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SAMENVATTING
De opdrachtgever is voornemens appartementen te bouwen aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem
(gemeente Gorinchem). De huidige bebouwing zal worden gesloopt waarna een gebouw met 8
huurwoonheden gebouwd zal worden. De bebouwde oppervlakte zal kleiner worden. De huidige
oppervlakte beslaat 319 m2 en deze zal 219 m2 worden. De uitvoering van de plannen gaat
gepaard met grondverzet, waardoor de mogelijk in de grond aanwezige archeologische waarden
aangetast kunnen worden.
Uit eerder onderzoek op andere locaties aan de Keizerstraat (nummers 2A en 6) is gebleken dat
resten van de stadsmuur aanwezig waren. Daarom heeft de gemeentelijk archeoloog geadviseerd
om op de huidige onderzoekslocatie een waarderend archeologisch onderzoek uit te voeren in de
vorm van proefsleuven.
Resultaten voorgaand onderzoek
Er heeft op de onderzoekslocatie geen voorgaand onderzoek plaatsgevonden. In de directe
omgeving heeft wel onderzoek plaatsgevonden. Uit archeologisch onderzoek uit de directe
omgeving van de huidige onderzoekslocatie is gebleken dat tot op grote diepte archeologische
resten kunnen voorkomen. In de Balensteeg (Gerritsen en Floore 2006) werden tot op 4,5 m –mv
ophogingslagen aangetroffen.
Op basis van bodemkundige/geologische gegevens, archeologische vondsten uit de directe
omgeving en historische bronnen geldt voor de onderzoekslocatie een lage verwachting voor
sporen uit het Neolithicum en de bronstijd, een middelhoge verwachting voor sporen uit de
ijzertijd, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen en eerste helft late middeleeuwen, een hoge
verwachting voor sporen uit de tweede helft van de late middeleeuwen en een zeer hoge
verwachting voor sporen uit de Nieuwe tijd.
Resultaten archeologisch onderzoek
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 8 sporen aangetroffen. De sporen 4-8 behoren
tot één structuur met mogelijk twee bouwfases. Het betreft een (voorraads-)keldertje dat op
grond van het formaat van de gebruikte bakstenen en plavuizen vanaf het midden van de 17e
eeuw kan worden gedateerd. Kort daarna werd het keldertje tot beerkeldertje omgevormd. Voor
beide bouwfases werd gebruik gemaakt van oud bouwmateriaal, mogelijk afkomstig van de in
onbruik geraakte en afgebroken stadsmuur. De sporen 1-3 zijn van later datum en hangen
waarschijnlijk samen met de sloop van de structuur in de 19e of 20e eeuw.
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn diverse vondsten gedaan bij zowel de aanleg van het
vlak als in de sporen. De vondsten zijn onder te verdelen in de materiaalcategorieën keramiek
(keramisch bouwmateriaal en gebruiksaardewerk), kleipijpen, metaal, glas, natuursteen en
(dierlijk) bot. Het aangetroffen keramisch bouwmateriaal dateert voornamelijk uit de 16e/17e tot
18e eeuw. In totaal zijn 350 aardewerkfragmenten verzameld, daterend uit de 16e tot 19e eeuw,
en meer dan 150 afkomstig van kleipijpen die te dateren zijn in de 17e-18e eeuw. Er werden ook
27 fragmenten glas aangetroffen die niet nauwkeurig gedateerd kunnen worden. Bij de aanleg
van de proefsleuf werden 40 fragmenten metaal aangetroffen bestaande uit gereedschappen en
overige (huishoudelijke gebruiks–)voorwerpen, alsmede constructiemateriaal. Tijdens het
archeologische onderzoek werd uitsluitend dierlijk bot aangetroffen dat in de tafonomische groep
van het consumptieafval geschaard kan worden.
Conclusie
De resultaten van het archeologisch onderzoek geven aanleiding tot aanpassingen in de
voorgenomen bouwplannen op de onderzoekslocatie.
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Aanbeveling
Uit de projectie van het voorlopige palenplan op de in de proefsleuf aangetroffen archeologische
resten (zie bijlage 1) blijkt dat de palen 23 en 24 de funderingsresten ter plaatse zullen verstoren.
Gelet op de oriëntatie van het muurwerk kan niet worden uitgesloten dat ook de geplande
heipalen 14, 16, 17(?) en/of 18 en mogelijk ook de palen 31 en/of 32 De archeologische resten
plaatselijk zullen verstoren. Met het oog op behoud in situ zal in eerste instantie gekeken moeten
worden of het huidige palenplan zo kan worden aangepast dat verstoring van de aangetroffen
resten en de mogelijke voortzetting ervan tot een minimum beperkt blijft. Eventueel en indien
technisch realiseerbaar kan een proefsleuf haaks op de huidige proefsleuf meer inzicht geven in
de uitbreiding van het muurwerk zodat de aanpassingen gerichter voorgenomen kunnen worden.
Archeologisch onderzoek elders in Gorinchem heeft laten zien dat verstoringen door heipalen
weliswaar plaatselijk schade toebrengen aan archeologische resten in de bodem maar dat de rest
van de vindplaats goed tot zeer goed bewaard kan zijn gebleven. Indien de ontgraving ten
behoeve van de nieuwbouw derhalve beperkt blijft tot ca. 2,6 m NAP behoeven de thans
aangetoonde archeologische resten niet te worden opgegraven. Bij een (plaatselijk) diepere
ontgraving dient de bevoegde overheid, op basis van haar archeologiebeleid, te besluiten in
hoeverre een opgraving dan wel archeologische begeleiding van de (plaatselijke) ontgravingen
noodzakelijk is.
Met betrekking tot deze aanbeveling dient contact te worden opgenomen met de bevoegde
overheid.
Er is een kans dat (vondstarme) archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en
dat deze in de uitvoeringsfase van toekomstige bodemingrepen aan het licht komen. Voor
dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex artikel 53 van de Monumentenwet
1988 en de Wet op de archeologische monumentenzorg. Bij graafwerkzaamheden dient men dan
ook attent te zijn op eventuele vondsten. De opdrachtgever verplicht de aannemer(s) om attent
te zijn op eventuele vondsten en/of sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen
archeologische vondsten onverwijld te melden bij de bevoegde overheid.

Afbeelding 1a: Overzichtsfoto van de beerkelder (spoor 6).
De foto is in noordwestelijke richting genomen.

Afbeelding 1b: spoor 6, blik richting het westen. De
plavuizen vloer is zichtbaar, evenals de aanzet tot het
gewelf op de voorgrond links.
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Afbeelding 2: regionaal overzicht Gorinchem met de onderzoekslocatie Keizerstraat 44.
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INLEIDING

1.1

Aanleiding tot het onderzoek

In de periode 26 oktober tot en met 30 oktober 2009 heeft ArcheoMedia BV, in opdracht van
Poort6, een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie Keizerstraat 44 te Gorinchem,
gemeente Gorinchem.
Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van het voornemen van de opdrachtgever om de
huidige bebouwing op de onderzoekslocatie te slopen en een gebouw met 8 huurwooneenheden
te bouwen. Om dit te realiseren zal er grondverzet plaatsvinden waardoor de mogelijk in de grond
aanwezige archeologische waarden aangetast kunnen worden. De nieuwbouw wordt op
boorpalen gefundeerd, een onderkeldering is niet voorzien (zie bijlage 1).
Het onderzoek werd uitgevoerd conform het Programma van Eisen en de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1.1
1.2

Beleidskader

Op basis van het Verdrag van Valletta (Malta) is besloten dat archeologisch onderzoek een
onderdeel vormt van bestemmingsplanvoorbereidingen en/of uit te voeren projecten waarbij
ingrepen in de bodem plaatsvinden. Het verdrag is uitgewerkt in de aangepaste Monumentenwet
1988 en de Wet op de archeologische monumentenzorg (in werking getreden per 1–9–2007).
Het uitgangspunt ten aanzien van de aanwezige archeologische waarden in de planvorming is
volgens rijks– en provinciaal beleid, behoud in situ.2 De provincie Zuid–Holland onderschrijft deze
stelling in Nota Regels voor Ruimte uit 2007,3 de gemeente Gorinchem in de Beleidsnota
Archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard–Vijfheerenland.4 Door
archeologie tijdig in de planvorming te betrekken, kunnen de archeologische waarden hierin
eventueel worden ingepast. Pas na de uitvoering van archeologisch vooronderzoek is het mogelijk
een integrale afweging te maken, waarbij de nieuwverkregen archeologische gegevens betrokken
dienen te worden.
De bevoegde overheid, de gemeente Gorinchem, heeft de resultaten van het onderzoek getoetst.5
De resultaten van het onderzoek dienen in de planvorming betrokken te worden.
1.3

Administratieve gegevens van de onderzoekslocatie

Soort onderzoek:

IVO–proefsleuven

Provincie:

Zuid–Holland

Gemeente:

Gorinchem

Plaats:

Gorinchem

Toponiem:

Keizerstraat 44

1

PvE: Van Rooijen 2009, zie hier bijlage 2. De uitwerking volgt de thans vigerende KNA versie 3.2.
Zie Begrippen en afkortingen.
3
Provincie Zuid–Holland (ed.) 2007.
4
Beleidsnota Archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard–Vijfheerenland, november 2009.
5
Schr. med. (e–mail) drs. P. Floore aan mw. C.J.S. Jeeninga–Gilissen, beleidsmedewerker RO Gemeente Gorinchem, d.d.
29 april 2011.
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Kadastrale gegevens:

gemeente Gorinchem, sectie C, perceelnummer 3923

Oppervlakte:

319 m2 (perceel), 28,57 m2 (proefsleuf)

RD–coördinaten:

x
x
x
x

ARCHIS monumentnummer:

n.v.t.

ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer:

37590

ARCHIS vondstmeldingsnummer:

416680

Complextype:

nederzetting–stad: muurresten van (woon–)huis met
afvalkelder

Datering:

NTB; 17e-18e eeuw

Bevoegde overheid:

Gemeente Gorinchem
Stadhuisplein 1
Postbus 108
4200 AC Gorinchem
gemeente@gorinchem.nl
tel.: 0183 - 65 95 95

Adviseur en toetser bevoegde overheid:

drs. P.M. Floore
p/a Gemeente Gorinchem
Stadhuisplein 1
Postbus 108
4200 AC Gorinchem
gemeente@gorinchem.nl
tel.: 06 - 40 25 93 89

Beheer en plaats van vondsten:

Gemeentelijk depot
Avelingen–Oost 2a
4200 AC Gorinchem
tel.: 0183 - 66 01 78

=
=
=
=

126.848;
126.861;
126.848;
126.861;

y
y
y
y

=
=
=
=

427.060
427.058
427.057
427.056

(noordwest)
(noordoost)
(zuidwest)
(zuidoost)

De documentatie gaat in kopie naar het e–depot.
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VOORGAAND ONDERZOEK

Voor deze onderzoekslocatie heeft nog geen vooronderzoek plaatsgevonden in de vorm van een
KNA–conform bureauonderzoek en/of een inventariserend veldonderzoek.6 Wel is door de
opsteller van het PvE voor onderhavig proefsleuvenonderzoek een beknopt bureauonderzoek
uitgevoerd ten behoeve van dit PvE. Teneinde de resultaten van het proefsleuvenonderzoek te
kunnen vergelijken met ander onderzoek in de directe omgeving van de onderzoekslocatie worden
hieronder de relevante archeologische onderzoeken in en aangrenzend aan de Keizerstraat
samengevat.7
2.1

Resultaten vooronderzoek

Uit onderzoek in de omgeving van de onderzoekslocatie blijkt dat tot op grote diepte
archeologische sporen kunnen voorkomen. In de Balensteeg werden tot op 4,5 m –mv
ophogingslagen aangetroffen, waarvan de oudste waarschijnlijk dateert uit de 14e of 15e eeuw.
Uit deze periode dateren ook de oudste hier aangetroffen funderingsresten. Verder zijn er
plavuizen vloeren, resten van een oliemolen en goed geconserveerde vondsten aangetroffen.8 De
bodem bleek op sommige delen verstoord te zijn door latere sloop– en bouwwerkzaamheden.9
In de directe omgeving van de huidige onderzoekslocatie, aan de oostkant van de Keizerstraat,
zijn resten van de oude stadsmuur aangetroffen:
Aan de Keizerstraat nr. 6 werden deze resten gelokaliseerd op 4,6 m vanaf de rooilijn. Op een
diepte vanaf 0,35 m –mv werd een groot fragment metselwerk aangetroffen dat een restant was
van een los stuk muurwerk met de aanzet van twee spaarbogen.10 Het muurfragment was
1,65 m lang, 1,3 m breed en minimaal 0,8 m dik; het baksteenformaat bedroeg ca. 25x12x6 cm.
Onder het muurfragment is een aarden wal of ophoging aangetroffen, die bekleed was met
baksteen. Op basis van het onderzoek aan de Keizerstraat 6 werd verder onderzoek aan de
stadsmuur zeer wenselijk geacht, om meer te weten te komen over de bouw ervan, die zeer
bepalend was voor het aanzicht van Gorinchem in de 14e en 15e eeuw.11
Ter plaatse van de Keizerstraat 2A zijn tijdens een opgraving eveneens resten van de stadsmuur
aangetroffen.12 Hierbij werd een stuk muur van ca. 16 m lang blootgelegd dat ongeveer
evenwijdig liep aan de Keizerstraat. De muur was opgebouwd uit gemetselde hergebruikte
bakstenen met formaten die varieerden tussen de 25,5x12x6 cm tot 24x11,5x6 cm. Dit deel
van de stadsmuur dateert uit de tweede helft van de 16e eeuw. De aangetroffen muurresten
hadden een resterende dikte van 0,6 m maar zouden mogelijk nog dikker geweest kunnen zijn.
Bovendien werden in de muur schietgaten aangetroffen wat op een defensieve functie van de
muur wijst.13 De op basis van het historisch–geografische onderzoek (stadskaart van Jacob van
Deventer uit omstreeks 1558) verwachte toren is bij dit onderzoek niet aangetroffen. De
vindplaats aan de Keizerstraat 2A werd redelijk hoog gewaardeerd op fysieke en inhoudelijke
gronden en daarom is de stadsmuur als behoudenswaardig archeologisch monument
bestempeld.14

6

Communicatie drs. P.M. Floore.
Voor ander onderzoek in de Keizerstraat zelf zie Smole en Dijkstra 2005 (opgraving Keizerstraat 2A) en Floore 1998.
8
Er werden voornamelijk fragmenten aardewerk aangetroffen, maar ook steen, glas, leer, schelp, metaal, hout en bot
(Gerritsen 2007: 23–24).
9
Gerritsen en Floore 2007: 11–23.
10
Floore 1998: 6.
11
Cf. Van Rooijen 2009: 5.
12
Volgens het bureauonderzoek uit 2005 was de stadsmuur ca. 5,4 m dik en had op de minder brede delen steunberen
die door middel van bakstenen bogen aan elkaar verbonden waren (Smole en Dijkstra 2005: 9).
13
Toen de muur in een later stadium zijn defensieve functie verloor, is de binnenkant van één schietgat opgevuld met
stenen van het formaat 18,5x9x4 cm.
14
Smole en Dijkstra 2005.
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In de jaren ’80 van de 20e eeuw is bij bouwwerkzaamheden op de locatie Balensteiger 31 /
Keizerstraat 20–24 op 5,5 m vanaf de rooilijn van de Keizerstraat het “tracé van de vestingwal”
aangetroffen op een diepte van ca. 3,5 m –mv. Dit “tracé” had een breedte van ca. 4,5 m en
kon over een lengte van ca. 45 m parallel aan de Keizerstraat worden gevolgd.15
2.2

Archeologische verwachting volgens het Programma van Eisen

In het PvE is het onderstaande locatiespecifieke archeologische verwachtingsmodel opgesteld:16
Van ca. 1382 tot 1580 was Gorinchem omgeven door een eenvoudige stadsmuur. Deze liep door
de Keizerstraat. Het gebied ten westen van de Keizerstraat werd door de muur omgeven. Buiten
de stadsmuur lag een gracht. In de omgeving van het plangebied zijn bij diverse onderzoeken en
waarnemingen middeleeuwse en postmiddeleeuwse sporen van bewoning in stedelijke context
aangetroffen. Aan de Keizerstraat 6 werd de bovenzijde van de muurresten van de stadsmuur
zichtbaar op ongeveer 0,35 m –mv.17
Verwacht worden ophogingslagen in verschillende niveaus uit diverse perioden en sporen van
bewoning uit de Nieuwe tijd, een middeleeuwse stadsmuur en mogelijk resten van een gracht.
Deze resten zouden al direct onder het maaiveld aangetroffen kunnen worden, mogelijk bevindt
de eventueel aanwezige stadsmuur zich echter beneden de te ontgraven diepte. Er worden geen
grote hoeveelheden vondsten verwacht. Aan anorganische artefacten worden voornamelijk
bouwmateriaal en aardewerk verwacht, de verwachting voor organische artefacten, alsmede
archeozoölogische en botanische resten is niet nader gespecificeerd.18 Door de kleipakketten en
natte omstandigheden wordt ervan uitgegaan dat de conserveringsomstandigheden vanaf een
diepte van ca. 1,5 m –mv goed zijn.19

Afbeelding 3: Overzichtsfoto in oostelijke richting van de
proefsleuf aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem.

15
Schr. med. opdrachtgever d.d. 1 en 7 februari 2011, naar aanleiding van informatie dienaangaande van de toenmalige
aannemer die ook de werkzaamheden op de locatie Keizerstraat 44 gaat uitvoeren. De melding ontbrak in ARCHIS en is
nu alsnog toegevoegd (ARCHIS vondstmeldingsnummer 417143). Exacte metingen zijn niet terug te vinden, de
bevindingen van de aannemer zijn op schaal verwerkt in een door de opdrachtgever verstrekte bouwtekening.
16
Samengevat naar Van Rooijen 2009: 5-6.
17
Van Rooijen 2009: 5–6 met correctie van de diepte waarop de stadsmuur aan de Keizerstraat 6 is aangetroffen, zie
hiervoor Smole en Dijkstra 2005: 6 met noot 3.
18
Van Rooijen 2009: 6.
19
Samengevat naar Van Rooijen 2009: 6.
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PROEFSLEUVENONDERZOEK

3.1

Doel van het onderzoek

Het doel van een proefsleuvenonderzoek is in de eerste plaats om vast te stellen of er sprake is
van archeologische waarden die bedreigd worden door de uitvoering van de bouwplannen. Als
deze waarden er zijn, is een tweede doel het vaststellen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit
van de locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering) om tot waardestelling te
kunnen komen, alsmede inzicht te verkrijgen in de complexiteit van een eventueel
vervolgonderzoek.20 Het resultaat is een rapport met een waardering en een (selectie–)advies aan
de hand waarvan een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) genomen kan worden.
3.2

Onderzoeksopzet en onderzoeksmethode

Het archeologische veldwerk (proefsleuvenonderzoek) vond plaats tussen 26 en 30 oktober
2009. Het werd uitgevoerd conform het Programma van Eisen en de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 3.1.21
Voorafgaand aan het veldwerk heeft op 16 en 21 oktober 2009 telefonisch overleg
plaatsgevonden met de gemeentelijk archeoloog in verband met de te verwachten hinder door de
aanwezigheid van een bodemverontreiniging en van een rioleringspijp. Uit de KLIC–melding bleek
dat op de locatie van de te graven proefsleuf een rioleringspijp aanwezig zou moeten zijn.
Bovendien moest rekening gehouden worden met mogelijk instortingsgevaar van de huidige
bebouwing. Hiertoe werd na overleg met de gemeentelijk archeoloog besloten om de proefsleuf
ten opzichte van het PvE ca. 1,5 m naar het zuiden te verschuiven en een minimale afstand van
2 m ten opzichte van de funderingspalen van de dakconstructie aan te houden. In verband met
de aanwezige verontreiniging van de bodem en het grondwater diende de proefsleuf minimaal
1,5–2,0 m uit de garagedeuren te worden geplaatst.22
De graafwerkzaamheden vonden inpandig plaats.23 Uit veiligheidsoverwegingen (beschadiging
van de rioleringspijp) werd bij de aanleg van de proefsleuf voorgestoken om de ligging van de
rioolbuis te bepalen en werd bij de aanleg van het vlak langzaam verdiept. De proefsleuf is van
het oosten naar het westen aangelegd met behulp van een graafmachine met een platte bak. Het
vlak werd in segmenten variërend van 2–4 m in lengte onderverdeeld waarbij de aard en omvang
van de aangetroffen grondsporen leidend is geweest. Het eerste segment (sectie 1) liep over een
lengte van 4 m vanuit het meest oostelijke deel van de proefsleuf. De overige segmenten liepen
van resp. 4–7 m (sectie 2), 7–9 m (sectie 3) en 9–12 m (sectie 4). Het meest westelijke deel
van de proefsleuf is niet als segment gedefinieerd omdat hier geen vondsten werden
aangetroffen, maar alleen schoon zand.24
Het vlak is machinaal aangelegd en laagsgewijs verdiept tot het sporenniveau en vervolgens tot
de maximale ontgravingsdiepte. Bij het verdiepen van het vlak is rekening gehouden met het in
situ behouden van de grondsporen. Het sporenvlak is handmatig opgeschaafd en de sporen zijn
waar nodig ingekrast. De aangetroffen grondsporen zijn beschreven, getekend en gefotografeerd.
Coupes werden niet gezet omdat deze geen relevante extra informatie zouden opleveren met
betrekking tot de interpretatie, datering en/of beoordeling van de gaafheid van het spoor in
20

Zie ook Van Rooijen 2009: 3.
PvE: Van Rooijen 2009, zie hier bijlage 2.
22
Telefonisch overleg met de gemeentelijk archeoloog d.d. 16 en 21 oktober 2009 over de afmetingen en ligging van de
proefsleuven. In dit overleg is tevens afgesproken dat van de voorgeschreven breedte van 2 m voor de vlak afgeweken
mocht worden indien dit om redenen van instortingsgevaar en de ligging van de rioolbuis noodzakelijk zou zijn. Van deze
bepaling hoefde geen gebruik te worden gemaakt.
23
De huidige bebouwing zou gesloopt worden na afronding van het proefsleuvenonderzoek.
24
Zie de vlaktekening in bijlage 3.
Rapport A10–038–R / Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem)
8
21

kwestie.25 Gezien de beerkelder (spoor 6) slechts voor een klein deel binnen de ontgravingsdiepte
lag is dit deel in zijn geheel leeggeschept en is ook de stort doorzocht op vondsten. Uit de vulling
van de beerkelder zijn twee monsters genomen voor eventueel archeobotanisch/–zoölogisch
onderzoek en om de vragen uit het PvE te kunnen beantwoorden.26 Tijdens de aanleg en het
verdiepen van het vlak en het afwerken van de profielen en de sporen is systematisch gebruik
gemaakt van een metaaldetector. Ook de uitgegraven stort is structureel met de metaaldetector
afgezocht op vondsten. Vondsten uit sporen werden per spoor gedocumenteerd, aanlegvondsten
zijn verzameld in de bovenbeschreven secties. Het noordprofiel van de proefsleuf is integraal
gedocumenteerd. Vlak en profiel zijn gefotografeerd, getekend (vlak schaal 1:50,27 profiel schaal
1:20) en, evenals de sporen, gewaterpast. Tijdens de aanleg van het vlak en na het afwerken
ervan zijn in totaal vijf boringen gezet teneinde een beter inzicht in de antropogene lagen c.q.
grondsporen te verkrijgen, eventuele archeologische indicatoren waar te nemen en om indien
mogelijk de stadsmuur te traceren. De boringen die met dit laatste doel zijn gezet (zie bijlage 4,
boringen 001 en 005) lieten een identiek profiel zien van ophoogzand waaronder een met olie
verontreinigde laag is aangeboord. In verband met deze olieverontreiniging is besloten de
geplande zesde boring te laten vervallen en in plaats daarvan te proberen de eventuele
aanwezigheid en het verloop van de verwachte stadsmuur met de prikstok te traceren.28 Na
afronding van het veldwerk is de proefsleuf weer dichtgestort en is de onderzoekslocatie
geëgaliseerd achtergelaten.
Op 26 oktober zijn de eerste resultaten van het proefsleuvenonderzoek telefonisch en op 27
oktober 2009 ook in het veld besproken met de gemeentelijk archeoloog.29 Met betrekking tot
het traceren van de stadsmuur die tijdens het aanleggen van de proefsleuf tot een diepte van
1,6 m –mv niet was aangetroffen, werd besloten om het meest westelijke deel van de proefsleuf
over een lengte van ca. 2 m nog ca. 1,5 m dieper uit te graven teneinde te toetsen of zich op
deze locatie mogelijk op een dieper niveau toch nog resten van de (laat–)middeleeuwse
stadsmuur bevonden. Tijdens dit overleg is tevens besloten om de tweede proefsleuf die om
civieltechnische redenen niet aan het westelijke uiteinde van de eerste proefsleuf kon worden
aangelegd te laten vervallen aangezien de aanleg ervan op een andere plaats geen extra
informatie zou opleveren met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van resten van de
stadsmuur.30
Op 28 oktober 2009 heeft er telefonisch overleg plaatsgevonden met de gemeentelijk archeoloog
waarbij de bevindingen tot dat moment met haar besproken zijn. Afgesproken is de mogelijke
aanwezigheid van stadsmuurresten in het meest westelijke deel van de proefsleuf de volgende
dag te toetsen zoals op 27 oktober al was besproken. Conform deze afspraak is op 29 oktober
2009 in het meest westelijke deel van de proefsleuf doorgegraven tot een diepte van 2,5 m –mv.
Hierbij werden geen resten van de stadsmuur aangetroffen. Deze bevindingen zijn telefonisch
besproken met de gemeentelijk archeoloog aangezien zijzelf op die dag niet aanwezig kon zijn op
de Keizerstraat.

25

Sporen en structuren dienden zoveel mogelijk intact te worden gelaten met het oog op behoud in situ. Om die reden
was het gebruik van coupes in het PvE beperkt tot de in de tekst genoemde vraagstellingen. Zie Van Rooijen 2009: 8.
26
Het betreft met name de vragen met betrekking tot gaafheid en conservering, alsmede de inhoudelijk vraag naar
welstand en leefomstandigheden van de bewoners, cf. Van Rooijen 2009: 6.
27
In het PvE was aangegeven dat het vlak ook op schaal 1:20 getekend moest worden. Aangezien deze grotere schaal
geen extra informatie zou opleveren door de aard en beperkte omvang van de aangetroffen sporen is volstaan met ene
tekening op schaal 1:50.
28
Het PvE ging uit van zes boringen, zie Van Rooijen 2009: 8.
29
Aan deze bespreking hebben de gemeentelijk archeoloog en de bij het onderzoek betrokken archeologen deelgenomen.
30
Cf. Van Rooijen 2009: 7. Tijdens het telefonisch overleg voorafgaand aan de veldwerkzaamheden was door de
gemeentelijk archeoloog nader bepaald dat deze sleuf slechts diende om een eventueel aangetroffen stadsmuur beter in
kaart te brengen.
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Afbeelding 4a-c: overzichtsfoto’s in noordelijke richting van
het meest westelijk gelegen gedeelte van de proefsleuf ten
tijde van het verdiepen tot 2,5 m –mv, teneinde te toetsen
of zich hier resten van de stadsmuur bevonden.

3.3

Resultaten

3.3.1 Bodemopbouw
De globale bodemopbouw zoals die tijdens het veldwerk is aangetroffen is als volgt (zie
afbeelding 5a-b en de bijlagen 3 en 4):31
0,1/0,3 – 0,3/0,45 m –mv
0,45 – 0,5 m –mv
0,5 – 0,8 m –mv
0,5/0,8 – 1,6 m –mv
(ca. 2,3 m NAP)

zand, donkergeel (ophoogzand)
klei, humeus, zwak puinhoudend, donkergrijsbruin
puinlaag (deze laag komt alleen voor in de oostelijke helft
van de proefsleuf)
klei, zwak zandig, weinig puin, aardewerk, bruin,
heterogeen (vlak 1)

Uit de controleboringen is gebleken dat deze bruine, zwak puinhoudende kleilaag doorloopt tot
een diepte van ca. 2,3 m NAP. Hieronder is de bodemopbouw als volgt (controleboring 003):

31

De bodemopbouw is genoteerd vanaf de onderkant van de betonnen dekplaten.
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2,3
1,9
1,7
1,4

–
–
–
–

1,9
1,7
1,4
0,7

m
m
m
m

NAP
NAP
NAP
NAP

klei,
klei,
klei,
klei,

sterk siltig, zwak humeus, (licht)grijs
matig humeus, zwak venig, zwak puinhoudend, bruin
matig humeus, houtskool, donkerbruin, monster
matig humeus, zwak venig, zwak puinhoudend, grijs

Zowel in het profiel aan de westzijde van de werkput op een diepte tussen ca. 3,1 en 2,8 m NAP
als in de controleboring 002 aan de oostzijde van de werkput op een diepte tussen ca. 2,0 en
1,5 m NAP werd in een kleilaag fosfaat waargenomen.

Afbeelding 5a: werkput 1, noordprofiel ter hoogte van sectie
3, S7/S6.

Afbeelding 5b: werkput 1, noordprofiel, ter hoogte van
sectie 1 (het meest oostelijke deel), S1–3.

Ten westen van de sporen 7 en 8 is de bodemopbouw vanaf het vlak (ca. 1,3 m –mv / ca. 2,6 m
NAP) als volgt (zie bijlage 3):
0,0 – 0,5/0,9 m –mv puinlaag, sterk kalkhoudend
0,5/0,9 – 1,0 m –mv klei, fosfaathoudend, bruin
1,0 – 1,15 m –mv
klei, matig humeus, grijs
Het sterk kalkhoudende puinpakket werd naar het oosten toe dikker. Op de bodem hiervan is
tegen spoor 7 aan een ca. 3 cm dikke kalklaag waargenomen. Aan de westzijde loopt het
puinpakket loodrecht naar beneden tot ca. 1,0 m –mv. Ten westen van deze afkapping werd
evenals in het meest westelijke gedeelte van de proefsleuf (aldaar vanaf het maaiveld tot
2,5 m -mv) alleen zwak schelpenhoudend bruin zand aangetroffen. Deze bodemopbouw is
waarschijnlijk het gevolg van een recente verstoring waarbij een ondergrondse olietank werd
geplaatst en later verwijderd. Deze verstoring strekt zich uit over een lengte van ca. 3,5 à 4,0 m
vanaf het westelijke uiteinde van de proefsleuf (zie bijlage 3). In de controleboringen 001 en 005
die ten westen van de proefsleuf geplaatst zijn werd tot een diepte van ca. 2,0 m –mv zintuiglijk
een olieverontreiniging waargenomen.
3.3.2 Sporen
In de proefsleuf zijn acht sporen aangetroffen, voornamelijk funderingsresten. De meeste lopen
evenwijdig aan de Keizerstraat. De funderingen behoren waarschijnlijk tot één structuur met twee
bouwfasen. De sporen 4 en 6 kunnen tot één bouwfase gerekend worden, evenals de sporen 5,
7 en 8. De sporen 1–3 behoren niet tot deze structuur maar vormen een aparte eenheid zonder
(duidelijk) verband met structuur 1.
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Structuur 1
Bouwfase 1 (sporen 4 en 6)
In de tweede sectie van de werkput zijn muurresten in een L–vorm aangetroffen (spoor 4, zie
bijlage 3 en afbeeldingen 6a-b). Van het noord–zuid georiënteerde deel van dit spoor is in de
proefsleuf ca. 1,2 m blootgelegd. Het oost–west georiënteerde gedeelte is ca. 3 m lang. Het
betreft een muur die opgebouwd is uit hergebruikte rode en oranje bakstenen met een afmeting
van 24x12x6 cm. Hier bovenop zijn gele bakstenen aangetroffen (platte laag) die 18x9x4,5 cm
en 18x9x4 cm maten. Het muurwerk is in wild verband gemetseld waarbij kalkmortel is gebruikt.
Het muurwerk is onderdeel van een fundering waarvan de eerste vertanding binnen de
ontgravingsdiepte van de proefsleuf is aangetroffen. De top van deze fundering bevindt zich op
2,31 m NAP.
In de derde sectie van de proefsleuf werd een waarschijnlijk rechthoekige kelder gevonden (spoor
6, zie bijlage 3 en afbeeldingen 1a-b, 6b) waarvan de noordelijke muur zich buiten de proefsleuf
bevindt. De zuidelijke, oost–west georiënteerde muur is ca. 2,3 m lang en ligt in het verlengde
van spoor 4. Het is niet meer met zekerheid vast te stellen of de oost–west georiënteerde delen
van de sporen 4 en 6 in het verleden tot één muur behoord hebben. Gelet op het verschil in het
gebruik van de bakstenen is het goed mogelijk dat het twee verschillende muren betreft.32 Van de
noord–zuid georiënteerde muren is ca. 1 m blootgelegd. De muren zijn opgebouwd uit gele
bakstenen met het formaat 18x9x4 cm in een wild metselverband. Als mortel is kalkmortel
gebruikt. De stenen waren aan de binnenkant van de kelder bestreken. Aan de zuidelijke muur
werd aan de binnenzijde van de kelder de aanzet tot een tongewelf waargenomen, de rest van
het gewelf was niet meer aanwezig. De bodem van de kelder bestaat uit een plavuizenvloer van
rode ongeglazuurde plavuizen met afmetingen van 15x15x3 cm en 20x20x3 cm waarvan het
laatste formaat vooral in de periode na 1650 gebruikelijk was.33 De bepleistering aan de
binnenkant van de keldermuur duidt op een gebruik als voorraadkelder die secundair in gebruik
lijkt te zijn geweest als afvalkelder en opgevuld is geraakt met verscheidene (afval–)lagen. Op de
plavuizenvloer (op ca. 1,9 m –mv / ca. 2,1 m NAP) werd een naar het westen toe (tot tegen de
westmuur van spoor 6) dikker wordende donkergrijze laag aangetroffen bestaande uit grof zand
met bijmengingen van aardewerk en botmateriaal. Deze laag begon ongeveer in het midden van
de kelder en liep tot ca. 1,6 m –mv tegen de westmuur van spoor 6. Bij deze muur bevond zich
op deze laag een pakketje lichtbruin zand van maximaal ca. 0,2 m dik (tot max. 1,4 m –mv). De
wigvorm die beide lagen hebben gevormd wordt in het oostelijke deel van de kelder gedeeltelijk
opgevuld met bot– en aardewerkhoudende bruine klei (van 1,4 m –mv in het westen tot
1,7 m -mv in het oosten). Hier bovenop is een ca. 0,4 m dik pakket bruin zand aangetroffen.
Deze laag liep in het oosten tot ongeveer de top van de oostelijke muur van spoor 6 (1,4 m –mv)
en in het westen tot ca. 1,3 m –mv. Op deze laag bevond zich vanaf de top van de westelijke
muur van spoor 6/7 (ca. 0,9 m –mv, bijlage 3) tot de top van de westelijke muur van spoor 4
(ca. 1,1 m –mv) een ca. 0,4 m dik puinpakket dat de oostelijke muur van spoor 6 oversneed en
afdekte. Hier bovenop werd tot een diepte van ca. 0,5 m –mv een laag zwak zandige, zwak
puinhoudende bruine klei (spoor 2) aangetroffen. Tot ca. 0,1 m –mv werd donkergrijze zand
(ophoogzand) en tot 0,0 m –mv de betonvloer waargenomen (zie ook bijlage 3).
De gebruikte bakstenen dateren op basis van hun formaten in de perioden 1500–1700
(baksteenformaat 18x9x4,5 cm) en 1600–1900 (baksteenformaat 18x9x4 cm).34 Gelet op het
feit dat beide baksteenformaten in de sporen S4 en S6 gecombineerd aangetroffen zijn, kan dit
32

Spoor 4 is opgebouwd uit oude, grote bakstenen (24x12x6 cm) waarop de kleinere jongere bakstenen (18x9x4 cm en
18x9x4,5 cm) gemetseld zijn. Spoor 6 is voor zover in de proefsleuf waargenomen alleen uit de kleinere, jongere
bakstenen (18x9x4,5 cm) opgebouwd.
33
Cf. Stenvert en Van Tussenbroek (red.) 2007: 97–98.
34
De bakstenen met formaat 24x12x6 cm worden op basis van dit formaat tussen 1350–1400 gedateerd. Deze
bakstenen worden hier buiten beschouwing gelaten omdat het hergebruikte exemplaren betreft die niet daterend zijn voor
het muurwerk. De stadsmuur ter plaatse van Keizerstraat 2A heeft o.a. bakstenen van het formaat 24x11,5x6 cm die
daar echter niet exact worden gedateerd, cf. Smole en Dijkstra 2005: 11–12 en 19.
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muurwerk slechts globaal gedateerd worden in de periode 1600–1900.35 Ook de plavuizen
duiden op een datering vanaf het midden van de 17e eeuw.

Afbeelding 6a: Overzichtsfoto in noordoostelijke richting van
spoor 4.

Afbeelding 6b: overzichtsfoto van spoor 6 in noordelijke
richting met in rechter benedenhoek het laatste stuk van
spoor 4 in het verlengde van de zuidmuur. Aan de
rechterzijde in noord–zuidelijke richting is spoor 5 zichtbaar.

Bouwfase 2 (sporen 5, 7 en 8)
Spoor 5 betreft een noord–zuid georiënteerde muur die het oost–west georiënteerde spoor 4
oversnijdt (zie bijlage 3 en afbeelding 7). Het spoor wordt geïnterpreteerd als fundering. Deze
muur bestaat eveneens uit hergebruikte hele en halve rode en oranje bakstenen van het formaat
24x12x6 cm. Dit baksteenformaat werd geproduceerd in de tweede helft van de 14e eeuw, maar
aangezien het hier om hergebruikte stenen gaat en spoor 5 een latere bouwfase dan spoor 4
betreft kan ook deze muur slechts globaal gedateerd worden in de 17e–20e eeuw (1600–1900).
De top van dit spoor bevindt zich op 2,89 m NAP. Er is waarschijnlijk een wild metselverband
toegepast met kalkmortel maar door de zeer slechte staat van het muurwerk is hierover geen
duidelijkheid meer verkregen.

Afbeelding 7: Overzichtsfoto in noordwestelijke richting
van spoor 5 waarop duidelijk zichtbaar is, dat deze muur
spoor 4 oversnijdt.

35

Zie voor de problematiek met betrekking tot baksteendateringen ook par. 3.3.3 s.v. Keramisch bouwmateriaal.
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Afbeelding 8a: detailfoto van spoor 7 in noordelijke richting.

Afbeelding 8b: detailfoto van spoor 6 en spoor 7/8, blik op
het noorden.

Tot de tweede bouwfase behoren waarschijnlijk ook de sporen 7 en 8, die samen één muur
vormen die daarmee over vrijwel de gehele putbreedte aangetroffen is (ca. 1,8 m). Spoor 7
betreft het noordelijke gedeelte van deze muur en is opgebouwd uit hergebruikte (brokken van)
rode en oranje bakstenen van het formaat 24x12x6 cm. Spoor 8 is het zuidelijke gedeelte van
deze muur en bestaat uit hele oranje bakstenen met de afmetingen 18x9x4,5 cm gecombineerd
met halve bakstenen met een roodoranje kleur (zie afbeeldingen 9a-b). Ook voor deze sporen
geldt dat op basis van de baksteenformaten alleen een globale datering gegeven kan worden,
namelijk de periode 1600–1900. Het feit dat de sporen 7 en 8 niet exact aan elkaar aansluiten
doch een lichte hoek vormen doet vermoeden dat deze muur zelf ook in twee fasen is ontstaan.
Gelet op het feit dat spoor 7 evenwijdig aan spoor 5 niet alleen gedeeltelijk koud op de westelijke
muur van spoor 6 geplaatst is, maar ook gedeeltelijk erbovenop gemetseld, wordt deze muur in
de tweede bouwfase geplaatst (zie bijlage 3 en de afbeeldingen 3 en 8a-b).

Afbeelding 9a: overzichtsfoto in noordoostelijke richting van
spoor 7 met spoor 8 als zuidelijke helft van het geheel.

Afbeelding 9b: zijaanzicht genomen naar het oosten van de
sporen 7 (linkerdeel) en 8 (rechterdeel).
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Overige sporen
Sporen 1, 2 en 3
Aan de oostelijke zijde van de proefsleuf zijn twee noord–zuid georiënteerde en evenwijdig aan
elkaar gelegen grondsporen aangetroffen (sporen 1 en 3, zie ook bijlage 3 en de afbeeldingen 5b
en 10). Het betreft twee identieke sporen met een donkergrijze vulling met metaalslakken en
steenkolengruis. Beide sporen werden vanaf 1 m –mv tot 1,6 m –mv aangetroffen en hebben
een breedte van resp. >0,5 m (S1) en 2 m (S3).36 Het karakter van de sporen 1 en 3 is op basis
van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek niet eenduidig te bepalen. De parallelle ligging
zou erop kunnen duiden dat het secundair opgevulde uitbraaksleuven betreft. Gelet op de ligging
in een heterogene puinhoudende ophoog– of egalisatielaag (S2) kan evenwel niet uitgesloten
worden dat S1 en S3 slechts plaatselijke concentraties opgebracht materiaal betreffen dat hier
sterk gruis– en metaalslakhoudend is. Op basis van de stratigrafie lijken de sporen 1 en 3 in
dezelfde periode te zijn ontstaan als de zwak puinhoudende kleilaag S2 (zie ook bijlage 3). In
spoor 1 werden vondsten uit de 18e/19e eeuw aangetroffen (V002, zie bijlage 6). Gelet op het
feit dat de sporen 1 en 3 niet van bovenaf in S2 zijn ingegraven betekent dat de vorming van S2
langer doorging dan die van S1 en S3 en, mede gelet op de diversiteit van de dateringen van het
hierin aangetroffen vondstmateriaal (17e–19e eeuw), pas in de 19e of 20e eeuw ten einde kwam.
Aangezien de zwak puinhoudende kleilaag S2 ook structuur 1 afdekt en de bovenkant van S1 en
S3 op ongeveer dezelfde hoogte eindigt als de funderingsresten van structuur 1, zou dit kunnen
betekenen dat de afbraak van structuur 1 tot op het tijdens dit proefsleuvenonderzoek
waargenomen niveau uiterlijk in de 19e eeuw heeft plaatsgevonden.

Afbeelding 10: Overzichtsfoto in noordelijke richting van
de sporen 1, 2 en 3.

3.3.3 Vondsten
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn diverse vondsten verzameld zowel tijdens de aanleg van
het vlak als in de sporen. Tijdens de aanleg van het vlak zijn de vondsten per segment verzameld
(vier segmenten met lengtes variërend van 2–4 m). Verder zijn de spoorvondsten per spoor
verzameld. De vondsten zijn onder te verdelen in de materiaalcategorieën aardewerk (keramisch
bouwmateriaal en gebruiksaardewerk), kleipijpen, metaal, glas, natuursteen en (dierlijk) bot.37

36

Spoor 1 is in de proefsleuf niet volledig waargenomen, zie bijlage 3.
De volledige determinatielijsten zijn opgenomen in bijlage 6. In deze paragraaf zullen de vondsten per materiaalcategorie
kort besproken worden.
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Afbeelding 11: mes (V021) gevonden in spoor 6. Foto ADC Archeoprojecten.

Keramisch bouwmateriaal
Het keramisch bouwmateriaal omvat de categorieën baksteen, wandtegels en plavuizen.38 De
bakstenen vallen uiteen in twee grootteklassen. De rode en (rood–)oranje bakstenen met
afmetingen van 24x12x6 cm kunnen ongeveer vanaf de late 14e eeuw worden aangetroffen.39
Bakstenen met formaten van 24x11,5x6 cm en 25–25,5x12x6 cm zijn bij opgravingen van de
stadsmuur van Gorinchem waargenomen in de Keizerstraat 2A en 6 maar worden daar niet
onafhankelijk gedateerd.40 Op grond van historisch bekende gegevens over de stadsmuur duiden
deze waarnemingen op een (her–?)gebruik van bakstenen met dit formaat in de periode ca.
1382–1580.41 Bakstenen met afmetingen van 25x11x5 cm zijn ook in de in de tweede helft van
de 15e eeuw gebouwde toren van de Grote Kerk te Gorinchem verwerkt.42 Productieplaatsen
elders duiden op een gebruik tot in de 16e en mogelijk de 17e eeuw.43 Omdat de bakstenen met
afmetingen van 24x12x6 cm tijdens het onderhavige onderzoek aan de Keizerstraat 44 slechts in
secundaire positie (hergebruik) zijn aangetroffen, kunnen deze niet worden gebruikt om de muren
waarin ze zijn aangetroffen (sporen 4–8) te dateren. De tweede grootteklasse bestaat uit gele tot
geeloranje bakstenen met afmetingen van 18x9x4–4,5 cm die op grond van dit formaat slechts
algemeen in de periode (1500)1600–1900 gedateerd kunnen worden.44
Op de vloer van spoor 6 bevonden zich ongeglazuurde rode plavuizen met afmetingen van
15x15x3 cm en 20x20x3 cm die vooral vanaf de tweede helft van de 17e eeuw voorkomen.
Eveneens uit de tweede helft van de 17e eeuw dateert het fragment van een wandtegel (V006)
38

De tegel– en baksteenformaten zijn bij de sporenbeschrijvingen behandeld.
In de literatuur bestaat geen consensus omtrent de baksteenformaten en de datering omdat die per regio en
productiecentrum verschillen (cf. bijv. Stenvert en Van Tussenbroek [red.] 2007: 92 en 96). Aangezien de
productiecentra van de hier aangetroffen bakstenen niet door middel van natuurwetenschappelijk onderzoek bepaald zijn,
dienen de genoemde dateringen in eerste instantie als indicatief te worden beschouwd, zie o.a. Voskuil 1979, Apell
1983, Staal 1983, alsmede Stenvert en Van Tussenbroek (red.) 2007.
40
Cf. Smole en Dijkstra 2005: 6–7, 11–13 en 19. De auteurs vergelijken hun waarnemingen met de resultaten van
archeologisch onderzoek aan de Krijtstraat waar bakstenen met vergelijkbare afmetingen in secundaire toepassing zijn
aangetroffen in een context uit de tweede helft van de 16e eeuw.
41
Smole en Dijkstra 2005 geven niet expliciet aan of de bakstenen in primair en/of secundair gebruik zijn aangetroffen.
Met betrekking tot de datering van de stadsmuur zie ook Van Rooijen 2009: 5.
42
Ter Kuile s.a., 99, hier geciteerd naar Staal 1983. De datering van de bouwfase in kwestie is afgeleid van
architectuurhistorische gegevens.
43
O.a. Tongeren–Gerechtshof: formaat o.a. 26x12x6 cm, datering 15e–16e eeuw (Van de Konijnenburg et al. 1987: 63–
64) dan wel 17e eeuw (Dewilde en Ameels 2007: par. 7.3.8, met foutieve vermelding van de baksteenformaten); Noord–
Beveland: formaten 24x12,5x5,5 cm en 25x11x6 cm, eerste helft 16e of 17e eeuw (Engelse 2010).
44
Bij het onderzoek aan de Keizerstraat 2A zijn bakstenen met afmetingen van 20x9,5x4,5 cm aangetroffen in een
bouwfase uit de tweede helft van de 18e – 19e eeuw, zie Smole en Dijkstra 2005: 17.
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met een gewicht van ca. 97 gram dat aan de zuidelijke kant in het midden van de werkput werd
gevonden.
Gebruiksaardewerk
In totaal zijn 350 aardewerkfragmenten verzameld met een gezamenlijk gewicht van ca. 14,3 kg
(zie tabel 1). Er zijn zes soorten aardewerk te onderscheiden. Door de hoge fragmentatiegraad
van het aardewerk zijn veel (wand–)fragmenten aangetroffen die geen typerende kenmerken
meer vertonen hetgeen een precieze datering ervan bemoeilijkt.45
Steengoed (16e–19e eeuw)
In totaal werden 15 fragmenten steengoed aangetroffen met een totaalgewicht van 881 gram.
Drie fragmenten zijn afkomstig uit Westerwald, één fragment van een reliëfversierde kan uit de
tweede helft van de 16e eeuw kon slechts algemeen als Rijnlands worden gedetermineerd
(V008). Eén van de Westerwaldfragmenten is eveneens afkomstig van een kan maar dan van een
exemplaar uit het tweede tot derde kwart van de 18e eeuw, daarnaast is er nog één kanfragment
aangetroffen uit de tweede helft van de 17e – eerste helft van de 18e eeuw. Dit laatste fragment
is van een engobe voorzien, bij alle overige fragmenten met uitzondering van één potfragment
(loodglazuur, V018) is zoutglazuur toegepast. Het potfragment dateert uit de periode 1550–
1700. De overige elf fragmenten waren te gefragmenteerd om op vorm of type te worden
gedetermineerd, bij tien ervan was het evenmin mogelijk het herkomstgebied vast te stellen
(V004, V006, V008, V009, V013, V018 en V050; V019 is afkomstig uit Westerwald). De
algemene datering van het steengoed is voor deze onderzoekslocatie 16e–19e eeuw. De tien
fragmenten uit de afvalkelder spoor 6 vormen een chronologisch homogeen ensemble uit de
(vroege?) 18e eeuw, slechts twee fragmenten zijn potentieel (iets) ouder.46 Het 16e–eeuwse
steengoedfragment is als aanlegvondst in sectie 3 (7–9 m) aangetroffen, een verband met de
inhoud van de afvalkelder is echter niet aangetoond. Ook het jongste steengoedfragment, uit de
18e–19e eeuw (V004) is als aanlegvondst verzameld (sectie 2, 4–7 m). De overige scherven
betreffen aanleg– en vlakvondsten uit de 17e–18e eeuw (V006; V013).
Majolica (17e–18e eeuw)
Van de in totaal 8 aangetroffen fragmenten majolica met een totaalgewicht van 503 gram vallen
er vijf in de categorie bord (m–bor). De overige drie fragmenten waren te klein om op vorm of
type te worden gedetermineerd. Alle fragmenten zijn geglazuurd met tin/lood (V001, V007,
V008, V009, V017, V019 en V050), twee fragmenten zijn van een blauwe figuratieve decoratie
voorzien (V007, V017). Met uitzondering van drie fragmenten (minimaal twee individuen) die ook
uit de 18e eeuw kunnen dateren (V019 en V050), dateren alle overige majolicafragmenten uit de
tweede helft van de 17e eeuw. Vijf scherven, waaronder de twee potentieel jongste stukken, zijn
uit de afvalkelder spoor 6 afkomstig, de overige drie zijn als aanlegvondsten verzameld.
Witbakkend aardewerk (17e–18e eeuw)
Er zijn in totaal 14 fragmenten (3 individuen) witbakkend aardewerk aangetroffen met een
gezamenlijk gewicht van 101 gram. Twaalf gele scherven zijn afkomstig van één met lood
geglazuurde kom (V018). De andere twee fragmenten, met een koperoxideglazuur, waren te
gefragmenteerd voor een verdere determinatie. De datering van dit aardewerk valt in de periode
1650–1750. De vondsten zijn gedaan in de beerkelder, spoor 6 (V018), één indetermineerbaar
fragment betrof een aanlegvondst (V001).
45
Om die reden worden slechts de fragmenten beschreven die wel goed determineerbaar en/of om andere redenen
interessant lijken.
46
Het potfragment V018 dateert uit de periode 1550–1700, het Westerwaldfragment V019 waarvan de vorm niet nader
kon worden gedetermineerd, heeft een begindatering in de 17e eeuw. Beide fragmenten kunnen derhalve ouder zijn dan
de overige steengoedfragmenten uit de afvalkelder, maar zouden ook, bij een datering rond 1700 voor V018, de oudste
vondsten kunnen zijn van het 18e–eeuwse ensemble dat in S6 is aangetroffen.
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Faience (17e–18e eeuw)
Er zijn in totaal 21 fragmenten (10 individuen) faience aangetroffen met een totaalgewicht van
461 gram. Drie randfragmenten zijn afkomstig van één vormkom met polychrome versiering uit
de periode 1650–1750 (V017). De overige fragmenten waren te klein om op vorm en/of type te
worden gedetermineerd (V006 en V018). Vier scherven waaronder de reeds genoemde vormkom
dateren uit de periode 1650–1750, de overige zijn allemaal 18e–eeuws. Met uitzondering van
één indetermineerbare vlakvondst (V006, sectie 2) zijn alle overige fragmenten afkomstig uit de
beerkelder (spoor 6). Opvallend is dat evenals bij de majolica, de (potentieel) jongste stukken
allemaal uit de afvalkelder afkomstig zijn.
Industrieel aardewerk (18e–19e eeuw)
Er werden vier fragmenten (2 individuen) industrieel aardewerk aangetroffen met een
totaalgewicht van 203 gram. Alle fragmenten zijn met tin geglazuurd. Eén individu betreft een
vormkom afkomstig uit Maastricht die wordt gedateerd in de periode 1750–1850 (aanlegvondst
V004). Het tweede individu, een kom, werd in het spoor gevuld met kolengruis en metaalslakken
(spoor 1) gevonden in het oostelijke deel van de werkput en dateert waarschijnlijk uit de 19e
eeuw (V002).
Roodbakkend aardewerk (16e–19e eeuw)
Deze aardewerksoort is de grootst vertegenwoordigde groep gebruiksaardewerk op de
onderzoekslocatie. Bij alle fragmenten, op één ongeglazuurd fragment na, is loodglazuur gebruikt.
Onder de in totaal 288 fragmenten (95 individuen) met een totaalgewicht van bijna 10,5 kg
waren 31 gebruiksvormen te herkennen (zie tabel 1).47 De grootste groep wordt gevormd door
63 fragmenten afkomstig van minimaal elf verschillende papkommen (r–pap), gevolgd door
schaal– (r–sch, 33 fragmenten van minimaal vier individuen), lekschaal– (r–lek, 19 fragmenten
van minimaal vier individuen) en komfragmenten (r–kom, 10 fragmenten van minimaal zes
individuen). Andere vormen zoals grapes (r–gra, vijf fragmenten van minimaal twee individuen),
zeven (r–zee, drie fragmenten van minimaal twee individuen), kachelpannen (r–kac, twee
fragmenten van evenzoveel individuen) en vuurtesten (r–tes, eveneens twee fragmenten van
twee individuen) zij beduidend minder vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er één bord– (r–bor) en
één dekselfragment (r–dek) aangetroffen.
In totaal zijn 32 fragmenten (minimaal 14 individuen) verzameld tijdens de aanleg van het vlak
(V001, V004, V008 en V013) en 9 fragmenten (minimaal 8 individuen) als vlakvondst (V005 en
V006). Uit spoor 1, het spoor met de vulling van kolengruis en metaalslak, zijn twee fragmenten
roodbakkend aardewerk afkomstig (V002). Deze dateren resp. uit de periode 1700–1750 en
1750–1850, dit laatste fragment is gemaakt in Bergen op Zoom. De overige fragmenten zijn
afkomstig uit de afval–/beerkelder, spoor 6 (V009, V012, V017, V018, V019 en V050).
Interpretatie
Verreweg het meeste aardewerk werd aangetroffen in of net boven de beerkelder (spoor 6). Een
klein gedeelte van het aardewerk is verspreid over de proefsleuf gevonden in de afzonderlijke
segmenten, enkele fragmenten roodbakkend aardewerk, steengoed en faience werden als
vlakvondsten aangetroffen rondom spoor 4.

47

149 fragmenten konden vanwege de fragmentatiegraad niet nader gedetermineerd worden.
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Indusrieel
aardewerk

Faience

Witbakkend
aardewerk

Majolica

Vorm

Steengoed

Soort aardewerk

bord
deksel
grape (kookpot)
kachelpan
kan
kom
lekschaal
papkom
pot
schaal
test
vormkom
zeef?
indet.

5

11

3

2

18

Totaal

15

8

14

21

MAI

15

8

3

10

Roodbakkend
aardewerk

Tabel 1: vormtypologie met aantallen.

1
1
5
2

3
149

6
1
5
2
3
24
19
63
1
33
2
5
3
183

4

288

350

2

95

3
12

2

10
19
63

1
33
2
3

Totaal

2

Minimum
Aantal
Individuen
(MAI)

6
1
2
2
3
6
4
11
1
4
2
2
2
62
133

De determineerbare vormen (zie tabel 1) vertegenwoordigen het normale spectrum van een
huishouden. De meeste individuen hebben te maken met voedselbereiding en –consumptie,
waarbij de papkom de meest voorkomende vorm is. Borden, vormkommen en kommen zijn de
enige vormen die in verschillende aardewerksoorten zijn aangetroffen (borden: majolica en
roodbakkend aardewerk, vormkommen: faience en industrieel aardewerk, kommen: witbakkend,
roodbakkend en industrieel aardewerk). Alle overige vormen zijn in slechts één aardewerksoort
binnen dit ensemble vertegenwoordigd waarbij de kannen en de pot alleen in steengoed zijn
aangetroffen en de overige vormen alleen in roodbakkend aardewerk.
Het aardewerkspectrum uit de beerkelder (spoor 6) betreft een chronologisch homogeen complex
en vertegenwoordigt een gebruiksfase uit de 17e en/of 18e eeuw. Een geringe hoeveelheid
scherven uit de late 16e / vroege 17e eeuw kan een indicatie geven van het begin van de
bewoning op deze plaats.48 Door de buitenproportioneel grote hoeveelheid roodbakkende
gebruikswaar (82% van het totaal aantal scherven, 71% MAI) maakt het aardewerkcomplex een
monotone en tot op zekere hoogte armoedige indruk. Hoewel aardewerkcomplexen met een
overheersend roodbakkende component elders in verband worden gebracht met (para–)militaire
organisaties is noch uit dit Gorcumse aardewerkspectrum zelf, noch uit de context ervan een
duidelijk militair aspect gebleken.49 Het aardewerk van het proefsleuvenonderzoek aan de
Keizerstraat lijkt eerder het normale huishoudelijke gebruiksgoed te weerspiegelen. Of de
ogenschijnlijke diversificatie in de loop van de 18e eeuw te maken heeft met toegenomen
welvaart van de bewoners ter plaatse, kan op basis van het aardewerk alleen niet worden
vastgesteld.

48
Het betreft in totaal 34 fragmenten (minimaal acht individuen) aardewerk uit de beerkelder. In beginsel zouden deze
scherven ook achtergebleven kunnen zijn bij het leeghalen van de kelder voorafgaand aan de 17e en/of 18e–eeuwse
gebruiksfase. Aangezien de locatie zich in de directe nabijheid van de stadsmuur bevindt die pas in 1580 is afgebroken
(cf. Van Rooijen 2009: 5), is het echter niet waarschijnlijk dat op deze plaats reeds in de 16e eeuw (langdurig) is
gewoond.
49
Het verband met een (para–)militaire organisatie wordt elders afgeleid uit de dominantie binnen het aardewerkcomplex
van roodbakkende waar, de aanwezigheid van merktekens op het roodbakkend aardewerk en het karakter van de
vindplaats zelf, bijv. een (vlucht–)schans, cf. Lascaris en Renes 2007, alsmede Wassink en Nouwen 2008. Ook bij de
Loherschans in Belfeld wordt om de genoemde redenen een militaire of paramilitaire bezetting vermoed (Lascaris et al. in
prep.).
Rapport A10–038–R / Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem)
19

Glas
In de beerkelder (spoor 6) werden 27 fragmenten glas aangetroffen met een totaalgewicht van
71 gram. Al het glas is vervaardigd met potas en vertoont een overwegend groen(achtig)e
doorschijnende kleur,50 slechts enkele fragmenten lijken van bovenaf gezien (vrijwel) kleurloos.51
Twee fragmenten zijn afkomstig van vaatwerk: een fragment met een (geschatte) diameter van
ca. 8 cm en een gewicht van 5 gram (V019) is afkomstig van een drinkglas met opgestoken
bodem en geknepen voetring en zou met enige voorzichtigheid toegewezen kunnen worden aan
een koolstronk of roemer (gl–koo of gl–roe).52 In het eerste geval betreft het waarschijnlijk
vaatwerk uit de tweede helft van de 14e – 15e eeuw, in het laatste geval uit de 16e – vroege 18e
eeuw. Het tweede, waarschijnlijk vormgeblazen fragment (V021) kan op basis van hetgeen er
resteert, een licht gekromde bodem/basis(?) die gebogen overgaat in een aansluitend deel
(wand?, rand?) niet meer aan een bepaalde vorm of type worden toegewezen.53 Door de slechte
conservering is tevens onduidelijk of dit fragment beschilderd is geweest.54

Afbeelding 12: Beschilderd glas (V021). Schaal 1:1.

De overige 25 fragmenten (V009, V018, V021 en V050) bestaan uit getrokken vensterglas. Eén
fragment (V021) betreft een hoekfragment van een ruit waarvan de rand zoals uit de verkleuring
kan worden afgeleid, ca. 2–5 mm in een kozijn of andersoortig raamwerk was geplaatst. Enkele
andere fragmenten vertonen naast snij– en breeksporen langs sommige randen ook zeer fijne
afgeronde retouches die erop wijzen dat het fragment in kwestie met een tang of tangachtig
instrument passend is gemaakt voor plaatsing in een groter geheel zoals een glas–in–loodraam of
soortgelijk inlegwerk.55 Eén fragment (V021, zie afbeelding 12) is, waarschijnlijk met emailverf,
beschilderd met een patroon van (voor zover bewaard gebleven) roodbruine bloemen op een
geelwitachtige achtergrond (grondverf).56 Er lijken meer fragmenten beschilderd te zijn geweest
maar door de slechte conservering is hierover geen duidelijkheid meer te verkrijgen.57 Een
50

Potas (pot–as) is een mengsel van zouten dat hoofdzakelijk uit kaliumcarbonaat (K2CO3) bestaat en in het verleden
vooral werd gewonnen door as van hout of andere planten in water op te lossen en het mengsel vervolgens in te dampen.
De naam wordt ook wel gebruikt voor andere kaliumzouten en kaliumhoudende mineralen. Potas werd in het verleden
onder andere gebruikt bij de vervaardiging van glas en zeep en als meststof. Vanwege de grote hoeveelheid hout die
nodig is om potas te winnen werd deze in de loop van de 19e eeuw steeds meer vervangen door soda.
51
Deze fragmenten vertonen evenals de overige op de breuk een doorschijnend (licht)groene kleur.
52
Koolstronk: cf. Bartels et al. 1999: 1016–1017 nrs. 272–274; roemer: cf. ibid. 1020 nr. 285.
53
De onduidelijkheid wordt mede veroorzaakt doordat de stand van het vaatwerk niet kan worden gereconstrueerd
waardoor onduidelijk blijft of het bijv. een schaal met min of meer platte bodem betreft, dan wel een drinkglas of ander
vaatwerk met (hoog?) opgestoken bodem.
54
Ook onder de microscoop is niet eenduidig vast te stellen in hoeverre de dunne zwarte lijnen daadwerkelijk met
beschildering te maken hebben, dan wel een toevallig product zijn van de conserveringsomstandigheden in de bodem,
waardoor zich organische resten uit de directe nabijheid van dit glas aan het oppervlak hebben gehecht.
55
Met uitzondering van één fragment van een dichtgevouwen loden strip (V018) die misschien met een glas–in–loodraam
geassocieerd zou kunnen worden, zijn metalen strips van een glas–in–loodraam tijdens dit proefsleuvenonderzoek niet
aangetroffen. Mede door secundaire breuken (post–depositioneel) is de oorspronkelijke vorm van de glasfragmenten niet
met zekerheid te achterhalen waardoor de interpretatie van de functie onduidelijk blijft.
56
De kleur kan door veroudering en/of conserveringsomstandigheden enigszins afwijken van de oorspronkelijke kleur.
Materiaalonderzoek naar de chemische samenstelling heeft niet plaatsgevonden.
57
Op mogelijke beschildering kan duiden dat onder de microscoop op het glas en gedeeltelijk ook in de afbladderende
(verf?–)laag op het glasoppervlak groene, paarsachtige en geelwitachtige kleurschakeringen zijn waargenomen die
gedeeltelijk over elkaar heen lijken te zijn aangebracht. Het zou echter ook vervuiling of oppervlaktecorrosie kunnen
betreffen die van het glas afbladdert.
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eenduidige datering van het vensterglas is niet te geven.58
Kleipijpen (17e–18e eeuw)
In totaal werden meer dan 150 fragmenten aangetroffen die afkomstig zijn van kleipijpen. Het
totaalgewicht bedraagt ca. 2 kg (zie tabel 2). Op sommige fragmenten van pijpenkoppen of
steeltjes zijn de hielmerken en/of de versiering nog goed te zien, bij de overige zijn deze
kenmerken niet (meer) aanwezig. De kenmerken waarmee pijpaardewerk te dateren is, zijn
hielmerken, versiering, de vorm, inhoud en de hoek van de pijpenkop (ketel). Ook worden de
pijpenstelen met de tijd dunner. Aan het hielmerk en de versiering is ook het herkomstgebied te
achterhalen. Met name zijn de hielmerken hier zeer geschikt voor omdat dit een merkteken van
de producent is. Tijdens het veldwerk zijn 49 stelen aangetroffen waarvan er veel zijn versierd
met Franse lelies. De algemene datering van het aangetroffen materiaal is 17e eeuw.59
Het grootste gedeelte van de pijpenkopjes en –steeltjes werd in de beerkelder (spoor 6)
gevonden. Zo werden er 12 kopjes met het hielmerk MC aangetroffen (V009). Deze initialen
staan voor Marcus Claasz. Lanetre. De datering, op basis van de initialen, is 1633–1663. In
hetzelfde spoor werden ook drie pijpenkoppen met de initialen RS (Richard Sweetin)
aangetroffen. De datering van deze pijpekoppen is ca. 1645.60
Tabel 2: kleipijpen.
vnr

spoor

materiaal

soort

bijzonderheden

aantal

gewicht
(g)

productieplaats

begin
datering

eind
datering

4

sectie 2

AW

pijpaarde

—

2

14

—

—

—

6

sectie 2

AW

pijpaarde

—

1

9

—

1630

1670

7

sectie 3

AW

pijpaarde

—

1

6

—

1650

1700

8

sectie 3

AW

pijpaarde

dikke stelen

5

31

—

1650

1700

9

beerkelder

AW

pijpaarde

hielmerk MC

24

151

Gorinchem

1630

1670

18

6

AW

pijpaarde

—

5

7

—

1700

1800

19

6

AW

pijpaarde

—

35

152

—

1630

1670

20

6

AW

pijpaarde

1x barok pijpje

>50

1086

Gorinchem

1630

1670

50

6

AW

pijpaarde

—

>30

625

—

1630

1670

Metaal
Bij de aanleg van de vlakken werden 71 fragmenten metaal aangetroffen met een totaalgewicht
van ruim 3,3 kg. Het spectrum bestaat uit gereedschappen en overige (huishoudelijke gebruiks–)
voorwerpen (messen, schaartje, etc.), alsmede beslagstukken en ander constructiemateriaal.61
Uit spoor S6 zijn in totaal drie messen afkomstig waarvan twee met een opgeschoven en één
met een gemonteerd heft. Alle drie de messen zijn uit één stuk gesmeed en hebben een smal
langwerpig en voor zover bewaard, recht lemmet waarvan de onderkant gebogen in de aanzet
van de angel overgaat.62 Bij de messen V010 en V017 is de overgang van het lemmet naar de
angel massief en geprofileerd. De versmalde angel van deze beide messen is dun vierkant
uitgesmeed waarbij deze naar het uiteinde toe taps toeloopt. Op de angel is volgens de hidden
tang–methode bij mes V010 een onbewerkt bot geschoven dat dienst doet als heft, het heft van
58

Met potas vervaardigd glas komt in midden–Europa voor vanaf ca. 1000 n. Chr., de productie ervan loopt, mede als
gevolg van ontbossing, vanaf de 19e eeuw terug.
59
Van den Berge et al. 2003; Van der Meulen 2003; Pijpelogische Kring Nederland (www.tabakspijp.nl).
60
Mevr. L. Schouten–Stalenburg (Archeologische Vereniging Golda) heeft de kleipijpen gedetermineerd waarvoor
hartelijke dank.
61
Zeven ijzeren (3 ex. V017; 2 ex. V018; 2 ex. V050), één vondst van een koperlegering (V018) en zeven loden
vondsten (V018: glas-in-loodraam?, V049) waren te slecht bewaard en/of vertoonden onvoldoende kenmerken voor een
(eenduidige) determinatie en zullen derhalve niet verder worden besproken.
62
Het voorste deel van het lemmet is bij alle drie de messen afgebroken zodat de totale vorm niet kan worden bepaald.
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mes V017 is niet bewaard (zie afbeelding 13). Mes V021 daarentegen heeft een plaatangel
waarop aan weerszijden benen beslagplaten zijn gemonteerd die met drie ijzeren klinknagels zijn
vastgezet (full tang–methode, zie afbeelding 11).63 De overgang tussen lemmet en angel is bij dit
mes nauwelijks geprononceerd, een heftbeschermer ontbreekt. Voor zover zichtbaar is het benen
heft onversierd.64 Door de sterke corrosie en onvolledige overlevering van de lemmeten is niet
meer te achterhalen of de messen gemerkt zijn geweest.65 De licht concave kromming van de
snede van mes V017 kan er mogelijk op duiden dat het mes geruime tijd is gebruikt, bij de
overige twee messen zijn door de slechte staat van het afgebroken lemmet geen (mogelijke)
slijtagesporen meer zichtbaar.

Afbeelding 13: voor- en achterzijde van messen
V010 (met benen heft) en V017 (zonder heft).
Schaal 1:2.

Messen met een versmalde angel zijn de dominante vorm tot en met de 14e eeuw en kennen een
heropleving in de 17e eeuw, messen met een plaatangel treden vanaf de 14e eeuw op maar zijn
vooral in gebruik gedurende de 15e en 16e eeuw.66 Gelet op de resterende vormkenmerken lijkt
een datering in de late 16e en/of de 17e eeuw van de messen V010 en V017 aannemelijk.67 Het
mes met geklonken heft kan op basis van hetgeen er bewaard is gebleven, niet zelfstandig
worden gedateerd; een datering in de 15e of 16e eeuw is op basis van de constructiewijze
aannemelijk, een latere datering in de 17e eeuw kan evenwel niet worden uitgesloten. De breedte
van de lemmeten duidt voor de drie hier besproken messen eerder op een gebruik als tafelmes
dan als werkmes.
Uit de beerkelder is tevens een gesmede ijzeren sleutel met holle ronde steel en aangesmede,
asymmetrisch ovale greep afkomstig (V017). De vrij sierlijke baard is grotendeels afgebroken. De
tweedelige constructiewijze met apart gemaakte en aangesmede greep is vanaf de 13e eeuw
bekend;68 de naar verhouding kleine en dun uitgesmede baard doet echter een datering vanaf ca.

63
Bij de full tang–methode loopt het ijzer/staal van het lemmet door tot aan het uiteinde van het handvat en heeft de
plaatangel ook de vorm van het handvat.
64
Bij autopsie zijn op het heft zeer dunne groeflijnen zichtbaar die echter ook onder de microscoop niet eenduidig als
(restanten van) versiering konden worden gedetermineerd.
65
De autopsie heeft plaatsgevonden nadat de messen waren geconserveerd.
66
Baart et al. 1977: 325–326; Dijs 2000: 85. Messen met een versmalde angel zijn bekend vanaf in ieder geval de
Romeinse tijd.
67
Cf. Baart et al. 1977: 335 nr. 638 (tweede helft 16e – eerste helft 17e eeuw), Dijs 2000: 81 Afb. 1b (17e eeuw).
68
Cf. Baart et al. 1977: 370.
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de 16e eeuw, mogelijk de 17e eeuw, vermoeden.69
Andere gebruiksvoorwerpen die tijdens dit proefsleuvenonderzoek aangetroffen zijn, betreffen
een ring van in doorsnede rond ijzer met mogelijke gebruikssporen aan de binnenkant (V013),70
een boogfragment van een knijpschaartje (V050),71 twee ijzeren haken (V018, V050) en een
fragment van (vermoedelijk) een hengsel (V017). Door hun zuiver functionele vorm zonder
specifieke kenmerken kunnen deze voorwerpen niet uit zichzelf worden gedateerd. Ook is de
specifieke functie van de vondst in kwestie en/of het voorwerp waarvan deze oorspronkelijk
(mogelijk) onderdeel heeft uitgemaakt, niet meer te achterhalen.
Tot de gereedschappen behoren het blad van een ijzeren schep (V019) en een mestvork (riek,
V017) met drie tanden.72 Door hun zuiver functionele vorm kunnen deze gereedschappen niet
zelfstandig worden gedateerd. Interessant zijn twee spadeschoenen, ijzeren beslagstukken die ter
versteviging op het houten blad van de spade werden gemonteerd tegen (o.a.) al te snelle slijtage
(zie afbeelding 14). Beide zijn rechte exemplaren voor spades met een bladbreedte van ca. 20–
22 cm.73 Door de corrosie is niet meer zichtbaar of de spadeschoenen uit één of twee stuk(ken)
ijzer zijn gesmeed. Bij het afgebroken exemplaar is nog een van de ijzeren nagels aanwezig
waarmee de schoen op de spade werd vastgezet; houtresten zijn alleen in de andere
spadeschoen bewaard gebleven.

Afbeelding 14: ijzeren
spadeschoen (V019). Schaal 1:2.

Het gebruik van spadeschoenen is door archeologische vondsten aangetoond vanaf de midden–
en late ijzertijd. Vanaf de Romeinse tijd lijken spades met rechte snede langzamerhand in aantal

69
Sleutels uit de 16e en 17e eeuw hebben vaak een niervormige greep die in de loop van de 17e eeuw weer wordt
verdrongen door een meer ronde greep. De Gorcumse sleutel vertoont echter geen kenmerken die de greep eenduidig als
een afgeleide van de niervorm uitwijzen. Cf. Baart et al. 1977: 371–373.
70
De ring lijkt aan de binnenkant asymmetrisch afgesleten hetgeen erop kan duiden dat deze was opgehangen. Doordat
de autopsie na de conservering is uitgevoerd is hierover echter geen zekerheid meer te verkrijgen.
71
Cf. Hendriksen 2004: 24–27 met afb. 26–28. Door het ontbreken van de bladen van de schaar is het Gorcumse
fragment niet meer te determineren. Een ander mogelijk scharfragment is afkomstig uit spoor 6 (V018).
72
Schep: cf. o.a. Kleij 2007: 88 afb. 85; mestvork: cf. voor het type o.a. Baart et al. 1977: 489 nr. 959, echter met
bredere tanden dan de Gorcumse mestvork.
73
Door de corrosie en/of onvolledige overlevering zijn de oorspronkelijke afmetingen niet meer met zekerheid te bepalen.
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toe te nemen totdat deze vorm ongeveer even frequent is als de spade met een U–vormig blad.74
De vorm lijkt vooral geschikt voor tuin– en akkerbouw en is gedurende de eeuwen nauwelijks
geëvolueerd waardoor een onafhankelijke datering niet mogelijk is.75 Het feit dat de ijzeren kern
nog deels bewaard is gebleven en het ijzer dus nog niet volledig omgezet is in corrosie, kan als
een zwakke aanwijzing worden beschouwd dat de spadeschoenen uit dezelfde periode stammen
als de overige metaalvondsten.
Van hang– en sluitwerk zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek delen van vier scharnierbeslagen
aangetroffen (V013 en V050, elk twee verschillende exemplaren; V017) die, gelet op de
afmetingen ervan, naar alle waarschijnlijkheid op deuren en/of grote kasten gemonteerd zullen
zijn geweest. Gelet op de diverse vormen is er sprake van in ieder geval drie verschillende
objecten waarvan de beslagen afkomstig zullen zijn.76 Dat op de onderzoekslocatie delen van
verscheidene houten voorwerpen zijn afgedankt blijkt ook uit de variatie in afmetingen van de
gesmede spijkers c.q. nagels die er zijn aangetroffen (zie bijlage 6). De meeste spijkers en nagels
hebben een platte, voor zover thans nog herkenbaar waarschijnlijk ronde kop,77 vier spijkers een
waarschijnlijk min of meer ronde, licht planconvexe kop. Een afwijkend type is de ca. 25 cm
lange L–vormige nagel V017.
De tijdens het proefsleuvenonderzoek aan de Keizerstraat 44 aangetroffen metaalvondsten zijn
gewone gebruiksvoorwerpen die in vrijwel elk huishouden aanwezig kunnen zijn. Door het
ontbreken van uitgesproken luxe– of armoedige kenmerken kunnen aan de hand van deze
vondsten geen uitspraken worden gedaan over de eventuele sociale status van de bewoners ter
plaatse.
Natuursteen
Uit de muurresten van spoor 7 in het westprofiel van spoor 6 (de beerkelder) is op een diepte van
ca. 3,2 m NAP één rechthoekig stuk natuursteen verzameld. Het betreft een blok grijszwarte
kalksteen met een horizontale kwartsader, vermoedelijk zgn. Doornikse steen,78 met afmetingen
van ca. 28x20x12 cm en een gewicht van meer dan 12 kg. Aan één kopse kant bevindt zich een
rechthoekige uitsparing van 9x11x12 cm (zie afbeelding 15) met aanhechtende mortelresten.

Afbeelding 15: Overzichtsfoto in de beerkelder (spoor 6)
in westelijke richting met de vindplaats van het
rechthoekige fragment natuursteen.

74

RGA2 s.v. Spaten (T. Capelle). Middeleeuwse exemplaren met U–vormige bladen zijn bekend van bodemvondsten (bijv.
Gent: Raveschot 1986; Potsdam: Geisler en Grebe 1993, zie nu ook Ausner 2007) en uit middeleeuwse handschriften,
zie bijv. de Cod. Pal. germ. 76: 16v en 26r (15e eeuw), alsmede de reproducties bij Ey 1995 (14e eeuw), Ausner 2007
(13e en begin 14e eeuw). De vorm en afmetingen van spadeschoenen lijken deels regionaal bepaald, cf. Ausner 2007.
75
Met betrekking tot het gebruik zie o.a. RGA2 s.v. Spaten (T. Capelle).
76
Van het beslagfragment V013 is onvoldoende bewaard gebleven om de vorm eenduidig te kunnen bepalen.
77
Bij een van de spijkers V050 lijkt de platte kop licht piramidaal hetgeen echter mogelijk te herleiden is tot de montage
ervan. Er is duidelijk geen sprake van een verdikte piramidevormige kop.
78
Slinger et al. 21982: 47–48; Dubelaar 2002: 5.
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Onduidelijk is of de uitsparing duidt op een oorspronkelijk gebruik als drempel of deurpost en de
mortelresten verband houden met het secundaire gebruik als onderdeel van de keldermuur, dan
wel dat de uitsparing in het blok kalksteen rechtstreeks te maken heeft met het feit dat het blok
in deze muur ingemetseld is geweest. Aan de lange zijde van de steen bevindt zich een schuin
lopende ronde groef met een breedte van ca. 4,5 cm en een diepte van ca. 1,9 cm, in het
bovenste deel is de groef over een lengte van ca. 3 cm verbreed naar ca. 6 cm, de diepte is hier
eveneens ca. 3 cm (zie afbeelding 16). De aanhechtende ijzercorrosie aan de rechter kant van de
uitgehouwen groef lijkt erop te duiden dat deze bestemd is geweest voor de opname van een
ijzeren as met verbreed uiteinde. Vermoedelijk betreft het kalksteenblok de helft van een
bouwelement waaraan een tweede soortgelijk stuk met mortel vastgezet was.

Doornikse Steen werd na de Romeinse tijd vooral in de late middeleeuwen, vanaf de 12e eeuw,
toegepast als bouwmateriaal. Het is kenmerkend voor de Scheldegotiek, welke zijn hoogtepunt
beleefde in de 13e en het begin van de 14e eeuw. Na de 14e eeuw is Doornikse steen nog maar
weinig als bouwsteen toegepast. Op basis van de vindplaats als deel van het muurtje spoor 7 en
de afmetingen van de daar aangetroffen baksteenformaten wordt het gebruik van dit blok
natuursteen in de 17e/18e eeuw geplaatst. Ook het ontbreken van de wederhelft maakt het
aannemelijk dat het kalksteen hier secundair is gebruikt.

Afbeelding 16: blok
grijszwarte kalksteen uit
spoor 7. Boven- en
zijaanzicht. Schaal 1:4.
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In de beerkelder (spoor 6) werd tevens een wetsteen aangetroffen die op basis van de vorm
alleen niet kan worden gedateerd (V009). Van de stort werd een kanonskogel (V016) geborgen
met een diameter van ca. 15 cm en een gewicht van 4,1 kg (zie afbeelding 17). De kogel is
vervaardigd van een (donker)bruingrijs sedimentair– of afzettingsgesteente met duidelijk zichtbare
kwartskristallen, mogelijk zandsteen, en vertoont enkele oudtijdse blutsen, maar het is niet
duidelijk of deze wel of niet is afgevuurd. Het is niet uit te sluiten dat zandsteen als projectiel
voor vuurwapens gebruikt is. Massief ronde kogels zijn uit zichzelf slecht te dateren omdat de
vorm van deze kogels vanaf de late middeleeuwen tot ver in de 19e eeuw geheel identiek was.79
Wel nam het gebruik van stenen kogels in de loop van de 17e eeuw langzamerhand af.80

Afbeelding 17: kanonskogel (V016). Schaal 1:2.

79

In het Museum Elisabeth Weeshuis ligt een vergelijkbare kanonskogel. Deze kogel is gedateerd tussen 1400 en 1500,
zie www.collectiegelderland.nl.
80
Schriftelijke mededeling dhr. drs. M. Willemsen (Legermuseum Delft), waarvoor hartelijke dank.
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Dierlijk Bot
Tijdens het archeologische onderzoek werd uitsluitend dierlijk bot aangetroffen (zie tabel 3).
De post–middeleeuwse beerkelder (spoor 6) bevatte 48 handverzamelde botfragmenten, waarvan
er 43 tot op soort gedetermineerd konden worden, met een totaalgewicht van 1,3 kg. Materiaal
met verschillende vondstnummers hoorde overduidelijk bij elkaar en duidt dus op een homogene
vulling van tenminste een deel van de beerkelder. Daarnaast is er een 5 l–monster (M011) voor
de helft gezeefd over een zeef met maaswijdte 2 mm.81
De tot op soort te bepalen resten in het handverzamelde materiaal stammen van rund (n=26),
schaap/geit (n=4), varken (n=2), konijn (n=2), eend (n=3), kabeljauw (n=2), schelvis (n=1)
en snoek (n=2).
Tabel 3 Overzichtstabel van alle aangetroffen diersoorten.
Diersoort

Handverzameld

Zeefmonster

Zoogdieren
Rund (Bos taurus)

26

Schaap/Geit (Ovis/Capra)

5

Varken (Sus domesticus)

2

Konijn (Oryctolagus cuniculus)

2

cf. Edelhert (Cervus elaphus)

1

cf. Olifant (Elephantidae)

1

Woelmuis (Arvicolinae)

2

Zoogdier groot

3

Zoogdier middel

1

Zoogdier klein

1

Vogels
Eend (Anas platyrhinchos)

3

Vissen
Kabeljauw (Gadus morhua)

2

Schelvis (Melonogrammus aeglefinus)

1

Snoek (Esox lucius)

2

1

Kabeljauwachtige (Gadidae)

2

Haring (Clupea harengus)

3

Brasem (Abramis brama)

3

Karperachtige (Cyprinidae)

13 (+schubben)

Grootoogrog (Leocoraja naevus)

1

Mollusken
Mossel (Mytilus edulis)
Totaal

fragmenten
49

>26

Een deel van een runderschedel met slachtsporen behoorde toe aan een dier van 19–24
maanden.82 Ook de overige runderbotten stammen met name van subadulte dieren. Het materiaal
bevat een mix van verschillende delen van het skelet: cranium, ruggengraat, ribben, femur en de
voet. Een enkel femurdiaphysefragment vertoonde brandsporen. Negen runderbotten vertonen
hak– en snijsporen, waarvan er een waarschijnlijk samenhangt met mergextractie en het resultaat
is van villen.

81
Aangezien door de bevoegde overheid werd aangegeven dat het monster verder niet uitgewerkt hoefde te worden, is
het zeven van de tweede helft achterwege gelaten.
82
Habermehl 1975.
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De schaap/geit– en varkensbotten bestaan alleen uit ribfragmenten van subadulte dieren. Van het
konijn zijn een cranium– en een humerusfragment aangetroffen. De eendenresten bestaan uit een
sternumfragment, rechter humerus (met kapspoor) en rechter carpometacarpus.
De visresten bestaan uit de rechter dentale en een wervellichaam van een kabeljauw (in
“mootjes” gehakt), een cleithrumfragment van een middelgrote schelvis en een linker en een
rechter (geen paar) dentale van snoek. Van de laatste twee kon de symphyse gemeten worden
om zo de lengte van de gevangen snoek te bepalen: ca. 53 en 78 cm.83
De beerkelder bevatte ook een incomplete luizenkam: een rechthoekige dubbele kam gemaakt uit
een plaatje ivoor (dikte 2,4 mm) met heel fijne tanden. De kam heeft duidelijk een fijne en een
grove kant (zie afbeelding 18). De fijne tanden hebben een dikte van 0,4 mm, de grove tanden
van 1,2 mm. Om ervoor te zorgen dat de tanden tot een gelijkmatige lengte werden ingezaagd,
werd er een horizontaal lijntje op de kam gekrast. De zaagjes die gebruikt zijn voor het maken
van de kammen moeten een dikte van minder dan 0,3 mm hebben gehad. De glans op de kam
laat zien dat ze frequent gebruikt is.

Afbeelding 18: ivoren luizenkam uit spoor 6, voor- (links) en achterzijde (rechts). Schaal 1:2.

Vergelijkbare kammen zijn ook gevonden bij opgravingen in Amsterdam (St. Luciënklooster) en
dateren van 1580 tot 1634.84 Ook zijn dergelijke kammen in Bourtange gevonden, alwaar ze
dateren van de late 16e tot en met de vroege 19e eeuw.85 Vijf kammen werden aangetroffen in
de beerputten van de opgraving Bierkaaistraat, Hulst.86 Het is waarschijnlijk dat deze kammen
werden gemaakt van olifantsivoor en niet van nijlpaard–, walrus–, potvis– of narwalivoor.
Volgens Rijkelijkhuizen kwam de bewerking van deze soorten ivoor bijna niet voor in Nederland.87
Bovendien lenen deze soorten zich niet of minder voor de bewerking tot luizenkam.
Het zeefmonster bevatte fragmentjes van mosselschelpen, een articulatievlakje van een cervicale
wervel van een klein zoogdier en visresten, waaronder schubben. Onder de te determineren
resten vallen een rechter articulare van een kleine schelvis met een art.gr.b. van 5,0 mm. Twee
andere fragmentjes van een wervel en van een cleithrum zijn van een gadide (kabeljauwachtige)
en zouden dus goed van schelvis afkomstig kunnen zijn. Het monster bevat voorts drie caudale
wervels van een haring.
Het monster bevatte ook vele resten van een kleine karperachtige: schubben, caudale wervels,
twee rechter praeoperculare, een linker operculare en drie ossa pharyngeum inferius (keeltanden).
Deze laatsten zijn op soort te determineren, in dit geval brasem. Het is dus goed mogelijk dat alle
karperfragmenten in dit monster van tenminste twee brasems afkomstig zijn.
83

Brinkhuizen 1989: 94.
Baart et al. 1977: 131–132.
85
Van Gangelen 1993: 566.
86
Grimm 2009: 21.
87
Rijkelijkhuizen 2008: 67–70.
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Opvallend is dat er wel delen van de kop (vomer, linker dentale, beide articulare, linker
hyomandibulare) van een paling zijn gevonden, maar geen wervels terwijl deze normaal veel
gevonden worden en heel herkenbaar zijn. De grootte en uniforme verkleuring wijzen erop dat het
bij deze resten om de kop van een beest gaat.
Onder de te determineren visresten bevindt zich ook een huidtand van een rog. Het gaat daarbij
om een “alar doorn” op de vleugel van een grootoogrog (Leocoraja naevus).
Het botmateriaal afkomstig uit boring 3, spoor 4 bevatte naast mosselfragmenten ook twee
muizentandjes en twee werveltjes en schubben van karperachtigen.
Het vondstcomplex bevatte ook twee messen met handvatten van dierlijk materiaal. Het ene mes
(V010) heeft een handvat gemaakt van een rechter proximale metacarpus van schaap/geit. Het
heft is in een gat in het proximale articulatievlak geplaatst. De schacht van de metacarpus glanst
door het vele gebruik. Het bot is maar ongeveer voor een derde bewaard gebleven, de rest is
afgebroken. De metapodia van schaap/geit zijn uitermate geschikt als mesheft door hun lange
rechte vorm waarbij de distale epiphyse een soort natuurlijke knop vormt tegen het wegglijden
van de hand. Het tweede mes (V021) heeft een handvat dat is gemaakt van gewei. De twee
identieke halfronde helften zijn met behulp van drie ijzeren spijkertjes aan weerszijden van het
mesheft aangebracht. Ook hier is een typische gebruiksglans waar te nemen.
Concluderend kan worden gesteld dat de post–middeleeuwse beerkelder aan de Keizerstraat 44
te Gorinchem is gebruikt voor het weggooien van etensresten en slachtafval van zoogdieren,
vogels en vissen. Hoewel het maar om weinig materiaal gaat, is de soortenrijkdom relatief hoog.
Dit is een bekend verschijnsel bij (post)middeleeuws materiaal uit stedelijke context. Het laat zien
dat het aanbod op de plaatselijke markt divers was. Er zijn resten met een hoge vleesopbrengst
gevonden, maar er zijn ook aanwijzingen voor mergextractie en het gebruik van vlees van de kop
en de onderpoten.
Verdere uitwerking van het materiaal is niet nodig.
3.3.4 Interpretatie
De hoge archeologische verwachting voor laatmiddeleeuwse sporen is niet bevestigd. De hoge
verwachting op postmiddeleeuwse sporen is op de onderzoekslocatie gedeeltelijk bevestigd. Er
zijn funderingsresten van één structuur met waarschijnlijk twee bouwfasen aangetroffen.
De sporen 4 en 6 behoren tot bouwfase 1 van de structuur. Spoor 4 betreft een L–vormige
muur. Deze muur ligt voor 1,2 m noord–zuid georiënteerd, parallel aan de Keizerstraat. Haaks
hierop bevindt zich de andere aangetroffen sectie van de muur. Gelet op de aanwezige
vertanding kan dit spoor worden aangemerkt als fundering. Het baksteenformaat van de oudste
in spoor 4 gebruikte bakstenen op de huidige onderzoekslocatie komt overeen met dat welk werd
aangetroffen in de stadsmuur bij het onderzoek aan de Keizerstraat 2A.88 Bekend is dat de
stadsmuur bij de uitbreiding naar het oosten aan het eind van de 16e eeuw geheel of gedeeltelijk
afgebroken is.89 Stenen uit deze oude stadsmuur werden na het in onbruik raken van deze muur
schoongemaakt en verhandeld.90 Het is derhalve mogelijk dat de bakstenen van de stadsmuur
gedeeltelijk verwerkt zijn in de funderingen die op de huidige onderzoekslocatie aangetroffen zijn.
In het verlengde van de haaks op de Keizerstraat lopende muur (oost–west) van spoor 4 ligt één
van de drie muren die een (deel) van een (waarschijnlijk) vierkante ruimte vormen (spoor 6, de
88
De baksteenformaten die zijn aangetroffen zijn 24x12x6 cm met daarbovenop gele baksteen 18x9x4/4,5 cm. In de
Keizerstraat 6 wordt voor het baksteenformaat 24x12x6 cm een voorzichtige datering aan het eind van de 14e eeuw
geopperd. Bij de Keizerstraat 2A wordt bij een vergelijkbaar baksteenformaat (25,5x11,5/12x6 cm) een datering gegeven
van de tweede helft van de 16e eeuw. Deze datering was gebaseerd op de resultaten van een opgraving aan de Krijtstraat
te Gorinchem. De baksteenformaten 18x9x4/4,5 cm zijn respectievelijk te dateren in de 16e–18e en 17e–20e eeuw. De
schietgaten in de stadsmuur op de Keizerstraat 2A zijn, waarschijnlijk toen de muur zijn defensieve functie verloor,
dichtgemaakt met bakstenen van het formaat 18,5x9x4 cm.
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meest noordelijke muur ervan is tijdens dit onderzoek niet aangetroffen). Het is niet met
zekerheid vast te stellen of het muurwerk van de sporen 4 en 6 ooit één muur/fundering is
geweest. De bakstenen die in de muren van spoor 6 werden waargenomen hadden het formaat
18x9x4 cm. De datering van de sporen 4 en 6 ligt op basis van de gebruikte bakstenen globaal in
de 17e-20e eeuw. Op de bodem werd een vloertje aangetroffen van rode, ongeglazuurde
plavuizen. De afmetingen van de plavuizen zijn 20x20x3 cm en 15x15x3 cm met een datering
vanaf ca.1650. De binnenzijde van de muur was bestreken. De aanwezigheid van de aanzet van
een gewelf en het feit dat de binnenzijde bepleisterd is wijst op hergebruik van de kelder. In
eerste instantie heeft de kelder wellicht een functie gehad als opslagruimte en is deze mogelijk
ten tijde van de tweede bouwfase als afvalkelder in gebruik genomen. Op basis van het erin
aangetroffen vondstmateriaal dateert de kelder waarschijnlijk uit één bewoningsfase in de 17e–
18e eeuw. Er werden fragmenten van diverse soorten 17e/18e–eeuws aardewerk verzameld, een
wetsteen, fragmenten glazen vaatwerk en versierd groen vensterglas, een grote hoeveelheid
kleipijpen, diverse metaalvondsten, botresten, alsmede houtskool, baksteenpuintjes, een
pijpensteeltje, cementbrokken, vissenbotten, kiezels, metaal en schelp (M011).91 In de beerkelder
(spoor 6) werd een hoog percentage roodbakkend aardewerk aangetroffen. Het betreft
voornamelijk normaal huishoudelijk gebruiksgoed dat lijkt te wijzen op een armoedig huishouden.
Het voorkomen van andere types aardewerk daterend later in de 18e eeuw kan mogelijk duiden
op een toename van de welvaart. Deze toename van welvaart is mogelijk ook af te leiden uit het
aantreffen van tenminste één fragment versierd vensterglas. De in dit spoor aangetroffen
kleipijpen dateren in de 17e eeuw, enkele pijpen zijn door hielmerken te dateren tussen 1633 en
1663 (hielmerk MC) en rond 1645 (hielmerk RS). Deze datering komt goed overeen met de
aangetroffen plavuizen op de bodem van de beerkelder. De aangetroffen metaalvondsten
waaronder drie tafelmessen lijken, voor zover uit zichzelf dateerbaar, eveneens te wijzen op een
datering in zeer waarschijnlijk de (16e-)17e eeuw. De aangetroffen metaalvondsten zijn gewone
gebruiksvoorwerpen die in vrijwel elk huishouden aanwezig kunnen zijn. Door het ontbreken van
uitgesproken luxe– of armoedige kenmerken leveren deze metaalvondsten geen aanwijzingen
voor een specifieke sociale status van de bewoners ter plaatse. Uit het archeozoölogisch
onderzoek is gebleken dat de beerkelder voorts is gebruikt voor het weggooien van etensresten
en slachtafval van zoogdieren, vogels en vissen. Hoewel het maar om weinig materiaal gaat, is
de soortenrijkdom relatief hoog. Dit is een bekend verschijnsel in een stedelijke context. Het laat
zien dat het aanbod op de plaatselijke markt divers was. Er zijn resten met een hoge
vleesopbrengst gevonden, maar er zijn ook aanwijzingen voor mergextractie en het gebruik van
vlees van de kop en de onderpoten.
De sporen 5, 7 en 8 behoren tot bouwfase 2 van de structuur. Spoor 5 is een noord–zuid
georiënteerde muur/fundering die spoor 4 oversnijdt en derhalve jonger is dan spoor 4. Het
aangetroffen baksteenformaat is 24x12x6 cm en betreft waarschijnlijk hergebruikte bakstenen
uit de oude stadsmuur.92 Ook dit spoor kan niet nauwkeuriger worden gedateerd dan de 17e–18e
eeuw omdat er in de muur hergebruikte stenen zijn gebruikt. De sporen 7 en 8 vormen samen
één muur die samen over de gehele putbreedte (parallel aan de Keizerstraat) werd waargenomen.
Spoor 8 is het zuidelijke deel van de muur. Spoor 7 is het noordelijke deel van de muur en is koud
tegen de westelijke muur van spoor 6 aangebouwd. Ook is spoor 7 gedeeltelijk over spoor 6
heen gemetseld. Dit houdt in dat spoor 7 jonger is dan spoor 6. Spoor 7 is opgebouwd uit
brokken van bakstenen van het formaat 24x12x6 cm, ook is er een waarschijnlijk secundair
gebruikt deel van een bouwelement uit Doornikse steen in de muur opgenomen. Spoor 8
daarentegen bestaat uit bakstenen van het formaat 18x9x4,5 cm en brokstukken van een ander
formaat. Mogelijk is deze muur in het verleden gerepareerd of heeft men bij de aanleg van de
fundering verschillende formaten gebruikt met bakstenen die voorhanden waren. Ten westen van
de sporen 7 en 8 werden geen andere muren waargenomen. De puinlaag die ten westen van
spoor 7 werd aangetroffen wordt naar het westen toe dikker. Dit duidt er mogelijk op dat daar in
het verleden een muur heeft gestaan die is weggebroken en tijdens recente ontgravingen geheel
91
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is verwijderd. De afstand tussen de Keizerstraat en de sporen 7 en 8 bedraagt ca. 7 m. Dit maakt
het onwaarschijnlijk dat deze sporen de buitenmuur voorstellen van de structuur.
Tussen de oostelijke muur van spoor 4 en de westelijke muur van spoor 6 werd een puinlaag
aangetroffen. Ten westen van spoor 7 loopt, richting de Keizerstraat, tot ongeveer de recente
diepe verstoring in het westelijke deel van de werkput, een tweede puinpakket. Dit puinpakket
wordt (naar het westen toe) dikker en er wordt meer kalk in waargenomen. Op de bodem van
deze puinlaag werd een kalklaag waargenomen.93 Dit puinpakket is waarschijnlijk bij de afbraak
van de structuur ontstaan (uitbraaksporen, slooppuin) en is niet te relateren aan de afbraak van
de oude stadsmuur. Het meer kalkhoudende puinpakket ten westen van spoor 7 is waarschijnlijk
ook bij de sloop van de structuur ontstaan. In spoor 6 (de beerkelder) werden onder dit
puinpakket vondsten uit de 17e–18e eeuw aangetroffen.
De muurresten/funderingen (sporen 4, 5, 6, 7 en 8) werden aangetroffen in zwak zandige, zwak
puinhoudende, heterogene bruine klei (spoor 2). Tijdens de aanleg van het eerste vlak is
vondstmateriaal verzameld dat algemeen gedateerd kan worden in de periode 1600–1900 en op
het vlak (spoor 2) werden vondsten uit de 17e/19e eeuw verzameld.
In het oostelijke deel van de proefsleuf, ten oosten van de oostelijke muur van spoor 4, werden
de sporen 1, 2 en 3 waargenomen. De sporen 1 en 3 liggen geheel ingebed in spoor 2. Deze drie
sporen moeten ongeveer gelijktijdig zijn opgebracht. Er zijn geen sporen van ingraving
aangetroffen. De sporen 1 en 3 bestaan uit donkergrijze/zwarte gruis met daarin metaalslak en
steenkool. Het doel van de sporen 1 en 3 is niet duidelijk. Mogelijk betreffen het secundair
opgevulde uitbraaksporen of een egalisatielaag. Het niveau van de sporen 1 en 3 ligt gelijk met
structuur 1. Mogelijk kan dit in verband worden gebracht met de afbraak van structuur 1 in de
19e of zelf 20e eeuw. In spoor 1 werden vondsten uit de 18e/19e eeuw aangetroffen. Spoor 2
werd behalve tussen de sporen 1 en 3 ook aangetroffen boven de funderingsresten (sporen 4–8).
Gelet op de diversiteit van de dateringen van het hierin aangetroffen vondstmateriaal (17e–19e
eeuw) kan spoor 2 worden geïnterpreteerd als een verrommelde afvallaag die ook te koppelen is
aan de afbraak van de onderliggende structuur 1 in de 19e of 20e eeuw.
Uit het monster van boring 003 (genomen ten westen van de oostelijke fundering van spoor 4)
blijkt dat op een diepte van ca. 1,5 en 1,2 m NAP archeologische indicatoren aanwezig zijn,
namelijk houtskool (verbrand hout), fragmenten roodbakkend aardewerk, baksteenpuintjes,
cementbrokjes, schelp, dubbelzijdig met lood geglazuurde fragmenten van grijsbakkend
aardewerk, kiezeltjes, een metaalslakje en steenkool. Deze indicatoren dateren uit de periode
16e/17e–18e eeuw. De laag waaruit deze indicatoren afkomstig zijn, betreft dus waarschijnlijk een
ophoog– of leeflaag uit de periode na de sloop van de stadsmuur.
Op de kaart van Blaeu (1652) is op de onderzoekslocatie bebouwing te zien die mogelijk te
koppelen is aan de aangetroffen funderingen. Ten oosten van deze funderingen zijn in de
proefput geen andere funderingen waargenomen. Dit maakt een interpretatie aannemelijk dat
spoor 4 de fundering betreft van de achtergevel van de aangetroffen structuur. Op de kadastrale
minuutkaart van 1811–1832 is op de onderzoekslocatie bebouwing weergegeven. Het betreft
een woonhuis dat eigendom is van dhr. Simon van de Pol.94 Waarschijnlijk hebben er in de loop
van de 19e eeuw sloopwerkzaamheden plaatsgevonden waarbij de oude bebouwing verwijderd is.
Dit komt overeen met waarnemingen ter plaatse van de Blauwe Torenstraat te Gorinchem ten
noorden van de huidige onderzoekslocatie.
Binnen de onderzochte diepte van de proefsleuf en de verdieping tot ca. 2,5 m –mv van het
westelijke deel van de proefsleuf (ten westen van de sporen 7 en 8) zijn geen resten van de
stadsmuur zelf aangetroffen en/of van voorzieningen die verband houden met die stadsmuur
93
In de Keizerstraat 2A werd tussen de daar aangetroffen bogen een mortellaag aangetroffen. De laag werd
geïnterpreteerd als het residu van de schoonmaak van de bakstenen van de oude stadsmuur nadat deze in onbruik was
geraakt. De stenen waren nog bruikbaar voor andere doeleinden en werden schoon verhandeld. Mogelijk geldt dit ook
voor het kalkrijke puinpakket dat werd aangetroffen op de Keizerstraat 44.
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([restanten van] poeren, grachten en [aarden] omwallingen etc.). Over de onderzoekslocatie zijn
verspreid vijf boringen gezet. Hiervan zijn er drie in het vlak geplaatst met een onderlinge afstand
van ca. 2,5 m tot een diepte van ca. 1,7 m onder vlak (ca. 2,4 m NAP). Aan de westzijde is de
2,5 m diepe put gegraven en daar ten westen van (tussen de werkput en de Keizerstraat in) zijn
nog twee boringen vanaf het maaiveld gezet. In geen van deze vijf boringen noch bij het
sonderen met de prikstok zijn aanwijzingen ([dikke] puinlagen, baksteen etc.) aangetroffen voor
de stadsmuur. Gelet op informatie die naderhand via de opdrachtgever is ontvangen kan echter
niet worden uitgesloten dat zich op een dieper niveau dan tijdens dit onderzoek werd bereikt, nog
resten van de stadsmuur kunnen bevinden.95
Op basis van een projectie van de kaart van Van Deventer uit ca. 1558 en de archeologische
waarnemingen in de directe omgeving van de huidige onderzoekslocatie werden op de
onderzoekslocatie resten van de stadsmuur verwacht. De stadsmuur (uit 1350) was ca. 8 m
hoog en delen ervan waren ca. 5,4 m dik. De genoemde breedte komt goed overeen met de
waarneming die via de opdrachtgever is meegedeeld.96 Er waren ook minder dikke delen in de
muur (ca. 1 m dik) maar die werden aan de stadszijde voorzien van steunberen/–bogen. Door de
uitvinding van het buskruit en verbeteringen aan het kanon waren de oude middeleeuwse
stadsmuren erg kwetsbaar geworden. In dit kader past de vondst van een kanonskogel. Dit type
kogel van (natuur)steen was in gebruik vanaf de late middeleeuwen tot de 19e eeuw, maar het
gebruik ervan nam in de 17e eeuw langzamerhand af ten faveure van metalen kogels. In 1584
werd begonnen met de aanleg van nieuwe vestingwerken. Rond 1600 waren de werken
aangepast aan de nieuwe militaire eisen. De bouw werd echter pas afgerond in 1642. Hierbij
werden de muren en muurtorens verlaagd (stabiliteit) en werden er aarden wallen tegen de muur
opgeworpen. Vóór de oude stadsmuur bouwde men vijfhoekige bastions c.q. bolwerken.
Gorinchem kreeg een vestingwal met elf bastions en vier poorten: de Arkel–, Kanse–, Water– en
Dalempoort. De stad behoorde tot de oude Hollandsche Waterlinie. Ten oosten van de stad was
het gebied dat onder water gezet kon worden ter verdediging. Gorinchem bleef tot 1967 een
vestingstad als onderdeel van de Hollandse Waterlinie. De nieuwe wallen werden zo ruim
aangelegd, dat de stad dubbel zo groot werd.97 Dit beeld wordt bevestigd door historisch–
geografisch kaartmateriaal. Op de kaart van Van Deventer uit ca. 1558 wordt op, of in de
nabijheid van, de onderzoekslocatie de stadsmuur nog wel weergegeven, op de stadskaart van
Blaeu uit 1652 is de stadmuur verplaatst richting het oosten en is de huidige onderzoekslocatie
bebouwd. Het noordelijke gedeelte van de binnenste gracht is gedempt.98 Ter plaatse van de
Keizerstraat 2A (ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie) is omstreeks 1580 de stadsmuur
gesloopt en werd meer naar het oosten toe een nieuwe omwalling aangelegd. Dit is te zien op
een kaart van Symon Jansz99 die tussen Van Deventer (1558) en Blaeu (1652) in moet zijn
gemaakt. Ten oosten van de oostelijke poort van Gorinchem, aan de huidige Brugstraat, werd
een nieuw bastion aangelegd. Ten noorden hiervan lijkt deze aan te sluiten op de locatie van de
oude stadsmuur langs de Keizerstraat. Op de kaart van Van Deventer is aan de (oostelijke) voet,
vóór de stadsmuur een gracht aangegeven daarna een wal en daarna weer een gracht die is op
deze kaart veranderd. Op de plek van de oude stadmuur wordt nu een (brede) wal aangegeven.
Vóór de wal/muur is in de gracht (De Veste) een rechte kade aangelegd met een langwerpig
eiland ervoor (dit kan echter ook de dijk/wal zijn die ook op de kaart van Van Deventer in de
vestinggracht wordt aangegeven). Ook ter plaatse van de hoek in de stadsmuur bij de Blauwe
Torenstraat lijkt een nieuw bastion te zijn aangelegd. Aan het eind van de 16e of het begin van
de 17e eeuw is bij de aanleg van de stadswallen de stadsmuur verdwenen en zijn daar woningen
gebouwd.100 Ten zuiden van de oostelijke poort is de oude stadmuur gesloopt en is ten oosten
ervan een nieuwe omwalling/ommuring weergegeven. Op de kaart is het zuidelijke deel van de
oude stadsmuur nog weergeven. Tussen de oude stadsmuur en de nieuwe omwalling in ligt
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water, de Oude Vesten. De kadastrale minuut uit 1811–1832 laat zien dat de onderzoekslocatie
toentertijd bebouwd is geweest. Het pand waarin structuur 1 is aangetroffen staat op de
kadastrale kaart aangegeven als gebouw 318 binnen perceel 316 (zie afbeelding 19).
Geprojecteerd op de kadastrale kaart zouden de muurresten van S4 min of meer kunnen samen
vallen met de zuidelijke muur van gebouw 318. Het is goed mogelijk, dat de bebouwing van de
kadastrale kaart heeft gerust op de muurresten die zijn aangetroffen tijdens dit
proefsleuvenonderzoek.

Afbeelding 19: Projectie van de kadastrale kaart van Gorinchem 1811-1832 op Google Earth.

Aan de Keizerstraat 2A werd, parallel aan de straat lopend, de stadsmuur (tussen ca. 1350 en
ca.1600) wel aangetroffen. Tevens werden aan de binnenkant van de muur zware poeren met
aanzetten van bogen waargenomen. De bogen waren ca. 1,6 m breed. De muur kon over een
lengte van 16 m gevolgd worden. De muur was ca. 0,6 m breed en was voorzien van
schietgaten. Aan de stadszijde werden weergangbogen aangetroffen. Na de afbraak werd het
gebied (de bogen) opgevuld met klei en afval bestaande uit onder andere bot, leer, mortel en
aardewerk.101 Aan de Keizerstraat 6 werden vanaf een diepte van ca. 0,35 m –mv een losse
muurrest en twee spaarboogdelen van de stadsmuur aangetroffen. Deze bevonden zich op ca.
4,6 m van de rooilijn aan de Keizerstraat. De ZZW–NNO–oriëntatie is convergent met de
oriëntatie van de Keizerstraat. Tevens zijn er aanwijzingen voor een opgeworpen aarden wal of
ophoging. Er werd, net als op onderhavige onderzoekslocatie, geen aardewerk aangetroffen
ouder dan de late 16e en vroege 17e eeuw. Het opgaande muurwerk is waarschijnlijk omstreeks
1580 geheel gesloopt. Bij onderzoek aan de Balensteeg werden bakstenen met het formaat
18x9x4 cm aangetroffen. Deze worden hier gedateerd vóór de 19e eeuw. Dit formaat is ook
aangetroffen in de sporen 4 en 6 van onderhavig onderzoek waar ze globaal wordt gedateerd in
de 17e–20e eeuw. Op basis van de loop van de stadsmuur zoals aangetroffen bij de onderzoeken
aan de Keizerstraat 2A en 6 en de naderhand ontvangen via de opdrachtgever ontvangen
informatie lijkt de stadsmuur ter hoogte van onderhavig onderzoek iets meer richting het westen
(richting Keizerstraat) geprojecteerd te moeten worden in het gebied (onmiddellijk) grenzend aan
deze proefsleuf. Bij het onderzoek aan de Blauwe Torenstraat is de stadsmuur niet waargenomen.
Mogelijk is daar de gracht of de in de gracht gelegen dijk/wal aangetroffen (grijze klei). De
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aangetroffen gebouwen behoren waarschijnlijk tot de woonhuizen die op de kaart van Blaeu zijn
weergegeven. Gelet op de dikke puinlagen in het profiel is er in de 18e of 19e eeuw gesloopt en
werd er een opmerkelijk groot nieuw pand gebouwd. Er valt niet uit te sluiten dat de oude
stadsmuur nog dieper onder de grijze klei ligt.102
3.4

Beantwoording van de onderzoeksvragen

In het Programma van Eisen zijn de navolgende onderzoeksvragen gesteld (cursief). Deze worden
hieronder puntsgewijs beantwoord:
1. Zijn er op het terrein (post–)middeleeuwse sporen of constructies aanwezig? Zo ja, wat is
de aard, omvang, diepteligging, datering?
De archeologische resten (grondsporen en vondsten) zijn verspreid over de gehele
onderzoekslocatie aangetroffen. De concentratie van de vondsten bevond zich in de
beerkelder (spoor 6). Door de beperkte ontgraving is de horizontale en verticale omvang
niet volledig vastgesteld. Duidelijk is wel dat er grondsporen aanwezig zijn tot een diepte
van meer dan ca. 1,6 m –mv aangezien de aangetroffen funderingen nog tot onder deze
diepte doorliepen. De waargenomen muurresten laten zien dat de bebouwing zich
voornamelijk in noordelijke, maar ook deels in zuidelijke richting uitstrekte in het gebied
buiten de omvang van de proefsleuf. De aangetroffen materiële resten wijzen op
bewoning gedurende de 17e-18e eeuw waarvan de bebouwing in de 19e of 20e eeuw is
gesloopt tot op het niveau dat tijdens dit proefsleuvenonderzoek is waargenomen.
2. In hoeveel niveaus zijn grondsporen aanwezig en wat is de verticale spreiding van de
bewoningsresten?
Binnen de ontgravingsdiepte van de proefsleuf zijn de bewoningsresten in één niveau
aanwezig en bevinden zich op een diepte van ca. 0,8 m –mv tot de maximale
ontgravingsdiepte van in ieder geval ca. 1,6 m –mv. In een boring die bij spoor 4 werd
gezet (boring 003) werden tot 1,8 m onder de ontgravingsdiepte puinfragmentjes en
andere archeologische indicatoren aangetroffen die duiden op een ophoog– of leeflaag uit
de periode na de sloop van de stadsmuur.
3. Wat is de conserveringstoestand en gaafheid van de vindplaats?
Zie paragraaf 3.5 waardering.
4. Hoe was de ruimtelijke indeling van het perceel?
Aan de meest westelijke zijde van het perceel bevond zich een muur in noord–zuidelijke
richting. Deze muur was gedeeltelijk opgebouwd met hergebruikt bouwmateriaal. Haaks
hierop bevond zich in oostelijke richting een muur die deel was van een beerkelder.
Grenzend aan deze beerkelder bevond zich in oost–westelijke richting eveneens een muur
die deel moet hebben uitgemaakt van een huis. Deze muur is in later tijd oversneden door
een muur in noordwestelijke richting.
5. Hoe is de samenstelling en de herkomst van de archeologische vondsten? Is het mogelijk
om op grond van de gevonden materiële cultuur uitspraken te doen over de welstand en
leefomstandigheden van de gebruikers/bewoners van het terrein in het verleden?
In de beerkelder is huishoudelijk afval aangetroffen bestaande uit diverse
materiaalcategorieën waaronder vaatwerk (aardewerk en glas), gereedschap en overige
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, beslagstukken en constructie–elementen, alsmede
dierlijk bot (weggegooide etensresten en slachtafval). Op basis van de materiële cultuur
lijkt het een in eerste instantie eerder armoedig huishouden te betreffen waarvan de
welvaart later in de 18e eeuw is toegenomen. Uit de soortenrijkdom aan zoogdieren,
vogels en vissen die uit het dierlijk botmateriaal blijkt, kan worden afgeleid dat het
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aanbod op de plaatselijke markt divers was. Dit is een bekend verschijnsel in een
stedelijke context. Er zijn resten met een hoge vleesopbrengst gevonden, maar er zijn ook
aanwijzingen voor mergextractie en het gebruik van vlees van de kop en de onderpoten,
zonder dat dit ondubbelzinnig gekoppeld kan worden aan een interpretatie van de sociale
status van de bewoners ter plaatse. De aangetroffen kanonskogel kan duiden op
verdedigingswerken in de nabije omgeving. Resten van deze verdedigingswerken zijn
tijdens dit onderzoek echter niet aangetroffen hetgeen mogelijk te wijten is aan de diepte
waarop deze zich kunnen bevinden.
6. Wat is de aard van de ophogingslaag van rond 1600, zijn er aanwijzingen voor de
herkomst ervan?
De archeologische indicatoren die in de boring zijn aangetroffen duiden op een ophoog–
of leeflaag uit de periode na de sloop van de stadsmuur, zonder dat deze datering aan de
hand van de boorgegevens gepreciseerd kan worden. Rekening houdend met de
aangetroffen bebouwing uit de 17e/18e eeuw kan de onderliggende ophoog– of leeflaag
evenmin eenduidig in de (vroege) 17e eeuw worden gedateerd. Het materiaal bestaat uit
overwegend matig humeuze klei vermengd met geringe hoeveelheden (huishoudelijk)
afval en puinresten. Er zijn geen aanwijzingen waargenomen op waarvan de herkomst van
het materiaal voor deze laag nader bepaald kan worden.
7. Zijn op het terrein sporen van de stadsmuur aanwezig zo ja, wat is de aard, omvang,
diepteligging, datering/fasering? Is er een omloop, gracht, toren, of andere voorziening die
met de stadsmuur in verband gebracht kan worden?
Er zijn op het terrein geen sporen van de stadsmuur aangetroffen, ook zijn er geen
aanwijzingen gevonden voor voorzieningen die met de stadsmuur in verband gebracht
kunnen worden. Op de onderzoeklocatie zijn vijf boringen gezet tot een maximale diepte
van ca. 3,4 m –mv en aan de westzijde is een kijkput uitgegraven tot 2,5 m –mv. Gelet
op informatie die naderhand via de opdrachtgever is verkregen zou de stadsmuur zich op
een grotere diepte, vanaf ca. 3,5 m –mv, kunnen bevinden indien deze nog (gedeeltelijk)
aanwezig is.
8. Zijn er verschillende bouw/gebruiksfasen zichtbaar?
Met betrekking tot de stadsmuur kan deze vraag niet worden beantwoord. Wat betreft de
bebouwing uit de Nieuwe tijd lijken de aangetroffen muurresten min of meer gelijktijdig te
zijn geplaatst. Er zijn op basis van oversnijdingen van muurwerk twee bouwfasen
toegekend binnen de structuur. Deze bouwfases zijn kort na elkaar gerealiseerd.
9. Is er sprake van hergebruikt bouwmateriaal?
Met betrekking tot de stadsmuur kan deze vraag niet worden beantwoord. De muurresten
die in de sporen 4, 5, 7 en 8 werden aangetroffen bestonden gedeeltelijk uit hergebruikt
bouwmateriaal. De aangetroffen baksteenformaten komen overeen met de
baksteenformaten uit de stadsmuur zoals aangetroffen aan de Keizerstraat 2A en 6.
10. Is de muur vervormd, zoals in Keizerstraat 2A? Hoe is dat te verklaren?
Niet van toepassing, resten van de stadsmuur zijn tijdens dit proefsleuvenonderzoek niet
aangetroffen.
11. Is het verloop van de muur goed weergegeven op de kaart van Van Deventer?
De muur is niet aangetroffen. Op basis van de onderzoeksgegevens van onderhavig
onderzoek kan geen uitsluitsel worden gegeven over de loop van de stadsmuur ter plekke
van de onderzoekslocatie.
12. Zijn er sporen van de afbraak van de muur en het schoonmaken van de te hergebruiken
bakstenen (zoals bij Keizerstraat 2A)?
Niet van toepassing, resten van de stadsmuur zijn tijdens dit proefsleuvenonderzoek niet
aangetroffen.
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13. Hoe passen de resultaten van het eerder uitgevoerde onderzoek aan de stadsmuur bij de
resultaten van dit onderzoek?
De stadsmuur is tijdens dit proefsleuvenonderzoek niet aangetroffen. Wel zijn in sommige
muren van de bebouwing uit de Nieuwe tijd bakstenen herbruikt die mogelijk van de
stadsmuur afkomstig kunnen zijn. Dit zou overeenkomen met de conclusie dat na het in
onbruik raken van de stadsmuur de stenen verder schoongemaakt en verhandeld
(hergebruik) werden.
14. Hoe verhoudt zich de archeologische verwachting tot de daadwerkelijk aangetroffen
sporen en vondsten?
De verwachte resten van de stadsmuur en de gracht zijn tijdens dit proefsleufonderzoek
niet aangetroffen zoals ook door de gemeentelijk archeoloog bij haar bezoek op 27
oktober 2009 is geconstateerd. Op dit punt komen de verwachting en de daadwerkelijk
aangetroffen sporen en vondsten slechts gedeeltelijk overeen in die zin dat in het PvE
rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de resten zich buiten de maximale
ontgravingsdiepte konden bevinden.103 Deze mogelijkheid lijkt te worden ondersteund
door informatie die naderhand via de opdrachtgever is verkregen.104 Met betrekking tot
het aantreffen van ophooglagen en sporen van bewoning uit de Nieuwe tijd is de
specifieke archeologische verwachting correct gebleken. De hoeveelheid vondsten en de
diversiteit ervan zijn groter dan in het PvE waren voorzien hetgeen te wijten is dat tijdens
dit proefsleuvenonderzoek een beerbak is aangetroffen. Indien deze buiten beschouwing
wordt gelaten komt de verwachting ook op dit punt overeen met de resultaten van het
proefsleuvenonderzoek. De vondst van een kanonskogel kan op de mogelijke
aanwezigheid van verdedigingswerken in de omgeving duiden.
15. In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de
archeologische waarden?
Uit de projectie van het voorlopige palenplan op de in de proefsleuf aangetroffen
archeologische resten (zie bijlage 1) blijkt dat de palen 23 en 24 de funderingsresten ter
plaatse zullen verstoren. Gelet op de oriëntatie van het muurwerk kan niet worden
uitgesloten dat ook de geplande heipalen 14, 16, 17(?) en/of 18 en mogelijk ook de palen
31 en/of 32 dit plaatselijk zullen verstoren.
16. Indien archeologische waarden worden bedreigd, kunnen dan beheersmaatregelen worden
getroffen?
Met het oog op behoud in situ zal in eerste instantie gekeken moeten worden of het
huidige palenplan zo kan worden aangepast dat verstoring van de aangetroffen resten en
de mogelijke voortzetting ervan tot een minimum beperkt blijft.
17. Hoeveel en welk vondstmateriaal kan ongeveer verwacht worden als er een definitieve
opgraving zal plaatsvinden?
Bij een definitieve opgraving zullen resten uit het, tijdens dit proefsleuvenonderzoek, niet
onderzochte deel van de beerkelder worden aangetroffen, alsmede meer resten van
muurwerk van de kelder en de deels blootgelegde gebouwplattegrond. De kans bestaat
dat er ook andere resten van bebouwing uit de Nieuwe tijd kunnen worden aangetroffen
zonder dat dit op basis van de resultaten van dit proefsleuvenonderzoek gekwantificeerd
kan worden. Het vondstenspectrum zal bestaan uit aardewerk, glas, metaal, botmateriaal,
keramisch en/of natuurstenen bouwmaterialen. Gelet op de naderhand via de
opdrachtgever verkregen informatie kunnen zich in de zone (onmiddellijk) ten westen van
de huidige proefsleuf nog resten van de stadsmuur bevinden maar dan op een dieper
niveau dan tijdens dit proefsleuvenonderzoek is bereikt.
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Cf. Van Rooijen 2009: 6.
Zie boven par. 2.1.
Rapport A10–038–R / Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem)
104

36

3.5

Waardering

De waardestelling is uitgevoerd conform de specificatie VS06 van het Protocol IVO–P van de
KNA 3.2. Conform deze specificatie wordt een vindplaats eerst gewaardeerd op zijn
belevingsaspecten. De vindplaats wordt op zijn fysieke kwaliteit beoordeeld. Een vindplaats
wordt op basis van fysieke kwaliteit in principe als behoudenswaardig aangemerkt indien de
criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij een
middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke kwaliteit gekeken
om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Een afweging vindt plaats op basis van
de eerste drie inhoudelijke kwaliteitscriteria: zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde.
Bij een bovengemiddelde score op deze drie criteria van zeven punten of meer wordt de
vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt. Na deze weging wordt bij monumenten met een
lagere inhoudelijke waardering (minder dan zeven punten) nagegaan of het criterium
representativiteit van toepassing is. Zo ja, dan wordt een voorstel gedaan voor een als
behoudenswaardig aan te merken steekproef per categorie.
Tabel 4 geeft een overzicht van de scores op de afzonderlijke onderdelen. Aan het criterium
beleving (schoonheid en herinneringswaarde) zijn geen scores toegekend, aangezien de resten
niet zichtbaar zijn en evenmin met een feitelijke historische gebeurtenis in verband kunnen
worden gebracht.
De gaafheid van de vindplaats kan worden omschreven als gemiddeld. Er is een aantal
grondsporen aangetroffen waaronder delen van een gebouwplattegrond. De sporen zijn
gedeeltelijk aangetast en ook de ruimtelijke gaafheid is enigszins aangetast. De stratigrafie is nog
slechts gedeeltelijk intact omdat zich in de bovenste ca. 1 m een verstoorde puinlaag bevindt. De
gaafheid van de binnen het plangebied aangetroffen grondsporen is gemiddeld omdat de meeste
grondsporen weliswaar in een redelijke (soms goede) conditie verkeren maar vooral de verbanden
tussen afzonderlijke grondsporen in veel gevallen niet of onvoldoende bewaard waren gebleven.
In één grondspoor (S6) zijn nog mobilia in situ aangetroffen.
Tabel 4: samenvatting waardestelling conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
Waarden

Criteria

Beleving

Schoonheid
Herinneringswaarde
Gaafheid

Fysieke kwaliteit

Scores
hoog midden laag
niet van toepassing
niet van toepassing
2

Conservering

2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid

2

Informatiewaarde

2

Ensemblewaarde

3

Representativiteit

wordt niet gescoord

De conservering is gemiddeld. Natuursteen is goed, keramisch bouwmateriaal en aardewerk zijn
redelijk tot matig en glas is matig geconserveerd doordat deze laatste twee categorieën over het
algemeen sterk gefragmenteerd zijn. Metaal is redelijk tot sterk gecorrodeerd, de conservering
van het dierlijk botmateriaal is overwegend goed. Ander organisch materiaal (hout, leer, textiel) is
tijdens dit onderzoek niet aangetroffen hetgeen mede veroorzaakt kan zijn door de toevallige
selectie aan vondsten die zich in het onderzochte deel van de beerbak bevonden. De fysieke
kwaliteit van de vindplaats scoort derhalve vier punten. Deze score wordt volgens de KNA
gekwalificeerd als middelmatig en is onvoldoende om de vindplaats als behoudenswaardig aan te
merken.
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De zeldzaamheid van de aangetroffen grondsporen is gemiddeld. Onderhavig onderzoek heeft
slechts beperkt informatie verschaft over de plaatselijke bewoning in de Nieuwe tijd. Binnen de
oude stadskern van Gorinchem zijn eerder grondsporen van stedelijke bebouwing onderzocht die
informatie verschaffen over de (post)middeleeuwse stadsvorming en de stedelijke
ontwikkeling.105
De informatiewaarde van de aangetroffen grondsporen is gemiddeld, omdat over beerkelders en
funderingsresten in zijn algemeenheid reeds het nodige bekend is, ook uit eerder vergelijkbaar
onderzoek in de stadskern van Gorinchem. De analyse van hetgeen is aangetroffen (incl. de
inhoud van de beerkelder) kan echter wel helpen de verspreiding van bepaalde bevolkingsgroepen
over de stad beter in kaart te brengen.
De ensemblewaarde is hoog omdat in de stadskern van Gorinchem reeds vergelijkbaar onderzoek
werd uitgevoerd dat inter–site analyse mogelijk maakt. In combinatie met historisch–
geografische gegevens kan de ontwikkeling door de tijd heen van de onderzoekslocatie worden
bestudeerd en het uit deze laatste bron verkregen beeld worden aangevuld en eventueel deels
gecorrigeerd.
De deelscores van de inhoudelijke kwaliteit bij elkaar opgeteld scoort de onderzoekslocatie
derhalve 7 punten. Op grond van deze score en de als ‘hoog’ gewaardeerde deelaspecten wordt
de onderzoekslocatie als behoudenswaardig aangemerkt.

105

Zie onder andere onderzoek aan de Keizerstraat 2A, Balensteeg, Vissersdijk, Molenstraat en Blauwe Torenstraat te
Gorinchem.
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4

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van het voornemen van de opdrachtgever om de huidige bebouwing op de
onderzoekslocatie te slopen en een gebouw met 8 huurwooneenheden te bouwen, heeft
ArcheoMedia BV in de periode 26 oktober tot en met 30 oktober 2009 een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie Keizerstraat 44 te Gorinchem.
4.1

Conclusie

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal acht sporen aangetroffen. De sporen bevinden
zich over het algemeen in een laag zwak zandige, zwak puinhoudende, heterogene bruine klei
(spoor 2). Het eerste archeologisch interessante niveau bevond zich op ca. 0,8 m onder het
maaiveld. Hier werden funderingsresten van één structuur met waarschijnlijk twee bouwfases
gevonden. Voor de bouw werden onder andere 14e-15e eeuwse bouwmaterialen hergebruikt die
mogelijk afkomstig waren van de in onbruik geraakte en afgebroken stadsmuur. De
funderingsresten waren van een keldertje met plavuizen vloer, geplaveide muren en aanzet tot
een tongewelf. Deze eerste fase kan aan de hand van de plavuizen en het formaat van de
gebruikte bakstenen globaal vanaf het midden van de 17e eeuw worden gedateerd. Kort daarop
werd het keldertje omgevormd tot een beerkeldertje. Vondstmateriaal van de bodem van het
keldertje wijst op de 17e-18e eeuw. Het vondstmateriaal is divers en bestaat onder andere uit
vaatwerk (aardewerk en glas), gereedschap en overige huishoudelijke gebruiksvoorwerpen,
beslagstukken en constructie–elementen, alsmede dierlijk bot (weggegooide etensresten en
slachtafval). Op basis van de materiële cultuur lijkt het een in eerste instantie eerder armoedig
huishouden te betreffen waarvan de welvaart later in de 18e eeuw is toegenomen. In de 19e of
20e eeuw werd de structuur gesloopt.
De stadsmuur werd op de onderzoekslocatie niet aangetroffen. Er werden vijf grondboringen
gezet tot een diepte van 3,4 m –mv ten einde deze te lokaliseren. Indien de stadsmuur op de
onderzoekslocatie nog aanwezig is, zal deze zich op grotere diepte dan 3,4 m –mv moeten
bevinden.
De resultaten van het archeologisch onderzoek geven aanleiding tot aanpassingen in de
voorgenomen bouwplannen op de onderzoekslocatie.
4.2

Aanbevelingen

Uit de projectie van het voorlopige palenplan op de in de proefsleuf aangetroffen archeologische
resten (zie bijlage 1) blijkt dat de palen 23 en 24 de funderingsresten ter plaatse zullen verstoren.
Gelet op de oriëntatie van het muurwerk kan niet worden uitgesloten dat ook de geplande
heipalen 14, 16, 17(?) en/of 18 en mogelijk ook de palen 31 en/of 32 dit plaatselijk zullen
verstoren. Met het oog op behoud in situ zal in eerste instantie gekeken moeten worden of het
huidige palenplan zo kan worden aangepast dat verstoring van de aangetroffen resten en de
mogelijke voortzetting ervan tot een minimum beperkt blijft. Eventueel en indien technisch
realiseerbaar kan een proefsleuf haaks op de huidige proefsleuf meer inzicht geven in de
uitbreiding van het muurwerk zodat de aanpassingen gerichter voorgenomen kunnen worden.
Archeologisch onderzoek elders in Gorinchem heeft laten zien dat verstoringen door heipalen
weliswaar plaatselijk schade toebrengen aan archeologische resten in de bodem maar dat de rest
van de vindplaats goed tot zeer goed bewaard kan zijn gebleven.106 Indien de ontgraving ten
behoeve van de nieuwbouw derhalve beperkt blijft tot ca. 2,6 m NAP behoeven de thans
aangetoonde archeologische resten niet te worden opgegraven. Bij een (plaatselijk) diepere
106

Cf. De Koning et al. 2006.
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ontgraving dient de bevoegde overheid, op basis van haar archeologiebeleid, te besluiten in
hoeverre een opgraving dan wel archeologische begeleiding van de (plaatselijke) ontgravingen
noodzakelijk is.
Naar aanleiding van de resultaten van het archeologisch onderzoek heeft in 2009 overleg
plaatsgevonden tussen de opdrachtgever en de bevoegde overheid met betrekking tot de
eventueel noodzakelijke aanpassing van het palenplan. Dit overleg is door de bevoegde overheid
geschorst hangende een ontwikkeling die het opdrachtgevers zou toestaan een bepaald
percentage van een archeologische vindplaats te mogen verstoren zonder aanvullend onderzoek
te hoeven doen en/of mitigerende maatregelen te moeten treffen. Het overleg is nog niet
hervat.107
Naar aanleiding van de melding van zijn aannemer dat deze laatstgenoemde de stadsmuur op de
hoek Keizerstraat/Balensteiger “op grotere diepte” heeft aangetroffen, stelt de opdrachtgever
voor om bij het begin van de werkzaamheden de stadsmuur door middel van een smalle sleuf te
localiseren en het palenplan zo aan te passen dat eventueel aanwezige resten van de stadsmuur
zoveel mogelijk gespaard zullen blijven.108
Met betrekking tot deze aanbeveling dient contact te worden opgenomen met de bevoegde
overheid.
Er is een kans dat (vondstarme) archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en
dat deze in de uitvoeringsfase van toekomstige bodemingrepen aan het licht komen. Voor
dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex artikel 53 van de Monumentenwet
1988 en de Wet op de archeologische monumentenzorg. Bij graafwerkzaamheden dient men dan
ook attent te zijn op eventuele vondsten. De opdrachtgever verplicht de aannemer(s) om attent
te zijn op eventuele vondsten en/of sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen
archeologische vondsten onverwijld te melden bij de bevoegde overheid.
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Mondelinge mededeling opdrachtgever d.d. 23-12-2010.
Mond. med. opdrachtgever d.d. 28 januari 2011 en schriftelijke informatie (bijlage) d.d. 1 februari 2011.
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN
AMK

Archeologische MonumentenKaart. Een kaart waarop vastgestelde
archeologische monumenten zijn vermeld.

Archeologische
indicator/indicatie

Indicatief archeologisch materiaal, zoals houtskool, verbrande leem,
aardewerk en bot, dat bij (boor)onderzoek een aanwijzing kan zijn voor
de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische
vindplaats (definitie KNA).

ARCHIS

Archeologisch InformatieSysteem. Een archeologische database van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waarin alle onderzoeks- en
vondstmeldingen in Nederland geregistreerd staan.

Bevoegde overheid

De overheid, die het selectiebesluit neemt, het Programma van Eisen laat
opstellen en goedkeuring verleent aan een eventueel ontwerp (definitie KNA).

CHS

Cultuurhistorisch HoofdStructuur. Een verzameling van overzichtskaarten van
archeologische, geologische, historische en landschappelijke waarden voor
verscheidene regio’s in Nederland.

Complex

Een uit meerdere met elkaar in ruimte, tijd en functioneel opzicht samenhangende
structuren en/of individuele sporen (definitie KNA).

Cultuurlaag

Een licht tot sterk humeuze oude bewoningslaag of afvallaag, ontstaan door
menselijke activiteit, met archeologische indicatoren.

CvAK

College voor de Archeologische Kwaliteit.

DGPS

Differential Global Positioning System. Meetapparatuur die via satellieten de
exacte coördinaten van een locatie inmeet.

Ex situ

buiten de context van de vindplaats.

(Grond)spoor

een ruimtelijk duidelijk begrensbaar verschijnsel ontstaan door menselijke
activiteit (bijvoorbeeld een paalkuil, lijksilhouet of muur) of natuurlijke oorsprong
(bijvoorbeeld een boomval). Binnen een spoor kunnen verschillende, duidelijk te
onderscheiden eenheden voorkomen (definitie KNA).

IKAW

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. Een op geologische structuren
gebaseerde kaart van archeologische waarden.

In situ

ter plekke of binnen de context van de vindplaats.

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

m -mv

meter onder het maaiveld.

m -NAP

meter onder Normaal Amsterdams Peil (officieel: peilmerk).

PvE

Programma van Eisen, goedgekeurd door de bevoegde overheid en de basis van
archeologisch onderzoek. Het geeft de probleemstelling en de doelen van de te
verrichten werkzaamheden van de vindplaats aan en formuleert de daaruit af te
leiden eisen aan het uit te voeren werk.

RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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OVERZICHT VAN GEOLOGISCHE EN ARCHEOLOGISCHE PERIODEN
Westland Formatie
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BIJLAGE 1
Nieuwbouwplan
(bron: opdrachtgever, 2009)
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BIJLAGE 2
Programma van Eisen
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!PROGRAMMA VAN EISEN
LOCATIE

Gemeente Gorinchem, plaats Gorinchem, toponiem Keizerstraat 44

PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES
IVO - proefs /euven
OPSTELLER
0

0
0

Auteur

Mede-opsteller(s)
Senior archeo/oog

OPDRACHTGEVER

BEVOEGD GEZAG
0

Gemeente

Naam, adres, telefoon, e-mail
Drs. E. van Rooijen,
Gemeente Gorinchem
Stadhuisplein 1
Postbus 108
4200 AC Gorinchem

0

Start
Geschatte duur

~I!L-r

Naam, adres, telefoon, e-mail

datum

paraaf

Naam, adres, telefoon, e-mail

datum

paraaf

Gemeente Gorinchem
Gemeentelijk Archeoloog Drs. E.J. van
Rooijen
Stadhuisplein 1
Postbus 108, 4200 AC Gorinchem
06-40259389

onbekend

DATUM ONDERZOEK
0

Paraaf

Drs. P.M. Floore

UITVOEREND BEDRIJF I INSTELLING **
Naam
Contactpersoon
Telefoon I e-mail

datum

Afhankelijk van moment van gunning
5 werkdagen

I

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED
Projectnaam

Keizerstraat 44

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Gorinchem

Plaats

Gorinchem

Toponiem

Keizerstraat 44 perceel Gorinchem C- 3923

Kaartbladnummer

38G

XY- coordinaten

126845/427066; 126871 /427063; 126869/427049;
126844/427053

CMAIAMK-status

n.v.t.

ARCH/S-monument-nr

n.v.t.

ARCH/S-waarnemings-nr

n.v.t.

Onderzoeksmelding (art. 46 Mw)

Voor aanvang aan te vragen door uitvoerende installing.

Oppervlakte plan- en onderzoeksgebied

ca 320m 2

Huidig grondgebruik

De bedoelde locatie ligt in de historische kern van de
stad Gorinchem. Het terrein is nog in gebruik als
bedrijfsruimte en woningen.

Middeleeuwen (laat)

Geef zo specifiek mogelijke de periode(n) en
complextype(n) aan . Maak hierbij gebruik van het
Archeologisch Basisregister.
Stad, stadsmuur, gracht.

Nieuwe Tijd (vroeg! laat)

Stad

PERIODE{N)) & COMPLEXTVPE{N)

* Plangebied: Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan bedreigen.
Onderzoeksgebied: Het geografisch gebied waarop het onderzoek betrekking heeft.

2

DOELENREDENVANHETONDERZOEK
Reden

De huidige bebouwing wordt gesloopt waarna er een gebouw met 8
huurwooneenheden gebouwd zal worden. De bebouwde oppervlakte
van het terrein wordt kleiner: 219 m2 , tegen 319 m 2 nu. Het realiseren
van de plannen gaat gepaard met grondverzet waardoor de mogelijk
in de grond aanwezige archeologische waarden aangetast kunnen
worden.
Zie afbeelding 1: bouwplannen

Doe/

Het door middel van proefsleuven testen op de aanwezigheid en
kwaliteit van archeologische bodemsporen en vondsten. Tevens is
het de bedoeling inzicht te verkrijgen in de complexiteit van een
eventueel vervolgonderzoek.

Se!ectiebesluit
(aileen na IVO)

Het terrein staat op de cultuurhistorische hoofdstructuur van de
provincie Zuid-Holland (CHS) als terrein met zeer grote kans op
archeologische sporen.
Het gemeentelijke beleid is vooral gericht op het behoud van de
archeologische waarden in de bodem. Wanneer dit niet kan, kan
worden gekozen voor een opgraving of archeologische
waarnemingen. Om een selectiebesluit te kunnen nemen is
waardestellend onderzoek nodig. Het onderzoek is gebaseerd op de
voorschriften voor sloop- en nieuwbouwactiviteiten behorende bij het
bestemmingsplan "Binnenstad binnen de wal".

3

INVENTARISATIE (resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek)
Bodem:
Het plangebied staat op de geologische kaart als niet gekarteerd vanwege de bebouwing. Men kan echter
verwachten dat de bodem ter plekke overeenkomt met die in de omgeving. Daar is een afwisselende
gelaagdheid van veen (formatie van Nieuwkoop) met klei en zand uit de formatie van Echteld
waargenomen. De bodem is in dit deel van de stad echter vanaf de 14de eeuw een aantal malen
opgehoogd. In de Balensteeg werd (waarschijnlijk) pas op 4.5 m onder het maaiveld de natuurlijke klei
aangeboord (Gerritsen 2007:11 ). Het is waarschijnlijk dat de verstoring t.b.v. de planuitvoering niet verder
reikt dan het opgehoogde gedeelte van de bodem.
Ter hoogte van Keizerstraat 6 bestond de bodem uit geel-bruin zand met klei vermengd met puin. Die
zand met kleibodem is waarschijnlijk na de 18de eeuw opgebracht om het terrein bouwrijp te maken
(Fioore 1998:2). Bij de opgraving aan de Keizerstraat 2a werd op een diepte van 90 em- NAP een
schone grijze kleilaag aangetroffen. Bij een opgraving aan de Balensteeg werd een vergelijkbare laag
aangetroffen op 70 em -NAP. Bij de laatstgenoemde opgraving werd onder deze laag nog een 14de
eeuwse ophogingslaag aangetroffen. Waarschijnlijk is de blauwgrijze klei door mensen opgebracht.
Afbeelding 2:Geologie
Historie:
Tot ongeveer het midden van de 14de eeuw werd de oostgrens van de stad Gorinchem waarschijnlijk
gevormd door de Korten- en Langendijk, met daarvoor de Lingehaven. Daarna werd de stad vergroot en
omgeven door een eenvoudige, middeleeuwse stadsmuur. Deze was in gebruik van ca. 1382 tot ca. 1580.
Buiten de muur lag een gracht. De stadsmuur liep door de Keizerstraat. De stad werd dus in oostelijke
richting vergroot, waardoor ook de Lingehaven binnen verdedigingswerken kwam te liggen. Volgens het
kaartje van Stamkot (2006) stonden in de keizerstraat twee torens, een ter hoogte van de Balensteiger en
een halverwege de Balensteiger en de toren iets ten noorden van de Blauwe Torenstraat. Waarschijnlijk
stond deze iets ten noorden van de huidige onderzoekslocatie. Als men de kaart van Jacob van Deventer
ca. 1560 projecteert op latere kaarten staan er twee torens aangegeven in het gedeelte van de
Keizerstraat tussen de Balensteiger en de Blauwe Torenstraat. Aan deze kant van de stad waren relatief
weinig torens gebouwd, omdat de Arkelse burcht in het Wijdschild een vooruitgeschoven post in de
verdediging was. In 1412 verloren de heren van Arkel de stad Gorinchem aan Holland en werd hun burcht
vernietigd. 'Om de oostzijde van de stad beter te beschermen tegen eventuele Gelderse agressie,
verleende Karel V in 1519 vergunning om een tweede gracht te graven, langs de latere
Kalkhaven/Keizerstraat (Stamkot 1982: 40)'.
Aan het einde van de 16de eeuw was het nodig de oude verdediging van de stad te moderniseren. De
minst belangrijke delen van de oude stadsmuur en ook het kasteel de Blauwe Toren werden gesloopt.
Tussen 1579 en 1586 werd een noodomwalling om de stad gelegd. Onder andere de Kalkhaven kwam
hierdoor binnen de vesting te liggen. Rond 1600 was de nieuwe vesting gereed.
Archief/ cartografische informatie
Op de kaart van Blaeu uit ca 1652 is te zien dat de Keizerstraat vrijwel volledig bebouwd is. Ook het
plangebied is waarschijnlijk bebouwd.
In 1807 is het terrein als tuin in gebruik.
Op de kadastrale minuut van ca. 1832 is het perceel breder dan tegenwoordig en loopt aan de oostzijde
door tot de gracht langs de Vissersdijk. Volgens het archiefonderzoek wordt in 1841 het westelijk deel van
de tuin bebouwd met drie woonhuisjes van 20m 2 . In 1872 worden de huisjes gesloopt en wordt vrijwel het
hele perceel (groot ca. 314m2) bebouwd met een graanpakhuis. Dit is te zien op de kaart van 1888.
Vanaf 1917 is er een brandstoffenhandel gevestigd, in 1955 een autospuiterij en na een brand is er een
garage met bovenwoningen gevestigd (Zie uitvoeringcondities veldwerk i.v.m. vervuiling).
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Resu/taten overlg onderzoek (IVO-overig, IVO-proefsleuven, AB, etc.) Op het terrein heeft geen ander
onderzoek plaatsgevonden, wei elders in de straat.
Archeologie
Uit onderzoeken in de omgeving van het plangebied blijkt dat tot op grate diepte archeologische sporen
kunnen voorkomen. In de Balensteeg (Gerritsen en Floore 2006) werden tot op 4.5 m onder het maaiveld
ophogingslagen aangetroffen. De oudste daarvan dateert waarschijnlijk uit de 14de/15de eeuw. Uit deze tijd
dateren ook de oudste daar aangetroffen funderingen van gebouwen. Verder zijn er plavuizen vloeren,
resten van een tredmolen en goed ~econsrvd
vondsten aangetroffen. Aan de Blauwe Torenstraat
zijn resten van gebouwen uit de 17 e/18de eeuw en jonger aangetroffen. De bodem was in beide gevallen
wei verstoord door latere sloop en bouwwerkzaamheden.
De stadsmuur is aangetroffen in opgravingen en archeologische waarnemingen aan de oostkant van de
Keizerstraat. Aan de Keizerstaat nr. 6 werden de resten van de stadsmuur aangetroffen op 4.6 m vanaf de
rooilijn. Er werd een groat fragment metselwerk aangetroflen. Oat een restant was van een los stuk
muurwerk met de aanzet van twee spaarbogen (Fioore 1998: 6). Afmetingen fragment: 1.65 hoog, 1.30m
breed, minstens 0.80m dik. Het baksteenformaat bedroeg ca. 25x12x6 cm(variatie 0.5 em). Onder het
muurfragment werd een aarden wal of ophoging aangetroffen, die bekleed was met baksteen (Zie
afbeelding). Op een diepte van 3.45 m -NAP leek de bekleding van de wal of ophoging een knik te maken
en zich horizontaal voort te zetten. Dit kon toen niet verder worden onderzocht. Tussen de bekleding van
de wal en het spaarboogfragment is geen verschil in baksteenformaat maar wei in metselverband. Of dit
op een chronologisch verschil duidt is niet zeker. De gevonden muurresten zijn weer afgedekt. Verder
onderzoek aan de stadsmuur werd zeer wenselijk geacht, om meer te weten te komen over de bouw van
de stadsmuur die zeer bepalend was voor het aanzicht van Gorinchem in de 14de en 15de eeuw.
Aan de Keizerstraat 2a zijn bij een DAO ook resten van de stadsmuur blootgelegd (Smote en Dijkstra
2005). Daar is een stuk muur van ca. 16m lang blootgelegd. De muur was opgebouwd uit gemetselde
secundair gebruikte bakstenen (formaat uiteenlopend van 25.5x12x6 em tot 24x11.5x6 em). Het
aangetroffen deel van de muur dateert uit de tweede helft van de 16d• eeuw. De muur was nog 60 em dik
maar is waarschijnlijk iets dikker geweest. In de muur zaten schietgaten. De muur had dus een duidelijke
defensieve functie. De schietgaten waren zo geconstrueerd dat twee personen boven elkaar hetzelfde
schietgat konden gebruiken. Daarbij had elk persoon zicht op een andere richting. Aan de binnenkant van
de muur bevonden zich zware baksteenfundamenten met aanzetten van bogen. Mogelijk gaat het om
weergangbogen, die koud tegen de muur zijn aangezet. De vindplaats aan de keizerstraat 2a werd redelijk
hoog gewaardeerd op fysieke en inhoudelijke gronden. De stadsmuur is daarom een behoudenswaardig
archeologisch monument.

Afbeelding 3: Uitsnede vindplaatsenkaart/ archeologische monumentenkaart.

Resu/taten specialistisch onderzoek n. v.t.

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING
Regionale archeologische en
cultuurlandschappelijke context

Aard en ouderdom van de
vindplaats(en)
(indien a/ vooronderzoek heeft
plaatsgevonden
Gaafheid en conservering

Van ca. 1382 tot 1580 was Gorinchem omgeven door een
eenvoudige stadsmuur. Deze liep door de Keizerstraat. Het gebied
ten westen van de Keizerstraat werd door de muur omgeven. Buiten
de stadsmuur lag een gracht. In de omgeving van het plangebied zijn
d iverse onderzoeken en waarnemingen gedaan. De meeste betreffen
middeleeuwse en postmiddeleeuwse sporen van bewoning in
stedelijke context.
Er heeft nog geen vooronderzoek plaatsgevonden

Er heeft nog geen vooronderzoek plaatsgevonden. In de omgeving
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(structuren, sporen, vondsten,
archeozoologische en botanische
res ten)

Archeo/ogische stratigrafie en
diepte van vondstlagen

Begrenzing en opperv/akte van de
totate vindplaats (dus ook buiten
het plan.qebied)
Begrenzing en oppervlakte van
(het dee/ van) de vindplaats
binnen het plangebied
Structuren en sporen

van de vindplaats, bijvoorbeeld bij het onderzoek aan de Balensteeg
18-24 is geconstateerd dat aardewerk, metaal, hout en bot goed
geconserveerd zijn. De vindplaatsen kunnen door bouw- en
sloopwerkzaamheden wei ernstig verstoord zijn, zoals het geval bij
de bovengenoemde vindplaats aan de Balensteeg en aan de
Vissersdijk.
Verwacht worden sporen en ophogingslagen in verschillende
niveaus. Deze kunnen al direct onder het maaiveld worden
aangetroffen.
Aan de Keizerstraat 6 werd de bovenzijde van de muurresten
zichtbaar op ongeveer 0.35m -NAP, mogelijk bevind de eventueel
aanwezige stadsmuur zich beneden de te ontgraven diepte
Onbekend.
Zie bijlage 4 voor het verloop van de stadsmuur.
Onbekend

Verwacht worden ophogingslagen uit diverse perioden en sporen van
bewoning uit de nieuwe tijd, een middeleeuwse stadsmuur, mogelijk
resten van een gracht, Verwacht wordt dat de sporen gaaf zijn en
goed geconserveerd.

Er worden geen grate aantallen vondsten verwacht. Het materiaal zal
voornamelijk bestaan uit bouwmateriaal en aardewerk
Organisch artefacten
Er worden geen grate aantallen vondsten verwacht. De
conserveringsomstandigheden zijn onder ca. 1.5 m - Mv (vanwege de
in het milieuonderzoek aangetroffen verstoring) naar verwachting
I goed, door de kleipakketten en natte omstandigheden.
Archeozoologische en botanische De conserveringsomstandigheden zijn naar verwachting goed, door
res ten
de kleipakketten en natte omstandigheden.
Beperkingen (memoRIA 6)
Het onderzoek zal binnen het gebouw plaatsvinden.

Anorganisc/7 artefacten

VRAAGSTELLING
Geraadpleegde bronnen en
partijen

In de Keizerstraat zijn al eerder twee kleine onderzoeken/
waarnemingen verricht (Smale en Dijkstra 2005 en Floore 1998).

Onderzoeksvragen

- Zijn er op het terrein (post-) middeleeuwse sporen of constructies
aanwezig zo ja, wat is de aard, omvang, diepteligging, datering?
- In hoeveel niveaus zijn grondsporen aanwezig en wat is de verticale
spreiding van de bewoningsresten?
- Wat is de conserveringstoestand en gaafheid van de vindplaats?
- Hoe was de ruimtelijke indeling van het perceel?
- Hoe is de samenstelling en de herkomst van de archeologische
vondsten? Is het mogelijk om op grand van de gevonden materiele
cultuur uitspraken te doen over de welstand en leefomstandigheden
van de gebruikers/bewoners van het terrein in het verleden?
- Wat is de aard van de ophogingslaag van rand 1600, zijn er
aanwijzingen voor de herkomst ervan?
- Zijn op het terrein sporen van de stadsmuur aanwezig, zo ja, wat is
de aard, omvang, diepteligging, datering/ fasering? Is er een om loop,
gracht, loren, of andere voorziening die met de stadsmuur in verband
gebracht kan worden?
- Zijn er verschillende bouw/gebruiksfasen zichtbaar?
- Is er sprake van hergebruikt bouwmateriaal?
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- Is de muur vervormd, zeals in Keizerstraat 2a? Hoe is dat te
verklaren?
- Is het verloop van de muur goed weergegeven op de kaart van Van
Deventer?
- Zijn er sporen van de afbraak van de muur en het schoonmaken
van de te hergebruiken bakstenen (zoals bij Keizerstraat 2a)?
- Hoe passen de resultaten van het eerder uitgevoerde onderzoek
aan de stadsmuur bij de resultaten van dit onderzoek?
- Hoe verhoud zich de archeologische verwachting tot de
daadwerkelijk aangetroffen sporen en vondsten?
- In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een
bedreiging voor de archeologische waarden?
- lndien archeologische waarden worden bedreigd, kunnen dan
beheersmaatregelen worden getroffen?
- Hoeveel en welk vondstmateriaal kan ongeveer verwacht worden
als er een definitieve opgraving zal plaatsvinden?
Aanbevelingen

De aangetroffen resten worden voldoende gewaardeerd om tot een
onderbouwd selectieadvies te kunnen komen. Bij het aantreffen van
een vindplaats dient immers een selectieadvies te worden gegeven
op basis waarvan het bevoegd gezag een selectiebesluit kan nemen.
lndien wordt besloten tot een definitieve opgraving dan wordt hiervoor
een nieuw PvE opgesteld.

METHODEN EN TECHNIEKEN (veldwerk)
Strategie

De vindplaats wordt onderzocht d.m.v. proefsleuven. Verwacht wordt
dat deze strategie een goed inzicht geeft in de aanwezige
archeologische resten en verstoringen en dat beoordeeld kan worden
in hoeverre de plannen schade toebrengen aan het bodemarchief.

Methoden en techniek,en

Het proefsleuvenonderzoek dient conform de bepalingen in de KNA
3.1 te worden uitgevoerd.
Er worden twee proefsleuven aangelegd. De eerste wordt haa]<s op
de Keizerstraat aangelegd, om de eventuele stadsmuur te
lokaliseren, voor zover deze ligt binnen de verstoringsdiepte. Deze
heeft een afmeting van 2 bij 15 meter. De tweede wordt naar bevind
van zaken aangelegd om een goed overzicht over het terrein te
verkrijgen (maximaal1 0 m2) . Als de stadsmuur in de eerste sleut
wordt aangetroffen, word! deze in de tweede sleuf gevolgd , om een
eventuele toren te lokaliseren.

Er wordt in principe een opgravingsvlak aangelegd. Bij de aanleg van
het opgravingsvlak wordt laagsgewijs verdiept met behulp van een
graafmachine met platte graafbak tot op een relevant spoorniveau of
tot de maximale verstoringsdiepte van 1.6m - Mv.
De aangelegde vlakken worden vlakdekkend systematisch afgezocht
worden met de metaaldetector. Metaal(-oxide)klompen worden ter
screening gerontgend.
Vondstmateriaal wordt verzameld per spoor en/of stratigrafische laag .
Vlakvondsten worden verzameld in vakken van 5 bij 3 meter.
Bijzondere vondsten (o.a. metaalvondsten) worden individueel
ingemeten.
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Sporen en structuren worden zoveel mogelijk intact gelaten.
Grondsporen zullen in principe aileen worden gecoupeerd als niet
duidelijk is wat voor sporen het betrett. Het instrument couperen
wordt aileen ingezet voor een goede interpretatie en date ring van
grondsporen een beoordeling van de gaafheid en ten behoeve van
ecologische monsternamen.
Ook de stort uit de opgravingsput en uit gecoupeerde grondsporen
wordt onderzocht met de metaaldetector. Het opgravingsvlak wordt
waar nodig geschaafd, gefotografeerd, ingekrast en getekend op
schaal 1:20. Het vlak wordt om de 6 meter gewaterpas1 en sporen
worden gecoupeerd (zie boven).
Er dienen toto's gemaakt te worden van de algemene situatie, de
vlakken, de profielen, van grondsporen in het vlak en van de coupes.
Ook dienen belangwekkende vondsten op de plaats van aantreffen
gefotografeerd te worden.
Per proefsleuf wordt minimaal een profiel volledig gedocumenteerd
(tekening, beschrijVing en evt. toto} en ge'interpreteerd. Aile
archeologisch grondsporen worden gedocumenteerd. Wanneer de
profielen vrijwel onveranderlijk zijn, kan worden volstaan met een
profielopname om de 10 meter.
V laktekeningen worden schaal 1:20 getekend, tevens worden op
deze tekeningen de NAP-hoogten van het vlak aangegeven en de
locatie waar de profieltekening en toto's zijn gemaakt. Profiel en
coupes worden schaal 1:20 getekend. Op de profieltekening worden
de NAP-hoogten gezet en Ievens zal de hoogte van het
opgravingsvlak aangegeven worden op de tekening.

I
Bouwstenen
Structuren en grondsporen

Anorganisch artetacten

Organisch artefacten

Er worden 6 boringen gezet om de diepte en stratigrafie van de
antropogena lagen te onderzoeken, en zo nodig en mogelijk de
stadsmuur te localiseren. f.is een gracht wordt aangetroffen, wordt
hiervan ook mlddels boringen de di~te
b~ald.
De ultvoerder doet hierover een voorstel in het plan van aanpak.
Relevante grondsporen en andere structuren in de bodem dienen
conform de KNA 3.1 te worden onderzocht en gedocumenteerd met
het oog op de beantwoording van de onderzoeksvragen. Ze worden
zoveel mogelijk intact gehouden. Voor het maken van coupes wordt
een selectie gemaakt met het oog op de beantwoording van de
onderzoeksvragen. De coupes worden afzonderlijk ingemeten en
gewaterpast. Sporen worden met een metaaldetector onderzocht.
Bijzondere complexen binnen sporen dienen afzonderlijk
geregistreerd te worden d.m.v. fotografie en een detailtekening
(schaal minimaal 1: 20) met NAP-waarden. Het materiaal dient
individueel (xyz-waarden) en gescheiden van het overige
vondstmateriaal in het spoor verzameld te worden. De structuren
worden onderzocht op reparaties/ verschillende fasen van gebruik.
De stenen worden onderzocht op hergebruik. Er worden steenmaten
vastgelegd van de structuren. De mortel van de middeleeuwse
structuren wordt bemonsterd. Het metselverband wordt vastgelegd.
Van de stadsmuur wordt een detailtekenill9_9_emaakt op schaal 1:1 0.
Aile archeologische vondsten dienen conform de KNA te worden
verzameld en gedocumenteerd, inclusief de vondsten die zullen
worden aangetroffen tijdens het aanleggen van de proefsleuven (de
zogenaamde vlakvondsten). Vlakvondsten worden per vak van 5 x 4
meter verzameld.
Organische artefacten worden geborgen met het oog op behoud
(conservering) (zie ook KNA leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar
Vondstmateriaal: www. sikb.nl).
lndien omvangrijke en/of kwetsbare (verbrande) structuren worden
aangetroffen dient ondersteuning van een specialist ingeroepen te
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Archeozoologische en botanische
res ten
Overige resten

worden voor advies bij behoud, berging en/of bemonstering van de
structuur
Botmateriaal wordt op dezelfde manier verzameld als artefacten.
Sporen worden beperkt bemonsterd, aileen voor zover dat nodig is
voor het beantwoorden van de vraagstelling.
n.v.t.

EVALUATIERAPPORT, UITWERKING EN CONSERVERING
(nadere eisen t.a.v. vorm, niveau van uitwerking, termijnen, etc
Structuren, grondsporen,
Aile verzamelde gegevens worden op de gebruikelijke wijze
vondstspreidingen
uitgewerkt (conform KNA specificatie OS 14), zover als nodig is voor
het beantwoorden van de vraagstelling.
De uitwerking richt zich naar verwachting op de analyse en
beschrijving van de sporen en vondsten uit de Middeleeuwen en de
nieuwe Tijd.
Structuren en grondsporen worden getekend, ge"interpreteerd en zo
mogelijk gedateerd. Per stratigrafische/ chronologische eenheid
wordt een tekening gemaakt. Aile gebouwplattegronden worden apart
getekend. Gelet wordt ook op de gaafheid en conservering van de
structuren en grondsporen.
KNA-specificatie 0814.

Analyse tysische-geografie

n.v.t.

Anorganisch artefacten

Aile relevante vondsten dienen te worden gedetermineerd en een
selectie dient te worden afgebeeld in het verslag van de opg raving.
Van eventueel kwetsbare vondsten dient in eerst instantie de staat
waarin ze gevonden zijn gestabiliseerd te worden.
Eventuele organische artefacten worden per materiaalcategorie
beschreven en gewaardeerd. Verdere uitwerking en analyse vindt
plaats na evaluatie van het veldwerk. Vondsten van organisch
materiaal dienen na selectie te worden geconserveerd. De selectie
van te conserveren vondsten gebeurt in overleg met ter zake
deskundigen.
De uitvoerder doet in het evaluatierapport een voorstel voor de
selectie van uit te werken monsters. Er geldt een maximum van 5
monsters.
De eindrapportage bevat tenminste de volgende
tekeningen:
1. Overzichtstekening topografisch-landschappelijke ligging terrein
met landelijke coordinaten en de begrenzing van het plan- en
onderzoeksgebied;
2. Overzichtstekening proefsleuven met landelijke coordinaten;
3. Overzichtstekening aile sporen;
4. Vlaktekeningen van de proefsleuven waarop sporen en structuren
per fase en/of archeologische periode herkenbaar staan afgebeeld
inclusief hun nummer;
5. Overzichtstekeningen van aile plattegronden inclusief coupes;
6. Tekeningen van de geselecteerde profielen;
7. Tekeningen van een selectie van de vondsten;
8. Een kaart van het plangebied waarop 1) het areaal van de
archeologische sites staan aangegeven en 2) het areaal van
verstoorde bodem profielen in het plangebied staat aangeven
De geselecteerde kwetsbare vondsten dienen, voor zover
noodzakelijk voor permanente opslag in het depot, door een ter zake
deskundige te worden geconserveerd. Verdere eisen voor uitwerking
en conservering dienen tijdig te worden opg evraagd bij dit depot. Ten

Organisch artefacten

Archeozoologische en botanische
res ten
Beeldrapportage
(objecttekeningen, toto's, kaarten,
e.d.)

Conservering materiaal
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behoeve van de conservering van de voorwerpen dient een plan te
worden opgesteld.

RAPPORT AGE
Uitvoeringsperiode uitwerking;
opleveringstermijn (concept)eindltussenrapport

De volgende producten worden geleverd:
• Evaluatierapport conform KNA specificatie (OS 12) waarin
opgenomen een evaluatiefase van het veldwerk, de
geschatte hoeveelheid sporen, vondsten en monsters, een
uitwerkplan voor het eindrapport en een conserveringsplan
voor de voorwerpen.
• Briefrapport. Binnen twee weken na beeindiging van het
veldwerk, te overhandigen aan de opdrachtgever en het bevoegd
gezag duidelijk advies over te nemen vervolgstappen.
• Binnen 4 weken na afronding van het veldwerk dienen de
gegevens voor het opstellen van het PvE voor het
eventuele vervolgonderzoek aan de Gemeente Gorinchem te worden
geleverd.
• Gedetermineerde en geanalyseerde sporen en vondsten,
zowel analoog en digitaal, evenals deelverslag hiervan.
• Geconserveerde vondsten.
• Botanische monsters.
• Objectfoto's en -tekeningen, zowel analoog als digitaal
• Eindrapport volgens KNA-specificatie VS05 met een waardering
volgens KNA specificatie VS06 en een selectieadvies volgens KNA
specificatie VS07. Het dient te worden opgesteld volgens de
Publicatiewijzer voor de archeologie (Diepeveen-Jansen en
Kaarsemaker, 2004).
Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de
ontvangende instantie) van overdracht van vondsten en
documentatie .

Procedure toetsing eind-1
tussenproduct door bevoegd
gezag

Onderzoeksresultaten en conceptrapport worden door het bevoegd
gezag en de opdrachtgever getoetst aan dit PvE. Zij krijgen uiterlijk 3
weken de tijd voor commentaar. Na eventuele noodzakelijke
aanvullingen en/of aanpassingen zal een eindrapport worden
vervaardigd. Na het verwerken van opmerkingen zal het eindrapport
zowel analoog als digitaal uiterlijk 12 maanden na beeindiging van
het veldwerk verschijnen.
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lnhoud eind-1 tussenrapport

De inhoud van de eindrapportage is conform de bepalingen in de
KNA en conform dit PvE.
Tevens bevat het opgravingsrapport aile archeologische informatie op
basis waarvan een selectiebesluit kan plaatsvinden. Het rapport bevat
tevens de volgende onderdelen:
- paragraaf waarin staat vermeldt wat voor een plan het betreft, welke
ontwikkelingen er gaan plaatsvinden en tot welke diepte verstoring
gaat plaatsvinden en in welke fase van de planprocedure het plan zich
bevindt;
- paragraaf (verantwoording) strategie, methode en technieken;
- paragraaf eerder gedane archeologische vondsten in plangebied of
nabijheid van plangebied;
- de resultaten van het onderzoek dienen te worden geleverd in de
vorm van een standaardrapport inclusief vlaktekeningen (zie
beeldrapportage) en profieltekeningen en inclusief vondstenlijsten
(zie hieronder), sporenlijsten (zie hieronder) en monsterlijsten;
- vondstenlijst waarin per archeologische vondst staat aangegeven 1)
het spoor waarin de vondst is aangetroffen, 2) de determinatie, 3) de
datering van de vondst en 4) een beschrijving van de vondst
(baksel/materiaal, versiering, bewerkingsporen, etc.)
- sporenlijst waarin staat aangegeven 1) het soort spoor (definitie), 2)
de datering van spoor en 3) en welke vondstnummers er in aanwezig
zijn.
- een waardering van de aangetroffen sites;
- paragraaf conclusies en aanbevelingen over de evt. noodzakelijke
bescherming of het mogelijk vervolgonderzoek.
- aile gebruikte afkortingen in het rapport, velden in tabeilen en
objecten Jvlakken/lijnen/guntef"ll in kaarten worden verklaard.
Verschijning en oplage eindrapport Er zijn drie rapporten bestemd voor de opdrachtgever, twee voor het
en/of specialistisch dee/rapport
bevoegd gezag (gemeente Gorinchem), twee voor de RACM, een
voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het rapport en
eventuele deelrapporten worden ook analoog en digitaal beschikbaar
gesteld aan de Archeologisch Werkgroep Gorinchem, voor publicatie
op de website daarvan.

DEPONERING
Zie eisen betreffend depot

Te leveren product

Monsters, vondsten en documentatie worden overgedragen aan het
gemeentelijke depot, Avelingen-Oost 2a te Gorinchem. Conform
KNA 3.1.
Eindrapport conform VS05 (KNA 3.1)
Het eindrapport wordt volgens de bepalingen in de KNA geschreven
en geredigeerd door de senior archeoloog.

Termijn overdracht van vondsten,
monsters en documentatie

e-depot (zie protocol depotbeheer
DS05)

Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de
ontvangende instantie) van overdracht van vondsten en
documentatie.
Binnen vier weken na levering van het definitieve rapport worden de
vondsten, monsters en documentatie overgedragen aan het
gemeentelijke depot.

Het goedgekeurde PvE (inclusief onderzoekmeldingsnummer) wordt
geplaatst in het e-depot. Binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk
aile conform PvE gespecificeerde digitale producten overdragen aan
het e-depot (www.edna.nl) onder vermelding van het

I onderzoeksmeldingsnum mer.

WIJZIGINGEN T.O.V. HET VASTGESTELDE PvE
Wijzigingen tijdens het veldwerk

lndien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het
PvE waren voorzien vindt overleg plaats met het bevoegd gezag en
de opdrachtgever.
-lndien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden,
bijvoorbeeld bij het aantreffen van onverwachte sporen en structuren
of indien een geringer deel van het onderzoeksterrein kan worden
onderzocht, dient hiervoor toestemming verkregen te worden van het
bevoegd gezag en de opdrachtgever.
Wijzigingen in de uitvoeringstermijn kunnen zich onder andere
voordoen door onverwachte weersomstandigheden. Wijzigingen en
de oorzaak daarvan worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan
de opdrachtgever. De in het PvE vastgelegde termijnen schuiven
mee naar gelang de besproken wijziging.

Belangrijke wijzigingen

Procedure van wijziging na de
evaluatiefase van het veldwerk

Procedure van wijziging tijdens
uitwerking en conservering

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde
aantoonbaar voorgelegd aan de opdrachtgever en de bevoegde
overheid:
• Afwijking van de archeologische verwachting
• Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode
• Wijzigingen van de fysieke en/of technische
omstandigheden
•
Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten
Als bij de evaluatie van het veldwerk nog ingrijpende wijzigingen
optreden t.a.v. de vraagstellingen, methode opdracht, methodiek van
uitwerking, conservering of rapportage, dient de opdrachtnemer te
overleggen met de opdrachtgever en het bevoegd gezag.
Wijzigingen en de daarmee samenhangende planning van de
werkzaamheden alsmede meer- of minderwerk dienen door hen te
worden_goedgekeurd.
Als tijdens de uitwerking en conservering nog ingrijpende wijzigingen
optreden t.a.v. de vraagstellingen, methode opdracht, methodiek van
uitwerking, conservering of rapportage, dient de opdrachtnemer te
overleggen met de opdrachtgever en het bevoegd gezag.
Wijzigingen en de daarmee samenhangende planning van de
werkzaamheden alsmede meer- of minderwerk dienen door hen te
worden goedgekeurd.

RANDVOORWAARDEN en AANVULLENDE EISEN
Personele randvoorwaarden

Het onderzoek moet verricht worden door een daartoe gecertificeerd
archeologisch bedrijf of instelling.
Het onderzoek moet uitgevoerd worden door een veldteam geleid
door een senior archeoloog met relevante onderzoekervaring in de
regio. Het veldwerk wordt uitgevoerd door tenminste een ervaren

Uitvoeringsperiode en
opleveringstermijn veldwerk

Uitvoeringscondities veldwerk

veldarcheoloog en een ervaren veldtechnicus. De senior archeoloog
ziet toe op een juiste gang van zaken.
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie weken
na aanbesteding. De startdatum dient in overleg met de
opdrachtgever te worden bepaald. De gemeentelijk archeoloog wordt
op de hoogte gesteld van de aanvang.
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de KNA richtlijnen.
In aile gevallen waarin dit PvE niet voorziet zijn de
procesbeschrijvingen en specificaties van de KNA versie 3.1
van toepassing. Dit PvE betreft de eisen die vanwege het
archeologische belang aan het onderzoek worden gesteld. Dit laat
onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande het
uitvoeren van werkzaamheden moet worden gevolgd (o.a.
de Arbowet)
•De opgraving wordt uitgevoerd in de bestaande bebouwing. De
ruimte is over het gehele plangebied ca. 5.5m hoog. Een
graafmachine kan het gebouw binnenrijden (Omvang garagedeuren
op te vragen bij de opdrachtgever). Op twee plaatsen zijn
kolomfunderingen aanwezig (locatie opvragen bij
architect/opdrachtgever).
•Er dient een Veiligheids- en Gezondheidsplan te worden opgesteld.
Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de arbo-regels die gelden
voor het werken in besloten ruimtes.
• Dit PvE betreft de eisen die vanwege het archeologisch
belang aan het onderzoek worden gesteld. Dit laat onverlet
dat wettelijke en andere regelgeving aangaande het
uitvoeren van werkzaamheden moet worden gevolgd (o.a.
de Arbowet)
•De archeologische uitvoerder doet voorafgaand aan het veldwerk
een klicmelding.
• De archeologische uitvoerder zorgt voor de huur van een
graafmachine met machinist, keten, containers en mobiele
toiletten.
• Dit PvE en een goedgekeurd PvA dient tijdens het veldwerk op de
werklocatie aanwezig te zijn.
• Bij de bepaling van niet-werkbare dagen zullen de hier in
de bouw voor geldende afspraken gevolgd worden.

•De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid
van het terrein, evenals voor de plaatsing van afzettingen,
vergunningen, betredingstoestemmingen, verwijdering
eventuele explosieven, etc. De bestaande tegelvloer wordt door d
opdrachtgever verwijderd.
~

De archeologische uitvoerder is verantwoordelijk voor informatie over
kabels en leidingen in het plangebied, het inmeten van vaste punten
en het verkrijgen van eventuele vergunningen. De toegankelijkheid,
betredingstoestemming en het eventuele milieu rapport wordt door de
opdrachtgever geregeld.
De opdrachtnemer zorgt voor de huur van een
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graafmachine met machinist, keten, containers en mobiele
toiletten.
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• De uitgegraven grand dient op een afstand van tenminste
1 meter naast de werkputten te worden gedraaid.
• Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer de
grand terug te storten.
De externe communicatie random het archeologisch
onderzoek ligt in handen van de opdrachtgever. Vanuit de
archeologische opdrachtnemer zal aile medewerking worden
verleend voor het verschaffen van inhoudelijke informatie die
voor de externe communicatie van belang kan zijn . lndien
het wenselijk wordt geacht dat er een open dag of
informatiemoment wordt georganiseerd en de inzet vanuit de
archeologische opdrachtnemer hiervoor niet vanuit de
verleende opdracht is te realiseren, dan zullen hierover
aanvullende afspraken moeten worden gemaakt.

• Verontreiniging: Op de locatie Keizerstraat 44 is vanaf 1917 tot
1987 een brandstoffenhandel, een autospuiterij en een garage
gevestigd geweest. in 1960 is er vergunning aangevraagd voor een
benzine en gasoliepompinstallatie met twee ondergrondse tanks. In
1988 zijn twee ondergrondse dieselolietanks verwijderd. Uit
milieukundige bodemonderzoeken blijkt dat er plaatselijk puin
aanwezig is in de bodem tot een diepte van 0.5 tot 1.5m onder
maaiveld.
De gemeente Gorinchem heeft de Milieudienst Zuid-Holland Zuid en
Geofox-lexmond bv opdracht verleend een actualiserend nader
bodemonderzoek uit te voeren naar de eerdere aangetoonde
bodemverontreiniging ter plaatse van de Keizerstraat 44 te
Gorinchem ..
Op grand van de onderzoeksresultaten van het actualiserend nader
bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
•

•

•

•
•
•

de concentraties en omvang van de verontreiniging met
minerale alien en vluchtige aromatische koolwaterstoffen en
met PAK in de bodem is vastgesteld;
de in 2001 aangetoonde concentraties aan de verdachte
parameters kan in het huidige onderzoek niet worden
bevestigd;
inpandig is naar schatting 25 m3 kleiige grand en 50 m3
grondwater Iicht verontreinigd met minerale alien en/of
vluchtige aromatische koolwaterstoffen;
inpandig is naar schatting 300 m3 zandige grand Iicht
verontreinigd met PAK;
uitpandig zijn geen verontreinigingen van de onderzochte
parameters aangetoond;
er is geen sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging, zowel niet wat betreft de
verontreinigingen met minerale alien en vluchtige
aromatische koolwaterstoffen als de verontreiniging met
PAK;

Verwacht wordt dat de bestaande vervuiling vergelijkbaar is met die
in andere binnensteden. Voor het werken in deze grand moeten de

1~

gebruikelijke hygienische maatregelen worden genomen.
lndien de beperkingen als gevolg van aangetroffen vervuiling
leidt tot meer- of minderwerk, dient hierover overleg plaats te
vinden tussen de opdrachtnemer en de bevoegde overheid
en de opdrachtgever.

Kwaliteitsbewaking, toezicht,
overleg en evaluatie

De opdrachtgever en de gemeentelijk archeoloog als
vertegenwoordiger van het bevoegd gezag beoordelen het plan van
aanpak. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van
de opdracht. Het onderzoek, de documentatie en de rapportages
dienen te worden geautoriseerd door een senior archeoloog.
Overleg vindt plaats zodra substantiele archeologische resten
ontdekt zijn of op de laatste dag van het veldwerk. Dan wordt een
inschatting gemaakt of een vervolgonderzoek nodig is. Tijdens het
veldwerk wordt overlegd met E. van Rooijen (06-40259389).

Se!ectieprocedure tijdens het
veldwerk (i.h.b. bij archeologische
begeleiding)

Onder verantwoordelijkheid van de senior archeoloog.
Wijzigingen in de uitvoeringstermijn kunnen zich onder meer
voordoen door onverwachte weersomstandigheden. Eender welke
wijziging en de exacte oorzaak worden z.s.m. doorgegeven aan de
opdrachtgever en de gemeentelijk archeoloog
lndien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het
PvE waren voorzien vindt overleg plaats met het bevoegd gezag en
de opdrachtgever.
In het PvE vastgelegde termijnen schuiven mee naargelang de
besproken wijziging.
lndien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden,
bijvoorbeeld bij het aantreffen van onverwachte sporen en structuren
of indien een geringer deel van het onderzoeksterrein kan worden
onderzocht dan dient hiervoor voorafgaand toestemming verkregen
te worden van het bevoegd gezag.
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Boring 001 (vanaf het maaiveld):
0,0 – 1,8 m –mv
zand (ophooglaag)
1,8 – 2,0 m –mv
klei, grijs, zintuiglijk waargenomen olieverontreiniging
Boring 002 (vanaf het vlak, ca. 2,31 m NAP):
0,0 – 0,3 m –mv
klei, zwak zandig, zwak puinhoudend, zwak schelpenhoudend,
bruin, heterogeen
0,3 – 0,8 m –mv
klei, humeuze vlekken, fosfaat, (licht)grijs
Boring 003 (vanaf het vlak, ca. 2,50 m NAP):
0,0 – 0,1 m –mv
klei, zwak zandig, zwak puinhoudend, aardewerkhoudend, bruin
0,1 – 0,6 m –mv
klei, sterk siltig, zwak humeus, (licht)grijs
0,6 – 0,8 m –mv
klei, matig humeus, zwak venig, zwak puinhoudend, bruin
0,8 – 1,1 m –mv
klei, matig humeus, houtskool, donkergrijs, monster
1,1 – 1,8 m –mv
klei, matig humeus, zwak venig, zwak puinhoudend, grijs
Boring 004 (vanaf het vlak, ca. 2,60 m NAP):
0,0 – 0,15 m –mv
klei, zwak zandig, zwak puinhoudend, bruin
0,15 – 1,0 m –mv
klei, matig humeus, zwak puinhoudend, grijs
Boring 005 (vanaf het maaiveld):
0,0 – 1,8 m –mv
zand, bruinig geel (ophooglaag)
1,8 – 2,0 m –mv
zand, grijs, zintuiglijk waargenomen olieverontreiniging
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BIJLAGE 5
sporenlijst
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ArcheoMedia bv

Projectnaam: Keizerstraat 44
Projectcode: A10-038-R

Soort onderzoek: Proefsleuven
Cis-code: 37590
Accoord Senior Archeoloog:

SPOORFORMULIER
OBJECT:

WERKPUT: 1

beschrijver: EN

bladnummer: 1

01. SPOORNUMMER

001

002

003

004

005

02. definitie

Puinlaag

Ophooglaag

Puinlaag

Muur

Muur

03. N.A.P.

+2,92

+3,31

+3,00

+2,31

+2,89

04. dikte spoor

>0,56

>0,94

>0,66

>0,20

>0,30

05. datering

NT

NT

NT

1

1

1

NT

06. vlak/profiel
07. zichtbaar in vlak

1

08. = wp-spoornr.
09. subnummers
002, 005

10. ouder dan
004

11. jonger dan

002
004

002, 003

002, 003

002, 003

15. tek.nr(s) vlak

1

1

1

1

1

16. tek.nr(s) coupe

1

1

1

1

1

17. laag / vondstnr.

l.

12. associatie
13. identiek aan
14. foto/dianummers

18. laag / vondstnr.
19. laag / vondstnr.

v.
002

l.

v.

l.

v.

l.

003

v.

l.

005

006

20. laag / vondstnr.
21. laag / vondstnr.
22. laag / vondstnr.
23. laag / vondstnr.
24. monsternummer

004

25. monsternummer
26. monsternummer
LAAG- EN VONDSTNUMMERS: 0= aanlegvondst spoor of vlak; 1= insteek paalkuil/waterput; 2= kern paalkuil/waterput; 3= nazak boven 2;
4= secund./gehele vulling spoor; 5= uitgraafkuil; 6= houten paal; 7= houten (stenen, plaggen) omsluiting waterput; 8= vulling binnen omsluiting;
9= (voorlopig gereserveerd); 10 en verder= locatievondsten (bv. in graf) of nader te definiëren lagen.
SPOORDEFINITIES: paalkuil; paalinsteek; paalkern; uitgraafkuil; greppel; waterput (-insteek, -kern); nazak (waterput of paal); diergraf;
inhumatiegraf; crematiegraf; hutkom; voorraadkuil; kelderkuil; oven; karrespoor; weg; haard; vloer; muur; uitbraaksleuf; ploegsporen; spitsporen;
staketselrij; standgreppel; boomval; bodemlaag; ophogingslaag; ven; diergang; natuurlijk; kuil? (= functie onbekend); onduidelijk.

* aankruisen en achterzijde blad, onder vermelding van spoornummer, invullen.

v.

SPOORFORMULIER (VERVOLG): OPMERKINGEN
Spoornummer: 001
Puinlaag: verloopt N-Z over de breedte van de put. Het spoor is 0,60-0,85 m breed en heeft een
donkergrijze vulling met steenkoolgruis en metaalslak. Het spoor is ingelaten in en wordt bedekt door
spoor 002. Het is niet uit te sluiten dat spoor 001 een plaatselijke concentraties opgebracht materiaal
betreft dat hier sterk gruis– en metaalslakhoudend is.

Spoornummer: 002
Ophooglaag: dit spoor kon over een lengte van 10 m, vanuit het O-einde van de put gerekend, worden
waargenomen, met dien verstande dat de dikte van het spoor naar het W toe naar boven uitloopt. Het
spoor bestaat uit zwak zandige bruine klei met puin en aardewerk. De sporen 001 en 003 zijn in dit
spoor ingelaten en worden er door bedekt. Het betreft een heterogene puinhoudende ophoog– of
egalisatielaag.

Spoornummer: 003
Puinlaag: verloopt N-Z over de breedte van de put en parallel aan spoor 001; de afstand tot spoor 001
is ca. 0,55 m. Het spoor is 0,40-0,65 m breed met de breedste zijde in het N. De vulling is identiek aan
die van spoor 001. Ook spoor 003 is ingelaten in en wordt bedekt door spoor 002.

Spoornummer: 004
Muur: L-vormige bakstenen muur. De ‘voet’ van de L heeft een lengte van ca. 1,20 m en een breedte
van ca. 0,24 m, de ‘poot’ van de L is ca. 3,00 m lang en ca. 0,36 m (O) tot ca. 0,48 m breed (W). Deze
wordt op ca. 0,50 m vanaf het W einde gesneden door een N-Z verlopende muur (spoor 005). De
muur is opgebouwd uit hergebruikte rode en oranje bakstenen met een afmeting van 24 x 12 x 6 cm.
Hier bovenop zijn gele bakstenen aangetroffen (platte laag) die 18 x 9 x 4,5 cm en 18 x 9 x 4 cm
maten. Het muurwerk is in wild verband gemetseld waarbij kalkmortel is gebruikt. Het muurwerk is
onderdeel van een fundering waarvan de eerste vertanding binnen de ontgravingsdiepte van de
proefsleuf is aangetroffen.
Spoornummer: 1005
Muur: N-Z verlopende bakstenen muur (fundering). Deze muur bestaat uit hergebruikte hele en halve
rode en oranje bakstenen van het formaat 24 x 12 x 6 cm. vuil donkergrijsbruin zand en klei met puin.
Er is waarschijnlijk een wild metselverband toegepast met kalkmortel maar door de zeer slechte staat
van het muurwerk is hierover geen duidelijkheid meer verkregen.

ArcheoMedia bv

Projectnaam: Keizerstraat 44
Projectcode: A10-038-R

Soort onderzoek: Archeologische begeleiding
Cis-code: 37590
Accoord Senior Archeoloog:

SPOORFORMULIER
OBJECT:

WERKPUT: 1

beschrijver: EN

01. SPOORNUMMER

006

007

008

02. definitie

Kelder

Muur

Muur

03. N.A.P.

+3,11

+2,76

+3,14

04. dikte spoor

>1,00

>0,30

>0,68

1

bladnummer: 2

05. datering
06. vlak/profiel
07. zichtbaar in vlak

1

08. = wp-spoornr.
09. subnummers
10. ouder dan
11. jonger dan
12. associatie
13. identiek aan
14. foto/dianummers
15. tek.nr(s) vlak

1

1

16. tek.nr(s) coupe

1

1

17. laag / vondstnr.

v.

v.

18. laag / vondstnr.

009

020

19. laag / vondstnr.

010

050

20. laag / vondstnr.

012

21. laag / vondstnr.

017

22. laag / vondstnr.

018

23. laag / vondstnr.

019

24. monsternummer

011

25. monsternummer

014

l.

v.

l.

v.

l.

v.

l.

26. monsternummer
LAAG- EN VONDSTNUMMERS: 0= aanlegvondst spoor of vlak; 1= insteek paalkuil/waterput; 2= kern paalkuil/waterput; 3= nazak boven 2;
4= secund./gehele vulling spoor; 5= uitgraafkuil; 6= houten paal; 7= houten (stenen, plaggen) omsluiting waterput; 8= vulling binnen omsluiting;
9= (voorlopig gereserveerd); 10 en verder= locatievondsten (bv. in graf) of nader te definiëren lagen.
SPOORDEFINITIES: paalkuil; paalinsteek; paalkern; uitgraafkuil; greppel; waterput (-insteek, -kern); nazak (waterput of paal); diergraf;
inhumatiegraf; crematiegraf; hutkom; voorraadkuil; kelderkuil; oven; karrespoor; weg; haard; vloer; muur; uitbraaksleuf; ploegsporen; spitsporen;
staketselrij; standgreppel; boomval; bodemlaag; ophogingslaag; ven; diergang; natuurlijk; kuil? (= functie onbekend); onduidelijk.

* aankruisen en achterzijde blad, onder vermelding van spoornummer, invullen.

v.

SPOORFORMULIER (VERVOLG): OPMERKINGEN
Spoornummer: 006
Kelder: waarschijnlijk rechthoekige kelder waarvan de noordelijke muur zich buiten de proefsleuf
bevindt. De zuidelijke, oost–west georiënteerde muur is ca. 2,3 m lang en ligt in het verlengde van
spoor 004. Van de noord–zuid georiënteerde muren is ca. 1 m blootgelegd. De muren zijn opgebouwd
uit gele bakstenen met het formaat 18 x 9 x 4 cm in een wild metselverband. Als mortel is kalkmortel
gebruikt. De stenen waren aan de binnenkant van de kelder bestreken. Aan de zuidelijke muur werd
aan de binnenzijde van de kelder de aanzet tot een tongewelf waargenomen. De bodem van de kelder
bestaat uit een plavuizenvloer van rode ongeglazuurde plavuizen met afmetingen van 15 x 15 x 3 cm
en 20 x 20 x 3 cm.
Spoornummer: 007
Muur: Spoor 007 betreft het noordelijke deel van deze muur en is opgebouwd uit hergebruikte
(brokken van) rode en oranje bakstenen van het formaat 24 x 12 x 6 cm. Het feit dat de sporen 007 en
008 niet exact aan elkaar aansluiten doch een lichte hoek vormen doet vermoeden dat deze muur in
twee fasen is ontstaan. Gelet op het feit dat spoor 007 gedeeltelijk koud op de westelijke muur van
spoor 6 geplaatst is, en ook gedeeltelijk erbovenop gemetseld, kan deze muur als tweede bouwfase
van spoor 006 worden geduid.

Spoornummer: 008
Muur: N-Z verlopende muur die samen met spoor 007 vrijwel over de gehele breedte van de put te
zien was. Spoor 008 is het zuidelijke gedeelte van deze muur en bestaat uit hele oranje bakstenen
met de afmetingen 18 x 9x 4,5 cm gecombineerd met halve bakstenen met een roodoranje kleur. Zie
ook spoor 007.

Spoornummer:

Spoornummer:

BIJLAGE 6
Determinatielijst vondsten
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Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:
Vnr

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590

Spoor

Soort

Vorm

n

G (g)

6

sectie 2

bouwmateriaal

wandtegel

1

97

18

6

bouwmateriaal

plavuis

4

398

Bijlage 6.1: Keramisch bouwmateriaal

L (cm)

11,5

B (cm)

11,5

D (cm)

1,5

TPQ

TAQ

1650

1700

Opmerking

groen opp.

1/1

Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:
Vnr

Spoor

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590
Soort

Vorm

Glazuur

Bodem

Wand

Rand
Oor

MAI

Opmerking

1

sectie 1

majolica

bord

tin/lood

1

sectie 1

roodbakkend

kachelpan

lood

1

sectie 1

roodbakkend

kom

lood

1

sectie 1

witbakkend

?

koperoxide

2

zw. Laag

industrieel

kom

tin

2

zw. Laag

roodbakkend

bord

lood

2

zw. Laag

roodbakkend

divers

lood

4

sectie 2

industrieel

vormkom

tin

4

sectie 2

roodbakkend

kom

lood

4

sectie 2

steengoed

?

zout

5

sectie 2

roodbakkend

?

lood

6

sectie 2

faience

?

tin

1

6

sectie 2

roodbakkend

?

lood

1

6

sectie 2

roodbakkend

divers

lood

1

6

sectie 2

roodbakkend

kachelpan

lood

6

sectie 2

steengoed

kan

engobe

7

sectie 3

majolica

bord

tin/lood

8

sectie 3

majolica

?

tin/lood

1

8

sectie 3

roodbakkend

divers

lood

1

8

sectie 3

steengoed

kan

zout

1

1

54 relief versiering

1

1

38 geheel wit

9

6 majolica

bord

tin/lood

9

6 roodbakkend

divers

lood

9

6 roodbakkend

lekschaal

lood

9

6 roodbakkend

papkom

lood

Bijlage 6.2: Gebruiksaardewerk

1

G (g)
1

68

1

250

1

95

1

14

1

1

1

Productieplaats

Herkomstgebied

TPQ

TAQ

1650

1700

153

1800

1900

1

51

1700

1750

2

246

Bergen op Zoom

1750

1850

1

50

Maastricht

1750

1850

1

48

1800

1850

2

2

41

1725

1850

2

1

97

1600

1800

1

2

1650

1750

1

2

171

1650

1750

2

4

127 slib en groen

1600

1800

1

1

164 steel

1750

1800

1

1

314

1650

1750

1

1

1650

1700

1650

1700

1550

1600

1650

1700

1
1
1
1

2
2
1

1

3

7

2

58 blauw figuratief

1

6

4

130
Rijnlands

7

158

1600

1800

2

3

1

388 gele binnenkant

1575

1650

5

3

1

609 slibversiering

1725

1750
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Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:
Vnr

Spoor

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590
Soort

Vorm

Glazuur

Bodem

9

6 roodbakkend

papkom

lood

2

9

6 steengoed

kan

zout

1

12

6 roodbakkend

papkom

lood

12

6 roodbakkend

zeef?

lood

1
2

13

sectie 4

roodbakkend

divers

lood

13

sectie 4

roodbakkend

lekschaal

lood

13

sectie 4

roodbakkend

papkom

lood

13

sectie 4

steengoed

?

zout

Wand

Rand
Oor

MAI

2

241 gele binnenkant

1

110

2

2

1

1

10

3

6

2

6 faience

vormkom

tin

3

17

6 majolica

bord

tin/lood

1

17

6 roodbakkend

divers

lood

1

17

6 roodbakkend

papkom

lood

2

18

6 faience

divers

tin

1

18

6 roodbakkend

?

lood

1

18

6 roodbakkend

?

ongeglazuurd

18

6 roodbakkend

deksel

lood

1

18

6 roodbakkend

divers

lood

4

18

6 roodbakkend

grape

18

6 roodbakkend

18

1

Productieplaats

Herkomstgebied

TPQ

TAQ

1650

1750

1725

1775

154

1650

1750

2

157

1650

1750

5

391

1600

1800

1600

1800

1725

1775

1725

1800

1

1

17

Opmerking

1

1
1

G (g)

1

Westerwald

Rijnlands

28 groene binnenkant
286 slibversiering

1

32

Westerwald

Rijnlands

1

29 polychroom

1650

1750

1

88 blauw figuratief

1650

1700

2

4

335

1600

1800

2

1

182 gele binnenkant

1650

1750

13

3

8

430

1700

1800

11

3

2

268 gele binnenzijde

1650

1750

1

1

15

1500

1800

1

70

1700

1750

44

9

5

703

1600

1800

lood

2

3

2

237

1700

1800

kom

lood

4

4

2

170 slibversiering

1575

1625

6 roodbakkend

lekschaal

lood

1

3

1

154 gele binnenzijde

1650

1750

18

6 roodbakkend

schaal

lood

1

7

2

390 groene binnenzijde

1650

1750

18

6 steengoed

?

zout

18

6 steengoed

pot

lood

18

6 witbakkend

?

koperoxide

Bijlage 6.2: Gebruiksaardewerk

3

6

1

6

21

1700

1800

1

1

294

1550

1700

1

1

1650

1750

19 groen
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Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:
Vnr

Spoor

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590
Soort

Vorm

Glazuur

18

6 witbakkend

kom

lood

19

6 majolica

?

19

6 roodbakkend

19

Bodem

Wand

Rand
Oor

MAI

G (g)

Opmerking

Productieplaats

Herkomstgebied

TPQ

TAQ

12

1

68 geel

1650

1750

tin/lood

2

2

17

1600

1800

?

lood

4

1

52 groene binnenkant

1650

1750

6 roodbakkend

divers

lood

17

144

1600

1800

19

6 roodbakkend

papkom

lood

1

5

1

3

238 slibversiering

1650

1750

19

6 roodbakkend

schaal

lood

3

4

5

1

576 gele binnenkant

1650

1700

19

6 steengoed

?

zout

1600

1800

50

6 majolica

bord

tin/lood

1700

1800

50

6 roodbakkend

?

lood

1750

1850

50

6 roodbakkend

divers

lood

50

6 roodbakkend

lekschaal

lood

50

6 roodbakkend

papkom

lood

2

50

6 roodbakkend

papkom

lood

50

6 roodbakkend

schaal

lood

50

6 roodbakkend

vuurtest

lood

1

50

6 steengoed

?

zout

1

Bijlage 6.2: Gebruiksaardewerk

1

17

1

1

1

1

9 kobaltblauw
228

Rijnlands

3

1

4

7

2

3

300 gele binnenzijde

1650

1750

7

2

1

269

1650

1750

2

2

1

434 slibversiering

1575

1625

1

4

1

213 groene binnenzijde

1575

1650

5

5

1

1575

1625

1

2

92

1650

1750

1

6

1700

1800

1

17 mangaan

Westerwald

1845 gele binnenzijde

3/3

Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:
Vnr

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590

Spoor
9 beerkelder

Soort glas

Kleur

Vorm

potas

groen

vensterglas

Voet

Wand

MAI
1

G (g)
1

4
5

13

sectie 4

potas

groen

beker

1

1

18

6

potas

groen

vaatwerk

1

1

18

6

potas

groen

vensterglas

14

11

21

6

potas

groen

vensterglas

5

2

50

6

potas

groen

vensterglas

5

4

Bijlage 6.3: Glas

Opmerking

35
1 beschilderd, 1 hoekfrgm. ruit
27
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Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:

Vnr

Spoor

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590

Soort

Vorm

Bodem

Wand

MAI

G (g)

Opmerking

Productieplaats

Herkomstgebied

TPQ

TAQ

4 sectie 2 pijpaarde

steel

2

2

14

6 sectie 2 pijpaarde

pijp

1

1

9

1630

1670

7 sectie 3 pijpaarde

pijp

1

1

6

1650

1700

8 sectie 3 pijpaarde

pijp

5

5

31 dikke stelen

1650

1700

9

6 pijpaarde

pijp

24

24

151 hielmerk MC

1630

1670

18

6 pijpaarde

pijp

19

6 pijpaarde

pijp

20

6 pijpaarde

pijp

>50

>50

50

6 pijpaarde

pijp

>30

>30

Bijlage 6.4: Kleipijpen

5
35

Holland
Gorkum

5

7

1700

1800

35

152

1630

1670

1630

1670

1630

1670

1086 1x barok pijpje
625

Gorkum
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Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590

Vnr Spoor Sectie Metaal

Categorie

Soort

Vorm

fabrikatie G (g) n L/H B (cm) Dikte
(cm)
(cm)

6

2

Fe

constructie-element

nagel

recht

gesmeed

107

8

3

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

8

3

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

8

3

Fe

indet

10

3

Fe

gebruiksvw

kram? beslag? vierkant-rechthoekig met
naar beneden gebogen
mes
recht

13

4

Fe

constructie-element

13

4

Fe

13

4

13

Dm
(cm)

Gebruik

Opmerking

1 15,6

1,1

0,9

constructie

punt afgebroken, kop deels afgebroken

30

1

9,2

0,7

0,6 1,9-2,1 constructie

punt afgebroken, kop deels afgebroken

2

1

2,3

0,4

0,3

constructie

fragment, kop deels afgebroken

6

1

7,6

2

0,2

indet.

fragment

1,9

0,3

gesmeed

33

1 17,1

deurbeslag

strip met verbreed uiteinde gesmeed

95

1 23,9 2,5-4,5 0,2-1,1

bouwtechnisch

ijzeren scharnieras bewaard

constructie-element

beslag

rechthoekig

gesmeed

19

1

5,4

3,1

0,3

bouwtechnisch

fragment

Fe

constructie-element

spijker

langwerpig

gesmeed

9

1

7,5

0,5

0,4

constructie

lengte vrijwel compleet, kop deels afgebroken

4

Fe

constructie-element

spijker

langwerpig

gesmeed

4

1

5,3

0,3

0,3

constructie

lengte vrijwel compleet, kop deels afgebroken

13

4

Fe

constructie-element

spijker

langwerpig

gesmeed

4

1

3,1

0,5

0,4

constructie

fragment, kop deels afgebroken

13

4

Fe

gebruiksvw

ring

rond

gesmeed

15

1

5,1

17

6

3

Fe

constructie-element

nagel

recht, plat L-vormig

gesmeed

115

17

6

3

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

17

6

3

Fe

constructie-element

oog

asymmetrisch ovaal

17

6

3

Fe

gebruiksvw

mes

recht

17

6

3

Fe

gebruiksvw

sleutel

17

6

3

Fe

gebruiksvw

hengsel?

17

6

3

Fe

gereedschap

17

6

3

Fe

17

6

3

17

6

18

0,1 huishoudelijk

4,3 indet.

opgeschoven bot als heft

buitendm. 5,1, binnendm. 4,3cm

1 24,8

1,3

0,5

constructie

vrijwel compleet

13

1

0,5

0,4

constructie

lengte vrijwel compleet, kop deels afgebroken

gesmeed

45

1

gesmeed

27

1 17,4

1,9

gesmeed

26

1 10,4

3

platte staaf met oog

gesmeed

13

1 10,6

0,7

0,3

huishoudelijk

riek

3 tands

gesmeed

591

1

33

18,4

1,3

agrarisch

indet

indet

staafje

gesmeed

3

1

8,5

Fe

indet

indet

indet

gesmeed

20

1 14,6 1,3-2,3

0,2

indet.

doorsnede wrs. rond tot afgerond-vierkant, niet
getordeerd
frgm. hengsel?

3

Fe

indet

indet

staaf

gesmeed

34

1 23,9

0,9

0,3

indet.

plat, rechthoekige doorsnede

6

3

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

13

1 10,1

0,5

0,4

constructie

lengte vrijwel compleet, kop deels afgebroken

18

6

3

Fe

gebruiksvw

spadeschoen

recht

gesmeed

254

1 21,2

8,3 0,1-0,9

ambacht/huishoudelijk

recht model; houtresten binnenin bewaard

18

6

3

Fe

gebruiksvw

spadeschoen

recht

gesmeed

161

1

6,2

ambacht/huishoudelijk

met ijzeren spijker vastgezet; gedeeltelijk afgebroken

Bijlage 6.5: Metaal

9,8

4 4,4-5,4 constructie

19

0,2

"trekring" tbv openen deur/kast; slijtagesporen smal
uiteinde

0,1 huishoudelijk
huishoudelijk

0,3 indet.

0,2

half oog 1,5 cm breed
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Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590

Vnr Spoor Sectie Metaal

Categorie

Soort

Vorm

fabrikatie G (g) n L/H B (cm) Dikte
(cm)
(cm)

18

6

3

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

187

7 15,4

18

6

3

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

54

6

18

6

3

Fe

indet

naald?

recht

gesmeed

5,6

18

6

3

Fe

constructie-element

beslag

recht

gesmeed

18

6

3

Fe

indet

gereedschap?

gesmeed

18

6

3

Fe

indet

indet

gebogen met smalle
voortzetting
bolvormig

indet

18

6

3

Fe

gebruiksvw

haak

gebogen

gesmeed

6,7

1 10,1

4,6

18

6

3

Cu-leg

indet

strip

gebogen

gesmeed

2,3

1

5,7

18

6

3

Pb

indet

strip

gebogen

indet

8,6

19

6

3

Fe

gereedschap

schep

gesmeed

21

6

3

Fe

gebruiksvw

mes

recht

Dm
(cm)

Gebruik

Opmerking

1

0,8

constructie

gewicht is totaal, afmetingen zijn van langste fragment

9

0,5

0,5

constructie

1

12

0,3

0,3

indet.

gewicht is totaal, afmetingen zijn van langste fragment;
2 frgm. met kromgeslagen punt
naald of zeer dunne spijker?

96

4

16

1,2

0,5

constructie

51

2

9

1,96

0,5

ambacht/huishoudelijk

gewicht is totaal, afmetingen zijn van langste frgm;
vorm langwerpig-rechthoekig
1 ex. mogelijk frgm. schaar

12,5

1

1,8

indet.

mogelijk kop spijker

0,2

ambacht/huishoudelijk

haak gebogen van gesmede ijzerdraad

0,7

0,1

indet.

beide uiteinden afgebroken

1 14,2

0,3

0,1

indet.

van glas-in-loodraam?

443

1 22,6

14,8

1

gesmeed

35

1 15,2

1,9

0,3

gestold

16

2

4

1,8

1,5

ambacht/huishoudelijk

2 amorf gestolde fragmenten, 2e slak 7 gram

1,7

ambacht/huishoudelijk
0,1 huishoudelijk

benen heft, dikte uiteinde ca. 1,5 cm

49

vlak 2 Pb

(productie-?)afval

slak

amorf

49

2
vlak 2
2
vlak 2
2
vlak 2
2
vlak 2

Pb

constructie-element

beslag

L-vormig gebogen

48

1

4,6

1,9

0,4

constructie

fragment; bevat sterk grindjeshoudend cement

Pb

indet

indet

plaat

25

1

3,9

3,6

0,2

indet.

Pb

indet

gewicht?

huls

gegoten?

10

1

2,1

1,1

0,6

1,1 indet.

fragment, secundair gevouwen, restant, donkerrode
corrosie
hol gegoten(?) zwak kegelvormig stuk, beschadigd

Pb

indet

indet

trapeziumvormig

gegoten?

23

1

3,2

1,7

1

indet.

49
49
49

massief, gekromd fragment met oppervlakkige
aanhechtende ijzercorrosie
deel van ijzeren scharnieras bewaard

50

6

Fe

constructie-element

deurbeslag

trapeziumvormig

gesmeed

132

1 16,2

5,2

1,7

bouwtechnisch

50

6

Fe

constructie-element

beslag

rechthoekig met haak

gesmeed

89

1 12,2

6,4

0,3

bouwtechnisch

50

6

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

16

1

4,8

0,7

0,6

constructie

fragment, kop deels afgebroken

50

6

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

29

1

7,7

0,7

0,7

constructie

fragment, kop deels afgebroken

50

6

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

12

1

10

0,5

0,4

constructie

lengte vrijwel compleet, kop deels afgebroken

50

6

Fe

gebruiksvw

haak

S-vormig

gesmeed

17

1

10

10

0,3

huishoudelijk

ophanging deels afgebroken

50

6

Fe

gebruiksvw

schaar

gesmeed

3

1

5,6

1

0,2

huishoudelijk

boogfrgm. knijpschaar

50

6

Fe

indet

indet

gebogen met smalle
voortzetting
ronde plaat

74

1

Bijlage 6.5: Metaal

0,1 11-11,9 huishoudelijk

ronde plaat met opstaande rand, enkele intentionele
doorboringen, minieme resten van email, subrecent
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Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590

Vnr Spoor Sectie Metaal

Categorie

Soort

Vorm

fabrikatie G (g) n L/H B (cm) Dikte
(cm)
(cm)

50

6

Fe

constructie-element

nagel

recht

gesmeed

140

50

6

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

73

50

6

Fe

constructie-element

spijker

recht

gesmeed

50

6

Fe

indet

indet

U-vormig

gesmeed

Bijlage 6.5: Metaal

1

Dm
(cm)

Gebruik

Opmerking

19

1

1

constructie

pyramidale kop?; punt afgebroken

2 14,3

0,6

0,5

constructie

gewicht is totaal, afmetingen zijn van langste fragment;
ronde of planconvexe kop; 1 met kromgeslagen punt?

30,2

3

6,9

0,4

0,4

constructie

gewicht is totaal, afmetingen zijn van langste fragment;
platte ronde of pyramidale kop; 1 ex. kromgeslagen

36,8

1

5,7

3,8

0,6

indet.

frgm. beslag of gereedschap (schaar?)
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Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:
Vnr

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590

Spoor

8
9

Soort

Vorm

n

G (g)

natuursteen

kiezel

1

128

6

natuursteen

wetsteen

1

83

stort

natuursteen

kogel

1

4100

Bijlage 6.6: Natuursteen
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Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590

Soort

Bijlage 6.7: Dierlijk bot

Element

rund

costa

rund

costa

rund

cervical

rund

femur

rund

Side Proximal Fusion Distal Fusion Condition Rough Age Fusion Age Teeth Age n G (g)
L

good

adult

1

18

good

adult

1

8

good

subadult

1

46

R

good

subadult

1

23

cranium

N/A

good

subadult

1

24

rund

cranium

N/A

good

subadult

1

415

rund

hyoid

good

subadult

1

7

rund

costa

good

adult

1

29

rund

costa

fair

adult

1

7

rund

costa

good

adult

1

9

rund

cervical

N/A

good

subadult

1

20

rund

talus

L

good

adult

1

78

rund

femur

R

good

subadult

1

222

rund

metapodial

good

subadult

1

41

rund

lumbal

N/A

good

subadult

1

23

rund

atlas

N/A

fair

subadult

1

18

rund

thoracal

N/A

good

subadult

1

10

rund

lumbal

N/A

good

subadult

1

6

rund

vertebra

N/A

good

adult

1

5

rund

cranium

N/A

good

subadult

1

7

rund

costa

fair

subadult

1

8

rund

costa

good

adult

1

4

rund

costa

fair

adult

1

66

rund

metapodial

good

subadult

1

39

N/A unfused

unfused

R

unfused

L

R
unfused

<48-60

6

<24-30

<24-30

Opmerking

achterhoofd (met hoorn?) afgeslagen

inclusief afgeslagen splinter uit 018
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Vondstenlijst
Projectnaam:
Projectnummer:
Soort onderzoek:
Cis-code:
Soort

Keizerstraat 44 te Gorinchem
A10-038-R
Proefsleuven
37590
Element

Side Proximal Fusion Distal Fusion Condition Rough Age Fusion Age Teeth Age n G (g)

rund

1e phalanx

rund

femur

ivoor

vlooienkam

kabeljauw

vertebra

N/A

kabeljauw

dentale

R

konijn

cranium

N/A

konijn

humerus

L

R

fused

good

adult

>20-24

1

32

unfused

good

subadult

>42

1

81

1

6

excellent

fused

adult

1

1

fair

adult

1

5

good

subadult

1

2

fair

adult

1

2

groot zoogdier

good

1

15

groot zoogdier

fair

2

1

wilde eend

sternum

N/A

good

adult

1

5

wilde eend

humerus

R

good

adult

1

3

wilde eend

carpometacarpus

R

good

adult

1

1

1

4

middelgroot zoogdier

Bijlage 6.7: Dierlijk bot

good

fair

Opmerking

losse maar articulerende epiphyse

mootje

varken

costa

R

good

subadult

1

3

varken

costa

L

fair

subadult

1

2

schelvis

cleithrum

good

adult

1

1

schaap/geit

costa

R

good

subadult

1

3

schaap/geit

costa

R

good

subadult

1

3

schaap/geit

costa

R

fair

adult

1

1

schaap/geit

costa

L

good

adult

1

2

snoek

dentale

R

good

adult

1

1

dn.gr.b.symph.

snoek

dentale

L

good

adult

1

1

dn.gr.b.symph.

vis

os dentale

poor

adult

1

2

unfused
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