
Definitief onderzoek aan de 
Balensteeg 18-24, gemeente 
Gorinchem

HOLLANDIA  reeks 54



COLOFON

Hollandia reeks nr.   54

Titel:     Definitief onderzoek aan de Balensteeg 18-24, gemeente Gorinchem

In opdracht van:    Gemeente Gorinchem

Contactpersoon opdrachtgever:   Dhr. J. Duijm

Coördinaten:   126.780/426.970

Kaartblad:    38G

Onderzoeksmeldingsnr. (CIS-code): 7234

Auteur:    S. Gerritsen (Met bijdrage van R. van Dijk)

Wetenschappelijke leiding:  P. Floore

Illustraties:    S. Gerritsen

Definitieve versie:   juni 2007

Oplage:    10

ISSN:     1572-3151

© Hollandia, Zaandijk 2007

HOLLANDIA, cultuurhistorisch onderzoek en archeologie
Tuinstraat 27a
1544 RS Zaandijk
  075 - 622 49 57
archeo@xs4all.nl



1. Inleiding       4
2. Vraagstelling       5
3. Methode       5
 3.1 Meetsysteem		     5
	 3.2	Methode	van	aanleg		 	 	 	 6	 	 	
 3.3	Tekeningen	en	documentatie		 	 	 6	 	
4. Bekende archeologische waarden en verwachting   7

4.1	Historische	gegevens	omtrent		Balensteeg	18-24	e.o.			 7
(R. van Dijk, stadsarchief Gorinchem)
4.2	Topografie      9
4.3	Bodemopbouw	 	 	 	 	 10

5. Resultaten 
5.1	Sporen	 	 	 	 	 	 11
5.2	Vondsten	 	 	 	 	 	 23

6. Antwoorden vraagstelling     25

Literatuur        26

Bijlage 1: Alle sporen 
Bijlage 2: De profielen
Bijlage 3: Alle sporen met beschrijving
Bijlage 4: Sporenlijst
Bijlage 5: Vondstenlijst
Bijlage 6: Harris matrix
Bijlage 7: Fase II, III en IV



�Definitief onderzoek aan de Balensteeg 18-24, gemeente Gorinchem.

1. Inleiding

Tussen maandag 6 en dinsdag 14 september 2004 is een archeologisch definitief 
onderzoek uitgevoerd aan de Balensteeg, te Gorinchem. (Afbeelding 1) Het onder-
zoek is uitgevoerd door Hollandia Cultuurhistorisch Onderzoek en Archeologie, in 
opdracht van de gemeente Gorinchem.
Tijdens eerdere sloopwerkzaamheden op het terrein stuitte men op oude muur-
resten onder de funderingen van de voormalige panden Balensteeg 18 t/m 24. 
De slopers veronderstelden dat de muren onderdeel van een kade vormden en dat 
zij mogelijk een haventje hadden gevonden. Door de gemeente Gorinchem werd 
besloten om een opgraving uit te voeren om zo inzicht te krijgen in de aard van de 
aanwezige sporen.
Het onderzoek is uitgevoerd door P.M. Floore, S. Dautzenberg, G.T.C. van den 
Berg en S. Gerritsen, bijgestaan door kraanmachinist W. van Klei en vrijwilliger T. 
Busch. De wetenschappelijke leiding lag bij P.M. Floore. Het rapport is geschreven 
door S. Gerritsen en P.M. Floore. Het vondstmateriaal is door P.M. Floore 
gedetermineerd.

Projectcode gemeente Gorinchem:  GOBAS 2004 
Centrum coördinaten vindplaats:   126.780 / 426.970
CIS-code:     7234

Afbeelding	1.	De	locatie	van	het	onderzoek	aan	de	Balensteeg.
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2. Vraagstelling

De algemene vraagstellingen (zie Programma van Eisen (PvE) 2004-9, 01-06-2004, 
opsteller P.M. Floore) van het onderzoek zijn:

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

2. In hoeveel niveaus zijn grondsporen aanwezig en wat is de verticale 
 spreiding van de bewoningsresten?
3. Wat is de conserveringstoestand en gaafheid van de vindplaats?
4. Is er een verschil tussen het binnenterrein en de bebouwing aan de 
 straatzijde?
5. Wat was de oriëntatie van de bebouwing en is het mogelijk uitspraken te 

doen over de ruimtelijke indeling van het perceel?
6. In hoeverre is er sprake van secundair gebruik van bouwmateriaal op de 

vindplaats en de directe omgeving (belendende bebouwing) en is dit 
 hergebruikt materiaal van de vindplaats afkomstig?
7. Is het mogelijk om op grond van de gevonden materiële cultuur uitspraken 

te doen over de welstand en de leefomstandigheden van de gebruikers/
bewoners van het terrein in het verleden?

8. Kan op grond van het ecologisch onderzoek een reconstructie gemaakt 
worden van de natuurlijke omgeving voor de ontwikkeling van de stad en 
tijdens het bestaan van de stad in de Middeleeuwen?

9. Is er in de eerste eeuwen van het bestaan van Gorinchem een ander gebruik 
van ruimte binnen de stad als later? (Tijdens eerder onderzoek zijn er aan-
wijzingen gevonden voor open erven rondom geïsoleerde bebouwing met 
een sterk agrarisch karakter)

10. Is op basis van het onderzoek een wijziging van, dan wel aanbeveling voor 
de archeologische verwachtingskaart van Gorinchem voor dit gebied 

 verreist?

3. Methode 

3.1	Meetsysteem

De hoofdmeetlijn (in RD-coordinaten) van het meetsysteem dat gebruikt werd voor 
de opgraving liep loodrecht op de Balensteeg naar het noorden. Dit systeem was 
ontleend aan de GBKN. Met behulp van een tachymeter zijn de overige 
meetpunten langs de werkputten uitgezet en aan het RD-grid gekoppeld. Alle 
meetlijnen in de put zijn van deze punten afgeleid. De perceelgrenzen en de 
hoekpunten van de belendende bebouwing werden eveneens ingemeten. Ondanks 
het gebruik van de tachymeter is er toch een niet te achterhalen of te corrigeren 
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fout in het meetsysteem geslopen die pas tijdens de opgraving geconstateerd werd. 
Alle punten van de hoofdmeetlijn zijn opnieuw ingemeten maar een correctie van 
de reeds getekende en gedocumenteerde sporen (vlak 1, werkput 1) bleek niet meer 
goed mogelijk. Op de alle sporen kaart (bijlage 1) is te zien dat de muur die in 
werkput 1 is aangetroffen, niet aansluit op de muur toen deze vanaf de westelijke 
meetlijn werd ingemeten. Ondanks herhaalde pogingen zowel in het veld als met de 
computer tijdens de uitwerking, zijn wij er niet in geslaagd de fout te corrigeren en 
de sporen zijn ongecorrigeerd op de alle sporenkaart weergegeven. 

3.2	Methode	van	aanleg

In verband met de kleine ruimte en de relatief grote hoeveelheid uitgegraven grond 
(stort) kon niet het hele terrein in één vlak worden bekeken. Er werd voor gekozen 
om eerst een noord-zuid georiënteerde werkput (wp 1) aan de oostzijde van het 
terrein aan te leggen om vervolgens de rest van het terrein in twee andere werkput-
ten op te graven (afbeelding 2). Aan de oostzijde van het terrein was een bouwstel-
ling met lift aanwezig waardoor dat deel niet opgegraven kon worden. Elke werkput 
werd in drie vlakken opgegraven, waar nodig werd een extra vierde vlak aangelegd. 
In het begin van het onderzoek werd besloten om ruim afstand van de zuidelijke 
tuinmuur te houden, i.v.m. mogelijk instortingsgevaar. In een later stadium kwam 
men hier op terug. De muur bleek op een grote oude fundering te staan, die onder-
zocht diende te worden. De werkputten zijn met behulp van een hydraulische diep-
lepelkraan (4 ton) met een bak van 1,0 m tot op een diepte van 3,0 m onder het 
maaiveld aangelegd. Tijdens de aanleg van profiel III werd met een edelmanboor de 
onderkant van de ophogingslagen opgezocht.

3.3	Tekeningen	en	documentatie

De sporen werden in het vlak ingemeten en op schaal (1:20) ingetekend. De grond-
sporen zijn genummerd en beschreven in spoorformulieren en op de tekening. Alle 
sporen werden gefotografeerd. Vondsten werden d.m.v. vondstnummers aan de 
verschillende structuren en lagen gekoppeld. Er werd een noord-zuid- (prof. I) een 
oost-west- (prof. II) en een tweede noord-zuid profiel (prof. III) aangelegd. De pro-
fielen werden op schaal ingetekend (1:20) en in segmenten gefotografeerd.
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Afbeelding		2.	Overzicht	van	de	werkputten.

�. Bekende archeologische waarden en verwachting
   
4.1 Historische gegevens omtrent  Balensteeg 18-24 e.o.  
(R.	van	Dijk,	stadsarchief	Gorinchem)

In het stadsarchief van Gorinchem zijn enige gegevens bewaard gebleven over de 
panden aan de Balensteeg tussen de Keizerstraat en de Havendijk. Het betreft voor-
namelijk transportgegevens over de verwerving en de eigenaren van de panden. Al 
voor 1584 was er op het perceel een oliemolen gevestigd waarvan de installatie in 
ieder geval tot 1637 aanwezig was. In die tijd staat er ook een kamer, een huisje 
een schuur en een stalletje. In 1678 is er geen sprake meer van een oliemolen maar 
lijken de huizen voor bewoning te worden gebruikt. Het zijn drie huisjes onder 
een dak. In 1738 staat er op een van de percelen ook een schuur. Achter het pand 
Balensteeg 26 bevindt zich een put met pomp waar de eigenaar van het andere 
perceel gebruik van mocht maken. Het is onduidelijk of de genoemde gebouwen 
tussen 1777 en 1792 zich op de percelen Balensteeg 18-24 bevinden of wat hier 
nog rest. In 1852 vind er nieuwbouw plaats van vier huisjes die tot 1965 bewoond 
blijven. In 2002 worden de bouwvallen gesloopt, een jaar later begint de nieuw-
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bouw van de afzonderlijke vrijgekomen percelen door verschillende eigenaren die 
ten tijde van de afronding van het rapport in 2006 nog niet was voltooid.

Afbeelding	3.	De	huidige	kaart	van	Gorinchem	geprojecteerd	over	de	oude	kaart	van	
Van	Deventer	uit	omstreeks	1575	In	het	midden	van	het	grijze	kader	ligt	de	Balensteeg.

1584  Dirk Jans huurt oliemolen van Claas Colff (AS 4151, f. 13)
1610,	1616		 Hendrik Claasz Colff (zoon van voornoemde) neemt hypotheken op 
huis met oliemolen, gelegen aan de Balensteeg tussen Balenstraat (=Keizerstraat) en 
watergang (RA 429, p. 16; RA 432, p. 170)
1637	 Erfgenamen van Hendrik Colff verkopen de huidige panden Balensteeg 
14-30 aan werkmeester Jacob Kien, zijnde een huis met oliemolen en stal plus een 
kamer, huisje, schuur en stalletje met vrije overgang over de overkluisde watergang 
tussen Balensteeg 12 en 14 en vrije uitgang door de gang tussen Havendijk 20 en 
22, inclusief de stenen, legger en blok van de oliemolen voor fl.2200 (RA 449, p. 
101)
1678  Weduwe Elisabeth Kien-ven Herwaerden verkoopt aan Jacobus Noorthoorn 
de panden Havendijk 28 en Balensteeg 14-30, zijnde de laatste drie huisjes onder 
een dak plus een huisje op de hoek van de Keizerstraat (RA 487, f. 62)
1738	  Jacob Jaspers van de Wetering verkoopt 1738 aan schepen mr. Martinus 
Pompe de huidige panden Balensteeg 14-24, zijnde een schuur en erf, belend west 
de stadswatergang, voor fl. 300,-. Koper mag in de put van de pomp onder het 
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afdak van verkoper (nu Balensteeg 26) een pijp leggen (RA 545, f. 26v)
1776		 De executeurs-testamentair van Pompe verkopen het bezit aan de kolen-
koopman Pieter Pannebakker voor fl. 600,- (RA 583, f.6)
1777	 De erfgenamen van Pannebakker verkopen aan koopman Govert van Duijl 
een schuur of stalling met erf voor fl. 400,- (RA 584, f. 57)
1784  Van Duijl verkoopt aan mr. Pieter de Ridder (RA 591, f. 24v)
1788  De Ridder verkoopt aan schepen en koopman Arnoldus van Hamboch (RA 
595, f. 41)
1792  Van Hamboch verkoopt aan Corstiaan Heystek een pakhuis, stal en erf voor 
fl. 700,- (RA 599, f. 71)
1817	 Weduwe Heystek verkoopt aan rentenier Phillippus Franciscus Mesenig 
voor fl. 390,- (not. Van Eeten, akten 307 en 311)
1833  Weduwe Hendrina Mesenig-van Soestbergen erft het bezit (not. Boonzajer 
1833 akte 50)
1846	 Weduwe Hendrina Mesenig-van Soestbergen verkoopt aan beurtschipper 
Paulus Kuilenburg  kadastraal perceel C 282 groot 153m2 voor fl. 1255,- (not. 
Boonzajer 1846 akten 213 en 233)
1852  Kuilenburg verkoopt aan timmerman Lambertus Antonie van de Graaf voor 
fl. 1400,- (not. Boonzajer akte 34)
1852  Nieuwbouw woonhuizen Balensteeg 18-24 door Van der Graaf (brief 
44/483)
1953  Huizen worden door de raad onbewoonbaar verklaard
1965	 Laatste bewoner vertrekt
2002  Sloop Balensteeg 18-24

4.2	Topografie

De kaart van Van Deventer uit omstreeks 1560 is de oudste afbeelding waar de 
huidige Balensteeg op staat (afbeelding 3). Samen met de huidige Keizerstraat en 
Havendijk werd een woonblok gevormd met in het midden en aan de oostzijde 
braakliggende grond.                                                                                                 
                                                                                                                         
In de deze periode was er reeds bebouwing aan de Balensteeg. De huizen zijn echter 
zeer schetsmatig aangegeven, wat verdere uitspraken hierover bemoeilijkt. Op de 
kaart van Blaeu (1652) (afbeelding 4) is de bewoning duidelijker weergegeven. 
Zichtbaar is dat de bebouwing rechthoekig is met de lange zijde aan de straat-
kant. De meeste huizen op de kaart hebben de korte zijde aan de straatkant. De 
Balensteeg lijkt met nog een paar straten hier een uitzondering op te vormen. De 
bebouwing bestaat uit vier huizen met aan de zuidzijde van de middelste twee, twee 
grote tuinen. Aan de tuinzijde is een grote deur te zien. De huizen hebben naast de 
begane grond een verdieping en een zolder. Op de kadastrale minuut van 1832 staat 
geen bebouwing op ons terrein aangegeven. De 19e eeuwse bewoningssporen die wij 
hebben aangetroffen zullen waarschijnlijk bij de nieuw te bouwen huizen uit 1852 
van Lambertus Antonie van der Graaf behoren.
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Afbeelding	4.	De	
stadskaart	van	Blaeu	
uit	1652.	De	pijl	wijst	
de	Balensteeg	aan.

4.3	Bodemopbouw

De binnenstad van Gorinchem valt buiten het gekarteerde deel van de Bodemkaart 
van Nederland schaal 1:50.000. Door extrapolatie valt uit de kaart op te maken dat 
de bodem van de Balensteeg bestaat uit Kalkhoudende Poldervaaggronden, waar-
schijnlijk zware zavel en lichte klei, profielverloop 5. Deze gronden komen voor 
op de relatief hoge stroomruggen van Waal, Lek, Linge en Hollandsche IJssel. De 
variatie in profielopbouw is vrij groot. Plaatselijk wordt meer zand aangetroffen op 
meer dan 0,8 m diepte en soms ook – als onzuiverheid – ondieper. Langs de randen 
van de stroomruggen komt in de ondergrond, meestal beneden 0,8 m, kalkloze 
zware klei voor.

H
av
en
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Afbeelding	5.	Profiel	III,	werkput	3.Te	zien	is	de	bodemopbouw	vanaf	de	natuurlijke	
ondergrond.

�. Resultaten

5.1	Sporen

De resten zijn archeologisch in vier fasen onder te verdelen. De eerste fase wordt 
gekenmerkt door ophogingslagen. Waarschijnlijk vanaf de 14e eeuw wordt de grond 
in enkele malen opgehoogd. Op een diepte van 4,5 m onder het maaiveld (- 2,16 
NAP) is met behulp van een edelmanboor een laag van natuurlijk afgezette grijze 
klei waargenomen, waarop de eerste ophogingslaag ligt (afbeelding 5, profiel III). 
Het is een laag van zwak siltige bruine klei, sterk humeus (Ks1 h3 br). Het is niet 
geheel zeker of deze laag antropogeen is maar door zijn verrommelde karakter en 
de aanwezigheid van een baksteenspikkel in de boring is dit wel aannemelijk. De 
ophogingslaag die hier bovenop ligt bestaat uit opvallend schone grijze klei (Ks1 
gr). In de klei zit af en toe een beetje baksteengruis en mortel, anders zou deze laag 
eveneens met een natuurlijke sediment verward kunnen worden. Hier bovenop ligt 
een sterk humeuze bruine klei (Ks1 h3 br) met mortel, baksteen en veel grijs aar-
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dewerk uit de 14e en 15e eeuw. Omdat het niet duidelijk is in welk tijdsbestek deze 
lagen zijn opgebracht beschouwen we ze als één fase. Waarschijnlijk had het terrein 
in deze periode vooral een agrarisch karakter. Mogelijk werd het terrein dat in deze 
periode waarschijnlijke net buiten de stadsmuur lag in deze periode gebruikt als 
akker en werd het stadsvuil hier over de velden uitgereden. De grote hoeveelheid 
grijs aardewerk in deze lagen zou hier een indicatie voor kunnen zijn. Er zijn geen 
directe aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een gebouw op het terrein 
gedurende deze fase. In werkput 2 werd alleen een losse houten paal aangetroffen 
(zie bijlage 1).

Afbeelding	6.	Profiel	III,	werkput	3.Te	zien	is	de	bodem-
opbouw	vanaf	de	oudste	ophogingslagen,	de	foto	is	richting	
het	westen	genomen.
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Afbeelding	7.	In	de	
14e/15e	eeuw	werd	
een	zware	fundering	
geplaatst,	waar-
schijnlijk	voor	de	
bouw	van	de	oliemo-
len.	Werkput	1.	De	
foto	is	richting	het	
noorden	genomen.

De tweede fase begint met de bouw van een rechthoekig gebouw in de 14e of 15e 
eeuw. De funderingssleuf wordt door de bruine humeuze klei heen gegraven. De 
onderkant van de muur ligt op -0,5 m NAP, de bovenkant van de insteek ligt op 
-0,2 m NAP (afbeelding 5). De fundering heeft een geschatte breedte van 1,4 m. 
Zo’n zware fundering doet vermoeden dat het hier om een groot en waarschijnlijk 
hoog gebouw moet gaan. De fundering is aan de noord-, oost- en zuidzijde van 
het perceel aangetroffen. Aan de westkant is de begrenzing van het gebouw niet 
waargenomen. Na de aanleg van de fundering is de is de binnenzijde opgehoogd 
met  brokken grijze en bruine zwak tot matig siltige klei en baksteenpuin. Hierna 
zijn er weer werkzaamheden aan de muur geweest, getuige de tweede insteek (spoor 
39) (afbeelding 7). Hierna is de binnenkant van het gebouw met bijna een halve 
meter grijze klei opgehoogd. Deze ophoging is zo schoon dat ook deze klei in het 
begin van de opgraving als natuurlijk afgezette klei werd geïnterpreteerd. De klei 
bevat organische resten en af en toe een alikruik (Lacuna	spec.) en zal waarschijnlijk 
vanaf een locatie stroomafwaarts van de merwede, waar getijde en zoutwater invloed 
groter zal zijn geweest, zijn aangevoerd. Een andere mogelijkheid is dat het hier om 
een oude zeekleiafzetting  gaat die dichterbij Gorinchem afkomstig is. In de opho-
gingsklei werden voetsporen aangetroffen van vee en mensen (afbeelding 8). Waar-
schijnlijk werd vee ingezet voor het vervoer van de ophogingsklei. 
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Afbeelding	7.	Werkput	3,	duidelijk	te	zien	is	de	insteek,	die	wordt	aangewezen.	De	foto	
is	richting	het	oosten	genomen.

Op deze klei ligt een harde compacte mortellaag met baksteen- en plavuispuin 
(+0,5 m NAP). Deze laag is circa 0,1 m dik en representeert waarschijnlijk een 
afbraakfase. Het is ook goed mogelijk dat het puin van elders afkomstig is. Er zijn 
naast de buitenmuren namelijk geen aanwijzingen voor binnenmuren in deze fase. 
De grond werd geëgaliseerd (In profiel I is een schoon loodgrijs zandlaagje (Zs1 do 
gr) aangetroffen, ongeveer op deze hoogte) en aan de straatzijde wordt een kleine 
vloer aangelegd van drie rijen natuurstenen plavuizen (V56). Mogelijk geeft deze 
vloer de locatie van de ingang aan. Aan het einde van de vloer werd een rij bakste-
nen (afmetingen: 22 x 9,5 x 5,5) op de lange zijde neergelegd. In werkput 1 zijn 
een aantal sporen en vondsten aangetroffen (bijvoorbeeld V18 en V22) die aan 
deze fase zijn toe te schrijven, maar waarvan de functie of samenhang onduidelijk 
is. Mogelijk is in deze fase de oliemolen gebouwd. Tijdens graafwerkzaamheden 
voorafgaand aan het onderzoek is veel verstoord, waardoor de fasering op sommige 
plaatsen bemoeilijkt wordt. In werkput 2 en 3 is tot heel diep de grond geroerd (2,1 
m onder het maaiveld, +0,1 NAP). Op dit niveau is een cirkelvormige verstoring 
aangetroffen, waar waarschijnlijk de onderzijde van de oliemolen heeft gestaan 
(Afbeelding 9). Het is dus goed mogelijk dat 14e/15e eeuwse funderingen (fase 2) te 
maken hebben met de aanleg van de molen. In de 16e eeuw wordt de molen voor 
het eerst genoemd, maar op basis van het gevonden aardewerk en bovenstaand 
verhaal is het mogelijk dat deze al in de 14e of  15e eeuw werd gebouwd. De boven-
zijde van spoor 42 (afbeelding 5) ligt onder 0,0 NAP, hierop zou direct de fundering 
van de kollergang1 kunnen zijn aangelegd. Daarna werd het geheel opgehoogd en 
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Afbeelding	8.	In	de	ophogingslagen	werden	voetsporen	van	mens	en	vee	aangetroffen.

een cirkelvormige vloer aangelegd (spoor 20). Van het vloertje was door latere ver-
storingen maar een klein deel bewaard gebleven. Het bovenstaand vermoeden wordt 
enigszins verstevigd doordat de hoogte van de tweede laag ophogingsklei goed over-
een komt met de hoogte van de vloer (ca + 0,7 NAP). Aan de westzijde werden nog 
de resten van een vloertje aangetroffen (spoor 24, afbeelding 10). Waarschijnlijk 
hebben spoor 24 en spoor 20 samen een cirkelvormige vloer gevormd die bij de 
in het stadsarchief genoemde oliemolen horen. Op de vloer liepen waarschijnlijk 
paarden om de molen te laten draaien. Wanneer men een cirkel trekt waarvan de 
straal loopt vanaf het middelpunt van de verstoring tot het midden van de vloer 
(spoor 20) krijg je een diameter van minimaal 6 meter. Het lijkt er op dat er een 
onderbreking in de vloer zat waar de paarden konden lopen. Op afbeelding 10 zijn 
de indrukken van vee te zien net buiten de bakstenen vloer. Waarschijnlijk konden 
bakstenen erg glad worden waardoor gekozen werd voor een andere ondergrond. 
De oliemolen was dus waarschijnlijk een tred- of rosmolen.

Zoals gezegd werd de compacte mortellaag afgedekt met een nieuwe ophogingslaag 
van klei. De bovenzijde van deze laag ligt op +0,8 m NAP. In deze ophogingsklei 
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werd een onderdeel van een houten structuur aangetroffen. Een 11-tal ronde en 
vierkante palen (spoor 46) maken een vierkante of rechthoekige structuur met een 
afwijkende oriëntatie. Mogelijk heeft hier een plateau gestaan die werd gebruikt bij 
de ophoging. Mogelijk zakte de dieren en de mensen bij het afleveren van de vorige 
ophogingsklei (afbeelding 8) te diep weg en werd besloten tot de bouw van een 
tijdelijk plateau. Een andere mogelijkheid is dat de palen de resten zijn van een 
binnenmuurfundering. Toch is deze optie minder waarschijnlijk, aangezien er geen 
mortelpuin of baksteen in associatie of in het verlengde van deze palen werden aan-
getroffen. Toch blijft het opvallend dat de palen een afwijkende niet parallel met 
de straat lopende oriëntatie hebben. Een oriëntatie die weer enigszins terugkomt in 
latere muren en sporen. Aan de oostzijde lag een houten afvoergoot die mogelijk 
met de molen in verband kan worden gebracht. De goot was opgevuld met lood-
grijs zand (Zs1 do gr) en bestond uit een uitgeholde grote tak of boomstam.

Afbeelding	9.	Hoewel	werkput	2	voor	een	groot	deel	verstoord	
bleek	te	zijn	had	de	onderzijde	van	de	verstoring	een	cirkel-
vormig	karakter	dat	de	vorm	en	de	locatie	van	de	kollergang	
van	de	oliemolen	verried.
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In de derde fase wordt het hele terrein wederom opgehoogd met beige groene klei 
(Ks1 be gn) (circa 1,0 m onder het maaiveld, +1,0 m NAP). Hierna wordt er een 
muurtje van oranje-rode bakstenen (afmetingen: 16 x 7,5 x 3) opgetrokken, die een 
afwijkende oriëntatie heeft. Het muurtje ligt op ongeveer 45 graden ten opzichte 
van de straat. Aan de westkant van de het terrein tussen de schuine muur en de 
muur aan de straatkant wordt een vloer aangelegd van vierkante plavuizen met 
loodglazuur (afmetingen: 11,5 x 11, 5 x 2). Wat de rede is voor deze ingrijpende 
verandering is niet duidelijk. Mogelijk werd er een nieuwe slagbank aan de molen 

Afbeelding	10.	Werkput	2	vlak	3.	Te	zien	is	de	cirkelvormige	vloer	die	
mogelijk	werd	gebruikt	als	ondergrond	voor	trekpaarden.	Let	op	de	versto-
ring	ten	westen	van	de	vloer	en	de	paarden	(?)	hoefindrukken	ten	oosten	
van	de	vloer.	De	foto	is	richting	het	westen	genomen.

Afbeelding	11.	Voorbeeld	
van	een	tred-	of	rosmolen.
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0 50 cm

Afbeelding	12.	Werkput	3,	deel	van	de	bakstenen	cirkel.	De	foto	is	richting	
het	noordoosten	genomen.

Afbeelding	13.	Werkput	3,	plavuizen	vloer.	De	foto	is	richting	het	oosten	
genomen.
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Afbeelding	14.	Op	een	houten	balk	werd	een	telmerk	aangetroffen

Afbeelding15.	De	houten	balk	
in	situ	in	het	profiel.	De	foto	
is	richting	het	westen	geno-
men.
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gekoppeld. Mogelijk hebben de bakstenen die in een cirkel zijn neergelegd net ten 
zuiden van deze muur hier mee te maken (afbeelding 12). Zij vormen een cirkel 
met een diameter van 1,5 m. De plavuizen aan de westzijde van de muur zijn 
ingezakt. Een hypothetische verklaring hiervoor is dat de verzakking tot stand is 
gekomen door het gewicht van gestalde paarden. Dit zou ook kunnen verklaren 
waarom de plavuizen zo sterk verweerd zijn (afbeelding 13). Aan de zuidzijde van 
de schuine muur bevinden zich de rommelige restanten van een vloertje dat is aan-
gelegd met zowel bakstenen als plavuizen. Mogelijk is dit deel aangelegd na de sloop 
van de muur. Zeker aangelegd na de sloop van de muur is het bakstenen vloertje 
dat voor een deel over de muur is heengelegd. Het vloertje bevindt zich aan de 
straatzijde in het midden van het terrein en bestaat uit gele- en rode ijsselsteentjes 
(afmeting: 13,5 x 7,5 x 4). Waarschijnlijk is de muur afgebroken op het niveau van 
de plavuizen en is hij zo onderdeel van het loopniveau geworden. Dit zou meteen 
verklaren waarom het bakstenen vloertje voor een deel over de muur maar gelijk aan 
de plavuizenvloer ligt.

0 2 m

Afbeelding	16.	Poging	tot	reconstructie	van	de	oliemolen	aan	de	balensteeg.	
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In werkput 1 zijn aan de zuidzijde twee houten balken gevonden (afmeting 1,1 x 
0,2 x 0,5 m) die mogelijk zijn gebruikt om een van de twee palen van de tredmolen 
te funderen. Op een van de balken was een telmerk gezet (afbeelding 14). Waar-
schijnlijk gaat het om hergebruikt hout. In het profiel is te zien dat als er 
bijvoorbeeld een dwarsbalk of een bakstenen fundering overheen heeft gelegen, dat 
deze al is uitgebroken op het moment dat de schuine tussenmuur in het gebouw 
wordt gezet.

Op afbeelding 16 is een poging tot reconstructie van de oliemolen te zien. In het 
midden heeft een grote steen gestaan, de kollergang, met een diameter van 2,6 m. 
Hiervan is slechts de afdruk aangetroffen. Hieromheen heeft een bakstenen 
vloertje gelegen, gemaakt van één baksteen diep met de korte kant op de zij. 
Hiervan is een klein deel teruggevonden aan de oostzijde van werkput 2. De 
diameter van de vloer bedraagt circa 5,5 m. Hieromheen liepen waarschijnlijk 
paarden, waarvan de afdrukken in werkput 2 zijn waargenomen (afbeelding 10). 
Mogelijk zijn de in een cirkel neergelegde bakstenen (afbeelding 12) een overblijfsel 
van de buitenzijde van het paardenpad. Als de twee balken uit werkput 1 de 
fundering van een balk heeft gedragen, dan kunnen de tegenhangers net buiten de 
westzijde van werkput 2 liggen. Waar de slagbank heeft gestaan is onbekend, maar 
deze is waarschijnlijk niet ingegraven geweest waardoor deze geen sporen in de 
bodem heeft achtergelaten.

Wanneer de molen in onbruik raakt en het gebouw wordt gesloopt is niet geheel 
duidelijk. Uit historische bronnen is bekend dat in de tweede helft van de 17e 
eeuw de molen niet meer werd gebruikt. Waarschijnlijk zijn de buitenmuren nog 
in gebruik en is de binnenzijde verdeeld in drie woningen. Van een driedeling is 
opmerkelijk genoeg, archeologisch niets aangetroffen. Waarschijnlijk heeft deze 
driedeling tot ver in de 18e eeuw geduurd. Het is niet duidelijk of het terrein aan 
het eind van de 18e eeuw nog bewoond was. Wel staat het terrein als braakliggend 
op de kadastrale minuut van 1832 en uit de historische kadastergegevens komt naar 
voren dat er in 1852 nieuwe huizen worden gebouwd. In het profiel is op 0,8 m 
onder het maaiveld een laag zichtbaar die veel grof baksteen- en plavuispuin bevat. 
De bovenzijde van deze laag zit op circa +1,3 m NAP, de dikte bedraagt 10-30 cm. 
Waarschijnlijk heeft deze laag te maken met de afbraak van het gebouw waar de 
molen en later de (uit historische bronnen overgeleverde) drie woningen in stonden. 
De afbraak zal dus voor 1832 hebben plaatsgevonden, maar mogelijk al in de 18e 
eeuw. 

De vierde archeologische fase begint in de 19e eeuw. Het terrein wordt opgedeeld 
en er komen kleine huisjes op te staan. In profiel I en II is te zien dat bovenop de 
afbraaklaag een geelgrijs laagje vleizand (Zs1 gl gr) is aangelegd, die waarschijnlijk 
als egalisatie heeft gediend. Deze vierde fase wordt gekenmerkt door de aanwezig-
heid van een vijftal woningen op het terrein. De opdeling was nog af te lezen van de 
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Afbeelding	17.	De	verhouding	tussen	de	verschillende	categorieën.	
De	bovenste	diagram	geeft	de	verhouding	weer	tussen	de	vondstca-
tegorieën,	de	middelste	tussen	aardewerk	en	bouwmateriaal	en	de	
onderste	tussen	de	verschillende	aardewerksoorten.
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tuinmuur aan de zuidzijde van het terrein die nog overeind stond (afbeelding 20). 
Deze muur is in de tweede helft van de 19e eeuw de achtergevel van een aantal huis-
jes geweest. De meeste sporen uit de laatste fase zijn bij de sloopwerkzaamheden 
verdwenen. Er is nog een verstoord vloerniveau (Spoor 27) en een waterput uit deze 
periode aangetroffen. Hiernaast komt uit deze fase een muur (spoor 4) van rode 
(afmetingen: 23 x 11 x 5,5) en gele (afmetingen: 18 x 9 x 4) bakstenen. Mogelijk is 
het restant muurwerk uit werkput 3 een onderdeel van dezelfde muur geweest. In 
het noordprofiel van werkput 2 is deel van een muur waargenomen die goed hier-
bij zou kunnen horen. Vreemd genoeg ligt de onderkant van dit deel exact op de 
hoogte (+1.12 NAP) van de bovenzijde van de twee andere muurdelen. Mogelijk 
hebben we te maken met een latere verbouwing die is gebouwd op een niet waar-
genomen deel van spoor 4. Na 100 jaar (1953) worden de huizen onbewoonbaar 
verklaard. De sloop vindt uiteindelijk in 2002 plaats.

5.2	Vondsten

Van de 2014 vondsten bestaat 96% procent uit keramiek. De overige 4% bevat bot 
(30 stuks), steen (27 stuks), metaal (15 stuks), glas (12 stuks), hout (6 stuks), schelp 
(4 stuks) en leer (2 stuks). Het keramiek bestaat voor 89% uit aardewerk, de overige 
11 % bevat bouwmateriaal als plavuizen (8%) en baksteen (3%). Van het aardewerk 
(n = 1704) bestaat het merendeel uit grijs aardewerk (68%), de tweede categorie, 
het rode aardewerk beslaat slechts 5% van het totaal. De geringe hoeveelheid 
fayence (10 stuks) en steengoed (8 stuks) zijn opvallend. Het overige materiaal (o.a. 
industrieel en pijpenkoppen) beslaat 26%. De grote hoeveelheid grijs aardewerk is 
vooral afkomstig uit de onderste ophogingslagen (o.a. spoor 14, spoor 41).
Het grijze aardewerk kan in de 14e/15e eeuw gedateerd worden . Het oudste 
fragment dat voor een scherpere datering in aanmerking komt is een randfragment 
van rood aardewerken bord met slibsikkels (1420-1460 AD). Het merendeel van 
het  rode aardewerk kan in de 14e t/m de 16e eeuw gedateerd worden. Een aantal 
fragmenten wordt in de 17e/18e eeuw geplaatst. 

Een deel van het grijze aardewerk bestond uit misbaksels (vondstnummer 42 en 47) 
en het is goed mogelijk dat we hier met het afvalproduct van een pottenbakkerij te 
maken hebben. Dit zou wijzen op aardewerkproductie in de 14e of 15e eeuw in- of 
in de nabijheid van Gorinchem. In de 16e en 17e eeuw kenden de potten-
bakkerijen in Gorinchem een grote bloei. Men had al lang het vermoeden dat deze 
aardewerktraditie reeds in de Middeleeuwen was begonnen, maar hier waren voor-
heen nog geen duidelijke archeologische- of historische aanwijzingen voor (Van 
Meulen & Smeele 2003). Mogelijk zijn de vondsten aan de Balensteeg hier een 
eerste aanwijzing voor. In dit licht is het opvallend dat alle bekende 16e - en 17e 
eeuwse pottenbakkerijen geconcentreerd waren langs de as Havendijk-Appeldijk en 
dat de Balensteeg uitkomt op de Havendijk.
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De beide balken die werden aangetroffen en die reeds zijn beschreven in het spo-
rendeel zijn voor dendrodatering onderzocht. Hierbij kwamen twee dateringen naar 
voren (Romeinse Tijd en de 15e eeuw AD) die beide niet statistisch konden worden 
onderbouwd. Hierdoor zijn de balken niet geschikt als dateringsobject.

Een opvallende vondst verdient een nadere beschouwing. Zo is er een stuk gebak-
ken klei met dikke laag gesmolten glas op een zijde (vondstnummer 39). Het betreft 
een brok van 20 bij 12 cm hard gebakken klei. Op een zijde is een dikke laag groen 
glas aanwezig. Het is niet  onwaarschijnlijk dat er in de omgeving een glasoven of 
smeltbak heeft gestaan waar dit fragment afkomstig van is. Het stuk komt uit een 
verstoorde context dus de datering is niet te achterhalen.

Afbeelding18.	Tijdens	de	opgraving	werd	een	stuk	gebakken	klei	met	een	dikke	laag	ge-
smolten	glas	aangetroffen.	Mogelijk	is	dit	een	aanwijzing	voor	glasproductie	in	de	omge-
ving.	Het	stuk	is	circa	20	cm	lang.
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�. Antwoorden vraagstelling

Zijn	op	het	terrein	(post)middeleeuwse	(of	oudere)	grondsporen	of	constructies	aanwezig,	
en	zo	ja,	wat	is	hun	aard,	omvang,	diepte	en	datering/fasering?
De oudste sporen zijn ophogingslagen uit de 14e/15e eeuw. De onderkant van deze 
ophoging ligt op 4,5 m onder het maaiveld (-2,16 m NAP). Hierna (15e eeuw ?) 
wordt er een groot gebouw met een oliemolen aangelegd. De onderzijde van de 
fundering ligt op -0,7 m NAP. Waarschijnlijk aan het einde van de 18e eeuw wordt 
dit gebouw gesloopt. In de 19e eeuw worden er vijf huisjes op het terrein aangelegd. 
De diepte van de onderzijde van de fundering is +1,1 m NAP.

In	hoeveel	niveaus	zijn	grondsporen	aanwezig	en	wat	is	de	verticale	spreiding	van	de	
bewoningsresten?
Er zijn vier duidelijke archeologische fases onderscheiden. De eerste fase begint in 
de 14e of 15e eeuw. Het is opvallend dat de fasering voor het gehele terrein opgaat. 
In de eerste fase 

Wat	is	de	conserveringstoestand	en	gaafheid	van	de	vindplaats?
Door de natte omstandigheden zijn zowel aardewerk, metaal, hout en bot erg goed 
geconserveerd. Door sloopwerkzaamheden is de vindplaats ernstig verstoord.

Is	er	een	verschil	tussen	het	binnenterrein	en	de	bebouwing	aan	de	straatzijde?
Nee, voor het grote gebouw met de molen geldt dat er buitenfunderingen zijn waar-
genomen aan de oost, noord en zuidzijde van het terrein. Het hele terrein lag dus 
binnen de muren van het gebouw. In de 19e eeuw liepen de zijmuren van de huisjes 
van de straatkant tot aan de achtermuur door.

Afbeelding	19.	Tijdens	de	opgraving	in	de	Balensteeg	werd	er	een	onderzoek	door	het	ADC	uitge-
voerd	aan	de	Keizerstraat	waarbij	delen	van	de	oude	stadsmuur	werden	blootgelegd.
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Wat	was	de	oriëntatie	van	de	bebouwing	en	is	het	mogelijk	uitspraken	te	doen	over	de	
ruimtelijke	indeling	van	het	perceel?
Alle gebouwen lagen parallel aan de balensteeg en hadden dus een noordoost-
zuidwest oriëntatie. Opvallend is wel dat er binnen het gebouw enkele afwijkende 
oriëntaties zijn aangetroffen. Zo is er de palenstructuur (spoor 46, hoogte +0,85 m 
NAP) die ongeveer 45 graden gedraaid staat ten opzichte van de straat en vlakbij 
een muur (hoogte onderkant  +0,93 m NAP) met dezelfde oriëntatie. 

In	hoeverre	is	er	sprake	van	secundair	gebruik	van	bouwmateriaal	op	de	vindplaats	en	
de	directe	omgeving	(belendende	bebouwing)	en	is	dit	hergebruikt	materiaal	van	de	
vindplaats	afkomstig?
Een van de twee balken aan de zuidzijde van werkput 1 bezat een telmerk. Strati-
grafisch gezien zou het hier om hergebruikt materiaal van de vindplaats zelf kunnen 
gaan. Het zou dan om een draagbalk van een vroege fase van het gebouw kunnen 
gaan. Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat de balk elders uit Gorinchem 
afkomstig is.

Is	het	mogelijk	om	op	grond	van	de	gevonden	materiële	cultuur	uitspraken	te	doen	over	
de	welstand	en	de	leefomstandigheden	van	de	gebruikers/bewoners	van	het	terrein	in	het	
verleden?
Het merendeel van het aangetroffen materiaal betreft grijs aardewerk uit de 14e/15e 
eeuw. Dit wordt als normaal gebruiksaardewerk beschouwd. Overigens is het mate-
riaal uit de ophogingslagen afkomstig en komt het  waarschijnlijk van elders van-
daan. 

Is	er	in	de	eerste	eeuwen	van	het	bestaan	van	Gorinchem	een	ander	gebruik	van	ruimte	
binnen	de	stad	als	later?	(Tijdens	eerder	onderzoek	zijn	er	aanwijzingen	gevonden	voor	
open	erven	rondom	geïsoleerde	bebouwing	met	een	sterk	agrarisch	karakter)
Waarschijnlijk sluit dit onderzoek hierop aan. Mogelijk hoorden de oudste (14e/15e 
eeuw) ophogingslagen bij open erven waar het afval werd gestort. Direct aanwijzin-
gen voor geïsoleerde bebouwing in de vorm van muurwerk of andere structuren uit 
deze fase, zijn echter niet aangetroffen. 

Is	op	basis	van	het	onderzoek	een	wijziging	van,	dan	wel	aanbeveling	voor	de	archeolo-
gische	verwachtingskaart	van	Gorinchem	voor	dit	gebied	verreist?
Nee, het gebied staat al te boek als een terrein met een zeer hoge trefkans. Dit geldt 
voor de gehele binnenstad van Gorinchem.

voetnoot:
1.De Kollergang bestaat uit een liggende steen (de legger), die op een doodsbed (fundering) ligt, met 
daarop twee op hun kant staande stenen (kantstenen), de lopers. Ze pletten en wrijven door het gewicht en 
hun korte draaiende beweging het lijnzaad meel fijn, zodat het geschikt is voor het opwarmen in de vuister-
pan. Aan één kant van de vuister steekt de vuisterplaat wat over, waarin twee gaten en waaronder de bulen 
aan plaatijzeren kaartjes gehangen worden om het warme lijnzaadmeel op te vangen.
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bruingrijze kleilaag, geoxideerd niveaugrijze klei

groffe harde compacte mortellaag met baksteen en plavuizen

grijze klei

kalkniveau
zandige grijsbruine klei met brokken zand 

brokken grijze en bruine klei en baksteen

humeus bruine klei met mortel en baksteen

lichtbruine grijze klei met af en toe mortel en baksteen

zandlensje

kalkniveau

brokken lichtgrijze klei en bruine klei

grote brokken lichtgrijze klei en bruine kleiS42

S43

S41

S40

= S44

S39
V57

V59

V58

brokken lichtgrijze klei en bruine klei

recent geroerd

recent geroerd
(kijkgat?)

zone met meer baksteen en plavuispuin

compact middelgrof mortelpuin

geelgrijs vleizand

grof rood baksteenpuin met grijs zand beige groene stugge klei met baksteen en mortel

insteek en
uitbraaksleuf beige zandige klei

plavuispuinlaag met grijs zand

grijze stugge klei relatief schoon
compact fijn mortelpuin met rode baksteenbrokjes

grijze klei

grof mortelpuin met losse bruine klei

houten balk  V22

steen
V21

grijze klei met schelp, relatief schoon

humeus grijsbruine klei
loodgrijs schoon zandgrijze klei met humeus organische insluitsels

zwart humeus dubbelbandje, organisch, met zeer fijn baksteen gruis S15 V23

bruingrijze klei met verspoelde stukjes veen S14   V19

grijze stugge klei

loodgrijs schoon zand

hout

grijs en zwarte brokjes klei

recent geroerd

compact middelgrof mortelpuin

geelgrijs vleizand

grof baksteenpuin met grijs zand

beige groene stugge klei met baksteen en mortel

grijze stugge klei, vrij schoon

humeus bruin zandige klei met grijze kleibrokken en puin

grijze klei met aliekruik

donkerbruin/zwart klei en veen en zand gemengd, zeer humeus S14    V20

humeus lichtbruin grijs venige klei S16

humeus grijze klei met doorworteling? enkele baksteenfragmenten

V24

geelgrijs vleizand

compact middelgrof mortelpuin

baksteenpuin en mortel

grijze klei met organische resten en schelp

bruine klei, humeus S25   V40

donkerbruine klei, zeer humeus S26   V41   V42

grijze klei

grijs licht humeuze klei met veenbrokken, iets mortel

beige groene stugge klei

oud vloerniveau

S3
S6

bruin humeus venige klei (natuurlijk?)

grijze schone klei, natuurlijk

edelmanboring

PROFIEL I

PROFIEL II

PROFIEL III

puinlaag

Gemeente Gorinchem

CIS-meldingscode

Opdrachtgever

7234

Omschrijving kaartgegevens
D efenitief onderzoek Balensteeg,
Profiel 1 t/m 3

Tekenaar
S. Gerritsen

Projectleider
P.M . Floore

Schaal
1:40

Status
D efinitief

©   Hollandia, 2007

B ijlage 2  Profielen 1 t/m 3
klei

humeuze tot venige klei

S39

V57

spoornummer

vondstnummer



+0.80
+0.80

hergebruikt hout
met nagels voor 
stellen muur

S49

+0.80

+1.23

+0.63

-0.02

dik stuk eik
in profiel

+0.80

los donkergrijs zand met grof baksteen puin

+0.11 +0.04+0.17

zeer humeus bruin venige klei

S212.00 -mv

S23    V37

V69

donkerbruin zeer humeus
klei met zand S47

+0.85

S46

+0.61

+0.62

+0.54

donkergrijs tot zwart grijze klei kluiten,
relatief weinig puin (insteek?)

zeer compact mortel-
puin met fijn baksteenpuin

+0.53

beige bruine klei
met baksteen en puin

S35
V54

grijze klei zeer veel mortelpuin,
middelgrof baksteenpuin     V50

V56

insteek of
verstoring

+0.59
+0.58

+0.69

+0.79

V18

V15

V14

+0.60
+0.66

+0.69

stugge grijze klei

+0.85

loodgrijs zand

humeus 
zandige
   klei

loodgrijs zand

+0.68 +0.60
stugge blauwgrijze klei met 
zwarte organische insluitsels

V30

+0.72

S20

V16

S10

grijsbruine venige klei

S12

V17

+0.74

+0.73

S11

+0.54

recent geroerd

V38 +0.51

S19

vette blauwgrijze
klei

V29     V32

verrommeld vloer-
niveau/straatje van
bakstenen  S24   V33

+0.71

+0.53

+0.61

onderkant op +0.96

bovenkant +1.12

S51

onderkant muur op +0.43
recent geroerd

bruingrijze klei +1.53

bovenkant muur
op +1.13

versnijding
op +1.05

V6

+1.03

+1.07

onderkant
op +0.93

+1.09
S45

V68

+1.10

+1.12

+1.03

bovenkant muur +1.46
onderkant muur +1.12

V53

grijze stugge klei met zwart humeuze bandjes

+0.80 +0.91

uitbraaksleuf, mortel met bruin witgrijs zand

humeus (veraard veen?) met relatief weinig baksteen e.d.

+0.83
+0.78

S8

V12

S3

smeuïge zwartgrijs 
en blauwe klei

zeer humeus
donkerbruin
venige klei
met grijze klei
en mortel

V26
S17

+0.79

+0.77

+0.82

loodgrijs schoon zand

Blauwgrijs vette klei

+0.74

+0.65

bovenkant put
op +1.23 grijs zand met grof

baksteenpuin en
mortel

V39

+0.77

V27

V35

V28

donkerbruin venige klei
met grijze klei en mortel, as
en dakpan  S18

bruin zand en klei
insteek

+0.81

V74

+1.47

+1.48

+1.54

+1.36

+1.47

recent geroerd

plavuizenafdruk in mortel

muur

plavuizen 
op vleizand

geelgrijs vleizand 

geelgrijs vleizand 

donkergrijs zand 
met baksteen puin

donkergrijs zand 
met baksteen puin

+1.19+1.16+1.15

geelgrijs vleizand 

geelgrijs vleizand S5

mortelgruis

recent geroerd S3

donkergrijs zand 
met baksteen puin

V1

appelbloesem
 baksteenpuin
met grijs zand 
recent geroerd
S6   V5

V3

V4

V2

grijsbruine klei

muur S2

dichtzetting

+1.28 +1.34

+1.33

V7

+1.29 +1.30

+1.27 +1.23

+2.16 +2.18

onderkant
op +1.09

plavuizen

0        2 m

Gemeente Gorinchem

CIS-meldingscode

Opdrachtgever

7234

Omschrijving kaartgegevens
D efinitief onderzoek Balensteeg,
W erkput 1 t/m 7

Tekenaar
S. Gerritsen

Projectleider
P.M . Floore

Schaal
1:40

Status
D efinitief

©   Hollandia, 2007

B ijlage 3  Alle sporen met beschrijving

baksteen

plavuizen

liggend hout

natuursteen

grondsporen

+1.41

4

+1.33

+1.82

+2.21

+1.70

+1.44

V44

S27



Bijlage 5 vondstenlijst
Gorinchem Balensteeg (archis code 7234) september 2004
vondstnr. aantal omschrijving deel datering
31 2 baksteen (21,5 x 9 x 5; 21,3 x 8 x 4,4 (taps)
73 1 slijpsteenfragm. (13 x 6 x 2)
73 2 baksteen (22 x 9,5 x 4; 26 x 9 x 4)
33 1 baksteenfragm. (? X 11 x 3,5)
33 2 baksteen (22 x 9,5 x 5,2; 22 x 7,4 x 4,3 (taps)
29 1 plavuis (zwart geblakerd, teerlaag?) (15 x 15 x 2,4)
32 6 dakpan
28 2 baksteen (25,5 x 12 x 5,8; 24,2 x 12,2 x 5,6)
4 1 natuursteen (gezaagd kalksteen) 37 x 17 x 9
0 26 plavuizen (12 x 12 x 2,3)
0 9 kalkstenen plavuis (ca. 35 x 35 x 5,5)
0 2 kalkstenen plavuis fragmenten
18 1 kalksteen (30 x 20 x 8)
0 2 kalksteen (45 x 28 x 6; 45 x 21 x 9)
18 1 baksteen (22,5 x 11 x 5)
15 2 baksteen (22 x 11 x 5; 20,8 x 10,5 x 5)
14 2 baksteen, geel (16,2 x 7,5 x 4; 16,4 x 7,2 x 4)
3 1 baksteen (? X 12,8 x 6,2)
75 82 grijs aardewerk rand, g-kom-? 14-15
75 6 grijs aardewerk rand, g-pot-? 14-15
75 14 grijs aardewerk rand, g-kom-? 14-15
75 1 grijs aardewerk rand, g-pot-7 14-15
75 5 grijs aardewerk netverzwaarder 14-15
75 4 grijs aardewerk bodems met gat 14-15
75 11 grijs aardewerk bodems met standlobben 14-15
75 23 grijs aardewerk bodems met standringen 14-15
75 4 grijs aardewerk worstoor 14-15
75 45 rood aardewerk wand 14-16
75 2 rood aardewerk misbaksel met glazuur 14-16
75 1 steenkool
75 3 bot
75 1 glas
75 1 hout (klein voorwerp indet)



75 1 leer met rode verfresten 
16 2 baksteen (28 x 14 x 5,8; 28 x 14,4 x 6)
6 4 baksteen (23 x 12 x 5,5; 19 x 9 x 4,5; 18 x 8,5 x 4,2; 16,5 x 8 x 4,4)
45 2 rood aardewerk wand 14-16
45 1 rood aardewerk pootje grape 14-16
45 2 rood aardewerk stapelstuk 14-16
45 1 grijs aardewerk wand
43 1 rood aardewerk rand r-bor-1 slibsikkels (ca. 1420-1460)
47 5 rood aardewerk daktegel 14-16
47 4 rood aardewerk wand 14-16
47 2 rood aardewerk rand misbaksels
46 24 fayence tegel 1650
46 1 tableau, vogelkooitje
50 3 bot
50 3 grijs aardewerk wand 15
50 1 grijs aardewerk standring 15
50 1 grijs aardewerk rand 15
50 5 rood aardewerk wand 15
50 1 rood aardewerk pootje grape 15
50 2 rood aardewerk rand 15
44 10 rood aardewerk wand
44 1 pijp 18
44 1 rood aardewerk wand, slibversiering 18
44 1 fayence rand
44 6 plavuis rood met glazuur
44 1 rood aardewerk, stapelstuk glazuur 14-16
44 5 rood aardewerk, daktegel 14-16
44 1 grijs aardewerk g-kan-? 14-15
44 1 leisteen
0 1 2 cent, belgisch 19A
59 1 leisteen
59 1 rood aardewerk wand 14-16
58 1 wit aardewerk, groen, Rijnlands? rand 14-15?
58 4 rood aardewerk wand
51 3 fayence tegel 17-18
51 2 fayence rand



51 1 pijp ca. 1650
51 1 pijp steel
52 2 plavuis (10,5 x 10,5 x 1,5) groen glazuur
52 3 rood aardewerk wand en oor
54 2 dakpan rood
54 1 daktegel rood
54 1 rood aardewerk pootje grape 14-16
54 2 rood aardewerk wand 14-16
57 3 rood aardewerk wand 14-15
57 1 rood aardewerk rand en oor 14-15
57 1 grijs aardewerk plavuis 1,5 cm
75 865 grijs aardewerk 14890 gram rand 14-15
70 3 rood aardewerk, stapelstuk glazuur, daktege 14-16
70 2 rood aardewerk rand 14-16
70 10 rood aardewerk wand 14-16
70 1 rood aardewerk oor 14-16
71 1 rood aardewerk, stapelstuk glazuur, daktege 14-16
71 1 rood aardewerk wand 14-16
74 1 fayence tegel 17B
60 14 rood aardewerk wand
60 2 rood aardewerk rand r-kom-
60 7 grijs aardewerk wand 14-15
60 1 grijs aardewerk g-kom- 14-15
60 1 bot
60 1 mossel
60 1 steengoed Siegburg? wand 15-16?
60 1 steengoed glazuur wand 16?
60 1 rood aardewerk worstoor met vingerindrukken oor
60 1 rood aardewerk, daktegel
60 1 rood aardewerk vergietje r-ver- 15-16
60 1 mortel
9 2 fragment plaatijzer ca 2 mm dik doorsnede 20 cm
9 1 ijzeren voorwerp, indet
75 3 rood aardewerk wand 14-16
75 3 grijs aardewerk (1= gesinterd) wand 14-15
75 3 rood aardewerk rand



75 1 steengoed indet
36 18 grijs aardewerk wand 14-15
36 1 grijs aardewerk 14-15
36 2 rood aardewerk wand
36 1 rood aardewerk rand
36 3 rood aardewerk rand
42 51 grijs aardewerk wand 14-15
42 1 grijs aardewerk bodem en standring 15
42 1 rood aardewerk gesinterd misbaksel? bodem en standring
42 3 rood aardewerk wand
42 1 grijs aardewerk rand 14-15
35 1 rood aardewerk rand 17-18
41 1 rood aardewerk rand 14-15
41 1 rood aardewerk bodem 14-15
40 4 daktegel 
40 2 natuursteen bewerkt bouwmateriaal
40 1 steengoed Raeren 16
40 1 ijzeren nagel
40 1 bot
40 1 grijs aardewerk 14-15
40 47 rood aardewerk geglazuurd wand 15-20
40 2 rood aardewerk geglazuurd rand 15-20
37 2 daktegel
37 1 ijzeren nagel
34 10 grijs aardewerk wand 14-15
34 1 grijs aardewerk bodem en standring 14-15
34 1 grijs aardewerk rand 14-15
39 1 stapelstuk tegeloven (biscuit kleirolletje)
39 8 fayence tegel landschap
39 2 fayence tegel wit
39 3 biscuit stuk tegel
39 1 grijs aardewerk wand 14-15
68 7 pijp (1x misbaksel) kop
68 64 pijp steel
38 1 theelepeltje verzilverd 20
72 7 fragmenten flesje limonadefabriek Gorinchem 20



72 2 vensterglas rece 20
75 1 hout indet
75 1 leer indet
75 1 vensterglas 
68 1 ijzer (nagel?)
11 2 ijzeren staaf
11 1 ijzeren nagel
49 1 ijzer en messing deurbeltrekker 19-20
68 2 ijzeren staaf
39 1 fragment smeltbak glas 16?
39 1 fragment natuursteen plavuis
27 1 rood aardewerk rand
27 2 rood aardewerk wand
24 1 grijs aardewerk melkteil rand 14-15
24 3 grijs aardewerk wand 14-15
23 1 rood aardewerk rand
23 1 rood aardewerk wand
23 1 pleister
23 1 bk
20 1 grijs aardewerk kacheloven? 14-15
20 1 rood aardewerk melkteil rand 14-16
20 1 grijs aardewerk worstoor oor 14-15
20 1 daktegel
20 1 rood aardewerk wand
20 1 grijs aardewerk wand 14-15
19 17 grijs aardewerk wand 14-15
19 1 grijs aardewerk bodem en standring 14-15
19 2 grijs aardewerk worstoor oor 14-15
19 3 rood aardewerk wand
19 1 baksteen
19 2 grijs aardewerk melkteil rand 14-15
26 7 rood aardewerk wand
26 1 bot
26 3 rood aardewerk rand 14-16
26 2 rood aardewerk pootje grape 14-16
26 3 daktegel



26 1 dakpan
26 1 baksteen
7 5 fragment plavuis
9 1 nagel ijzer
9 2 rood aardewerk rand 14-16
9 3 rood aardewerk wand 14-16
9 1 steengoed Raeren 16
10 2 daktegel
10 1 rood aardewerk rand
10 1 leisteen
2 1 rood aardewerk rand
1 2 fayence tegel 17
1 1 natuursteen
1 2 rood aardewerk rand 14-16
1 1 halffabrikaat fayence tegel (geen glazuur)
61 1 mortelmonster
62 1 mortelmonster
63 1 mortelmonster
64 1 mortelmonster
65 1 mortelmonster
66 1 mortelmonster
74 1 fayence tegel 17A
8 1 hout indet
69 1 paal hout
53 1 hout (dendromonster)
48 1 hout (dendromonster)
75 44 rood aardewerk rand 14-16
75 60 rood aardewerk wand 14-16
75 5 rood aardewerk plavuis
75 5 daktegel
75 45 baksteen
75 1 plavuis met rond gat
75 1 stapelstuk met glazuur
75 1 dakpan grijs
11 3 plavuis rood (11 x 11 x 1,5)
11 3 leisteen



11 22 fayence tegel 17-18
11 1 biscuit stuk tegel 18
11 3 polychrome tegel 17A
11 5 industrieel wit 18-19
11 5 fayence bord
11 18 rood aardewerk wand 17-18
11 4 rood aardewerk rand 17-18
11 3 steengoed 17-19
11 1 bot
11 2 porselein 18
11 3 schelp
11 2 pijp steel
11 3 pijp kop
11 1 rood aardewerk Beauvais 17
11 1 dakpan rood
11 1 drainage pijp rood 17-20
75 4 grijs aardewerk wand
75 50 rood aardewerk wand
75 1 bakpan
75 14 rood aardewerk rand 14-16
75 2 rood aardewerk pootje grape 14-16
75 2 rood aardewerk worstoor  oor 14-16
75 1 rood aardewerk bodem met standlob bodem 14-16
75 1 rood aardewerk bodem met standring bodem 14-16
75 2 rood aardewerk slibversierd rand 14-16
75 20 bot (voornamelijk rund)
75 2 pijp steel



Eeuw: Spoornummer:

20

19

18

17

16

15

14

38	 	 72

27	 2	 49	 10

39   44	 	 51

1   11   35    74	    46	 	       68

54               70       9     59    40     71     26     47 

42	 50

58         60    43           23    45      41      19    20      24      34      36    57     75

?

Bijlage 6. H arris M atrix 



+0.80
+0.80

hergebruikt hout
met nagels voor 
stellen muur

S49

+0.80
+1.23

+0.63

-0.02

dik stuk eik
in profiel

+0.80

los donkergrijs zand met grof baksteen puin

+0.11 +0.04+0.17

zeer humeus bruin venige klei

S212.00 -mv

S23    V37

V69

donkerbruin zeer humeus
klei met zand S47

+0.85

S46

+0.61

+0.62

+0.54

donkergrijs tot zwart grijze klei kluiten,
relatief weinig puin (insteek?)

zeer compact mortel-
puin met fijn baksteenpuin

+0.53beige bruine klei
met baksteen en puin

S35 V54

grijze klei zeer veel mortelpuin,
middelgrof baksteenpuin     V50

V56

insteek of
verstoring

+0.59
+0.58

+0.69

+0.79

V18

V15
V14

+0.60

+0.66

+0.69

stugge grijze klei

+0.85

loodgrijs zand

humeus 
zandige
   klei

loodgrijs zand

+0.68 +0.60

stugge blauwgrijze klei met 
zwarte organische insluitsels

V30

+0.72

S20

gereconstrueerde buitenmuur

g
er

ec
o

n
st

ru
ee

rd
e 

b
u

it
en

m
u

u
r

muurwerk

muurwerk

natuursteen

muurwerk

plavuizen

0        4 m

Gemeente Gorinchem

CIS-meldingscode

Opdrachtgever

7234

Omschrijving kaartgegevens
D efinitief onderzoek Balensteeg,
W erkput 1 t/m 7

Tekenaar
S. Gerritsen

Projectleider
P.M . Floore

Schaal
1:80

Status
D efinitief
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B ijlage 7a  Fase I I

baksteen

plavuizen

liggend hout

natuursteen

grondsporen



V16

S10

grijsbruine venige klei
S12

V17

+0.74

+0.73

S11

+0.54

recent geroerd

V38 +0.51

S19

vette blauw-
grijze
klei

V29     V32
verrommeld vloer-
niveau/straatje van
bakstenen  S24   V33

+0.71

+0.53

+0.61

onderkant op +0.96

bovenkant +1.12

S51

onderkant muur op +0.43
recent geroerd

bruingrijze klei +1.53

bovenkant muur
op +1.13

versnijding
op +1.05

V6

+1.03

+1.07

onderkant
op +0.93

+1.09S45

V68

+1.10

+1.12

+1.03

bovenkant muur +1.46
onderkant muur +1.12

+1.41

4

+1.33
+1.82

+2.21

+1.44

V44

S27

gereconstrueerde buitenmuur

g
er

ec
o

n
st

ru
ee

rd
e 

b
u
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m
u

u
r

plavuizen

0        4 m

Gemeente Gorinchem

CIS-meldingscode

Opdrachtgever

7234

Omschrijving kaartgegevens
D efinitief onderzoek Balensteeg,
W erkput 1 t/m 7

Tekenaar
S. Gerritsen

Projectleider
P.M . Floore

Schaal
1:80

Status
D efinitief
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B ijlage 7b  Fase I I I

baksteen

plavuizen

liggend hout

natuursteen

grondsporen



V53

grijze stugge klei met zwart humeuze bandjes
+0.80 +0.91

uitbraaksleuf, mortel met bruin witgrijs zand

humeus (veraard veen?) met relatief weinig baksteen e.d.

+0.83 +0.78

S8
V12

S3

smeuïge zwartgrijs 
en blauwe klei

zeer humeus
donkerbruin
venige klei
met grijze klei
en mortel

V26
S17

+0.79

+0.77

loodgrijs schoon zand

Blauwgrijs vette klei

bovenkant put
op +1.23

grijs zand met grof
baksteenpuin en
mortel

V39

+0.77

V27

V35

V28

donkerbruin venige klei
met grijze klei en mortel, as
en dakpan  S18

bruin zand en klei
insteek

+0.81

V74

+1.47

+1.48

+1.54

+1.36

+1.47

recent geroerd

plavuizenafdruk in mortel

muur

plavuizen 
op vleizand

geelgrijs vleizand 

geelgrijs vleizand 

donkergrijs zand 
met baksteen puin

donkergrijs zand 
met baksteen puin

+1.19+1.16+1.15
geelgrijs vleizand 

geelgrijs vleizand S5

mortelgruis

recent geroerd S3

donkergrijs zand 
met baksteen puin

V1

appelbloesem
 baksteenpuin
met grijs zand 
recent geroerd
S6   V5

V3
V4

V2

grijsbruine klei

muur S2
dichtzetting

+1.28 +1.34

+1.33

V7

+1.29 +1.30

+1.27 +1.23

+2.16 +2.18

onderkant
op +1.09

+1.41

4

+1.33
+1.82

+2.21

+1.70

+1.44

V44

S27

gereconstrueerde buitenmuur

g
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Gemeente Gorinchem

CIS-meldingscode

Opdrachtgever

7234

Omschrijving kaartgegevens
D efinitief onderzoek Balensteeg,
W erkput 1 t/m 7

Tekenaar
S. Gerritsen

Projectleider
P.M . Floore

Schaal
1:80

Status
D efinitief
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B ijlage 7c  Fase IV

baksteen

plavuizen

liggend hout

natuursteen

grondsporen




