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1. Inleiding
1.1 Planontwikkeling
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging voor de
sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van een nieuwe horecagelegenheid, met een restaurant
en een café, ter plaatse van Buiten de Waterpoort 2 - 6 te Gorinchem (Gemeente Gorinchem).
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1250 m². De oppervlakte van de bestaande bebouwing
bedroeg circa 130 m². De oppervlakte van de nieuwe bebouwing, die direct ten westen van de huidige
bebouwing zal worden gerealiseerd, bedraagt circa 450 m² (276 m² op dijkniveau). De nieuwe
bebouwing zal worden voorzien van een souterrain. Bij de aanleg van de bouwput voor het souterrain
worden bodemverstoringen voorzien met een oppervlakte van circa 500 m² en tot een maximale diepte
van circa 3.5 meter beneden het maaiveld.

Afbeelding 1. De ligging van het plangebied (rode stip) in Nederland

1.2 Archeologisch onderzoek
Op de Archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart van de Gemeente Gorinchem wordt ter
plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een ‘zeer hoge verwachting voor Late
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd’. 1 Op de Archeologische Waardenkaart van de Gemeente Gorinchem
wordt ter plaatse van het grootste deel van plangebied een zone weergegeven met de aanduiding
‘dijken/ kaden/ wegen (1832)’. 2 Ter plaatse van het meest noordelijke deel van het plangebied wordt
op deze kaart een zone weergegeven met de aanduiding ‘historische kern’. Dit betreft de oude
binnenstad van de stad Gorinchem. Voor een dergelijke zone geldt, op basis van het op 28 oktober
2010 door de gemeenteraad vastgestelde archeologiebeleid van de Gemeente Gorinchem, een
onderzoeksverplichting wanneer daar bodemverstoringen worden voorzien met een oppervlakte van
meer dan 30 m² en met een diepte van meer dan 0.3 meter beneden het maaiveld. De Gemeente
Gorinchem heeft dan ook besloten dat in het kader van de bestemmingsplanwijziging eerst een
Archeologisch Bureauonderzoek en een verkennend Inventariserend Veldonderzoek door middel van
Grondboringen (IVO-Overig) moest worden uitgevoerd.
1
2

Boshoven e.a., 2009b
Boshoven e.a., 2009c

3

1.3 Opdrachtverlening
Op basis van het door SOB Research opgestelde Plan van Aanpak (d.d. 6 februari 2013) heeft R3,
gevestigd te Oud-Beijerland, aan SOB Research opdracht verleend om het archeologisch onderzoek uit
te voeren.

1.4 Doel van het onderzoek
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek was om op basis van de bestaande archiefinformatie
de gespecificeerde archeologische verwachting voor deze locatie nader vast te stellen. Het doel van het
booronderzoek (IVO-Overig) was om deze gespecificeerde archeologische verwachting nader te
toetsen. Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen van de bodemopbouw, de
landschapsgeschiedenis, de daarmee samenhangende bewoningsmogelijkheden in het verleden, de
diepteligging van mogelijk aanwezige archeologische horizonten, de kans op de aanwezigheid van
archeologische vindplaatsen, de aanwezigheid van mogelijke bodemverstoringen en de kans dat
mogelijk aanwezige archeologische resten als gevolg van de met de planrealisatie samenhangende
bodemverstoringen verloren zouden kunnen gaan.

1.5 Fasering
In eerste instantie is het Archeologisch Bureauonderzoek en is het daarop gebaseerde, gespecificeerde
Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Vervolgens is op 27 februari 2013 het booronderzoek
(IVO-Overig) uitgevoerd. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden conclusies, alsook de op
basis hiervan tot stand gekomen adviezen zijn uitgewerkt in het nu voorliggende eindrapport.

1.6 Onderzoeksteam
Het onderzoek is uitgevoerd door:
J. E. van den Bosch
A. C. Mientjes

bureauonderzoek en rapportage
veldonderzoek
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Afbeelding 2. De ligging van het plangebied (rode asterisk), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart.
Bron: Topografische Dienst, Emmen. Schaal 1: 25.000.
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Afbeelding 3. De ligging van het deel van het plangebied waarbinnen inrichtingswerkzaamheden worden voorzien (rood
omkaderd), geprojecteerd op de GBKN. Bron GBKN: Topografische Dienst, Emmen. Schaal 1: 1.000.
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Afbeelding 4. De bestaande situatie ter plaatse van het plangebied, met de ligging van de bestaande bebouwing
(donkergrijs gemarkeerd). Bron: opdrachtgever, 2013. Schaal 1: 1.000.

Afbeelding 5. De toekomstige situatie ter plaatse van het plangebied. De locatie van de geplande nieuwbouw is licht- en
donkergrijs gemarkeerd. De zwart gemarkeerde zone betreft de dakconstructie. Bron: opdrachtgever, 2013. Schaal 1: 1.000.
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2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken
2.1 Archeologisch Bureauonderzoek
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek was het verwerven van informatie, op basis van
bestaande bronnen, over bekende of te verwachten archeologische waarden, ter plaatse - of in de
omgeving - van het plangebied, om op basis daarvan een gespecificeerde, archeologische verwachting
(Archeologisch Verwachtingsmodel) vast te stellen. De onderzoeksresultaten worden beschreven in
een standaard- of deelrapport met een gespecificeerde archeologische verwachting, op basis waarvan
een beslissing genomen kan worden ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek. Het rapport bevat
de beschikbare gegevens over de kans op de aan- of afwezigheid van archeologische waarden en een
inschatting van de aard, de omvang, de diepteligging, de geologische en aardkundige context, de
ouderdom, de gaafheid, de conservering en de (relatieve) kwaliteit van de hier mogelijk aanwezige
archeologische waarden.
In het kader van de uitvoering van het Archeologisch Bureauonderzoek zijn diverse archieven
geraadpleegd, waaronder de archieven van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ARCHIS2),
NITG-TNO, het Regionaal Archief Gorinchem (RAG) en de Topografische Dienst. Daarnaast zijn ook
de voorgenomen uitvoeringswerkzaamheden geanalyseerd. Op basis van voornoemd onderzoek is een
inschatting gemaakt van de kans op de aanwezigheid van archeologische resten, de diepteligging van
de aanwezige archeologische horizonten en de kans dat mogelijk aanwezige archeologische resten
verloren kunnen gaan als gevolg van de met de planrealisatie samenhangende bodemverstoringen.
Het Archeologisch Bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.2, protocol 4002 Bureauonderzoek.

2.2 Archeologisch Verwachtingsmodel
Op basis van de bij het Archeologisch Bureauonderzoek verworven informatie is het Archeologisch
Verwachtingsmodel opgesteld. Dit betreft het opstellen van de gespecificeerde, archeologische
verwachting ten aanzien van de mogelijk aanwezige archeologische vondstcomplexen (mogelijke
aard, gaafheid en ouderdom), in relatie met de geologische ondergrond (mogelijke diepteligging en
context).

2.3 Veldonderzoek
2.3.1 Booronderzoek
Op basis van het hiertoe opgestelde Plan van Aanpak is ter plaatse van het plangebied het
booronderzoek (IVO-Overig, verkennend) uitgevoerd. Dit ter toetsing van het op basis van het
bureauonderzoek opgestelde Archeologische Verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek
is uitgevoerd in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie, versie 3.2, Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek. Ten grondslag aan deze keuze
lag het gegeven dat relevante archeologische niveaus mogelijk door sediment zijn afgedekt en dat er
ter plaatse van het plangebied bebouwing, begroeiing en verharding aanwezig was. Daardoor was het
opsporen van potentiële archeologische horizonten door middel van een oppervlaktekartering niet
mogelijk.
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De uitvoering van grondboringen was daarom in dit geval de minst destructieve methode, waarmee
met voldoende betrouwbaarheid de kans op de aan- of afwezigheid van archeologische waarden kon
worden aangetoond. Door middel van boringen kan de mate van intactheid van de bodemopbouw
worden bepaald en/of kan inzicht worden verkregen in de geologische opbouw van een gebied. Dit is
vooral van belang omdat de bewoningsmogelijkheden in Nederland tot de Romeinse Tijd volledig
afhankelijk waren van de landschappelijke situatie.
Booronderzoek is geen betrouwbare methode voor het opsporen van archeologische vindplaatsen. Wel
kan met een booronderzoek de stratigrafie en de dikte van mogelijk archeologisch interessante
grondlagen globaal worden bepaald. Soms kunnen ook direct al archeologische indicatoren worden
getraceerd. Indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen zijn onder meer de
aanwezigheid van houtskool, verbrand bot, aardewerkfragmenten, potgruis, vuursteen, puin of
verstoorde grondlagen.
2.3.2 Oppervlaktekartering
Bij een oppervlaktekartering wordt een terrein onderzocht op de aanwezigheid van archeologische
vondsten op het maaiveld. In gebieden waar archeologisch belangrijke lagen op geringe diepte
beneden het maaiveld liggen (en er geen sprake is van aanzienlijke sedimentafzettingen op deze lagen)
kan het uitvoeren van een oppervlaktekartering zinvol zijn. Vooral recent geploegde akkers lenen zich
goed voor deze onderzoeksmethodiek. Binnen het plangebied is geen oppervlaktekartering uitgevoerd.
Ter plaatse van het plangebied was ten tijde van het veldonderzoek bebouwing, verharding en
begroeiing aanwezig. De uitvoering van een oppervlaktekartering was daarom niet mogelijk.

2.4 Rapportage
Na het onderzoek zijn de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. Ter afronding van het
Archeologisch Bureauonderzoek en het Inventariserend Veldonderzoek is het nu voorliggende
eindrapport opgesteld. Alle kaarten in het rapport zijn zuid (onder) - noord (boven) georiënteerd, of
wanneer dat niet het geval is, voorzien van een noordpijl.
De rapportage is opgesteld in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie, versie 3.2, Protocol 4002 Bureauonderzoek en de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie, versie 3.2, Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek.
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3. Archeologisch Bureauonderzoek
3.1 Geologische gegevens
Voor een analyse van de geologische opbouw ter plaatse van het plangebied en de directe omgeving
daarvan is gebruik gemaakt van de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad Gorinchem Oost
(38 Oost). Deze door de Rijks Geologische Dienst gepubliceerde kaart en de bijbehorende toelichting
bieden een gedegen beeld voor wat betreft de geologische opbouw in dit deel van Nederland. Een
nadeel bij het gebruik van deze informatie is de relatieve grofschaligheid van de kaart en het ontbreken
van specifieke informatie over de daadwerkelijke bodemopbouw ter plaatse van het plangebied.
Tevens is gebruik gemaakt van de Geomorfologische Kaart van Nederland (Alterra) en de Bodemkaart
van Nederland (Alterra). Omdat op deze kaarten de bebouwde kom van Gorinchem wordt
weergegeven als niet gekarteerd (code: bebouwing) en omdat deze kaarten alleen een beeld bieden
voor wat betreft de bovenste meter van de ondergrond, zijn deze kaarten verder buiten beschouwing
gelaten.
SOB Research hanteert voor dit gebied de klassieke nomenclatuur, zoals deze ook door de Rijks
Geologische Dienst is gehanteerd bij het opstellen van de Geologische Kaart van Nederland. De door
de Mulder et al. (2003) voorgestelde nieuwe lithostratigrafie biedt geen meerwaarde voor wat betreft
de koppeling tussen archeologie en geologie. Integendeel, met name in het Holocene gebied gaat
hierdoor de mogelijkheid voor een dergelijke koppeling volledig verloren. Daarnaast is er daarbij ook
geen goede koppeling mogelijk tussen het reeds sinds 1950 uitgevoerde archeologisch en geologisch
onderzoek en de voorgestelde nieuwe lithostratigrafische terminologie. Tevens ontbreken ook
geologische kaarten, waarbij deze terminologie is gehanteerd, zodat een betrouwbare presentatie niet
mogelijk is. Het is vanuit haar eigen kwaliteitsborging dat SOB Research, zeker voor wat betreft het
Holocene deel van Nederland, de gangbare lithostratigrafie toepast en vooralsnog zal blijven
toepassen. Voor een overzicht van de klassieke geologische nomenclatuur en de voorgestelde nieuwe
terminologie wordt verwezen naar Bijlage 3.

Afbeelding 6. De ligging van het plangebied (gemarkeerd met een rode asterisk), geprojecteerd op een uitsnede van de
Geologische kaart van Nederland 1: 50.000, Kaartblad Gorinchem Oost (38 Oost). De Profiellijn A - A’ en B - B’, ten westen
en ten oosten van het plangebied, zijn blauw gemarkeerd. Schaal 1: 50.000.
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Afbeelding 7. De Profiellijn A - A’ en B - B’ van de Geologische kaart van Nederland 1: 50.000, Kaartblad Gorinchem
Oost (38 Oost). De ligging van de geologische zones die vergelijkbaar zouden kunnen zijn met die ter plaatse van het
plangebied is gemarkeerd met een rode lijn. Horizontale schaal 1: 50.000, verticale schaal 1: 500.

Op verzoek van de archeologisch adviseur van de Gemeente Gorinchem, is de gebruikte klassieke
nomenclatuur voorzien van voetnoten, met de door Mulder et al. voorgestelde nomenclatuur.
De oude binnenstad van Gorinchem is gelegen op de noordelijke oever van de Merwede (al sinds ten
minste de Romeinse Tijd de hoofdstroom van de Rijn), direct ten westen van de locatie waar de Linge
op de Merwede uitmondt. Op de geologische kaart wordt ter plaatse van het plangebied een niet
gekarteerde zone weergegeven (de bebouwde kom van Gorinchem, zie Afbeelding 6). Op basis van de
analyse van de geologische kaart kan echter worden geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied
sprake moet zijn van een bodemopbouw met:
- ophooglagen, op (geul) Afzettingen van Tiel 3 (code DOg), of
- ophooglagen, op (oever) Afzettingen van Tiel 4, op een afwisselende gelaagdheid van Hollandveen 5
met de Afzettingen van Tiel 6 en de Afzettingen van Gorkum 7(code F3g, gearceerd).
Naast de natuurlijke bodemopbouw moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van
antropogene ophoogpakketten, gerelateerd aan de ligging van het plangebied ter plaatse van de oude
binnenstad van Gorinchem.

3

Volgens De Mulder et al., 2003: Formatie van Echteld
Volgens De Mulder et al., 2003: Formatie van Echteld
5
Volgens De Mulder et al., 2003: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket.
6
Volgens De Mulder et al., 2003: Formatie van Echteld
7
Volgens De Mulder et al., 2003: Formatie van Echteld
4
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Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) kan worden geconcludeerd dat het
maaiveld ter plaatse van het plangebied grotendeels is gelegen op een hoogte van circa 3.0 - 6.0 meter
+NAP). De top van de natuurlijke afzettingen, de (de geul- of oever) Afzettingen van Tiel 8 kan hier
worden verwacht op een diepte van circa 0.5 meter –NAP tot 0.5 meter +NAP (circa 2.5 - 6.5 meter
beneden het maaiveld). Er is hier dus sprake van de aanwezigheid van een antropogeen ophoogpakket,
met een dikte van 2.5 - 6.5 meter. Gezien de diepteligging van de top van het antropogene
ophoogpakket in het aangrenzende deel van de oude binnenstad van Gorinchem (grotendeels gelegen
op een hoogte van circa 1.5 - 2.5 meter +NAP), kan ook op basis van de hoogteligging worden
geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied een dijklichaam aanwezig is.

3.2 Archeologische gegevens
Voor een overzicht van reeds bestaande kennis ten aanzien van archeologische vindplaatsen ter plaatse
van en in de directe omgeving van het plangebied zijn o.a. de archieven van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE, Archis2) en het Regionaal Archief Gorinchem (RAG) geraadpleegd. Tevens
zijn de Archeologische Beleidsnota, de Archeologische Waardenkaart van de Gemeente Gorinchem en
de Archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart van de Gemeente Gorinchem (en de
toelichting daarop) geraadpleegd.

Afbeelding 8. De Archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart van de Gemeente Gorinchem (versie 4.0, 2009). De
globale ligging van het plangebied is gemarkeerd met een gele asterisk. Schaal 1: 10.000.

8

Formatie van Echteld
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In de Gemeente Gorinchem zijn archeologische vindplaatsen aangetroffen uit het Mesolithicum, het
Neolithicum, de Romeinse Tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De oudste vindplaatsen, uit het
Mesolithicum, zijn vooral aangetroffen op de donken, soms al op zeer geringe diepte beneden het
maaiveld. Archeologische vindplaatsen uit de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen zijn
aangetroffen op en in de top van het Hollandveen. Op de (kom) Afzettingen van Tiel III, die in de hele
regio van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden op het Hollandveen zijn aangetroffen, zijn veel
archeologische vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd aangetroffen. Deze
afzetting is meestal niet dikker dan 0.3 meter en is afgezet rond 1.000 A.D. In de binnenstad van
Gorinchem zijn tot op heden vooral archeologische resten aangetroffen uit de Late Middeleeuwen en
de Nieuwe Tijd, samenhangend met de oude stadskern en het voormalige kasteel van de Heren van
Arkel uit de 13de eeuw, ten oosten van de stad.
Op de Archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart van de Gemeente Gorinchem (2009)
wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een ‘zeer hoge verwachting voor Late
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd’ (zie Afbeelding 8). Op de Archeologische Waardenkaart van de
Gemeente Gorinchem wordt ter plaatse van het grootste deel van plangebied een zone weergegeven
met de aanduiding ‘dijken/ kaden/ wegen (1832)’. Ter plaatse van het meest noordelijke deel van het
plangebied wordt op deze kaart een zone weergegeven met de aanduiding ‘historische kern’. Dit
betreft de oude binnenstad van de stad Gorinchem (zie Afbeelding 9).

Afbeelding 9. De Archeologische Waardenkaart van de Gemeente Gorinchem (versie 4.0, 2009). De groene zone betreft
‘dijken/ kaden/ wegen (1832)’. De paarse zone betreft de oude binnenstad van Gorinchem, gelegen binnen de in het begin
van de 17de eeuw aangelegde vestingwerken. De globale ligging van het plangebied is gemarkeerd met een gele asterisk.
Schaal 1: 10.000.
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Op de kaart van Archis2 worden ter plaatse van - of in de directe omgeving van - het plangebied geen
zones met een archeologische status weergegeven (zie Afbeelding 10 en 11). Dit is merkwaardig
omdat bijna alle stads- en dorpskernen in Nederland met een oorsprong in de Late Middeleeuwen zijn
aangemerkt als AMK-terrein. Ten oosten van de binnenstad van Gorinchem wordt op deze kaart een
‘Terrein van hoge archeologische waarde” weergegeven (zie Afbeelding 10, Monument nr. 6.801, de
oranje zone). Dit betreft de resten van het voormalige Kasteel van de Heren van Arkel dat in het
midden van de 13de eeuw werd gebouwd en eind 16de eeuw werd afgebroken. Nog meer oostelijk
wordt op deze kaart een ‘Terrein van zeer hoge archeologische waarde’ weergegeven. Dit betreft een
wettelijk beschermd Rijksmonument (zie Afbeelding 10, Monument nr. 15.562, de rode, gearceerde
zone). Het betreft een archeologische vindplaats waar op een donk archeologische resten uit het
Mesolithicum, het Neolithicum en mogelijk ook uit de Bronstijd zijn aangetroffen.

Afbeelding 10. Een overzichtskaart (Archis2) met de locaties waar al eerder archeologisch onderzoek is uitgevoerd, de
AMK-terreinen en de locaties waar archeologische waarnemingen zijn gedaan. De ligging van het plangebied is gemarkeerd
met een blauwe asterisk. Schaal 1: 25.000.

Ter plaatse van het plangebied is nog geen geregistreerd archeologisch onderzoek uitgevoerd. In
Archis2 zijn ook geen archeologische vindplaatsen geregistreerd die binnen de begrenzing van het
plangebied zijn aangetroffen. Er zijn geen waarnemingen of vondstmeldingen bekend die het
plangebied betreffen. Wel worden in Archis2 enkele waarnemingen weergegeven in de directe
omgeving van het plangebied. Dit betreft drie waarnemingen ten noordwesten van het plangebied, ter
plaatse van het oostelijke deel van Bastion V van de vestingwerken uit het begin van de 17de eeuw
(Waarneming nr. 7.980, 48.466 en 423.559). De eerste waarneming stamt uit 1984, de andere twee uit
1999. Het betreft de melding van resten van het Kasteel De Blauwe Toren. In 1999 werden hier
boringen en een proefsleuf uitgevoerd (zie Dautzenberg, 1999). Daarbij zijn ter plaatse van de
oostelijke wal van het bastion zeer dikke funderingen van dit in 1461 gebouwde en tussen 1578 en
1600 weer afgebroken kasteel aangetroffen.
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Deze muurresten, waaronder een muur met een dikte van 1.8 meter, werden aangetroffen op variabele
dieptes van circa 6.0 +NAP tot circa 0.9 meter –NAP. Er werd bij dit onderzoek archeologisch
vondstmateriaal aangetroffen dat is gedateerd in de 12de, 14de en 17de eeuw (en later). De conclusie was
dat de bij dit kasteel behorende ronde, zuidelijke toren meer zuidelijk moest zijn gelegen, mogelijk ter
plaatse van de Duivelsgracht (het water direct ten noorden van het plangebied).
De andere twee waarnemingen (Waarneming nr. 28.813 en 48.469), ten noorden van het plangebied
betreffen een onderzoek uit 1994 ter plaatse van de Krabsteeg door de AWN, Afdeling Lek- en
Merwestreek. Bij dit onderzoek werd een antropogeen ophoogpakket vastgesteld met een dikte van 5 6 meter. Het vondstmateriaal werd gedateerd in de periode 1250 A.D en later.
De overige op grotere afstand van het plangebied gelegen waarnemingen zijn gerelateerd aan de
middeleeuwse stadskern van Gorinchem en zijn verder buiten beschouwing gelaten.

Afbeelding 11. Een meer gedetailleerde overzichtskaart (Archis2) van de locaties waar in de omgeving van het plangebied
al eerder archeologisch onderzoek is uitgevoerd, of waar archeologische waarnemingen zijn gedaan. Schaal 1: 5.000.

3.3 Historische gegevens
Voor het verzamelen van gegevens over de geschiedenis van Gorinchem zijn onder meer het archief
van de Gemeente Gorinchem, de Archeologische Beleidsnota van de Gemeente Gorinchem (Boshoven
e.a., 2009) en de Atlas van historische vestingwerken in Nederland (Kruif, e.a., 2004) geraadpleegd.
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In het kader van de analyse van oude kaarten zijn onder meer de kaart van Jacob van Deventer uit
circa 1560 A.D, de kaart van Wijtmans uit circa 1600 A.D., de kaart van Blaeu uit 1649, de Kadastrale
Kaart (Minuutplan) uit 1811 - 1832, de Topografische Militaire Kaart (Veldminuut) uit 1849 en de
Topografische Kaart uit 1936, 1959, 1981 en 1981 geraadpleegd.

Afbeelding 12. De globale ligging van het plangebied (lichtblauw omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de kaart
van Jacob van Deventer uit circa 1560 A.D. Op deze kaart is de huidige topografie/ GBKN geprojecteerd (bron: P. M.
Floore). Schaal circa 1: 5.000.
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De stad Gorinchem is vermoedelijk al in de Vroege Middeleeuwen - of ten minste in het begin van de
11de eeuw - ontstaan op de westoever van de Linge, waar deze rivier op de Boven Merwede
uitmondde. Gorinchem wordt voor het eerst vermeld in een document uit 1224 waarin Floris IV aan de
inwoners van Gorinchem tolvrijdom in het gehele Graafschap Holland verleende. In het midden van
de 13de eeuw (circa 1247 - 1267 A. D.) kwam de stad en het omliggende gebied in het bezit van de
Heren van Arkel en nam het economische en politieke belang van de stad toe. In 1382 werden door
Otto van Arkel stadsrechten verleend aan Gorinchem. De stad Gorinchem werd vermoedelijk direct
daarna, in de 14de eeuw voor het eerst versterkt, door middel van vestingwerken (een stadsmuur met
poorten, omgeven door een buitengracht). In 1386 brandde het grootste deel van de stad af bij een
grote stadsbrand. De stad werd echter weer herbouwd en Gorinchem bleef tot in de 18de eeuw een
welvarende stad. Vanaf 1578 A.D. werden rondom de stad nieuwe vestingwerken aangelegd. De bouw
van deze nieuwe vestingwerken werd uiteindelijk afgerond in 1609 A.D. In 1687 werden de
vestingwerken gemoderniseerd, waarbij deze werden verhoogd en verstevigd. Deze vestingwerken
zijn tegenwoordig nog grotendeels intact aanwezig.
Het plangebied ligt ter plaatse van het meest zuidelijke deel van de oude binnenstad van Gorinchem,
direct ten zuidwesten een van de voormalige stadspoorten (de Waterpoort) en ten zuidoosten van
Bastion V en de ten zuiden daarvan gelegen vestinggracht uit het begin van de 17de eeuw.
De geraadpleegde oude kaarten van voor 1811 hebben geen exacte kaartschaal. Toch kunnen op basis
van deze kaarten een aantal conclusies worden getrokken ten aanzien van het plangebied.
Op basis van de analyse van de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 A.D. kan worden
geconcludeerd dat de huidige dijk ter plaatse van de huidige Buiten de Waterpoort toen al bestond.
Hier was, direct ten zuiden van de stadsmuur uit de 14de eeuw, de zuidelijke uitvalsweg van de stad
gelegen, welke tevens functioneerde als rivierdijk langs de Merwede (zie Afbeelding 12). Deze dijk
zou van oorsprong al uit de 12de eeuw kunnen stammen. Ongeveer ter plaatse van het noordoostelijke
deel van het plangebied wordt de stadsmuur en een daar deel van uitmakende toren weergegeven (zie
Afbeelding 12 en 13).

Afbeelding 13. De globale ligging van het plangebied (lichtblauw omkaderd), geprojecteerd op een meer gedetailleerde
uitsnede van de kaart van Jacob van Deventer uit 1558 A.D. Op deze kaart is de huidige topografie/ GBKN geprojecteerd
(bron: P. M. Floore). Schaal circa 1: 2.500.
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Op de kaart van Wijtmans uit 1600 A.D. (zie Afbeelding 14) en op de kaart van Blaeu uit circa 1649
A.D. (zie Afbeelding 15) is te zien dat er, ondanks de sloop van de middeleeuwse stadsmuur en de
aanleg van de nieuwe vestingwerken direct ten noorden van het dijklichaam van Buiten de
Waterpoort, weinig veranderingen hadden plaatsgevonden. Ter plaatse van het plangebied wordt een
verbreed deel van de kade weergegeven. De dijk/ kade werd toen kennelijk ook gebruikt als een zeer
actieve buitengaatse haven aan de Merwede. Het is de enige locatie op waar deze kaarten een grote
groep mensen wordt weergegeven. Ter plaatse van het centrale deel van het plangebied wordt op deze
kaarten een brede heul, een onderdoorgang onder de kade, weergegeven. Direct ten oosten van het
plangebied wordt op deze kaarten een poort weergegeven tussen het westelijke en het oostelijke deel
van de kade.
Op de Kadastrale kaart van 1811 - 1832 wordt een vrijwel gelijksoortige situatie weergegeven als op
de kaart van Blaeu. De belangrijkste veranderingen betreffen de landuitbreiding ten zuiden van Buiten
de Waterpoort en de aanwezigheid van 3 huizen ter plaatse van het huidige plangebied (zie Afbeelding
16 en 17). Het poortgebouw en de heul worden op deze kaart niet meer weergegeven. Op de
Topografische Militaire Kaart (Veldminuut) uit 1849 wordt dezelfde situatie weergegeven, alleen
wordt op deze kaart de eerder vermelde bebouwing ter plaatse van het plangebied niet weergegeven.
Op de Topografische Kaart uit 1936, 1959, 1981 en 1981 wordt dezelfde situatie weergegeven, maar
worden ook de 3 panden weergegeven, die al werden weergegeven op de Kadastrale Kaart uit 1811 1832.

Afbeelding 14. De globale ligging van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een detailuitsnede
van de kaart van Wijtmans uit circa 1600 A.D.

19

Afbeelding 15. De globale ligging van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de
kaart van Blaeu uit 1649 A.D.

Afbeelding 16. Het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale Kaart uit 1811 - 1832.
Bron: www.watwaswaar.nl. Schaal 1: 10.000.
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Afbeelding 17. Het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een detailuitsnede van de Kadastrale Kaart uit 1811 1832. Bron: www.watwaswaar.nl. Schaal 1: 5.000.

3.4 Luchtfoto’s
In het kader van het onderzoek zijn geen luchtfoto ’s geraadpleegd. Dit vanwege de aanwezigheid van
verharding en bebouwing ter plaatse van het plangebied, gedurende de gehele 20ste eeuw.

3.5 Actueel Hoogtebestand Nederland
In het kader van het onderzoek is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geraadpleegd. Het
maaiveld ter plaatse van het plangebied ligt op een hoogte van circa 6.0 meter +NAP. Het maaiveld
loopt buiten het plangebied af in noordelijke en zuidelijke richting. Ter plaatse van de oever aan de
noordelijke zijde van het plangebied ligt het maaiveld op circa 2.8 meter +NAP.

3.6 Archeologisch Verwachtingsmodel
Ter plaatse van het plangebied is vermoedelijk een bodemopbouw aanwezig met een 2.5 - 6.5 meter
dik antropogeen ophoogpakket, op Afzettingen van Tiel III (geul- en oeverafzettingen). 9
Op basis van de Geologische Kaart en op basis van verschillende archeologische onderzoeken, die in
het verleden in de omgeving van het plangebied zijn uitgevoerd, kunnen uitspraken worden gedaan
over de hier te verwachten diepteligging van de verschillende afzettingen en de daarmee
samenhangende diepteligging van mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen.
Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd kunnen hier worden aangetroffen,
op een diepte van circa 0.3 - 2.5/ 6.0 meter beneden het maaiveld. De huidige weg (dijklichaam) stamt
in ieder geval al uit de 14de eeuw en mogelijk al uit de 12de eeuw (als zuidelijke toegangsweg van
Gorinchem en als rivierdijk langs de Merwede). Er kunnen archeologische resten worden verwacht
van het dijklichaam, de middeleeuwse stadsmuur en de daar deel van uitmakende toren (ter plaatse van
het noordoostelijke deel van het plangebied), kadewerken en bestratingsniveaus uit de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, waaronder de op de kaarten uit de 17de eeuw afgebeelde heul ter
plaatse van het centrale deel van het plangebied. Tevens kunnen op geringe diepte beneden het
maaiveld resten worden verwacht van de panden die op de Kadastrale Kaart van 1811 - 1832 (en alle
daarop volgende topografische kaarten t/m 1989, met uitzondering van de kaart van 1849) ter plaatse
van het plangebied worden weergegeven. Deze panden zijn hier gebouwd in de periode tussen circa
1650 en 1800.
9

Formatie van Echteld

21

Binnen het plangebied is in ieder geval sprake van de aanwezigheid van archeologische resten uit de
Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De omvang van de aanwezige archeologische resten is op dit
moment nog niet bekend.
Evenmin is bekend in hoeverre de te verwachten vondstcomplexen zijn verstoord bij eerdere en bij
recente bodemverstoringen, zoals bij de sloop van de recent afgebroken panden ter plaatse van het
plangebied.
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4. Resultaten veldonderzoek
4.1 Inleiding
Ten tijde van het veldonderzoek (booronderzoek, IVO-Overig) was ter plaatse van het plangebied
bebouwing, verharding en begroeiing aanwezig. De uitvoering van een oppervlaktekartering was
hierdoor niet mogelijk. Het maaiveld lag op een hoogte van circa 3.1 meter +NAP (oeverzone ter
plaatse van het noordelijke deel van het plangebied), tot 6.0 meter +NAP (de top van het dijklichaam).
De NAP-hoogte is vastgesteld op basis van het AHN. Het AHN heeft een onnauwkeurigheid van 6 tot
10 centimeter. De locaties van de boringen is ingemeten met gebruikmaking van een GPS (GeoExplorer CE/ Geo XT). De nauwkeurigheid van dit meetsysteem bedraagt circa +/- 0.5 meter.

Afbeelding 18. De locaties van de boringen van het IVO-Overig (blauw gemarkeerd, genummerd), geprojecteerd op een
uitsnede van de GBKN. Het deel van het plangebied waarbinnen inrichtingswerkzaamheden worden voorzien is rood
omkaderd. Bron GBKN: Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2012]. Schaal 1: 1.000.

4.2 Booronderzoek
Binnen het plangebied zijn 4 boringen uitgevoerd, tot een diepte van circa 3.0 - 5.0 meter beneden het
maaiveld. De boringen zijn tot een diepte van 0.7 - 1.4 meter beneden het maaiveld uitgevoerd met een
edelmanboor met een diameter van 7 centimeter.
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De boringen zijn vervolgens verder verdiept met een gutsboor met een diameter van 3 centimeter. Bij
iedere afzonderlijke boring zijn de in de boring te onderscheiden geologische afzettingen en
archeologische indicatoren ten opzichte van het maaiveld ingemeten. Ter plaatse van het plangebied
was bebouwing, verharding en begroeiing aanwezig, waardoor de uitvoering van een
oppervlaktekartering niet mogelijk was.

Afbeelding 19. Grafische weergave van Boring nr. 1 t/m 4.
Legenda:
groen
lichtblauw
donkergrijs
grijs
rood
oranje
donkerblauw

Boring nr. 1
Boring nr. 2
Boring nr. 3
Boring nr. 4

klei, matig zandig, heterogeen, opgebracht, (sub-)recent (Kz2)
klei, zwak zandig, ophooglaag (Kz1)
zand, zeer grof, heterogeen, ophooglaag (ZZG)
klei, matig zandig, heterogeen, met kiezel, puinbrokjes (baksteen), kalkmortel, sintel en/ of glas,
ophooglaag (Kz2)
zand, matig grof, roodbruin, met af en toe kleibrokje, kiezel en puinspikkels, ophooglaag (ZMG)
klei, zwak zandig, sterk - matig gerijpt, bruin, met roestvlekken, ophooglaag (Kz1)
klei, matig zandig, matig - ongerijpt, blauwgrijs, met af en toe baksteenbrokjes en kalkmortel,
ophooglaag (Kz2)

3.13
5.99
5.90
4.68

Tabel 1. De NAP-hoogtes maaiveld ter plaatse van de boringen (meters +NAP).
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4.3 Geologische opbouw
Op basis van de gegevens van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van het
plangebied tot op grote diepte sprake is van de aanwezigheid van antropogene ophooglagen. In alle
horizonten werden ophooglagen met archeologische indicatoren aangetroffen. Boring nr. 1 stuitte op
een diepte van 3.1 meter beneden het maaiveld op een ondoordringbare puinlaag met
baksteenfragmenten. Boring nr. 2 stuitte op een diepte van 3.0 meter beneden het maaiveld op een
ondoordringbare laag met kiezels. De top van de natuurlijke afzettingen is bij het booronderzoek niet
bereikt.

4.4 Archeologische indicatoren
Er werden in alle boringen en ook in alle horizonten van de boringen archeologische indicatoren
aangetroffen. Dit betrof voornamelijk puin (baksteenfragmenten), kiezels en zeer kleine
aardewerkfragmenten (niet nader te dateren dan in de Late Middeleeuwen of in de Nieuwe Tijd).
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
5.1 Samenvatting
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging voor de
sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van een nieuwe horecagelegenheid, met een restaurant
en een café, ter plaatse van Buiten de Waterpoort 2 - 6 te Gorinchem (Gemeente Gorinchem).
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1250 m². De oppervlakte van de bestaande bebouwing
bedroeg circa 130 m². De oppervlakte van de nieuwe bebouwing, die direct ten westen van de huidige
bebouwing zal worden gerealiseerd, bedraagt circa 450 m² (276 m² op dijkniveau). De nieuwe
bebouwing zal worden voorzien van een souterrain. Bij de aanleg van de bouwput voor het souterrain
worden bodemverstoringen voorzien met een oppervlakte van circa 500 m² en tot een maximale diepte
van circa 3.5 meter beneden het maaiveld.
Op de Archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart van de Gemeente Gorinchem (2009)
wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een ‘zeer hoge verwachting voor Late
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd’. Op de Archeologische Waardenkaart van de Gemeente Gorinchem
wordt ter plaatse van het grootste deel van plangebied een zone weergegeven met de aanduiding
‘dijken/ kaden/ wegen (1832)’. Ter plaatse van het meest noordelijke deel van het plangebied wordt op
deze kaart een zone weergegeven met de aanduiding ‘historische kern’. Dit betreft de oude binnenstad
van de stad Gorinchem. Voor een dergelijke zone geldt, op basis van het op 28 oktober 2010 door de
gemeenteraad
vastgestelde
archeologiebeleid
van
de
Gemeente
Gorinchem,
een
onderzoeksverplichting wanneer daar bodemverstoringen worden voorzien met een oppervlakte van
meer dan 30 m² en met een diepte van meer dan 0.3 meter beneden het maaiveld. De Gemeente
Gorinchem heeft dan ook besloten dat in het kader van de bestemmingsplanwijziging eerst een
Archeologisch Bureauonderzoek en een verkennend Inventariserend Veldonderzoek door middel van
Grondboringen (IVO-Overig) moest worden uitgevoerd.
Op basis van het door SOB Research opgestelde Plan van Aanpak (d.d. 6 februari 2013) heeft R3,
gevestigd te Oud-Beijerland, aan SOB Research opdracht verleend om het archeologisch onderzoek
uit te voeren.
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek was om voor het plangebied een gespecificeerd
Archeologisch Verwachtingsmodel op te stellen en vast te stellen of - en zo ja in welke mate - de
noodzaak bestond tot archeologisch vervolgonderzoek. Het doel van het booronderzoek (IVO-Overig)
was om de gespecificeerde archeologische verwachting nader te toetsen. Het booronderzoek was
gericht op het in kaart brengen van de bodemopbouw, mogelijke bodemverstoringen, de
landschapsgeschiedenis, de daarmee samenhangende bewoningsmogelijkheden in het verleden, de
diepteligging van mogelijk aanwezige archeologische horizonten, de kans op de aanwezigheid van
archeologische vindplaatsen en de kans dat mogelijk aanwezige archeologische resten als gevolg van
de met de planrealisatie samenhangende bodemverstoringen verloren kunnen gaan. In het kader van
het booronderzoek (IVO-Overig) zijn 4 boringen uitgevoerd, tot een diepte van 3.0 - 5.0 meter
beneden het maaiveld. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden conclusies, alsook de op basis
hiervan tot stand gekomen adviezen zijn uitgewerkt in het nu voorliggende eindrapport.

5.2 Conclusies
Op basis van het uitgevoerde onderzoek moet worden geconcludeerd dat binnen het plangebied - en
binnen de verwachte verstoringsdiepte van de sloop- en inrichtingswerkzaamheden (tot een maximale
diepte van circa 4.0 meter beneden de top van het dijklichaam ter plaatse van het souterrain) archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en/of de Nieuwe Tijd kunnen worden aangesneden.
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Ter plaatse van het plangebied is sprake van een bodemopbouw met een 2.5 - 6.5 meter dik pakket
antropogene ophooglagen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, op (geul- en oever)
Afzettingen van Tiel IIIa. 10 De antropogene ophoogpakketten, hangen grotendeels samen met de
aanwezigheid van de oude rivierdijk, die in ieder geval uit de 14de eeuw stamt, maar hier mogelijk al in
de 12de eeuw is aangelegd. In de 14de eeuw zijn ter plaatse van het noordoostelijke deel van het
plangebied de stadsmuur en een daar deel van uitmakende toren aangelegd.
Na de sloop van de middeleeuwse stadsmuur en de aanleg van de nieuwe vestingwerken, in de periode
1578 - 1609, was hier een verbrede kade aanwezig waar ook boten konden afmeren. Direct ten oosten
van het plangebied was een poortgebouw aanwezig tussen het westelijke en het oostelijke deel van de
kade. Ter plaatse van het centrale deel van het plangebied was toen een brede heul/ overkluizing
aanwezig, die het ten noorden van het plangebied gelegen binnenhaventje verbond met de Merwede.
In ieder geval vanaf 1811, maar mogelijk al vanaf de tweede helft van de 17de eeuw, of de 18de eeuw,
waren ter plaatse van het plangebied 3 panden aanwezig.
De te verwachten archeologische resten betreffen onder meer de resten het dijklichaam uit de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, de stadsmuur en de toren uit de Late Middeleeuwen, kade- en
schoeiingwerken uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, bestratingsniveaus uit de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd en de resten van 3 huisplattegronden, die stammen uit de periode
van circa 1650 - 1900 A.D.
Het is niet bekend in hoeverre de te verwachten vondstcomplexen zijn verstoord bij eerdere en bij
recente bodemverstoringen, zoals bij de sloop van de recent afgebroken panden ter plaatse van het
plangebied.

5.3 Aanbevelingen
Naar verwachting zullen bij de ondergrondse sloopwerkzaamheden de antropogene ophoogpakketten
uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd worden aangesneden. Op basis van het voorgaande kan
worden geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied de kans op de aanwezigheid van intacte
archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in de voornoemde horizonten zeer
groot is. Daarom wordt geadviseerd om voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden een Inventariserend
Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) uit te doen voeren.

10

Volgens De Mulder et al., 2003: Formatie van Echteld
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Verklarende woordenlijst
antropogeen

door menselijk handelen

C14 datering

bepaling van het gehalte aan radioactieve koolstof (C14) van organisch
materiaal (hout, houtskool, schelpen, etc.) waaruit de ouderdom kan worden
afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren voor 1950 A.D.

dekzand

fijn zand, voornamelijk afgezet door wind

differentiële klink

verschijnsel waarbij relatief hoog of laag liggende gebieden door geologische
of fysische processen laag of hoog (andersom) komen te liggen. Ook wel
omgekeerde klink of reliëfinversie genoemd

dy

organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in
stilstaand water bezonken

erosie

verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los
materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend
water

estuarium

een min of meer trechtervormige monding van een rivier die binnen het bereik
van getijdestromingen ligt

eutroof veen

veen dat in een voedselrijk milieu ontstaan is

fluviatiel

onder invloed van een rivier

geul

rivier- of kreekbedding

gorzenlandschap

gebied dat boven gemiddeld hoogwater ligt en pas bij de hoogste vloeden
onderloopt

gyttja

organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in
stilstaand water bezonken

Hollandveen

Alle veenpakketten die gedurende het Holoceen zijn ontstaan met uitzondering
van het basisveen. De definitie van ‘Hollandveen’ betreft dus in feite bijna alle
veenpakketten die gedurende de afgelopen 8000 jaar zijn ontstaan

Holoceen

jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 9000 jaar voor Chr.
tot heden)

in situ

bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking
tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten

klink

maaivelddaling van veen- en kleigronden door ontwatering, oxidatie van
organisch materiaal en krimp

lagunair, lagune

ondiepe baai, beschermd tegen open zee door een strandwal of haf

marien

het milieu waar sedimentatie plaatsvindt die direct wordt beïnvloed door de
zee
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meanderen

zich bochtig door het landschap slingeren (van waterlopen)

mesotroof veen

veen, dat in matig voedselrijk milieu is ontstaan

modderklei

afzettingen in het perimariene gebied, bestaande uit kleiige venen en venige
kleien

moernering

veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van
brandstof (turf)

oligotroof veen

veen, dat in voedselarm milieu is ontstaan

oxidatie

(traag) verbrandingsproces van organisch materiaal in reactie met zuurstof

perimarien

het milieu, waarin de sedimentatie wordt beïnvloed door de zee (via het rivieren kreekstelsel), maar waar mariene afzettingen van betekenis ontbreken

Pleistoceen

geologisch tijdperk dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden begon. De tijd van de
IJstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen eindigt met
het begin van het Holoceen

pollenanalyse

statistische studie van stuifmeelkorrels en sporen, die in sedimenten gevonden
worden. Doel is onder meer milieureconstructie

regressiefase

periode waarin het water zich terugtrekt (als gevolg van een daling van de
zeespiegel of als gevolg van sluiting van strandwallencomplex) na een
transgressiefase

sediment

afzetting gevormd door bezinksel of neerslag

transgressiefase

fase waarin de invloed van de zee zich over het land uitbreidt (als gevolg van
stijging van de zeespiegel of als gevolg van erosie van het
strandwallencomplex)

verlandingsklei

klei die aan het einde van een transgressiefase wordt afgezet
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Bijlage 1
Administratieve gegevens
Projectnaam:

SOB Research Project nr.
Opdrachtgever:

Uitvoerder:

Bevoegde overheid:

Archeologisch adviseur van de
bevoegde overheid

Datum conceptrapport:
Datum definitief rapport:
Provincie:
Gemeente:
Plaats:
Toponiem:
Kadastrale gegevens:
Huidig grondgebruik:
Toekomstige situatie:
Kaartblad:
Geologie:
Geomorfologie:
Bodemtype:
Grondwatertrap:
NAP-hoogte maaiveld:
Coördinaten:

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend
veldonderzoek door middel van grondboringen ‘Plangebied
Buiten de Waterpoort 2 - 6’, Gorinchem, Gemeente
Gorinchem
2052-1302
Juridisch Planologisch Adviesbureau R3
West-Voorstraat 28, 3262 JP Oud-Beijerland
Contactpersoon: de heer mr. D. N. J. van Horssen
Tel.: 0186 - 627851
Mob.: 06 - 46133421
E-mail: info@r3advies.nl
SOB Research
Hofweg 13, Heinenoord
Postbus 5060, 3274 ZK Heinenoord
Tel.: 0186 - 604 432
Fax: 0575 - 476 139
E-mail: sobresearch@wxs.nl
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Gorinchem
Postbus 108, 4200 AC Gorinchem
Contactpersoon: mevrouw A. Nieland
Tel:
0183 - 659672
Fax: 0183 - 630540
E-mail: a.nieland@gorinchem.nl
De heer P. M. Floore,
Hollandia Archeologen
Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk
Tel.:
075 - 6224957
Fax:
075 - 6408397
E-mail: info@archeologen.com
18 maart 2013
29 maart 2014
Zuid-Holland
Gemeente Gorinchem
Gorinchem
Buiten de Waterpoort 2 - 6.
Kadastrale Gemeente Gorinchem, Sectie B, nr. 2265, 2266,
2820, 2821 en 2829.
Bebouwing, verharding, begroeiing.
Bebouwing. Nieuwbouw restaurant en café.
49G
Ophooglagen, op (geul- of oever) Afzettingen van Tiel.
Bebouwing/ oppervlaktewater.
Bebouwing/ oppervlaktewater.
Bebouwing/oppervlaktewater.
Circa 6.0 - 3.1 meter +NAP.
Zuidwest:
126.400/ 426.495
Zuidoost:
126.508/ 426.515
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Oppervlakte plangebied:
Kaart plangebied:
CMA/ AMK-status:
CAA -nr.:
CMA -nr.:
ARCHIS-Monument nr.:
ARCHIS-Vondstmelding nr.:
ARCHIS-Waarneming nr.:
ARCHIS-Onderzoeksmelding nr.:
Deponering:

Deponering digitale documentatie:

Noordwest: 126.400/ 426.505
Noordoost: 126.502/ 426.535
Circa 1200 vierkante meter.
Zie Afbeelding 2 t/m 5.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
45.398
Depothouder:
het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie ZuidHolland, voor deze het bureauhoofd van Bureau CVT
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
Contactpersoon voor de selectie/ de-selectie van
vondstmateriaal:
De heer R. H. P. Proos, Provinciaal Archeoloog
Tel.: 070 - 4418445
Mob.: 06 - 18309889
E-mail: rhp.proos@pzh.nl
Deponering vondstmateriaal:
Provinciaal Depot Zuid-Holland
Kalkovenweg 23, 2401 LJ Alphen aan den Rijn
Depotbeheerders: de heer F. Kleinhuis
mevrouw I. M. Riemersma
Tel.:
06 - 29289643
Mob.: 06 - 54213674
E-mail: f.kleinhuis@pzh.nl
im.riemersma@pzh.nl
e-depot (www.edna.nl)

34

Bijlage 2
Archeologische en geologische tijdschaal

Op het hierbij geboden overzicht worden de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De
dateringen in de linker kolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en geven de betrouwbaarste dateringen. Bron:
ROB, 1988.
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Bijlage 3
Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke
lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de
lithostratigrafie van De Mulder et al., 2003
Gebruikelijke terminologie

Terminologie van De Mulder et al., 2003

Afzettingen van Duinkerke III (A, B)
Afzettingen van Duinkerke II
Afzettingen van Duinkerke I (A, B)
Afzettingen van Duinkerke O

Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Walcheren
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Walcheren
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Walcheren
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Walcheren

Hollandveen
Basisveen

Formatie van Nieuwkoop; Hollandveen Laagpakket
Formatie van Nieuwkoop: Basisveen Laag

Afzettingen van Calais IV
Afzettingen van Calais III
Afzettingen van Calais II
Afzettingen van Calais I

Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer

Jonge Duin- en Strandafzettingen
Oude Duin- en Strandafzettingen

Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Schoorl
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Zandvoort

Afzettingen van de Formatie van Twente
(dekzand)

Formatie van Boxtel: Laagpakket van Wierden

Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye
(rivierduinen)
Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye
Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye
(Afzettingen van Wijchen)

Formatie van Boxtel: Laagpakket van Delwijnen

Afzettingen van Tiel III
Afzettingen van Tiel II
Afzettingen van Tiel I (A, B)
Afzettingen van Tiel O

Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld

Afzettingen van Gorkum IV
Afzettingen van Gorkum III
Afzettingen van Gorkum II
Afzettingen van Gorkum I

Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld

Formatie van Kreftenheye
Formatie van Kreftenheye: Laag van Wijchen
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Bijlage 4
Overzicht Boorgegevens
Boring: 1

Coördinaten:

X: 126.441,3
Y: 426.513,7

NAP: 3.13
Oxi/red: 0

Beschrijver: AC
Boorder: AC

Datum:

27-02-2013

Opmerking:
Diepte:
0.00 - 0.60

Diepte:
0.60 - 0.70

Grondsoort:
klei. matig zandig

Kleur:
bruin

Lithologie:

heterogeen

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

kiezel. puinspikkels (baksteen)
Edelman 7

Grondsoort:
klei. zwak zandig

Kleur:
bruin

licht

Lithologie:

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:
Diepte:
0.70 - 1.94

Diepte:
1.94 - 3.10

Horizont:

Interpretatie:
Opgebracht. (sub-)recent

Matig gerijpt

Horizont:

Organische Inhoud:

Interpretatie:
Ophooglagen

Sterk - matig gerijpt Organische Inhoud:

Guts 3

Grondsoort:
klei. matig zandig

Kleur:
bruin

grijs

Consistentie:

Horizont:

Interpretatie:
Ophooglagen

Lithologie:

heterogeen

Opmerking:
Boortype:

puinbrokjes (baksteen). brokjes kalkmortel. sterk zandige brokken
Guts 3

Grondsoort:
klei. matig zandig
Lithologie:

blauw

met zandlaagjes

Kleur:
grijs

Consistentie:

Matig gerijpt

Horizont:

Organische Inhoud:

Interpretatie:
Ophooglagen

Matig gerijpt

Organische Inhoud:

Opmerking: af en toe zandlaagje. af en toe baksteenbrok (o.m. op 2.18 en 3.00 meter -mv); op 3.10 meter -mv
ondoordringbaar (mogelijk vanwege aanwezigheid van brokken baksteen)
Boortype:

Boring: 2

Guts 3

Coördinaten:

X: 126.456,1
Y: 426.511,6

NAP: 5.99
Oxi/red: 0

Beschrijver: AC
Boorder: AC

Datum:

Opmerking:
Diepte:
0.00 - 1.40

Diepte:
1.40 - 2.75

Grondsoort:
klei. matig zandig

donker

grijs

Kleur:
bruin

Horizont:

Interpretatie:
Opgebracht. (sub-)recent

Lithologie:

heterogeen

Opmerking:
Boortype:

puinspikkels (baksteen). kleine en grote kiezels. 1 x modern glas
Edelman 7

Grondsoort:
matig grof zand

Consistentie:

rood

Lithologie:

bovenin kleiig

Opmerking:
Boortype:

af en toe kiezel en kleibrokje
Guts 3

Kleur:
bruin

Consistentie:
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Organische Inhoud:

Horizont:

Interpretatie:
Ophooglagen
Organische Inhoud:

27-02-2013

Diepte:
2.75 - 2.80

Grondsoort:
klei

bruin

Lithologie:

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:
Diepte:
2.80 - 3.00

Kleur:
bruin

Lithologie:

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

Horizont:

Interpretatie:
Ophooglagen

Matig gerijpt

Organische Inhoud:

laagje met kalk
Guts 3

Grondsoort:
klei. zwak zandig

Boring: 3

Kleur:
wit

Horizont:

Interpretatie:
Ophooglagen

Sterk - matig gerijpt Organische Inhoud:

kiezeltjes. ondoordringbaar
Guts 3

Coördinaten:

X: 126.466,9
Y: 426.514,3

NAP: 5.9
Oxi/red: 0

Beschrijver: AC
Boorder: AC

Datum:

27-02-2013

Opmerking:
Diepte:
0.00 - 0.40

Diepte:
0.40 - 0.70

Diepte:
0.70 - 0.85

Grondsoort:
klei. zwak zandig
Lithologie:

heterogeen

Opmerking:
Boortype:

puinspikkels (baksteen). kiezeltjes
Edelman 7

Grondsoort:
zeer grof zand. matig
grindig. zwak kleiig
Lithologie:

heterogeen

Opmerking:
Boortype:

zeer veel kiezel
Edelman 7

Grondsoort:
zeer grof zand. matig
grindig. zwak kleiig
Lithologie:
Opmerking:
Boortype:

Diepte:
0.85 - 1.15

Diepte:
1.15 - 1.62

Kleur:
bruin

donker

Horizont:

Consistentie:

grijs

Kleur:
bruin

Organische Inhoud:

Horizont:

Consistentie:

grijs

Kleur:
bruin

Interpretatie:
Opgebracht. (sub-)recent

Interpretatie:
Ophooglagen

Organische Inhoud:

Horizont:

Consistentie:

Interpretatie:
Ophooglagen

Organische Inhoud:

met donkerbruine humeuze brokken
Edelman 7

Grondsoort:
klei. matig zandig
Lithologie:

heterogeen

Opmerking:
Boortype:

met veel sintel en glas
Edelman 7

Kleur:
bruin

Horizont:

Consistentie:

Grondsoort:
klei. matig zandig

Kleur:
bruin

Lithologie:

heterogeen

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

veel subrecente baksteenbrokken
Guts 3
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Interpretatie:
Ophooglagen
Organische Inhoud:

Horizont:

Interpretatie:
Ophooglagen
Organische Inhoud:

wortels

Diepte:
1.62 - 2.52

Grondsoort:
matig grof zand. matig
kleiig
Lithologie:

Diepte:
3.45 - 5.00

Horizont:

Interpretatie:
Ophooglagen

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:
Diepte:
2.52 - 3.45

Kleur:
bruin

rood

Organische Inhoud:

af en toe kleibrokken. puinspikkels (baksteen) en kiezel
Guts 3

Grondsoort:
klei. zwak zandig

Kleur:
bruin

Lithologie:

met roestvlekken

Opmerking:
Boortype:

overgang geleidelijk
Guts 3

Consistentie:

Grondsoort:
klei. zwak zandig

blauw

Lithologie:

Kleur:
grijs

Consistentie:

Horizont:

Interpretatie:
Ophooglagen

Sterk - matig gerijpt Organische Inhoud:

Horizont:

Interpretatie:
Ophooglagen

Matig gerijpt

Organische Inhoud:

schelpresten

Opmerking: geleidelijk. keramisch materiaal en kalkmortel. 3.6 -3.7 meter - mv puinspikkels (baksteen). zwarte
vlekken en kalkspikkels
Boortype:

Boring: 4

Guts 3

Coördinaten:

X: 126.476,5
Y: 426.515,6

NAP: 5.79
Oxi/red: 0

Beschrijver: AC
Boorder: AC

Datum:

Opmerking:
Diepte:
0.00 - 0.85

Grondsoort:
klei. matig zandig
Lithologie:
Opmerking:
Boortype:

Diepte:
0.85 - 1.20

donker

heterogeen
met roestvlekken

Kleur:
bruin

Kleur:
bruin
Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

Interpretatie:
Ophooglagen

Organische Inhoud:

Horizont:

Interpretatie:
Ophooglagen

Matig gerijpt

Organische Inhoud:

af en toe puinspikkel (baksteen) en kalkspikkel
Guts 3

Grondsoort:
matig grof zand. zwak kleiig

Lithologie:

Horizont:

veel kiezel
Edelman 7

Lithologie:

Diepte:
2.08 - 3.31

Organische Inhoud:

Consistentie:

Grondsoort:
klei. matig zandig

Opmerking:
Boortype:

Interpretatie:
Opgebracht. (sub-)recent

Edelman 7

Lithologie:

Diepte:
1.20 - 2.08

Horizont:

Consistentie:

Grondsoort:
klei. sterk grindig. matig
zandig

Opmerking:
Boortype:

Kleur:
bruin

rood

Kleur:
bruin

Horizont:

Consistentie:
af en toe kleibrokjes en puinspikkels (baksteen)
Guts 3
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Interpretatie:
Ophooglagen

Organische Inhoud:

27-02-2013

Diepte:
3.31 - 3.93

Grondsoort:
klei. matig zandig
Lithologie:
Opmerking:
Boortype:

Diepte:
3.93 - 5.00

Grondsoort:
klei
Lithologie:
Opmerking:
Boortype:

grijs

Kleur:
bruin

Consistentie:

Horizont:

Interpretatie:
Ophooglagen

Matig tot ongerijpt

Organische Inhoud:

veel kalkbrokjes
Guts 3

blauw

Kleur:
grijs

Consistentie:

Horizont:

Ongerijpt

veel keramisch materiaal en brokjes kalkmortel
Guts 3
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Interpretatie:
Ophooglagen
Organische Inhoud:

Bijlage 5 SOB Research: Gegevens

SOB Research
Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek B.V.

Bezoekadres Hoofdvestiging:
Bezoekadres Regio Oost:

Hofweg 13, Heinenoord
Voorsterweg 166, Empe

Postadres:

Postbus 5060
3274 ZK Heinenoord

Telefoon:

0186 - 604432 Hoofdvestiging Heinenoord
0575 - 476439 Regio Oost
0575 - 476139

Fax:
E-mail:
Internet:

sobresearch@wxs.nl
www.sobresearch.nl

Directeur:
Raad van Advies:
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