de archeologische waarden te 

worden ontzien. Om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw 

van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken, wordt in het verdrag voorgesteld om vooraf onder-

zoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op deze manier 

kan daar bij de ontwikkeling van de plannen zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden (arti-

kel 5). Wanneer vervolgens bescherming en inpassing van terreinen met archeologische waar-

den niet mogelijk blijkt, zal de historische informatie door middel van verantwoord archeologisch 

onderzoek moeten worden veiliggesteld. De verstoorder is verantwoordelijk voor het vroegtijdig 

(laten) uitvoeren van noodzakelijk archeologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan (het 

‘verstoorder betaalt-principe’; artikel 6). Onderzoek dient te voldoen aan kwaliteitseisen (artikel 

6), die inmiddels zijn vastgelegd in het handboek ‘Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie’ (KNA; 

zie www.sikb.nl). Het behouden van archeologische waarden door het uitvoeren van opgravingen 

wordt aangeduid als behoud ex situ.

Van belang is ook dat de bestudering en de verspreiding van de kennis over archeologische 

vondsten wordt vergemakkelijkt. Hiertoe dienen onderzoeken, inventarisaties en kaarten met 

betrekking tot archeologische vindplaatsen tot stand te worden gebracht of bijgehouden. Daarbij is 

verder van belang dat archeologische onderzoeken goed worden gedocumenteerd. Met name bij 

gravend onderzoek is dat essentieel, omdat bij een dergelijk onderzoek de sporen definitief vernie-

tigd worden. Daarnaast zijn onderzoeken, inventarisaties en kaarten, en de actualiteit en beschik-

baarheid ervan ook van belang om bij besluitvorming over ruimtelijke ingrepen al in een vroeg sta-

dium over de juiste informatie te kunnen beschikken (artikel 7).

Het is niet voldoende om wetenschappelijke informatie over archeologische vondsten te verzame-

len. Het uitwisselen van die informatie, zowel op nationaal als internationaal niveau, is essentieel 

voor de ontwikkeling van de archeologische wetenschap. Het is de bedoeling dat men van elkaars 

kennis en ervaring kan leren. De uitwisseling dient in ieder geval op 2 manieren te gebeuren (arti-

kel 8):

1. Het bevorderen van de uitwisseling van bestanddelen van het archeologisch erfgoed. Men kan 

daarbij denken aan archeologische artefacten die als studiemateriaal kunnen worden gebruikt 

voor de opleiding van archeologie studenten. Daarnaast gaat het ook om de uitwisseling van 

verschillende wetenschappelijke technieken.

2. Het stimuleren van de uitwisseling van informatie betreffende lopende archeologische onder-

zoeken en opgravingen door internationale onderzoeksprogramma’s te organiseren. Ontdek-

kingen in het ene land kunnen bijzonder relevant zijn voor onderzoeken in een ander land. Ook 

regionaal gezien is een dergelijke stimulering van belang.

De uitwisseling van de archeologische informatie is niet alleen van belang voor de wetenschap-

pers en projectontwikkelaars zelf, maar ook om het publiek bewust te maken van het belang en de 

waarde van het archeologische erfgoed alsook de bedreiging ervan door de toenemende mate van 

onder andere bouwprojecten (artikel 9). Het behoud van het cultuurhistorische erfgoed is immers 

bedoeld voor het grote publiek, de ‘eigenaren’ van dit erfgoed. Zonder de draagkracht en interesse 

van dat publiek zal de archeologische monumentenzorg de zorg van slechts enkelen zijn en blij-

ven. Bewustwording bij het publiek van het belang van archeologisch erfgoed dient in ieder geval 
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plaats te vinden door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en het verzorgen van archeologische 

tentoonstellingen en presentaties.

Wet archeologische monumentenzorg (Wamz)

Het Verdrag van Malta heeft geen directe werking, dus implementatie ervan in de Nederlandse 

wetgeving was vereist. Implementatie vindt plaats middels de “Wet op de Archeologische Monu-

mentenzorg” (Wamz) en deze is per 1 september 2007 bij Koninklijk Besluit in werking getreden. 

De wet betreft een herziening van de “Monumentenwet 1988” en een aanvulling op of wijziging van 

bepaalde artikelen in de “Woningwet”, de “Wet Milieubeheer” en de “Ontgrondingswet”.

Doelstelling van de “Wet op de Archeologische Monumentenzorg” is archeologische waarden waar 

nodig beschermen, bij voorkeur in de grond (in situ). Daarbij wordt getracht niet meer maatschap-

pelijke lasten in het leven te roepen dan strikt noodzakelijk. Vergeleken met de doelstelling van het 

Verdrag van Malta kent de wet dus een nuancering. Daarmee heeft de wetgever aangegeven dat 

de bescherming van archeologie wel proportioneel dient te zijn. Dit geeft ruimte voor een belan-

genafweging. Archeologie dient te worden beschermd, maar niet ten koste van alles.

De nieuwe monumentenwetgeving kent ook een aantal uitgangspunten die veelal weer aansluiten 

bij die van het verdrag:

Geformaliseerd beleid;- 

Behoud en beheer in de bodem;- 

Versterking relatie archeologie en ruimtelijke ordening;- 

Opgravingsbevoegdheid;- 

Verbetering informatievoorziening over cultureel erfgoed;- 

Invoering ‘verstoorder-betaalt-principe’.- 

Geformaliseerd beleid

Er zal geformaliseerd beleid voor alle overheden moeten komen, waarbij ook de gemeente wordt 

verplicht verantwoordelijkheid te nemen voor het archeologisch (of breder: cultuurhistorisch) erf-

goed in haar grond. Dit betekent dat er in elk geval beleid moet worden geformuleerd en dat de 

gemeente er zelf voor moet zorgen dat dit ook wordt toegepast.

Behoud en beheer in de bodem

Het uitgangspunt van de nieuwe wet, behoud in situ, is erop gericht archeologische waarden waar 

nodig zoveel mogelijk in de bodem te bewaren en alleen op te graven als behoud in de bodem niet 

mogelijk is.

Het uitgangspunt van behoud in situ is niet bedoeld om alles voor altijd in de bodem te behouden, 

integendeel. De achterliggende gedachte is dat komende generaties meer en betere technieken 

zullen hebben om archeologische resten te onderzoeken en tevens over een grotere kennis zullen 

beschikken, om wat zij vinden te kunnen verklaren. Daarnaast hebben de (grootschalige) bodem-

verstoringen van de afgelopen jaren reeds veel archeologisch materiaal opgeleverd. Het vergt tijd 

en capaciteit om dat, ook in zijn context, te onderzoeken en te verklaren. Als behoud in situ niet 

mogelijk is, dan is het zaak door middel van onder meer opgravingen zoveel mogelijk gegevens te 

verzamelen over de archeologische vondst. Dit wordt aangeduid als behoud ex situ. Ook hier geldt 
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het proportionaliteitsbeginsel. De verplichting op te graven moet kunnen worden gerechtvaardigd 

door het belang van de archeologische site.

Versterking relatie archeologie en ruimtelijke ordening

De relatie tussen archeologie en RO zal moeten worden versterkt, zodat behoud, beheer en ont-

wikkeling van het bodemarchief onderdeel worden van het planologische besluitvormingsproces. 

Dit uitgangspunt is er tevens op gericht al vroeg in de ruimtelijke ordening rekening te houden 

met archeologie. Initiatiefnemers tot ruimtelijke ontwikkelingen moeten in een vroegtijdig stadium 

aangeven hoe met eventuele archeologische waarden bij bodemverstorende ingrepen zal worden 

omgegaan. Dit houdt een verplichting in tot vooronderzoek bij werkzaamheden die de grond gaan 

verstoren. De invoering hiervan wordt geregeld via bestemmingsplannen en vrijstellingen, de 

MER-plichtige activiteiten en ontgrondingen. Dat vroegtijdig rekening houden met archeologische 

waarden is ook in het belang van initiatiefnemers van projecten en, daaraan voorafgaand, van 

plannenmakers. Het is immers kostenreducerend als met de aanwezigheid van archeologische 

waarden tijdig rekening kan worden gehouden; deze waarden kunnen dan worden meegewogen in 

het totaal van de planvoorbereiding, het bepalen van locaties dan wel de concrete planinrichting. 

Op deze wijze kan het streven naar behoud in situ worden gemaximaliseerd.

Opgravingsbevoegdheid

De vergunningverlening voor het mogen uitvoeren van een opgraving is verruimd en niet langer 

beperkt tot overheden en universiteiten. Ook gekwalificeerde bedrijven mogen deze werkzaam-

heden uitvoeren. De Minister ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering door middel van een kwali-

teitssysteem, waaraan alle binnen de archeologie werkzame instanties en bedrijven zich dienen te 

conformeren.

Verbetering informatievoorziening over cultureel erfgoed

De beslissing over behoud of verwijdering van archeologische waarden met of zonder archeolo-

gisch onderzoek moet worden genomen op basis van duidelijke en vastgelegde procedures. De 

uitkomsten van deze procedures moeten voor alle betrokkenen beschikbaar zijn. De archeologi-

sche resultaten leggen immers de basis voor de identiteit van een bepaald gebied waardoor het 

maatschappelijke draagvlak kan worden vergroot.

Invoering ‘verstoorder-betaalt-principe’

De bodemverstoorders betalen het archeologisch vooronderzoek en het daaruit voortvloeiende 

vervolgonderzoek (bijvoorbeeld opgravingen). De kosten voor de noodzakelijke archeologische 

werkzaamheden komen dus ten laste van de initiatiefnemer van de bodemverstorende activiteit. 

Dit financiële aspect is naast het archeologisch maatschappelijk belang de stimulans om tijdens 

het planologische besluitvormingsproces het behoud en beheer van archeologie uiterst serieus 

te nemen. In bijzondere situaties kan de gemeente die de initiatiefnemer van de bodemverstoring 

verplicht archeologisch onderzoek te laten verrichten, een vergoeding toekennen. Hiervoor kan 

een archeologiefonds of subsidieregeling binnen de gemeente worden ingesteld. Ook bestaat er 

een excessieve kostenregeling van het Rijk. Hier kan de gemeente een beroep op doen, wanneer 

de archeologiekosten redelijkerwijs niet geheel ten laste van de verstoorder kunnen komen. Daar-



RAAP-RAPPORT 2117

Gemeenten Renswoude en Woudenberg

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

143

bij moet vooral worden gedacht aan excessieve kosten als gevolg van opgravingen. De gemeente 

moet daarbij ook zelf een aanzienlijke financiële bijdrage leveren. Of dergelijke kosten als exces-

sief moeten worden gekwalificeerd, is sterk afhankelijk van bijvoorbeeld het (financiële) belang van 

de aanvrager, diens draagkracht, en de mogelijkheden om naar een andere locatie om te zien. 

Ministerie van OCW en de RCE

De Minister van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is politiek verantwoordelijk voor de wer-

king van het archeologisch bestel in Nederland. Binnen het Ministerie van OCW heeft de Directie 

Cultureel Erfgoed (DCE) de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het rijksbeleid en wet-

geving. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert het beleid uit en heeft de volgende 

taken:

kenniscentrum op het gebied van de archeologische monumentenzorg;- 

beheer namens de Minister van de lijst van wettelijk beschermde archeologische monumenten;- 

verantwoordelijk voor het landelijke archeologische informatiesysteem ARCHIS, waarin infor-- 

matie over archeologische onderzoeken, vindplaatsen, waarnemingen, monumenten enz. is 

opgenomen;

onderzoek verrichten naar degradatie van het bodemarchief en vormen van beheer;- 

verantwoordelijk voor het toekennen van een opgravingsbevoegdheid aan en kwalificeren van - 

uitvoerende partijen (overheden en bedrijven).

2.2 Provincie

Provincies hebben vanuit de wetgeving taken en bevoegdheden, maar beschikken ook over eigen-

standig provinciaal archeologiebeleid. De belangrijkste taken en bevoegdheden zijn:

stimulering en advisering bij ruimtelijke plannen;- 

bevoegd gezag voor o.a. ontgrondingen en gemeentegrenzenoverschrijdende projecten;- 

aanwijzing van archeologische attentiegebieden (nog nooit door een provincie toegepast);- 

inrichting en instandhouding van een provinciaal depot voor bodemvondsten; - 

provincies zijn eigenaar van alle vondsten aangetroffen bij archeologisch onderzoek;- 

bevoegdheid tot aanwijzing van gemeentelijk archeologische depots.- 

Hadden provincies voorheen een toetsende rol voor o.a. bestemmingsplannen, sinds de (nieuwe) 

Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) per 1 juli 2008 in werking is getreden, is de provincie meer een 

overlegpartij voor gemeenten. De provincie kan alleen rol spelen als bij ruimtelijke ontwikkelingen 

als kan worden aangetoond dat er een provinciaal belang in het geding is. De provincie Utrecht 

is zich nog aan het bezinnen op haar gewijzigde rol en het archeologisch belang. In de loop van 

2010 is hier meer over bekend. De provincie Utrecht heeft echter in een aantal beleidsstukken 

haar archeologiebeleid al grotendeels vastgelegd: de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS), het 

streekplan, de cultuurnota en de provinciale verordening (art. 3 handelt over cultuurhistorie).

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) 

Met de presentatie van de nota ‘Niet van Gisteren’ in april 2002 stelde de provincie Utrecht haar 

cultuurhistorisch beleid voor de komende jaren vast. De nota bestaat uit de Cultuurhistorische 

Hoofdstructuur (CHS) en de Beleidsvisie. De CHS bestaat uit de samenhangende, historisch waar-
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devolle structuren van bovenlokaal belang. Deze zijn afgebeeld op de Hoofdstructuurkaart. Op 

de hieraan gekoppelde visiekaart staat aangegeven waar de provinciale prioriteiten liggen op het 

(ruimtelijk gerelateerde) cultuurhistorisch beleid van de komende jaren en welke sturingsmecha-

nismen daarbij gehanteerd worden. De weergegeven sturingsgebieden zijn de gebieden waar vol-

gens de provincie de cultuurhistorische samenhang gewaarborgd dient te worden.

In 2005 is als opvolger van de notitie en als eindpublicatie de Cultuurhistorische Atlas van Utrecht 

‘Tastbare Tijd’ verschenen (Blijdenstijn, 2005). Met de CHS wil de provincie haar cultuurhistorische 

waarden niet alleen ruimtelijk beschermen, maar ook ─ en vooral ─ een inspirerend sturingsinstru-

mentarium aanbieden voor de instandhouding en versterking van de cultuurhistorische samenhang 

in en tussen gebieden, structuren en elementen. De basis daarvoor is het erkend en gewaardeerd 

verleden van die waarden, met oog voor de dynamiek van nu en de (nabije) toekomst.

Streekplan

In 2004 nam de provincie Utrecht de CHS en de hieraan gekoppelde beleidsvisie in het Streekplan 

2005-2015 op. Het streekplan bevat een aantal als zodanig aangegeven richtinggevende beleids-

uitspraken, waarvan de doorwerking in gemeentelijke ruimtelijke plannen van belang is. In het 

Streekplan is de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (in vereenvoudigde vorm) opgenomen. Zoals 

gezegd geeft de provincie in de CHS haar visie op de rol die de cultuurhistorie dient te spelen in 

de ruimtelijke ontwikkelingen op haar grondgebied. Met de Handleiding bestemmingsplannen 2006 

wordt uitvoering gegeven aan het streekplan. In de Handleiding zijn deze vertaald in concrete 

beleidsregels.

Cultuurnota 2009-2012

Eind 2008 is de cultuurnota van de provincie Utrecht verschenen met de naam ‘Cultuur is kracht’. 

In deze nota staat het beleid in de periode 2009-2012 in het teken van vier hoofddoelen, waarvan 

één behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed is. Tot en met 2012 ligt prioriteit bij de imple-

mentatie van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg volgens het vastgestelde beleidska-

der uit 2007. Dit betekent het voortzetten van de ondersteuning van gemeenten in het ontwikkelen 

van archeologische verwachtingskaarten, de ondersteuning van gemeenten door het Steunpunt 

Archeologie en monumenten Utrecht (STAMU), de zorg voor het provinciaal depot en de toetsing 

van ruimtelijke ingrepen volgens het hiertoe ontwikkelde kader in de verordening Wro. De provin-

cie heeft ook een taak bij de aanwijzing van archeologische attentiegebieden en gemeentelijke 

depots.

Naast genoemde taken wil de provincie de archeologische waarden zichtbaar en beleefbaar 

maken. Er zal aandacht worden besteed aan de Romeinse Limes, aan archeologische waarden 

in grote provinciale programma’s of projecten en aan het publiek bekend maken met archeolo-

gie. Daarnaast zal de provincie investeren in de restauratie van archeologische monumenten en 

terreinen.

2.3 Gemeente

Een van de belangrijkste verschillen tussen het oude en het nieuwe stelsel is dat gemeenten in 

het nieuwe stelsel op grond van de Monumentenwet verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

het behoud van het eigen archeologisch erfgoed en dat zij bij bodemingrepen van enige omvang 
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het behoud van archeologische waarden zullen moeten afwegen tegen andere maatschappelijke 

belangen. De uitgangspunten voor gemeentelijke beslissingen zullen daarom, nog meer dan voor-

heen, dienen te worden vastgelegd in een eigen transparant archeologiebeleid. Onderhavige ver-

wachtings- en beleidsadvieskaarten vormen daarvoor een basis.

Behalve de ontwikkeling van eigen beleid zal ook in iedere gemeente aan het (nieuwe) beleid uit-

voering moeten worden gegeven. Daarbij is het, meer nog dan voorheen, mogelijk gradaties aan 

te brengen in de mate waarin de gemeente zelf archeologische werkzaamheden en beheers- en 

voorlichtingstaken uitvoert. Eveneens is mogelijk zowel beleidsmatig eigen accenten te leggen als 

vanuit lokaal cultuurhistorisch oogpunt prioriteiten te stellen.

3 Richtlijnen

3.1 Rijk

In de loop der jaren is er in de Nederlandse archeologie veel vastgelegd en gestandaardiseerd. Zo 

bestaat er een procesbeschrijving, kwaliteitssysteem en een nationale onderzoeksagenda. 

Het AMZ-proces (zie ook § 4)

Het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ-proces) behelst niets meer en minder 

dan de vorm, fasering en intensiteit van het benodigde archeologische onderzoek wanneer een 

ruimtelijke ontwikkeling daarom vraagt. Het proces beschrijft een proces van onderzoek dat er 

grosso modo op neerkomt dat grote oppervlakten vaak (goedkoop) extensief onderzocht worden 

om op die manier, wanneer daar aanleiding toe is, veel kleinere oppervlakten (duurder) intensief te 

onderzoeken. Met andere woorden: een vorm van scoping of trechteren. 

Het hele proces draait om de vraag: is er sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en)? 

Dit wordt vastgesteld middels een door het Rijk opgestelde puntentelling (‘waardestelling’) aan de 

hand van vastliggende criteria. Ten behoeve van de besluitvorming formuleert en onderbouwt de 

archeologisch uitvoerder (een gekwalificeerd bedrijf) de waardestelling en legt dit in een onder-

zoeksrapport vast in het zogenaamde selectieadvies. Een uitspraak over deze behoudenswaardig-

heid wordt door het bevoegd gezag gedaan en ‘selectiebesluit’ genoemd.

Een uitgebreide beschrijving van het AMZ-proces is weergegeven in de laatste paragraaf.

Kwaliteit in de archeologie

Met de introductie van marktwerking is in het archeologische bestel een uitgebreid systeem van 

kwaliteitszorg opgezet. In dit systeem zijn regels vastgelegd voor de uitvoering van onderzoek en 

zijn verschillende vormen van toezicht geformuleerd. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

de opgravingsvergunning;- 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA);- 

de Erfgoedinspectie;- 

het beroepsregister;- 

de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA).- 

Opgravingsvergunning

In de Monumentenwet is opgenomen dat alleen gekwalificeerde instanties met een opgravingsver-

gunning mogen opgraven. Om zich te kwalificeren moeten die instanties een kwaliteitsborgingsy-
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steem hebben. De vergunning wordt door de RCE verstrekt aan bedrijven, gemeenten en universi-

teiten en kan worden beperkt tot bepaalde perioden gebieden of werkzaamheden. Alleen partijen 

die erkend zijn door de RCE en over een opgravingsvergunning beschikken mogen via veldwerk 

(opgravingen, maar ook boringen) actief archeologische resten opsporen en documenteren. Zij zijn 

daarbij gehouden aan de vigerende versie van de KNA. 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

In de KNA staan de vaktechnische normen en werkprocessen beschreven. Het beheer van de KNA 

is in handen van een Centraal College van Deskundigen (CCvD), waarvan het secretariaat bij de 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer  (SIKB) is ondergebracht. Alle producten 

die tijdens het AMZ-proces aan het bevoegd gezag worden overlegd moeten voldoen aan de eisen 

zoals beschreven in de vigerende versie van de KNA.

Erfgoedinspectie

Toezicht op de naleving van de KNA berust bij de sector Archeologie van de Erfgoedinspectie (EI). 

Deze ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering van archeologische werkzaamheden. Alle houders 

van een opgravingsvergunning vallen onder het toezicht, voor hun uitvoering van het archeolo-

gisch veldwerk. Dit zijn bedrijven, gemeentelijke archeologische diensten, universiteiten en de 

RCE. De EI houdt geen toezicht op de andere werkzaamheden van de vergunninghouders, zoals 

bijvoorbeeld de uitvoering van het archeologisch inhoudelijk beleid door de RCE en de gemeenten, 

en het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek door de universiteiten.

Beroepsregister

Het beroepsregister wordt beheerd door de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA) en is 

nog in ontwikkeling. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle in Nederland werkzame professionele 

archeologen zich inschrijven in dit register. 

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA)

Om op nationaal niveau de samenhang te bevorderen in de doelen en de prioriteiten van het 

archeologische onderzoek heeft de RCE een Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) 

opgesteld. ‘Nationaal’ betekent in dit verband nadrukkelijk niet dat de NOaA alleen betrekking 

heeft op archeologische waarden die van nationale (of internationale) waarde zijn. De NOaA is 

bedoeld als onderzoeksagenda voor het gehele Nederlandse grondgebied (incl. de Nederlandse 

wateren), voor alle archeologische verschijningsvormen en het gehele verleden, van de eerste 

menselijke occupatie van Nederland, zo’n 250.000 à 350.000 jaar geleden, tot omstreeks 1950 na 

Chr. 

3.2 Provincie

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) heeft de provincie 

geen toetsende rol meer bij o.a. bestemmingsplannen. Zij kan nu alleen een rol spelen bij ruim-

telijke ontwikkelingen als kan worden aangetoond dat er een provinciaal belang in het geding is. 

Archeologie is door de inwerkingtreding van de Wamz in 2007 onderdeel van de ruimtelijke orde-

ning. De provincie Utrecht moet dus gaan vaststellen wat haar archeologisch belang is. Zij is daar 
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mee bezig, waardoor medio 2010 het archeologisch belang en het bijbehorende instrumentarium 

moet zijn vastgelegd. Vervolgens zullen deze worden opgenomen in de structuurvisie.

Op basis van de Ontgrondingwet is de provincie bevoegd gezag inzake ontgrondingen; als er 

archeologische waarden verwacht worden is de provincie toetser en beoordelaar van de rapporten 

en PvE’s. Om de archeologische onderzoeken en rapportages beter aan de wensen van de provin-

cie te laten voldoen, zijn enkele jaren geleden richtlijnen voor bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek opgesteld. Hierin is aangegeven welke bronnen moeten worden geraadpleegd en 

welke methoden moeten worden ingezet bij veldonderzoek: 

Richtlijnen voor bureauonderzoek Provincie Utrecht, december 2007;- 

Richtlijnen Provincie Utrecht ten behoeve van inventariserend veldonderzoek door middel van - 

grondboringen (december 2007);

De Richtlijnen voor bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van grondbo-

ringen zijn bestemd voor gebruik door de verschillende archeologische bedrijven. In deze richtlij-

nen is aangegeven welke bronnen moeten worden geraadpleegd, welke methoden moeten worden 

ingezet bij veldonderzoek en waar de rapportages aan dienen te voldoen. Ze vormen een aanvul-

ling of verduidelijking op de specificaties in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Als 

te gebruiken bronnen bij bureauonderzoek worden o.a. de CHS en Tastbare Tijd genoemd. Een 

aantal gemeenten hanteren deze richtlijnen nu ook. 

Concept interimregeling 

Daarnaast heeft de provincie Utrecht een concept interim-regeling vrijstelling archeologietoets 

(ondergrens) opgesteld. Hierin wordt aangegeven in welke gevallen plannen (waar de provin-

cie bevoegd gezag is) zijn vrijgesteld van de archeologietoets. De interim-regeling stelt dat alle 

plangebieden kleiner dan 100 m² zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Verder zijn ingre-

pen ondieper dan 30 cm -Mv evenmin onderzoeksplichtig. In bijzondere gevallen kan ook vrijstel-

ling worden verleend voor plangebieden kleiner dan 2500 m². Overigens zijn alle bodemingrepen 

in AMK-terreinen onderzoeksplichtig. Dit zijn terreinen die vermeld staan op de Archeologische 

Monumentenkaart. Voor gemeenten met een eigen archeologiebeleid en een eigen vindplaatsen- 

en verwachtingskaart geldt dat zij hun eigen vrijstellingen bepalen.

Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Utrecht (STAMU)

Met name kleine gemeenten hebben vaak (nog) niet de archeologische kennis in huis om hun 

taken goed uit te kunnen voeren. Daarom is in januari 2007 het Steunpunt Archeologie en Monu-

mentenzorg Utrecht (STAMU) opgericht. Het steunpunt heeft tot doel het bevorderen van kennis 

en betrokkenheid van de gemeenten in de provincie Utrecht bij monumenten en archeologie in alle 

facetten van het gemeentelijke beleid. Het biedt een platformfunctie voor ondersteuning en des-

kundigheidsbevordering van gemeenteambtenaren en bestuurders op dit gebied. Het doel is het 

behoud en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden door een goed ingebed gemeentelijk 

monumenten- en archeologiebeleid. Het steunpunt wil ook de informatie en ervaringsuitwisseling 

van gemeenten bevorderen.
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4 Het AMZ-proces

Het AMZ-proces omvat de volgende fasen:

Bureauonderzoek en opstellen van PvE’s;- 

Inventariserend veldonderzoek (verkennende/karterende/waarderende fase);- 

Archeologische opgraving;- 

Het proces van de Archeologische Monumentenzorg.
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Archeologische begeleiding;- 

Selectiebesluit: bescherming/vrijgeven.- 

Bureauonderzoek en opstellen van PvE’s

Tijdens het bureauonderzoek wordt informatie verworven, aan de hand van bestaande bronnen, 

over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, omvattend 

de aan- of afwezigheid, aard en omvang, datering, gaafheid en conservering en relatieve kwali-

teit daarvan. Het raadplegen van de archeologische verwachtingskaart inclusief achterliggende 

informatie voorziet in hoge mate in de noodzakelijke informatie ten behoeve van een bureauon-

derzoek. Daarnaast dienen in ieder geval nog de beschikbare historische kaarten geraadpleegd te 

worden (bijv. Kadasterkaart ca. 1830). Indien relevant dient in deze fase tevens lokaal aanwezige 

expertise (o.a. gemeentelijk archiefmedewerker, amateur-archeologen en beroepsarcheologen) te 

worden geraadpleegd.

Het bureauonderzoek resulteert in een advies voor het vervolg. Er zijn twee mogelijkheden: het 

kan zijn dat er niets hoeft te gebeuren, of het kan zijn dat ten behoeve van de besluitname inzake 

de vergunningverlening een inventariserend veldonderzoek nodig is. Voor booronderzoeken is 

een PvE niet verplicht. Wel dient voor elk booronderzoek een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld 

te worden dat deel uitmaakt van het onderzoeksvoorstel. Dit PvA dient goedgekeurd zijn door de 

opdrachtgever en eventueel door het bevoegd gezag. Om de kwaliteitseisen conform de KNA te 

waarborgen en een deskundig advies te garanderen, wordt geadviseerd om ook de grotere boor-

projecten in het kader van een inventariserend archeologisch veldonderzoek aan de hand van een 

PvE te laten uitvoeren.

Als het gaat om gravend onderzoek zal een PvE moeten worden opgesteld door een daartoe 

bevoegd archeoloog. Het bevoegd gezag toetst dit PvE en stelt het vast. Bij gemeenten waar 

geen (senior) archeoloog in dienst is, worden de PvE´s beoordeeld door een ingehuurde senior 

archeoloog of door een archeoloog werkzaam bij andere overheden (RCE, provincie of andere 

gemeenten).

Inventariserend veldonderzoek

Tijdens het inventariserend veldonderzoek wordt (extra) informatie verworven over bekende of ver-

wachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing van 

de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek en middels waarnemingen in 

het veld. Het veldonderzoek bestaat uit een aantal fasen waarin steeds verder wordt ingezoomd op 

de aanwezige archeologische waarden.

Verkennende fase

De verkennende fase is gericht op het in detail in beeld krijgen van de archeologische verwach-

ting voor een plangebied. Hoewel de gedetailleerde archeologische verwachtingskaart hieraan in 

principe voldoet, zijn er situaties denkbaar dat aanvullende gegevens nodig zijn over de specifieke 

geologische opbouw van een gebied en de hieraan te relateren archeologische verwachting. Een 

voorbeeld zijn gebieden met niet bekende, maar mogelijk omvangrijke bodemverstoringen, waar-

door de toegekende verwachting naar beneden dient te worden bijgesteld. Het verkennend veldon-
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derzoek heeft een extensief karakter, waarbij bijvoorbeeld door middel van ‘losse’ boorraaien een 

gebied wordt onderzocht (afstand tussen raaien bijvoorbeeld 100 tot 200 m). De verkennende fase 

moet worden gezien als een voorbereiding op een gerichte karterende fase (en is dan ook niet ver-

plicht). In sommige gevallen kunnen de resultaten van de verkennende fase leiden tot het geheel 

vrijgeven van een gebied. De verkennende fase kan met name interessant zijn voor grotere plan-

gebieden; hoe kleiner het gebied, hoe lager het rendement van een verkennende fase omdat naar 

verhouding meer boringen nodig zijn.

Karterende fase

Het doel van de karterende fase is het in kaart brengen van (nog onbekende) archeologische 

vindplaatsen. In de meeste gevallen bestaat een kartering uit booronderzoek, aangevuld met een 

oppervlaktekartering. De boordichtheid en -strategie worden bepaald door de specifieke onder-

zoeksvraag en de archeologische verwachting. 

In de KNA 3.1 zijn voor het eerst richtlijnen opgenomen over de te hanteren boordichtheden onder 

verschillende omstandigheden. Deze zijn gebaseerd op een omvangrijke studie naar de betrouw-

baarheid en toepasbaarheid van booronderzoek in de prospectiearcheologie (RAAP-rapport 1000, 

Tol e.a., 2004) en de leidraad booronderzoek van de SIKB (Tol e.a., 2006).

In sommige gevallen kan blijken dat een booronderzoek niet de beste methode is voor een karte-

rende fase, maar dat juist gravend onderzoek (proefsleuven of proefputten) noodzakelijk is (bijv. 

voor het karteren van een mogelijk grafveld).

Waarderende fase

De waarderende fase van het inventariserend veldonderzoek dient om meer duidelijkheid te ver-

krijgen over de aard en begrenzing van een vastgestelde archeologische vindplaats ten behoeve 

van de waardebepaling. Zo kan het gewenst zijn om een archeologische vindplaats zo optimaal 

mogelijk te behouden, bijvoorbeeld door middel van inpassing. Een waarderend inventariserend 

veldonderzoek (vaak door middel van proefsleuven/proefputten) is tevens gewenst voorafgaand 

aan een archeologische opgraving, teneinde gedetailleerde gegevens te verkrijgen met het doel de 

opgraving zo doelgericht mogelijk te kunnen uitvoeren. De vindplaatsen worden onderzocht op hun 

fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging. Een waarde-

rend onderzoek bestaat in veel gevallen uit een proefsleuvenonderzoek, maar kan ook andersoor-

tig onderzoek inhouden (geofysisch onderzoek of waarderend booronderzoek).

Proces van waardestelling

De vindplaatsen worden in eerste instantie op hun fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) 

beoordeeld. De beoordeling van de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio waarin de 

vindplaats zich bevindt; op deze wijze wordt de conserveringstoestand in relatie tot andere rele-

vante sites bekeken.

Indien te verwachten is dat op één van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de 

vindplaats in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel ervoor te zorgen 

dat aan terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn maar desondanks inhoudelijk van groot 

belang, geen negatief selectiebesluit wordt toegekend.
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Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaardig zijn aan-

gemerkt, worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit. Eerst vindt een afweging 

plaats op de eerste drie inhoudelijke kwaliteitscriteria: zeldzaamheid, informatiewaarde en ensem-

blewaarde. Na deze weging wordt bij vindplaatsen met een lagere inhoudelijke waardering nage-

gaan of het criterium representativiteit van toepassing is. Hierbij dient ook de onderzoeksagenda 

van de gemeente te worden betrokken. Uiteindelijk volgt op basis van deze waardestelling een 

selectieadvies en selectiebesluit. Dit advies en besluit kan verschillende vormen aannemen:

Archeologische opgraving

Een archeologische opgraving heeft als doel vondst- en spoorgegevens van een archeologische 

vindplaats te verzamelen en te documenteren en is gericht op vooraf geformuleerde onderzoeks-

doelstellingen (vastgelegd in een PvE). Tijdens een archeologische opgraving worden sleuven en 

putten aangelegd en wordt de archeologische vindplaats vernietigd (archivering ex situ). Alleen de 

te verstoren oppervlakken worden onderzocht. Na opgraving kunnen de geplande werkzaamheden 

zonder beperkingen worden uitgevoerd. Wel worden beschermende maatregelen (o.a. regelge-

ving) getroffen voor niet opgegraven delen van een vindplaats.

Archeologische begeleiding

Tijdens een archeologische begeleiding worden vondst- en spoorgegevens van een (mogelijk aan-

wezige) vindplaats geregistreerd, zonder dat daarbij sprake is van het aanleggen van sleuven of 

putten. Archeologische begeleiding wordt uitgevoerd tijdens bodemverstorende activiteiten die om 

niet-archeologische redenen plaatsvinden en waar gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 

archeologische waarden aanwezig zouden kunnen zijn. Bij vaststelling van archeologische waar-

den kan een begeleiding alsnog resulteren in een archeologische opgraving. Let op: archeologi-

sche begeleiding is alleen onder strikte voorwaarden een gangbare onderzoeksmethode. Er moet 

sprake zijn van een situatie waarin het normale archeologische onderzoekstraject niet kan worden 

doorlopen. In de nieuwe KNA 3.1 (uitgekomen in juli 2006) staan onder ‘Protocol archeologische 

begeleiding’ de volgende mogelijke aanleidingen voor een begeleiding:

wanneer als gevolg van fysieke belemmeringen het niet mogelijk is om adequaat vooronderzoek - 

te doen;

wanneer er op grond van de beschikbare archeologische informatie wordt geconcludeerd dat het - 

doen van een opgraving niet (meer) nodig is, maar men toch graag het zekere voor het onzekere 

wil nemen;

wanneer sprake is van bijzondere onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajecten.- 

Een archeologische begeleiding kan drie verschillende doelen hebben. Dit is afhankelijk van de 

plaats van het onderzoek in het AMZ-proces.

1. Wanneer de begeleiding plaatsvindt vóór het selectiebesluit, dan heeft deze hetzelfde doel 

als het proces inventariserend veldonderzoek proefsleuven (IVO-P). Dit doel is: “het aanvul-

len en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel, dat gebaseerd is op het bureau-

onderzoek”. Het gaat hierbij om een kleine ingreep in een groot gebied, of gebieden in stads- 

of dorpscentra, waar de archeologische waarden door opstallen pas door sloop toegankelijk 

worden. Hiervoor is een PvE vereist.
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2. Wanneer de begeleiding plaatsvindt ná het selectiebesluit en er derhalve op grond van waar-

deringscriteria sprake is van een behoudenswaardige vindplaats, dan heeft deze hetzelfde 

doel als het proces Opgraven: “het documenteren van gegevens en het veiligstellen van mate-

riaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvor-

ming over het verleden”. Ook hiervoor is een PvE vereist.

3. Wanneer een begeleiding betrekking heeft op bodemingrepen op gewaardeerde terreinen, dus 

zowel op beschermde terreinen als op AMK-terreinen is het doel “om binnen de grenzen van 

de verstoring tijdens de grondwerkzaamheden waargenomen vondsten te documenteren en 

te bergen. Een essentiële meerwaarde van een archeologische begeleiding is dat tijdens de 

uitvoering archeologisch toezicht wordt gehouden op een juiste uitvoering van civiele werk-

zaamheden conform de vergunningvoorwaarden. Daardoor wordt mogelijke schade door een 

onjuiste uitvoering van de werkzaamheden voorkomen”.

Bescherming

Bescherming houdt in dat er fysieke maatregelen worden getroffen op het terrein met archeologi-

sche waarden zelf (bescherming in situ). Doel daarvan is de meest gunstige randvoorwaarden te 

scheppen voor duurzaam behoud, zonder de aanwezige archeologische waarden te beschadigen. 

Bescherming betekent niet per definitie dat op terreinen geen ontwikkelingen meer mogelijk zijn. 

Onder stringente voorwaarden kunnen ook op beschermde terreinen bovengronds ontwikkelingen 

plaatsvinden. Specifiek met de Belvedere-doelstelling `behoud door ontwikkeling` in het achter-

hoofd, kunnen ruimtelijke ontwikkelingen op monumentale terreinen zelfs wenselijk zijn om het hier 

verborgen verleden beleefbaar te maken.

Vrijgeven

De resultaten van het archeologisch onderzoek kunnen ten slotte ook zodanig zijn dat geen ver-

volgstappen hoeven te worden voorgesteld. De geplande bodemingrepen kunnen in dat geval 

zonder beperkingen ten aanzien van archeologische waarden worden uitgevoerd. Hiertoe kan 

besloten worden als er geen archeologische waarden aanwezig zijn of van zo’n marginale beteke-

nis zijn dat verder onderzoek of bescherming een te zwaar middel is. Ook zwaar verstoorde vind-

plaatsen, waarvan op grond van waarderend onderzoek duidelijk is geworden dat de wetenschap-

pelijke informatiewaarde te sterk is aangetast, kunnen genomineerd worden om zonder verder 

onderzoek te worden vergraven. Dergelijke situaties zijn nogal eens punt van discussie, met name 

vanwege de kans op bijzondere vondsten (bijvoorbeeld een diep ingegraven waterput). Die situ-

aties zullen zich altijd blijven voordoen, wat geen belemmering moet zijn een beargumenteerd, 

selectief beleid te voeren ten aanzien van een adequate archeologische monumentenzorg.

Amateur-archeologen

In het verleden voerden amateurarcheologen soms min of meer zelfstandig opgravingen uit. Door 

de veranderende regelgeving zijn de eisen die gesteld worden aan het verrichten van archeolo-

gisch onderzoek sterk aangescherpt (KNA, Erfgoedinspectie ). Dit betekent dat ook voor ama-

teurarcheologen nieuwe regels gelden. Vaak wordt gedacht dat de inzet van amateurs en vrijwil-

ligers niet meer mogelijk is. Amateurs kunnen echter deelnemen aan professioneel onderzoek 

door een gecertificeerd archeologisch bedrijf of een gemeente met een opgravingsvergunning. Zij 
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dienen dan wel te werken onder supervisie van een erkend leidinggevende. Gemeenten kunnen 

de deelname van lokale amateurarcheologen bij onderzoek stimuleren door in het Programma van 

Eisen voor de uitvoering van archeologisch onderzoek de voorwaarde op te nemen dat de uitvoer-

der lokale amateurs bij het onderzoek betrekt.


