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1 Samenvatting

In februari 2013 is de aanleg van een rioolcunet op het 

nieuwbouwterrein van het Gerrit Rietveld College te 

Utrecht archeologisch begeleid. In de ondergrond was 

tijdens vooronderzoek een kleine dekzandrug aangetrof-

fen. Het kon niet worden uitgesloten dat hierop een of 

meerdere vindplaatsen uit de steentijd aanwezig waren. 

Deze zouden zich bevinden in de top van het dekzand.

Tijdens de begeleiding werd duidelijk dat de graaf-

werkzaamheden de top van het dekzand niet raakten. 

Mogelijke oorzaken zijn een kleine verandering in de 

geplande locatie van het cunet, of een afwijking in het 

verwachte verloop van het dekzandreliëf.

Verder onderzoek op andere, geomorfologisch verge-

lijkbare locaties zal in de toekomst meer licht moeten 

werpen op de omstandigheden waaronder prehistorische 

vindplaatsen binnen de gemeente Utrecht aangetroffen 

kunnen worden.
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Afb. 1.1 De onderzoekslocatie op de topografische kaart.
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1.1 Aanleiding voor het onderzoek

In februari 2013 is door de Afdeling Erfgoed gemeente 

Utrecht een archeologische begeleiding uitgevoerd 

tijdens het graven van een rioolcunet ten behoeve van de 

geplande nieuwbouw op het terrein van het Gerrit Rietveld 

College te Utrecht. De voorafgaande karterende en ver-

kennende booronderzoeken hadden uitgewezen dat zich 

in de ondergrond een kleine dekzandrug bevindt, waar 

in de oude bodem onder andere houtskool en gebroken 

kwarts werden aangetroffen.1 Deze vondsten wezen op 

de mogelijke aanwezigheid van een vindplaats uit de 

steentijd binnen het plangebied.

In eerste instantie was het onderzoek opgezet als proef-

sleuvenonderzoek. Door een fout in de Archeologische 

Waardenkaart van de gemeente Utrecht bleek dit niet 

mogelijk. In overleg met de opdrachtgever en de be-

voegde overheid is vervolgens besloten tot een beperkter 

onderzoek in de vorm van een archeologische begelei-

ding. Omdat alleen het genoemde rioolcunet het oude 

oppervlak zou bereiken, gold de begeleiding alleen voor 

deze graafwerkzaamheden.

1.2 Landschappelijke context

Het onderzoeksgebied ligt tegen de uitlopers van de 

Utrechtse Heuvelrug. Dit is een stuwwal die is gevormd 

gedurende de voorlaatste ijstijd, het Saalien (ca. 150.000 

BP). Tegen de westelijke rand van de heuvelrug is in het 

Weichselien, de laatste ijstijd (116.000 – 10.500 BP), een 

brede zone van dekzand(ruggen) ontstaan. Deze zijn min 

of meer zuidwest - noordoost georiënteerd en kennen 

een gradiënt in zuidwestelijke richting. Verder van de 

heuvelrug af is het dekzand in de loop van het Holoceen 

(vanaf 10.500 BP) onder invloed van de stijgende zeespie-

gel, waardoor ook het grondwaterniveau steeg, overdekt 

geraakt met een laag veen. In de buurt van de Oude Rijn 

en Vecht is het veen later afgedekt met een laag rivierklei.

Binnen het plangebied is de aanwezigheid van een kleine 

dekzandrug aangetoond (zie afb. 1.2). De hoogste delen 

bevinden zich in het noordoosten rond 0,00 m+NAP, 

met een geleidelijke helling naar beneden richting het 

westen, verdeeld over enkele ‘uitlopers’. Een groot deel 

van dit hoger gelegen gebied vertoont (restanten van) 

bodemvorming in de vorm van een podzol. Dit betekent 

1 Inleiding

dat materiaal uit de oorspronkelijke humeuze toplaag 

(A-horizont) door regenwater is uitgespoeld (E-horizont) 

en op een lager niveau weer is neergeslagen (B-horizont), 

wat resulteert in een kenmerkende, donker gekleurde laag 

(zie afb. 1.3). Dergelijke podzolvorming geeft aan dat het 

dekzand lange tijd onder relatief droge omstandigheden 

aan het oppervlak heeft gelegen.

In de westelijke helft van het plangebied ligt de top van 

het dekzand aanzienlijk lager: vanaf 0,45 m-NAP. Hier 

heeft geen bodemvorming plaatsgevonden, wat wijst op 

nattere omstandigheden. Over het hele plangebied werd 

het dekzand afgedekt met een pakket komklei op (bos)

veen.

1.3 Archeologische verwachting

De hoge, droge dekzandrug binnen het plangebied bood 

geschikte locaties voor bewoning en andere activiteiten 

vanaf het laat-paleolithicum tot in het neolithicum (oude 

tot en met nieuwe steentijd, ca. 12.500 – 2000 voor Chr.).

Tijdens het eerste booronderzoek werd in het dekzand 

een fragment houtskool aangetroffen in een oude bodem 

(paleosol).2 Het tweede booronderzoek leverde, ver-

spreid over het plangebied (zie afb. 1.4), archeologische 

indicatoren op in de vorm van houtskool, gebroken kwarts 

en een klein fragment verbrand bot in de top van het 

dekzand.3

Hoewel houtskool ook een natuurlijke oorsprong kan 

hebben, kon de aanwezigheid van een of meerdere 

steentijdvindplaatsen niet worden uitgesloten. Dergelijke 

vindplaatsen zouden naar verwachting klein van omvang 

(<1000 m2) en vondstarm zijn. Hierbij zou het kunnen 

gaan om een seizoensmatig bewoond nederzettingster-

rein, maar ook om tijdelijke of eenmalige activiteitsplaat-

sen (vaak <100 m2).

1.4 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen van de archeologische begeleiding 

waren vanwege de beperkte omvang van het onderzoek 

summier. Ze dienden in eerste instantie om de aanwezige 

archeologische resten, mogelijk de oudste binnen de 

gemeente Utrecht, zo goed mogelijk te documenteren 

en voor zover mogelijk te interpreteren. Een tweede, 

belangrijk doel was de mogelijkheid om met de gegevens 
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Afb. 1.2 Het dekzandreliëf binnen het plangebied ten opzichte van NAP. Met gekleurde stippen is aangegeven in welke boringen in meer 
of mindere mate intacte bodems zijn aangetroffen. (Naar Jansen 2012, Figuur 2.)
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van de begeleiding voor vergelijkbare gebieden binnen de 

gemeente Utrecht de Archeologische Waardenkaart aan te 

kunnen scherpen. 

1. Hoe is de geologische, gemorfologische en bodemkun-

dige opbouw van het landschap in het plangebied en wat 

is de relatie met de eventuele archeologische resten?

2. Wat is de functie, omvang, datering en fasering van de 

aangetroffen vindplaats(en)?

3. Zijn er aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten? Zo 

ja, welke activiteiten hebben plaatsgevonden?

4. Wat is de (verticale en horizontale) gaafheid van de 

resten (vondststrooiingen, sporen), indien mogelijk per 

onderscheiden bewoningsfase? 

5. Wat is de mate van conservering van het vondstma-

teriaal, organisch en anorganisch, per onderscheiden 

landschapseenheid?

Afb. 1.3 Voorbeeld van een podzolbodem in profiel op een onderzoekslocatie bij De Uithof, gemeente Utrecht. De rode lijnen geven de 
podzol aan, met in de top de humeuze A-horizont, de grijze E-horizont in het midden en de donkere B-horizont onderop.
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Afb. 2.1 Locatie van het rioolcunet in relatie tot het dekzandreliëf in de ondergrond. (Hoogtelijnen naar Jansen 2012, Figuur 2.)
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2  Resultaten

De begeleiding bestond uit het meekijken met de graaf-

werkzaamheden en het verzamelen en documenteren van 

het aanwezige archeologische vondstmateriaal. Bij het 

bereiken van de top van het dekzand zou steekproefs-

gewijs een vak van 1x1 m worden gezeefd over een 

maaswijdte van 2 mm om de aan- of afwezigheid van klein 

lithisch materiaal zoals vuursteenbewerkingsafval vast 

te stellen. Bij het aantreffen van een vindplaats zou het 

gehele vrijgekomen oppervlak in vakken worden onderver-

deeld en gezeefd tot de vindplaats, voor zover mogelijk, 

begrensd was. Sporen moesten worden gedocumenteerd, 

gecoupeerd en afgewerkt. Ter hoogte van een vindplaats 

diende tenminste één profiel te worden aangelegd en 

gedocumenteerd om de relatie van de sporen of vondsten 

tot het landschap vast te leggen.

Afb. 2.1 Locatie van het rioolcunet in relatie tot het 

dekzandreliëf in de ondergrond. (Hoogtelijnen naar Jansen 

2012, Figuur 2.)

Tijdens de graafwerkzaamheden werd duidelijk dat, 

ondanks de gegevens van de voorgaande booronderzoe-

ken, de bodem van het rioolcunet de top van het dekzand 

niet zou bereiken. Alleen het bovenliggende veenpakket 

werd aangesneden. Een mogelijke verklaring is een iets 

afwijkende locatie van het cunet ten opzichte van de 

oorspronkelijke planning. Ook is de hoogtekaart van het 

dekzandreliëf voor een deel gebaseerd op interpolatie 

(het volgens bepaalde algoritmen berekenen van nieuwe 

waarden tussen twee of meer gegeven waarden). Hierdoor 

kan het gebeuren dat de berekende hoogtes tussen de 

boringen in niet representatief zijn voor de werkelijkheid.
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3 Conclusie

De top van het dekzand lag dieper dan verwacht op basis 

van de beschikbare boorgegevens. Hierdoor kunnen de 

onderzoeksvragen niet beantwoord worden. De aan- of 

afwezigheid van vindplaatsen uit de steentijd kon met het 

onderzoek niet worden aangetoond. Verder onderzoek 

op andere, geomorfologisch vergelijkbare locaties zal in 

de toekomst meer licht moeten werpen op de omstandig-

heden waaronder prehistorische vindplaatsen binnen de 

gemeente Utrecht aangetroffen kunnen worden.
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