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Samenvatting

In februari 2018 heeft Erfgoed Utrecht een archeolo-

gisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied 

Winklerlaan 79 te Utrecht. In dit plangebied wordt de be-

staande school gesloopt en wordt een nieuwe school voor 

speciaal onderwijs gebouwd. Volgens de archeologische 

waardenkaart van de gemeente Utrecht ligt de nieuw te 

bouwen school deels in een zone met een archeologische 

verwachting. Hiervoor geldt dat bij bodemingrepen groter 

dan 1.000 m2 en dieper dan 0,5 m beneden maaiveld een 

archeologievergunning moet worden aangevraagd. De 

bouw van het oude schoolgebouw heeft waarschijnlijk een 

verstoring veroorzaakt tot 2,4 m beneden maaiveld door 

de aanleg van funderingen en grondverbetering. Wanneer 

het aantal vierkante meters van deze verstoring van het 

nieuw te bouwen gebouw wordt afgetrokken, blijft ca. 730 

m2 over in de zone met archeologische verwachting. Deze 

oppervlakte valt ruim binnen de vrijstellingsgrenzen, er 

hoeft dus geen vergunning voor archeologie te worden 

aangevraagd. 

Omdat het een archeologisch interessant gebied betreft 

(en zich mogelijk prehistorische resten in het plangebied 

kunnen bevinden) heeft Erfgoed Utrecht besloten alsnog 

een bureauonderzoek uit te voeren. In het bureauonder-

zoek is een gespecificeerde archeologische verwachting 

opgesteld waarin duidelijk wordt waar binnen het plan-

gebied welke archeologische waarden verwacht kunnen 

worden.

Uit het bureauonderzoek blijkt dat binnen het noord-

westelijke deel van het plangebied sprake is van een 

dekzandrug in de ondergrond. In de top van het dekzand 

heeft bodemvorming plaatsgevonden en is een podzol-

bodem ontwikkeld. Vervolgens heeft zich op het dekzand 

veen gevormd. Op het veen is vervolgens door de Vecht 

komklei afgezet. Door de veen- en kleilaag zijn mogelijke 

archeologische resten in het dekzand afgedekt en goed 

bewaard gebleven. In de top van het dekzand kunnen ar-

cheologische resten uit de steentijd worden verwacht. Uit 

onderzoek naar een mesolithische vindplaats ten noord-

westen van het plangebied blijkt dat de veenvorming, 

en dus vernatting, in het gebied aanving tussen 4684 en 

4464 voor Chr. Tijdens de veenvorming is bewoning in het 

gebied niet mogelijk vanwege de natte omstandigheden. 

Wel kunnen eventueel losse vondsten worden aangetrof-

fen (off-site resten, rituele deponeringen). In de top van 

het veen en in de komklei kunnen sporen van agrarische 

activiteiten vanaf de middeleeuwen worden verwacht. 

Op basis van de bevindingen in het bureauonderzoek 

wordt geadviseerd een inventariserend veldonderzoek 

door middel van boringen, verkennende fase, uit te voe-

ren. Het doel van het onderzoek is het kaart brengen van 

de bodemopbouw, eventuele verstoringen en de diepte 

daarvan (onder en rondom het voormalige schoolgebouw). 

Tevens dient het onderzoek om mogelijke intacte podzol-

bodems in het dekzand te traceren. 

In geval van het aantreffen van een intacte bodemopbouw 

wordt geadviseerd in de directe omgeving van de boring 

meerdere boringen te plaatsen om de omvang van de 

zone (aanwezigheid podzolbodem) in kaart te brengen. In 

eerste instantie wordt een grid van 10 bij 10 m rondom de 

oorspronkelijke boring voldoende geacht. Deze boorstra-

tegie betreft geen karterende fase; voor het opsporen 

van vuursteenvindplaatsen met een lage vondstdichtheid 

(zoals de nabijgelegen mesolithische vindplaats) is het 

graven van proefputten de meest geschikte methode. 

Dit is echter in deze fase van het onderzoek nog niet 

aan de orde. Wel is het van belang zones met intacte 

bodem zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het zeven 

van relevante archeologische lagen wordt aanbevolen 

om eventuele archeologische indicatoren niet te mis-

sen. Bovenstaande boorstrategie betreft een advies, de 

gemeente Utrecht heeft aangegeven dit advies over te 

nemen. 
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Afb. 1.1 De ligging van het plangebied (rode ster) op gemeentelijk en landelijk niveau.
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1 Inleiding

In februari 2018 heeft Erfgoed Utrecht een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor de Winklerlaan 79 te 

Utrecht (zie afb. 1.1). De aanleiding van het onderzoek 

is de nieuwbouw van een school. Binnen het plangebied 

wordt de bestaande school gesloopt en wordt een nieuwe 

school voor speciaal onderwijs gebouwd. Volgens de 

archeologische waardenkaart van de gemeente Utrecht 

ligt de nieuw te bouwen school deels in een zone met een 

archeologische verwachting. Hiervoor geldt dat bij bode-

mingrepen groter dan 1.000 m2 en dieper dan 50 cm -mv 

een archeologievergunning moet worden aangevraagd. 

De bouw van het voormalige schoolgebouw heeft waar-

schijnlijk een verstoring veroorzaakt tot 2,4 m –peil door 

de aanleg van funderingen en grondverbetering. Wanneer 

het aantal vierkante meters van deze verstoring van het 

nieuw te bouwen gebouw wordt afgetrokken blijft ca. 730 

m2 over in de zone met archeologische verwachting. Deze 

oppervlakte valt ruim binnen de vrijstellingsgrenzen, er 

hoeft dus geen vergunning voor de archeologie te worden 

aangevraagd. 

Omdat het een archeologisch interessant gebied betreft 

(en zich mogelijk prehistorische resten in het plangebied 

kunnen bevinden) heeft Erfgoed Utrecht besloten alsnog 

een bureauonderzoek uit te voeren. Het doel van dit 

bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied. Met het 

onderzoek wordt duidelijk waar binnen het plangebied 

welke archeologische waarden verwacht kunnen worden. 

Voor het opstellen van de gespecificeerde archeologische 

verwachting wordt gebruik gemaakt van reeds bekende 

archeologische waarnemingen, historische kaarten, 

bodemkundige gegevens en informatie over de landschap-

pelijke situatie. 

Het archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd 

conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 

4.0, protocol 4002) en de richtlijnen van de gemeente 

Utrecht 
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Afb. 2.1 De ligging van het plangebied Winklerlaan 79 te Utrecht, aangegeven met een rood kader de voormalige school op een luchtfoto 
uit 2017 (bron: Stroomlijn gemeente Utrecht). 

De aangrenzende spoorlijn is de HYSM- 

spoorlijn uit 1874 van Amsterdam 

via Hilversum naar het voormalige 

Maliebaanstation.
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2 Beschrijving onderzoekslocatie

2.1 Begrenzing onderzoeks- en 
plangebied

Met het plangebied wordt de locatie bedoeld waarop de 

in de inleiding genoemde plannen betrekking hebben. 

Binnen dit gebied kunnen eventuele archeologische resten 

worden verstoord. Het onderzoeksgebied is het gebied 

waarover reeds bekende landschappelijke, archeologische 

en historische informatie wordt verzameld om eventuele 

archeologische waarden in kaart te brengen. Het onder-

zoeksgebied is veelal groter dan het plangebied en kan 

variëren naar gelang het te onderzoeken aspect. Gezien 

de ligging van het plangebied buiten het centrum van 

Utrecht en de landschappelijke omstandigheden wordt in 

ieder geval een zone van 500 m rondom het plangebied 

voldoende geacht om een gespecificeerd verwachtingsmo-

del op te stellen. 

Het plangebied ligt circa 2,4 kilometer ten noordoosten 

van het centrum van Utrecht in Tuindorp-Oost. Het 

perceel ligt ten oosten van de Winklerlaan en ten westen 

van de spoorlijn Utrecht-Hilversum/Amersfoort. Het 

gehele plangebied beslaat 6675 m2, waarvan 5780 m2 een 

archeologische waarde heeft (zie afb. 2.1). 

2.2 Huidige en toekomstige situatie

Het plangebied was tot februari 2018 deels bebouwd, 

bestraat (vooral stoeptegels) en er zijn bosschages 

aanwezig. De bebouwing is in februari 2018 gesloopt. 

Voor de bouw van de voormalige school is de bodem 

waarschijnlijk geroerd tot 2,4 m beneden maaiveld voor 

de aanleg van funderingen en grondverbetering.1 Het 

nieuwe schoolgebouw wordt grotendeels ter plaatse van 

de voormalige bebouwing herbouwd (zie afb. 2.2 en afb. 

2.4). In totaal beslaat het nieuwe gebouw 2223 m2 van 

het terrein. In het nieuwe schoolgebouw is een kelder 

voorzien tot 2,8 m onder maaiveld. Deze kelder ligt in het 

noordelijke deel van het gebouw en beslaat in totaal circa 

24 m2. De overige funderingen reiken tot circa 1 m onder 

maaiveld.

2.3 Archeologisch beleid

De gemeente Utrecht heeft een eigen beleid (Verordening 

op de Archeologische Monumentenzorg) opgesteld om 

het archeologische bodemarchief te beschermen. Volgens 

de archeologische waardenkaart van de gemeente Utrecht 

ligt de nieuw te bouwen school deels in een zone met 

een archeologische verwachting (afb. 2.5). Hiervoor geldt 

dat bij bodemingrepen groter dan 1.000 m2 en dieper 

dan 0,5 m beneden maaiveld een archeologievergunning 

moet worden aangevraagd. De bouw van het voormalige 

schoolgebouw heeft een verstoring veroorzaakt tot 2,4 

m onder maaiveld voor de aanleg van funderingen en 

grondverbetering. 

Wanneer het aantal vierkante meters van deze verstoring 

van het nieuw te bouwen gebouw wordt afgetrokken, 

blijft circa 730 m2 over in de zone met archeologische 

verwachting. Deze oppervlakte valt binnen de vrijstellings-

grenzen, wat betekent dat voor archeologie geen vergun-

ning noodzakelijk is. Echter, omdat het een archeologisch 

interessant gebied betreft (en mogelijke (pre)historische 

resten zich in het plangebied kunnen bevinden) heeft de 

opdrachtgever toegezegd dat de afdeling Erfgoed van 

de gemeente Utrecht een booronderzoek in het plan-

gebied kan uitvoeren. Het booronderzoek wordt vooraf 

gegaan door een archeologisch bureauonderzoek waarbij 

historische bronnen en reeds bekende informatie over 

het plangebied verzameld worden om een gespecificeerd 

archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. 

2.4 Historische situatie en mogelijke 
verstoringen

Historische situatie

Het plangebied lag op de historische kadasterkaart uit 

1811-1832 in agrarisch gebied dat deels uit bouwland en 

deels uit weiland bestond (zie afb. 2.5). Het plangebied 

maakte deel uit van de Voorveldsche polder. Ook op 

eerdere kaarten ligt het plangebied in de weilanden (zie 

afb. 2.6 voor de kaart van Specht).2 In de tweede helft van 

de negentiende eeuw is de spoorlijn ten oosten van het 

plangebied aangelegd. Op circa 700 m ten noorden van 

het plangebied ligt het voormalig fort Blauwkapel dat in 

1818-1821 is gebouwd. Het plangebied ligt in de zone 

die behoorde tot de inundatiezone van Fort Blauwkapel. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het plangebied niet 

in de vuurlinie gelegen en zijn er geen grote gevechten 

geweest rondom het fort.3 Op luchtfoto’s uit deze periode 

zijn geen loopgraven of tankgrachten waar te nemen. Wel 

is in het najaar van 1944 een bombardement geweest, 

waarschijnlijk gericht op het fort of de spoorlijn, waarbij 
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Afb. 2.2 Geplande nieuwbouw in het plangebied Winklerlaan 79 te Utrecht (bron: opdrachtgever). 
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Afb. 2.3 Het plangebied Winklerlaan 79 te Utrecht (rode ster) op een uitsnede van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente 
Utrecht (bron: gemeente Utrecht).

diverse bommen in de omgeving van het plangebied zijn 

ingeslagen. Binnen het plangebied zelf zijn geen aanwij-

zingen voor bomkraters of mogelijke blindgangers (zie 

afb. 2.7). 

In de jaren ’60 van de vorige eeuw is de wijk Tuindorp-

Oost gebouwd. Het plangebied blijft onbebouwd tot 

de bouw van de huidige school eind jaren ’70 (zie afb. 

2.8). Voor de bouw van de school is de bodem tot in 

ieder geval 2,4 m onder maaiveld verstoord vanwege 

het uitgraven van funderingen en voor grondverbetering 

(zie afb. 2.9). In hoeverre de bodem rondom de school 

is verstoord, is niet bekend. Wel is het waarschijnlijk dat 

binnen het plangebied een ophoogpakket aanwezig is van 

0,5 tot 1,0 m dikte.4
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Afb. 2.4 Het voormalige schoolgebouw aan de Winklerlaan 79 te Utrecht (rode stippellijn) en de geplande nieuwbouw (blauwe lijn). In 
lichtblauw de verstoring van de nieuwbouw ter hoogte van de zone met archeologische verwachting op de archeologische waardenkaart 
van Utrecht. 
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Afb. 2.5 Het plangebied Winklerlaan 79 te (rode ster) Utrecht op kadastrale minuut 1811-1832 (www.hisgis.nl).

Afb. 2.6 Het plangebied Winklerlaan 79 te Utrecht (rode ster) op de kaart van Specht (bron: Het Utrechts Archief, C. Specht, C 2963, X 
76305). 
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Afb. 2.7 Detail van een luchtfoto van de RAF van 24 december 
1944 met bomkraters ten noordwesten van het plangebied 
Winklerlaan 79 (bron: http://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/
raf).

Afb. 2.8 Foto van het schoolgebouw St. Joris in 1979 (Fotodienst GAU, Het Utrechts Archief, C 13097, X 40252).

Afb. 2.9 Uitsnede van de bouwtekening van de school aan de Winklerlaan 79 uit 1978 met de diepte van de grondverbetering (bron: 
gemeente Utrecht).
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3 Bekende waarden

3.1 Aardwetenschappelijke situatie

Het plangebied ligt op de grens van het Utrechts rivie-

renlandschap en het Utrechts-Gelders zandlandschap. 

Ten oosten en noorden ligt de Utrechtse Heuvelrug, een 

stuwwal die in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, gevormd 

is. In de laatste ijstijd, het Weichselien, bereikte het landijs 

Nederland niet, maar heerste er wel een droog poolkli-

maat waarbij geen begroeiing aanwezig was en op grote 

schaal winderosie optrad. In deze periode is veel zand 

verplaatst en zijn tegen de westelijke zijde van de stuwwal 

zuidwest-noordoost georiënteerde dekzandruggen ont-

staan (laagpakket van Wierden, formatie van Boxtel). Circa 

10.000 jaar geleden verbeterde het klimaat en steeg de 

temperatuur waardoor het poolijs smolt. Door een com-

binatie van het smelten van het poolijs en bodemdaling 

steeg de zeespiegel en daarmee de grondwaterspiegel 

en is op veel plaatsen het dekzand overdekt geraakt met 

veen (Formatie van Nieuwkoop). In het onderzoeksgebied 

is het veen door kwelwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug 

tussen 4684 en 4464 voor Chr. (vroeg-neolithicum B) 

ontstaan.5 Door de activiteiten van de ten zuiden gelegen 

Vecht is een deel van het veen later overdekt met een laag 

rivierklei (formatie van Echteld).

In de top van de dekzandafzettingen kan bodemvorming 

hebben plaats gevonden voordat het gebied bedekt 

werd met veen. Door het verbeterde klimaat werden de 

zandbodems bedekt met bossen waardoor in de toplaag 

van het dekzand bodemvorming ontstond. Op de hoger 

gelegen delen ontwikkelde zich een podzolbodem met 

een A-, (E-), B- en C-horizont. In lager gelegen delen is een 

AC-profiel in de top van het dekzand mogelijk, dergelijke 

bodems zijn in natte omstandigheden gevormd (er is dan 

geen sprake van uitspoeling). 

Geomorfologie en AHN

Het plangebied is op de geomorfologische kaart niet 

gekarteerd vanwege de ligging binnen de bebouwde kom. 

Op de kaart liggen ten noorden en ten westen van het 

plangebied vlaktes met ten dele verspoelde dekzanden 

die zijn vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal 

(code 2M14). Ten zuiden van de dekzandvlaktes zijn 

rivierafzettingen aanwezig. Op de geomorfogenetische 

kaart van Utrecht ligt het noordwestelijke deel van het 

plangebied op een lichtgolvend of vlak dekzandgebied 

dat is overdekt met rivierklei.6 In het zuidoostelijke 

deel ligt komklei op dekzand. Uit het onderzoek aan de 

Winklerlaan ter hoogte van het Gerrit Rietveld College, 

op circa 400 m ten noordwesten van het plangebied, 

blijkt dat onder de recente ophogingslaag veelal rivierklei 

aanwezig is in de vorm van komafzettingen. Hieronder is 

0,05 tot 0,3 m dikke laag veen aanwezig met daaronder 

het dekzand.7 Het veen is met behulp van C14-analyse 

gedateerd tussen 4684 en 4464 voor Chr. (5720 ± 50 BP 

ongekalibreerd, dit is de periode vroeg-neolithicum B). Dit 

betekent echter niet dat de mens het gebied na deze peri-

ode helemaal niet bezocht of gebruikte. Op een vindplaats 

met vergelijkbare geo(morfo)logische omstandigheden in 

het oosten van Utrecht zijn naast mesolithische sporen 

ook sporen teruggevonden uit het midden-neolithicum, 

de midden-bronstijd en de vroege tot late ijzert-ijd (ter 

hoogte van de Hoofddijk). Tijdens het onderzoek bij het 

Gerrit Rietveld College is echter geen bewijs voor latere 

bewoning of activiteit aangetroffen, in hoeverre dit ook 

voor het plangebied geldt is niet bekend.8

Het dekzand is matig goed gesorteerd en kalkloos en in 

diverse perioden afgezet. Het oudere dekzand is meestal 

horizontaal gelaagd en met lemige banden. Het jongere 

dekzand is afgezet in het laat-glaciaal en kent veelal geen 

gelaagdheid. In het onderzoeksgebied is ter hoogte van 

de Uithof vanaf 1,1 m onder maaiveld jong dekzand aan-

getroffen met daaronder dekzand met leemlagen en vorst-

wiggen dat tot het ouder dekzand wordt gerekend.9 Het 

onderscheid tussen oud en jong dekzand is overigens niet 

altijd even duidelijk. In het dekzand heeft zich een pod-

zolbodem gevormd, die is opgebouwd uit een A-, E-, B- en 

C-horizont. Deze bodem kent een opvallende gelaagdheid 

doordat mineralen met het regenwater uit de bovenste 

lagen wegspoelen en dieper in de bodem neerslaan. Dit 

zorgt voor een vaalgrijze uitspoelingslaag (E-horizont), 

onder de bruine humusrijke toplaag (A-horizont). Onder 

de uitspoelingslaag bevindt zich een donkerbruin tot 

zwartgekleurde inspoelingslaag (B-horizont). Mineralen 

(met name ijzer) en organische bestanddelen (humus) zijn 

in deze laag neergeslagen en vormen een harde bank, die 

ook wel oerbank genoemd wordt.10

Het plangebied ligt op circa 1,85 m + NAP.11 Door de 

huidige bebouwing en recente ophogingspakketten 

is een eventueel reliëf in het oude maaiveld niet goed 

waarneembaar. 

Bodem 

Op de bodemkaart (STIBOKA) is het plangebied niet 

gekarteerd vanwege de ligging binnen de bebouwde kom. 

Op basis van extrapolatie ligt het plangebied in een zone 
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Afb. 3.1 Uitsnede van de Archiskaart met het plangebied en nabij gelegen onderzoeksterreinen (in geel) en het AMK-terrein Fort 
Blauwkapel (in paars, bron: Archis.nl).

met rivierkleigronden die vooral tussen De Bilt en Utrecht 

voorkomen.12 Het betreffen leek-/woudeerdgronden (code 

pRn56). Deze gronden kenmerken zich door een 0,25 tot 

0,3 m dikke donkere humeuze bovengrond die door het 

opbrengen van veel stadcompost is ontstaan. Veelal zit 

in de bovengrond een bijmenging van matig fijn zand dat 

door het graven van sloten uit de ondiep voorkomende 

pleistocene ondergrond is gespit en verspreid is geraakt. 

Onder de bouwvoor ligt roestige, kalkloze zware komklei, 

die op veel plaatsen via een humeuze of zelfs moerige 

laag overgaat in leemarm, matig fijn dekzand, waarin 

meestal een humuspodzol is ontwikkeld. 

Op basis van resultaten van archeologisch onderzoek ter 

hoogte van het Gerrit Rietveld College blijkt dat onder een 

ophogingslaag, die in dikte varieert van 0,6 tot 2 m, een 

laag mineraalarm amorf bosveen aanwezig is die 0,05 tot 

0,5 m dik is. Op enkele plaatsen is op het veen nog een 

dunne laag komklei aanwezig. De veenlaag gaat over in 

dekzand dat veelal tussen 1,3 en 1,65 m onder maaiveld 

is aangetroffen (0,47 – 0,83 m –NAP).13 De top van het 

dekzand kan echter sterk variëren in het onderzoeksge-

bied. In een booronderzoek direct ten noordwesten van 

het plangebied ligt het dekzand op 0,73 m –NAP tot 0,47 

m +NAP (circa 2,6 tot 1,4 m onder maaiveld).14

De grondwatertrap in het onderzoeksgebied is II, dat bete-

kent dat de hoogste grondwaterstand in de buurt van het 

maaiveld ligt en de gemiddeld laagste grondwaterstand 

zich 0,5 tot 0,8 m onder maaiveld bevindt.15

3.2 Archeologische waarden

Gegevens uit Archis

Het plangebied ligt niet binnen een AMK-terrein. Het 

dichtstbijzijnde AMK-terrein is Fort Blauwkapel, dat op 
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circa 850 m ten noorden van het plangebied ligt (AMK-

terrein 11950, zie afb. 3.1). Het betreft een mogelijk 

versterkt huis van middeleeuwse oorsprong, eventuele 

resten van het huis zijn door het huidige negentiende-

eeuwse fort waarschijnlijk aanzienlijk verstoord. 

In de omgeving van het plangebied zijn diverse archeo-

logische onderzoeken uitgevoerd (zie tabel 3.1). Direct 

ten noordwesten van het plangebied is ter hoogte van 

Winklerlaan 365 een archeologisch booronderzoek uitge-

voerd (zaaknummer 3297968100). In de meeste boringen 

is geen podzolbodem waargenomen (A/C-profiel), alleen 

op de flanken van de dekzandrug is onder het veen nog 

een intacte podzolbodem aanwezig. Er zijn geen archeo-

logische indicatoren gevonden, waardoor de kans op het 

aantreffen van een vindplaats laag wordt ingeschat. De 

top van het dekzand varieert van 0,73 m –NAP tot 0,47 

m +NAP. De op het dekzand gelegen veen- en kleilagen 

zijn mogelijk bewerkt voor en tijdens de afzetting van 

komklei. Ook in de nieuwe tijd is het gebied in gebruik 

geweest als akker.16

Op circa 300 m ten westen van het plangebied is ter 

hoogte van de Prof. Zonnebloemhof/Eyckmanlaan een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (2026947100).17 Er 

zijn geen sporen van menselijke activiteiten aangetroffen 

in het dekzand. Wel is een dierenhol of boomval in het 

vlak gezien. Ter hoogte van dit plangebied heeft geen 

veenvorming plaats gevonden, waarschijnlijk vanwege 

de hoge ligging van de dekzandrug, waardoor de veen-

groei dit deel niet bereikt heeft. Wel heeft zich een sterk 

humeuze laag in de top van het dekzand ontwikkeld. Door 

bioturbatie is de laag zeer homogeen geworden. Een even-

tuele uitspoelingshorizont, die zich in de droge fase in de 

top van het dekzand moet hebben gevormd, is niet meer 

zichtbaar. In de negentiende eeuw is het gebied twee maal 

opgehoogd met humeuze zandpakketten die sterk op een 

esdek leken. In de twintigste eeuw is het gebied nogmaals 

opgehoogd met een schoon zandpakket. 

Op circa 400 m ten noordwesten van het plangebied ligt 

het Gerrit Rietveld College. Voor de bouw van deze school 

zijn diverse archeologische booronderzoeken uitgevoerd, 

waaruit bleek dat het oorspronkelijke dekzandland-

schap nog in tact is (Archis zaaknummers 2326914100, 

2352201100).18 In de top van het dekzand is een na-

genoeg intact podzolprofiel aanwezig. Op het dekzand 

heeft zich veen ontwikkeld. Op het veen is vervolgens een 

dunne laag rivierklei afgezet. Tijdens de archeologische 

begeleiding zijn (haard)kuilen, greppels en paalsporen uit 

het mesolithicum aangetroffen (overgang vroeg naar mid-

den mesolithicum, 7454-7050 voor Chr.). Vondstmateriaal 

is nagenoeg afwezig, waardoor de functie van de vind-

plaats niet duidelijk is.19

Tenslotte is op circa 400 m ten oosten van het plange-

bied archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het 

kader van de verbreding van de A27 (onderzoeksmelding 

2356885100). De A27 heeft in Utrecht geen archeologi-

sche verwachting meer vanwege verstoringen en reeds 

uitgevoerd onderzoek; er is derhalve geen verder archeo-

logisch onderzoek uitgevoerd.20

3.3 Ondergrondse bouwhistorische 
waarden

Er worden geen ondergrondse bouwhistorische waarden 

verwacht.21

Archis 
zaakidentificatienummer

Toponiem Soort onderzoek Periode begin Periode eind

2026947100 Eyckmanlaan Archeologische begeleiding

2326914100 Gerrit Rietveld college Booronderzoek paleolithicum neolithicum

2352201100 Gerrit Rietveld College Booronderzoek paleolithicum neolithicum

2397644100 Archeologische begeleiding

3994551100 Gerrit Rietveld College Archeologische begeleiding vroeg-mesolithicum midden-mesolithicum 

3297968100 Winklerlaan 365 Booronderzoek

2356885100 A27 Bureauonderzoek

Gerrit Rietveld College  

Tabel 3.1 Overzicht van de onderzoeken rondom het plangebied Winklerlaan 79 te Utrecht.
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4 Gespecificeerde archeologische 
verwachting

Op basis van de verzamelde gegevens is een gespecifi-

ceerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld.

Datering 

Binnen het plangebied worden archeologische resten uit 

met name de steentijd verwacht. Gezien de resultaten van 

het onderzoek ter hoogte van het Gerrit Rietveld College 

dient rekening te worden gehouden met sporen uit het 

mesolithicum, maar resten uit overige perioden in de 

steentijd kunnen niet worden uitgesloten. De vernatting 

van het gebied ving aan rond 4684 en 4464 voor Chr. 

(vroeg neolithicum-B). Tevens kunnen resten uit de mid-

deleeuwen en nieuwe tijd worden verwacht. Het aantreffen 

van resten uit de tussenliggende periodes wordt laag 

ingeschat, het gebied was in die periodes te nat voor 

bewoning (veenvorming).

Complextype

Paleolithicum - mesolithicum: de complextypen die 

kunnen worden verwacht hangen samen met een mobiele 

leefwijze, zoals kampjes en resten van de productie van 

vuurstenen werktuigen.

Middeleeuwen - nieuwe tijd: complextypen die worden 

verwacht hangen samen met sedentaire bewoning, begra-

ving en agrarische activiteiten.

Eventuele losse vondsten (off-site sporen, rituele deposi-

ties) uit de tussenliggende periodes kunnen niet worden 

uitgesloten.

Omvang van de vindplaats

De omvang van eventuele archeologische resten kan 

variëren van een losse vondst tot een nederzettingsterrein 

van vijftig tot enkele duizenden vierkante meters.

Diepteligging

De archeologische resten uit de steentijden worden 

in de top van het dekzand verwacht. Op basis van de 

uitgevoerde onderzoeken in de omgeving varieert de top 

van dekzand van 0,5 m + NAP tot 0,7 m – NAP (huidig 

maaiveld plangebied circa 1,85 m + NAP, dus 1,35 tot 

2,55 m onder maaiveld). Eventuele resten uit de middel-

eeuwen/nieuwe tijd kunnen vanaf het oude maaiveld tot in 

de top van het veen en/of klei worden verwacht. Het oude 

maaiveld is zeer waarschijnlijk afgedekt met een recent 

ophogingspakket. De dikte van het recente ophogingspak-

ket is niet bekend, maar zal waarschijnlijk in ieder geval 

meer dan 0,5 m zijn. 

Gaafheid en conservering

De verwachting is dat eventuele archeologische resten 

intact en goed geconserveerd zijn wanneer deze afgedekt 

zijn door veen. 

Locatie 

Binnen het plangebied worden in het noordwestelijk 

deel, op de vermoede dekzandrug, archeologische resten 

verwacht. 

Uiterlijke kenmerken 

Paleolithicum - mesolithicum: Vuursteenvindplaatsen 

bestaan uit een strooiing van vuurstenen werktuigen, res-

tanten van productie van deze werktuigen (afval, kernen). 

Daarnaast kunnen haardkuilen met daarin verbrand afval 

aangetroffen worden (bot, houtskool, hazelnootdoppen, 

vuursteen, etc.). 

Late middeleeuwen - nieuwe tijd: Agrarische activiteiten 

kenmerken zich door ploegsporen, perceelbegrenzing en 

gegraven afwateringskanalen.

Mogelijke verstoringen 

Het plangebied is waarschijnlijk lange tijd in gebruik ge-

weest als akker- en weidegrond. Tot aan de bouw van de 

huidige school is geen historische bebouwing aanwezig. 

Ter plaatse van de school is de bodem vanwege funde-

ringen en grondverbetering verstoord tot in ieder geval 

2,4 m onder maaiveld. In hoeverre de bodem rondom het 

schoolgebouw is verstoord, is niet bekend. In principe 

worden buiten de contouren van de bestaande kabels en 

leidingen en de voormalige school, geen grote verstorin-

gen verwacht. 
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5 Conclusies en advies

Uit het bureauonderzoek blijkt dat binnen een deel van 

het plangebied een hoge verwachting op het aantref-

fen van archeologische resten uit de steentijd bestaat 

vanwege de ligging op een dekzandrug waar vervolgens 

veen en klei op is afgezet. Hierdoor is de top van het 

dekzand afgedekt en mogelijk goed bewaard gebleven. In 

de top van het veen en de kleiafzettingen kunnen resten 

uit de middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht worden die 

samenhangen met het agrarisch gebruik van het plan-

gebied. Eventuele losse vondsten uit de tussenliggende 

periodes kunnen niet worden uitgesloten, hoewel de kans 

op het aantreffen van dergelijke resten laag is. 

Het is niet bekend of buiten de voormalige school en 

eventuele ondergrondse kabels en leidingen de bodem-

opbouw nog intact is. Het is daarom aan te bevelen om 

met een inventariserend veldonderzoek door middel van 

boringen de bodem en eventuele verstoringen binnen 

het plangebied in kaart te brengen. Om dit inzicht te 

verkrijgen kan in eerste instantie worden volstaan met een 

booronderzoek in de verkennende fase, uitgaande van 

minimaal zes boringen per hectare. 

Advies

Het plangebied beslaat in totaal 6675 m2, waarvan 5780 

m2 met een archeologische verwachting. Voorstel is om 

binnen de zone met archeologische verwachting in ieder 

geval zes boringen te plaatsen om een goed inzicht in de 

bodemopbouw en het eventuele reliëf in de dekzandrug 

te verkrijgen. Daarnaast dienen twee boringen in de zone 

zonder archeologische verwachting geplaatst te worden 

om de lage verwachting te toetsen. In totaal worden 

minimaal acht boringen uitgevoerd. Wanneer de school 

reeds gesloopt is, worden ter hoogte van de voormalige 

bebouwing eveneens twee controleboringen gezet om de 

diepte van de verstoring onder het gebouw te toetsen. 

De exacte locatie van de boringen dient in een Plan van 

Aanpak voor het booronderzoek te worden vastgelegd.

In geval van het aantreffen van een intacte bodemopbouw 

wordt geadviseerd in de directe omgeving van de intacte 

boring meerdere boringen te plaatsen om de omvang 

van de zone met intacte bodemopbouw (aanwezigheid 

podzolbodem) in kaart te brengen. In eerste instantie 

wordt een grid van 10 bij 10 m rondom de oorspronke-

lijke boring voldoende geacht. Deze boorstrategie betreft 

geen karterende fase; voor het opsporen van vuursteen-

sites met een lage vondstdichtheid (zie de nabijgelegen 

mesolithische vindplaats) is het graven van proefputten 

de meest geschikte methode.22 Dit is echter in deze fase 

van het onderzoek nog niet aan de orde. Wel is het van 

belang zones met intacte bodem zo goed mogelijk in 

kaart te brengen. Het zeven van relevante archeologische 

lagen wordt wel aanbevolen om eventuele archeologische 

indicatoren niet te missen. Bovenstaande boorstrategie 

betreft een advies, de gemeente Utrecht heeft aangegeven 

dit advies over te nemen. 
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Noten

1 Bekend op basis van de bouwtekeningen. 

2 Op de kaarten van Moreelse, Van Deventer, Van 

den Bosch, Verstralen en Braun en Hogenberg valt 

het plangebied buiten het gekarteerde gebied. Op 

de kaarten van Blaeu en Vianen ligt het plangebied 

eveneens in agrarisch gebied, waarbij op de kaart 

van Vianen het plangebied in de inundatiezone ligt. 

3 www.hollandsewaterlinie.erfgoedsuite.nl.

4 Porreij-Lyklema 2012,13 en Jansen 2011, 11.

5 Dielemans 2017 en Den Hartog 2013, 31.

6 Berendsen 1982, kaartblad 3.

7 Zie onder andere Jansen 2011, 11-12 en  Dielemans 

2017.

8 Dielemans 2017.

9 Berendsen 1982, 54.

10 www.geologievannederland.nl.

11 www.ahn.nl.

12 STIBOKA 1970, 91-92.

13 Porreij-Lyklema 2012, bijlage 1; Jansen 2011, bijlage 

1. 

14 Van der Kuijl en Nijdam 2015, 9. 

15 STIBOKA 1970. 

16 Van der Kuijl en Nijdam 2015, 9. 

17 Den Hartog 2013, 32-33. 

18 Dielemans 2017.

19 Dielemans 2017.

20 Van der Haar en Vossen 2012, 24. 

21 www.atlasleefomgeving.nl.

`22 Tol e.a., 2012.
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