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Gemeente Houten
Zie kaart
Nee

Archeologische Maatregelenkaart
De Archeologische Maatregelenkaart is een topografische kaart van het gemeentelijke
grondgebied, waarop archeologische monumenten en archeologische verwachtingsgebieden
zijn aangegeven. Deze kaart maakt deel uit van het beleidsplan archeologie, vastgesteld
door het college op 4 december 2007. Ondergenoemde ingrepen worden getoetst aan deze
maatregelenkaart (afb.1).

Achtergrond
In Houten is een 3e Voorzieningengebied gepland ten behoeve van het groeiende aantal
inwoners (Visie Voorzieningen Houten, Startnotitie 3e Voorzieningengebied). In het gebied
worden naar verwachting werken, recreëren (sport) en welzijnsvoorzieningen gecombineerd.
Als voorkeurslocatie is bij raadsbesluit Meerpaal-Zuid aangewezen, aan de zuidwestkant van
Houten, ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal (zie afb.1). Gevraagd is of er op het
bovengenoemde gebied archeologische beperkingen rusten.

Advies
Op het gebied rusten geen archeologische beperkingen. In het westelijke deel van de
gemeente Houten bevinden zich de stroomgordels van de Hoon en de Wiersch in de
ondergrond. Deze stroomgordels liggen dieper dan 2,5 meter onder maaiveld. Er zijn in de
omgeving geen archeologische sporen aangetroffen die met deze stroomrug in relatie
kunnen worden gebracht. Door een deel van de locatie voor het 3e Voorzieningengebied
loopt de stroomgordel van de Hoon. In theorie kan een dunne spreiding aan vroeg
prehistorische vindplaatsen (neolithicum?) verwacht worden. Vanwege de lage trefkans en
Conform de archeologische maatregelenkaart is preventief archeologisch onderzoek hier
echter niet vereist. Op de maatregelenkaart heeft het gehele gebied de classificatie
‘Categorie 5’ (gebied of terrein met lage archeologische verwachting of geen archeologische
verwachting).

Tot slot
•

Wanneer tussen de datum van dit advies en de datum van uitvoering er zich
wijzingen voordoen in de geplande werkzaamheden moeten deze opnieuw ter advies
voorgelegd worden.

•

Wanneer er tijdens de aanleg archeologische zaken aangetroffen worden moeten
deze gemeld worden bij de gemeentearcheoloog, de provinciaal archeoloog of de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (monumentenwet 1988, artikel 53, eerste lid).

Afb. 1, uitsnede archeologische maatregelenkaart met locatie 3e Voorzieningengebied.

