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EEN INVENTARISEREND VELDONDERZOEK AAN DE BLAUWE TORENSTRAAT, GEMEENTE GORINCHEM 

Inleid.ing 

Tussen donderdag 22 april en dinsdag 27 april2004 is een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd aan de Blauwe Torenstraat, te Gorinchem. (figuur 1) Het onderzoek is 
uitgevoerd door Hollandia Cultuurhistorisch Onderzoek en Archeologie, in opdracht van 

126.000 111 .000 

42.8.000 -

427.000 -

Q onderzoekslokatie 

Figuur 1 De onderzoekslokatie aan de Blauwe Torenstraat in Gorinchem 

de gemeente Gorinchem. 
Bij eerdere graafwerkzaamheden voor de sloop van oude funderingen werden muurresten 
aangetroffen die in verband werden gebracht met de laat middeleeuwse stadsmuur. Besloten 
werd om een inventariserend veldonderzoek te doen om zo een beter zicht te krijgen op de 
archeologische waarden aldaar. De aangetroffen archeologische resten zouden mogelijk door 
wijzigingen in de bouwplannen, in situ bewaard kunnen blijven. 
Het onderzoek is uitgevoerd door P.M. Floore, G.T.C. van den Berg enS. Gerritsen, 
bijgestaan door kraanmachinist A. Pasman en vrijwilliger T. Busch. De wetenschappelijke 
leiding lag bij P.M. Floore. Het rapport is geschreven doorS. Gerritsen met hulp van P.M. 
Floore. Het vondstmateriaal is door P.M. Floore gedetermineerd. 

Projectcode gemeente Gorinchem: 
Centrum coi:irdinaten vindplaats: 
Archiscode: 

GOBS 2004 
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Vraagstelling en methode: 

De algemene vraagstellingen (zie Programma van Eisen (PvE) 2004-1, 07-04-2004, 
opsteller PM. Floore) van het onderzoek zijn: 

Figuur 2. Een uitsnede van de huidige bebouwing geprojecteerd op de kaart van Van Deventer uit 
ca. 1558. 

1. Zijn op het terrein (post)middeleeuwse grondsporen of constructies aanwezig, en 
zo ja, wat is hun aard, omvang, diepte en datering/fasering? 

2. Wat is de aard en omvang van de aangetroffen muurresten? Is hier inderdaad sprake 
van een stadsmuur? 

3. In hoeveel niveaus zijn grondsporen aanwezig en wat is de verticale spreiding van 
de bewoningsresten? 

4. Wat is de conserveringstoestand en gaafheid van de vindplaats? 
5. Wat is de landschappelijke context van de vindplaats en bestaat er een relatie russen 

de vindplaats en haar landschappelijke context? 

Methode (zie operationele ontwerpeisen PvE) 

Het veldwerk werd uitgevoerd door drie archeologen en een vrijwilliger. Volgens het 
PvE was het van belang om aan de hand van het palenplan het trace van de funderingen 
te onderzoeken. Hierdoor werd besloten om drie proefsleuven aan te leggen. (figuur 5) 
De eerste aan de oostzijde van het terrein, een tweede haaks hierop aan de noordzijde 
en een derde aan de westzijde. Hierdoor kon inzicht verkregen worden in eventuele 
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Figuur 3. Detail van de huidige bebouwingsprojectie over de kaart van Van 
Deventer. 

funderingen met een 
oost-west orientatie, 
parallel aan de straat. 

Meetsysteem 

Er is met behulp van 
twee piketten een lijn 
uitgezet die parallel 
aan de oostelijke 
huidige bewoning 
liep. Alle gebruikte 
meetlijnen zijn vanaf 
deze lijn afgeleid. 
Deze meetlijn is aan 

de hand van de perceelsgrenzen ingemeten. De RD-coordinaten van de hoekpunten hiervan 
werden reeds voor aanvang van de werkzaamheden opgevraagd bij de gemeente en zijn 
ontleend aan de GBKN. 

Methode van verdiepen 

Alle proefsleuven zijn met behulp van een hydraulische dieplepelkraan (7 ton) met een 
bak van 1.30 m aangelegd tot op een niveau, waarbij de onderkant van de funderingen 

werd aangehouden als leidraad. D'!it~n~iv~e~au~~~~~:_!~~~~~I__E!~ 
+NAP. Het maaiveld lag op 
een hoogte van ca. 4.20 +NAP. 
Een enkele keer, met name in 
de meest westelijke sleuf, werd 
van deze methode afgeweken. 
Het bleek echter noodzakelijk 
aan de westzijde van het terrein 
i.v.m. de aanwezigheid van een 
grote sloot of gracht, tot een 
diepte van ca 1.60 +NAP. 
graven om een goed inzicht in 
de opbouw van het kavel te 
krijgen. 

Tekeningen en documentatie 

Alle sporen en structuren zijn 
in het vlak ingemeten en 
op schaal (1:20) getekend. 
Grondsporen zijn genummerd 
en globaal beschreven in 
spoorformulieren en op de 
tekening in detail. Vondsten 
werden, zowel in het vlak als in 

Figuur 4. Uitsnede van de kaart van Blaeu uit 1652. Te zien is de 17e 
eeuwse bewoning langs de huidige Blauwe Torenstraat. 
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Figuur 5. Overzicht van de drie proefsleuven en de gevonden funderingen op de huidige lcadasterkaart 
geprojecteerd. 

het profiel, door middel van vondstnummers aan de sporen of lagen gekoppeld. Twee 
profielen haaks op de straat werden grondig onderzocht en tevens op schaal (1: 20) 
ingetekend (figuur 12). De hoogtes van de structuren en sporen zijn ten opzichte van NAP 
ingemeten en gedocumenteerd. Alle sporen zijn in het vlak gefotografeerd, de profielen zijn 
eveneens gefotografeerd. 
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Historisch kader. 

De naam Blauwe Torenstraat is misleidend. De echte Blauwe Toren is gelokaliseerd in de 
zuidwest hoek van het laat middeleeuwse Gorinchem op de plek van het huidige bastion 
V; (Dautzenberg 1999). In de 17< eeuw had de straat nog de naam Blijkerstraat, vernoemd 
naar de bleekvelden die aan de Blijkersdijk (de huidige Vassersdijk) lagen. Vanaf 1810 
heeft de straat zijn huidige naam, waarom de naamsverandering tot stand kwam is niet 

bekend. 
De huidige Blauwe 
Torenstraat ligt op de resten 
van de noordoost hoek 
van her laat-middeleeuwse 
Gorinchem. Op de kaart 

i<~!Yi~ van Van Deventer uit ca. 
1558 (figuur 2 en 3) is 
te zien dat op de plaats 
van ons onderzoeksgebied 

- de stadsmuur en een gracht 
aanwezig was. Waar de 
exacte locatie van deze 
structuren is, is door de 
onnauwkeurigheid van de 

~============ lmart en de projectie niet 
Figuur 6. De verzakte peer. (Spoor 6) Foto vanuit het zuiden gena men 

met volledige zekerheid te 
zeggen. Het is goed 

mogelijk dat de muur meer naar het noorden gesitueerd moet worden of juist iets meer naar 
het zuiden. Aan het einde van de 16e- of het begin van de 17e eeuw is bij aanleg van de 
stadswallen de stadsmuur verdwenen en zijn er woningen op de locatie gebouwd. Op de 
kaart van Blaeu uit 1652 zijn de huizen goed te zien (figuur 4). Ongeveer in het midden 
van de straat moet het bolwerk Roeyenborch gelegen hebben. In 1591 huurt enen Bernt het 
bolwerk van de stad. In een transport van 1682 wordt gesproken van een huis genaamd van 
ouds Roodenborch aan de noordzijde van de Keizerstraat. Deze locatie ligt gezien de kaart 
van VanDeventer waarschijnlijk meer naar het oosten (zie figuur 3). 

Figuur 7. Een deel van het oostprofiel. Geed zichtbaar zijn de dikke puinlagen die bij sloopwerkzaamheden 
van waarschijnlijk de 18e of 19e eeuw horen. 
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Het inventariserend veldonderzoek. 

Bij aanvang van het onderzoek werd duidelijk dat de bij de sloop aangetraffen muurresten 
(met appelbloesem baksteen, afmetingen 21,5x9,5x4,5 em) aan de noordzijde van het 
terrein niet tot de stadsmuur behoorden. De relatief ondiepe fundering (ca. 65 em) en de 
aanwezigheid van 17< eeuws en later aardewerk in de insteek van de muur (spoor 1, zie 
figuur 9) deden vermoeden dat het hier om de resten van bewoning gaat die gedateerd 
moest worden na de afbraak van de stadsmuur. Parallel aan deze muur loopt een 

Figuur 8. Spoor 4 (muur) en spoor 5 (kelder) vanuit het noorden gefotografeerd. Duidelijk zichtbaar 
zijn de sporen die de tandenbak van de sloopkraan heeft achtergelaten op de muur. 

tweede muur aan de straatkant (spoor 9). Opvallend is dater geen tussenmuren zijn 
aangetroffen. De breedte van een eventueel gebouw zou dan minimaal9,30 m bedragen. 
De noord-zuid afstand is eveneens ruim 9 meter, waardoor een vreemde bijna vierkante 
plattegrond ontstaat, met een kleine uitbouw van 5 bij 5(?) m (spoor 4). Een alternatieve 
interpretatie is, dat de muren verder doorlopen richting oosten en/of westen (het einde is 
immers niet waargenomen), waardoor het gebouw juist langwerpig rechthoekig wordt. Dit 
merkwaardige bouwwerk is op basis van het aangetraffen aardewerk waarschijnlijk in de 
18< of 19< eeuw te dateren. 
Hiervoor, waarschijnlijk in de 17< en/of 18< eeuw, stonden er een aantal gebouwen waarvan 
enkele muren (spoor 7 en 14) en delen van uitbraaksleuven (spoor 12, 15 en 18) zijn 
teruggevonden. Opvallend is dat deze sporen goed met de huidige kadastergrenzen overeen 
komen terwijl dit bij de latere funderingen minder het geval is (figuur 5). Tot deze fase 
behoren waarschijnlijk een bakstenen kelder (spoor 5, o.a. figuur 8) en een grate poer 
(spoor 6). Deze poer (met rood baksteen, afmetingen 25x12,5x5 em) werd in het begin 
van de opgraving nog een fi.mctie als steun voor een spaarboogconstructie van de stadsmuur 
toegedicht. Het bouwwerk was zodanig verzakt dat een zeer zwaar bouwwerk werd vermoed 
(figuur 6). Na bestudering van het prafiel (figuur 11) en het aardewerk bleek dat ook deze 
poer waarschijnlijk in de 17< en/of 18< eeuw in gebruik moet zijn geweest. Tenslotte werd 
in het profiel een spoor waargenomen dat waarschijnlijk geYnterpreteerd kan worden als 
aanzet tot een gracht of een grate sloot (vanaf 3,00 m +NAP). Waarschijnlijk liep dit 
spoor parallel aan de Blauwe Torenstraat. De uiterste grenzen zijn in het prafiel niet bereikt 



EEN INVENTARISEREND VELDONDERZOEK AAN DE BLAUWE TORENSTRAAT, GEMEENTE GORINCHEM 1 Q 

en het is dus goed mogelijk dat een groot deel van de mogelijke gracht onder de straat 
loopt (figuur 5). Opvallend was dat het spoor op een enkel stukje fijn baksteengruis na, 
geen aardewerkvondsten herbergde. De bovenkant van dit spoor (spoor 19) leek te bestaan 
uit donkergrijs venige kleiplaggen. Hieronder bevonden zich langzaam hellende zand- en 
kleilagen (spoor 21, 22 en 23) die redelijk schoon van aard waren. Ofhet hier om oudere 
lagen van de gracht gaat of om natuurlijke afzettingen is niet geheel duidelijk. Als deze lagen 
natuurlijk zijn, dan is het evenwel mogelijk dat de lagen naar beneden zijn gedrukt door 
het gewicht van een wal of een dijk. De veenplaggen zouden dan een overblijfsel kunnen 
zijn van de wol van een dergelijk lichaam. Een tweede natuurlijke verklaring is dat we 
hier met oude kreekafzettingen te maken hebben. Op stratigrafische gronden kan dit spoor 
waarschijnlijk voor de 17< eeuw gedateerd worden. 

Figuur 9. Muurresten (spoor 1) aan de noordzijde van het terrein. De foto is vanuit het zuiden 
genomen. 

Hoewel er niet veel vondsten waren, is de conserveringstoestand van het vondstmateriaal 
goed te noemen. Het hout was erg goed bewaard en wwel bot als leer zal in de natte 
kleigrond goed bewaard zijn. De grootste vernietigende factor voor de archeologische resten 
zijn de sloopwerkzaamheden uit de 18< of 19e eeuw en de huidige bouwwerkzaamheden. Er 
lijkt redelijk grof te werk te zijn gegaan, getuige de verdwenen muren, waarvan alleen de 
palen die de fundering hebben gestut en enkele bakstenen over waren. 
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Conclusies 

Op de kaart van Deventer (figuur 3) is goed te zien dat de stadsmuur door de proefsleuven 
aangesneden zou moeten zijn. lets ten noorden van de muur ligt op de kaart een gracht, 
een dijk en weer een gracht. Door de onvermijdelijke onnauwkeurigheid van het oude 
kaartmateriaal, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat de stadsmuur aan de zuidzijde van 
de Blauwe Torenstraat ligt en dat we in het profiel resten van de gracht of dijk hebben 
waargenomen (zie figuur 5). Het onderzoek was wat betreft omvang echter te beperkt om 
dit met zekerheid te kunnen vaststellen. Een andere mogelijk is dat de oude stadsmuur 
dieper onder de grijze klei ligt. In de Keizerstraat zijn recentelijk op een diepte van ca. 2,00 
m onder het maaiveld resten van de stadsmuur aangetroffen. 
De aangetroffen gebouwen die over de mogelijke gracht of dijk heen werden gebouwd 
zijn met grote waarschijnlijkheid de woonhuizen die op de kaart van Blaeu te zien zijn 
(figuur 4). Ergens in de 18< of 19< eeuw lijkt er, getuige de dikke puinlagen in het profiel, 
stevig gesloopt te zijn (figuur 7). De huizen werden afgebroken en er werd een nieuw pand 
gebouwd van opmerkelijke grootte. 
Waarschijnlijk is de onderzochte locatie ook niet die is van het huis Roodenborch dat 
mogelijk op de naast gelegen percelen tegenover het noordeinde van de Keizerstraat gezocht 
moet worden. Op figuur 3 is de hoektoren Roodenborch net ten oosten van het einde 
van de Keizerstraat te zien. 

Aiznbeveling 

Gezien het feit dat een groot deel van het terrein reeds is opengelegd wordt 
verder onderzoek niet noodzakelijk geacht. Een uitgebreider onderzoek zou vanwege 
directe ligging naast bebouwing, omvangrijke veiligheidsmaatregelen en kosten met zich 
meebrengen. Dit zal waarschijnlijk niet opwegen tegen de extra informatie die een 
diepgaand onderzoek zal opleveren. In de toekomst blijft onderzoek in de omgeving van 
de Blauwe Torenstraat wel gewenst, vanwege de onduidelijke situatie om trent de locatie 
van de stadsmuur aldaar. 
De aangetroffen muurresten blijven zoveel mogelijk in situ bewaard. Het palenplan is 
inmiddels aangepast aan de oude fi.mderingen. Mocht op een grotere diepte tijdens de 
bouwwerkzaamheden de stadsmuur aangetroffen worden dan dient dit aan de gemeente
archeoloog gemeld te worden. 
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BIJLAGEN 

vondstnummer spoor vlak omstandigheden aantal dee I date ring beschrijving 
1 1 1 1 rand aardewerk, grijs 
1 1 1 6 wand aardewerk, rood 
1 1 1 1 wand aardewerk, rood, slipversierinQ 
1 1 1 2 wand aardewerk, steenQoed, westerwald 
1 1 1 3 wand 18? aardewerk, wit 
1 1 1 2 bot, mammal 
1 1 1 1 rand 20 industrieel aardewerk, bord 
1 1 1 1 pijpesteel 
2 2 1 11 bod em 18/19 aardewerk, rood 
2 2 1 1 19/20 industrieel aardewerk, wit 
2 2 1 1 bod em 19/20 industrieel porselein 
3 3 1 insteek 1 rand aardewerk, kom, groen, schenktuit 
4 8 1 2 wand aardewerk, rood 
4 9 1 1 rand aardewerk, rood 
5 4 1 1 tin, speelgoed?, theepotje? 
6 9 1 insteek 1 pijpesteel 
7 10 1 2 slak, vloeislak 
8 11 2 baksteen, afmeting 22x11x4,5 
9 5 2 baksteen, afmeting 18x8x5 
10 4 2 baksteen, afmeting 21 ,5x1 0,5x5 
11 7 2 baksteen, afmeting 20,5x9,5x5 
12 6 2 baksteen, afmeting 25x3x5 
13 12 2 baksteen, afmetingen 22x11x4,5 23x11x5 
14 9 2 baksteen, afmetingen 17x8x4 17x8,5x4,5 
15 13 1 bod em 19 aardewerk, steengoed, inktfles, engels 
15 13 1 wand industrieel aardewerk, bord, wit 
16 3 2 baksteen, afmetingen 22x1 Ox4 22x1 0,5x4,5 
17 14 1 bij afbraak 6 wand 19 aardewerk, rood, BOZ 
17 14 1 1 rand aardewerk, wit 
18 14 1 3 wand aardewerk, rood 
18 14 1 1 rand 18 aardewerk, rood 
22 15 3 baksteen, afmetingen 19x8x4,5 22x10,5x4,5 23x10,5x5 
24 17 1 2 rand 18/19 aardewerk, westerwald pot 
27 20 1 2 baksteen 
28 20 1 natuursteen 28x13x8,5 
35 17 1 1 18/20 pijp, PB gouda 

36 14 2 baksteen, afmetir:~g 24x11 ,5x5,5 

De vondsten gesorteerd op vondstnummer: 
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vondstnummer spoor beschrijving 
19 15 houten paal 
20 15 houten paal 
23 15 houten paal 
25 18 houten paal 
26 18 houten paal 
29 21 kleimonsters 
30 22 zandmonster 
31 23 kleimonsters 
32 19 olag uit antrooooeen spoor 
33 9 houten paal, eik? 
34 9 houten paal 

Hout en grondmonsters op vondstnummer gesorteerd. 




