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Beste Pieter Floore,
Hier is alvast een kart verslag van de werkzaamheden aan de Groenmarkt in Gorinchem. De
conceptrapportage volgt zo snel mogelijk. Daarnaast treft u hierbij de offerte voor Definitief
archeologisch Onderzoek aan de Groenmarkt aan zoals wij die aan 'Bouwen en Bewaren'
hebben toegezonden. Zoals u zult zien is het zeer globaal en ontbreken details en
inhoudelijke invulling. lk ben in de offerte van 14 dagen en vier mensen uitgegaan. Zodra de
opdrachtgever dit heeft goedgekeurd kunnen we de nadere invulling en opzet van de
opgraving bespreken.
Zou u, indien u daar op deze korte termijn kans voor ziet, een Programma van Eisen
op willen stellen waarin de specifieke eisen van Gorinchem uitgewerkt zijn. Deze kan dan,
samen met het door ons op basis hiervan opgestelde Plan van Aanpak, aan de provinciaal
archeoloog dhr. R. Proos ter goedkeuring opgestuurd worden.
Wanneer de opdrachtgever onze offerte heeft goedgekeurd stel ik u direct op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Eva Kaptijn,
(ook namens Etienne Noels)
evakaptijn @yahoo. co. uk
ArcheoMedia BV
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Betreft: kostenraming Definitief Archeologisch Onderzoek Groenmarkt te Gorinchem

Geachte heer Looy,
Hierbij brengen wij een kostenraming uit voor de Definitieve Archeologische Opgraving (DO)
aan de Groenmarkt te Gorinchem.
Het door ons voorgestelde onderzoek zal voldoen aan de richtlijnen voor een DO, zoals
omschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Voorafgaand aan de
werkzaamheden dienen een Programma van Eisen (PvE), Plan van Aanpak (PvA,
onderzoeksopzet) en een Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opgesteld te zijn
Wij gaan er vanuit dat we het veldonderzoek voor € 33.590,00 kunnen uitvoeren. De kosten
voor de uitwerking zijn afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en het Plan van
Eisen. Een begroting van deze kosten wordt direct na afloop van de opgraving opgesteld.
Wij gaan er vanuit dat in de planning van het project voldoende ruimte geschapen wordt,
waardoor het archeologisch veldwerk op adequate wijze kan worden uitgevoerd. Hierbij zal
ArcheoMedia BV een uiterste inspanning verrichten om het geplande civieltechnische werk
zo min mogelijk te verstoren, op te houden of te onderbreken.
Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. Voor het
verstrekken van de opdracht kunt u de kopie van de kostenraming voor akkoord
ondertekenen en aan ons retourneren.
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Op a! onze offertes en opdrachten zljn onze Algemene Voorwaarden, voor Verkoop,
Levering en Dienstverlening van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam. K.v.K. ~Rotterdam 24297516. ArcheoMedia is een 50%
Arnicon bv /50% Care bv onderneming. Archeomedia bv is o.a. ISO 9001 gecertifi~
ceerd voor archeologie.
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BIJLAGE UITGANGSPUNTEN EN ONDERZOEKSOPZET
DEFINIT!EF ARCHEOLOG/SCH ONDERZOEK AAN DE GROENMARKT 8 TE GORINCHEM
In Ieiding
Het verkennend archeologisch onderzoek aan de Groenmarkt 8 te Gorinchem
(ArcheoMedia rapport A02-11 OZ, juni 2002) en archeologische begeleiding van de
sloopwerkzaamheden (ArcheoMedia rapport A03-205-Y, juli 20031 hebben aangetoond dat,
hoewel een deel van de onderzoekslocatie door de huidige bebouwing en funderingspalen
verstoord is, waardevolle archeologische resten aanwezig zijn.
Historisch onderzoek heeft aangetoond dat op de onderzoekslocatie archeologische resten
vanaf het begin van de 14' eeuw te verwachten zijn. Op de onderzoekslocatie heeft
namelijk vanaf de vroege 14' tot het eind van de 16' eeuw een Gasthuis voor vrouwen en
arm en gestaan. Tijdens het archeologisch booronderzoek en de begeleiding zijn
archeologische indicatoren (aardewerkfragmenten, baksteen, dierlijk botmateriaal,
houtskool, leer, verkoolde zaden en leisteen) uit de Middeleeuwen en latere perioden
aangetroffen. Deze kunnen gedateerd worden in de periode van begin 14' tot 17' /18'
eeuw. Ter plaatse van de huidige bebouwing bevinden zich nog oude funderingen, welke
onder voorbehoud op basis van het baksteenformaat en gerelateerde aardewerk scherven in
de 14' eeuw gedateerd zijn. Naast deze 14'-eeuwse muren zijn er ook resten uit de 18'
eeuw gevonden, namelijk in de vorm van het tonputje in een van de putten van de
begeleiding. Uit de sleuven gegraven tijdens de sloop met archeologische begeleiding is
gebleken dat onverstoorde archeologische lagen zich bevinden op een diepte van ca. 0,5 m
boven NAP. Dit is ongeveer 70 em onder het maaiveld. Ondanks de verstoring en
vermenging van de grand in de bovenste 70 em zijn op de gehele locatie op diepere niveaus
archeologische resten in situ te verwachten.
Voorafgaand aan de sloop is door de stadsarcheoloog van Gorinchem, drs. P. Floore, het
bindende advies uitgebracht om zo veel mogelijk de bestaande fundering te gebruiken voor
de nieuwbouw. De bestaande strokenfundering is verwijderd. De gebruikte heipalen zijn nog
aanwezig. Afhankelijk van de hoeveelheid heipalen dat hergebruikt kan worden zullen
nieuwe palen geheid worden. De plaatsing van nieuwe fundamenten zal de bodem verder
verstoren dan op dit moment het geval is. Dit zal het archeologisch bodemarchief
onherstelbare schade berokkenen. Om deze redenen is door de opdrachtgever in overleg
met de gemeentelijk archeoloog drs. P. Floore besloten tot een definitieve opgraving
voorafgaand aan heien en nieuwbouw. Met de hiermee verkregen informatie kan het
palenplan op een zodanige wijze aangepast worden dat aangetroffen archeologische resten
in situ bewaard kunnen blijven.
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'A.rcheoMedia
Definitief Archeologisch Onderzoek

Voorbereiding
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een draaiboek opgesteld, gebaseerd op het
Programma van Eisen en geaccordeerde onderzoeksopzet. Een veiligheidsplan maakt
onderdeel uit van het draaiboek. Daarnaast dienen afspraken gemaakt te worden tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer over verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het
uitvoeren van het Definitief Archeologisch Onderzoek.
Arnicon heeft sinds 1994 een veiligheidsbeheerssysteem dat voldoet aan de eisen van de
VCA en sinds 1999 voldoet het kwaliteitssysteem van Arnicon aan de eisen van de NENEN ISO 9001. ArcheoMedia BV is door het College voor de Archeologische Kwaliteit
(CvAK) en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) geschikt bevonden
voor het verrichten van vergunningsgebonden opgravingswerkzaamheden. Het veldwerk
wordt uitgevoerd conform de door de CvAK opgestelde norman zoals beschreven in de
KNA. Het analytisch onderzoek wordt uitgevoerd door gekwalificeerde archeologen.

Uitvoering
De onderzoeksresultaten van de reeds uitgevoerde archeologische inventarisatie en
begeleiding zullen sturend zijn voor de aanleg van de putten, bijvoorbeeld met betrekking
tot plaatsbepaling en diepte van het eerste aan te leggen vlak. Op basis van de
bouwplannen dienen 2 putten met afmetingen van ca. 12x13 men 28x8 mop de locatie
van de bouwputten gegraven te worden. Hierbij is rekening gehouden met het trapsgewijs
aanleggen van de putten i.v.m. verplichte veiligheidsregels waardoor de sleuf breder dient
te worden aangelegd dan archeologisch-technisch noodzakelijk wordt geacht dienen te
worden aangelegd. Tevens is rekening gehouden met funderingen van de belendende
panden. Om ondermijning te voorkomen dient hiervan enige afstand gehouden te worden.
Twee zijwanden vertonen reeds scheuren, wat een ruime afstand en uiterste
voorzichtigheid noodzakelijk maakt. Wij gaan voor de aanleg van de putten uit van 3 tot 5
opgravingsvlakken en verdiepingen tot maximaal 3 m -mv. Voorafgaand aan het veldwerk
wordt door het bevoegd gezag een Programma van Eisen opgesteld.
Bij het slaan van nieuwe funderingspalen en het graven van kelders dient zoveel mogelijk
rekening gehouden te worden met beerputten, oude funderingen en andere archeologische
resten. Op basis van de informatie die door de archeologische opgraving verkregen wordt
zal het palenplan zo aangepast kunnen worden dat zo weinig mogelijk beerputten en andere
archeologische resten onderzocht hoeven te worden en in de bodem behouden kunnen
worden.

Kostenraming Definitief Archeologisch Onderzoek
Er dient voor het definitieve onderzoek (overleg, voorbereiding, uitvoering van het veldwerk,
incl. veldwerkteam, graafmachine, pompinstallatie etc.) rekening gehouden te worden met
een bedrag van circa € 33.590,00 afhankelijk van de omvang en grootte van de te graven
putten. De veldwerkzaamheden van het veldteam zullen 10 a 14 werkdagen in beslag
nemen. De verrekenbare dagprijs voor het veldteam, bestaande uit een senior archeoloog
(minimaal aanwezig op beoordelings- en beslissingsmomenten), twee archeologen en een
veldtechnicus, bedraagt circa € 2.400,00. Bij deze kostenraming zijn de kosten voor de
uitwerking van de opgravingsgegevens niet opgenomen.
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"'ArcheoMedia
Evaluatieverslag/ uitwerking
Na het veldwerk, de technische uitwerking van de veldgegevens en de eerste resultaten
van de analyse van de monsters, wordt een evaluatie uitgevoerd met de opdrachtgever en
het bevoegd gezag. Het primaire doe I daarvan is vast te stellen:
Wat aangetroffen is gedurende het veldwerk.
Wat de aard en de kwaliteit van de verzamelde gegevens is.
Welk deel van het materiaal uitgewerkt dient te worden ten einde de vragen te kunnen
beantwoorden die in het PvE gesteld zijn.
Een bijkomend doel van deze fase is een detaillering van de financiele onderbouwing van de
uitwerking van het veldwerk. Op grand van deze evaluatie wordt bovendien vastgesteld of
in de uitwerkingsfase wordt afgeweken van het oorspronkelijke antwerp.
De kosten voor de uitwerking van de definitieve opgraving worden geschat op een bedrag
van € 15.000,00 a € 30.000,00. De kosten van de uitwerking van de opgravingsgegevens
zullen echter sterk afhangen van_ de soort, kwantiteit en kwaliteit van de vondsten en van
de vragen die in het Plan van Eisen zijn gesteld. In het algemeen zullen de
uitwerkingskosten toenemen naarmate de complexiteit en kwantiteit van het aangetroffen
archeologisch materiaal toeneemt. Bepaalde vondstcategorieen zoals bijvoorbeeld organisch
materiaal {o.a. leer en hout) vereisen in de regel de aandacht van en de behandeling door
specialisten, hetgeen in hogere onderzoekskosten resulteert. In het geval dat het bevoegd
gezag besluit om de inhoud van een beerput uitputtend te analyseren dient u rekening te
houden met een extra kostenpost van ongeveer € 5.000,00 per beerput.
Rap portage

De resultaten van de, reeds uitgevoerde, Archeologische Begeleiding en het Definitieve
Archeologisch Onderzoek worden, indien gewenst, samen met de resultaten van de
specialistische onderzoeken verwerkt in een rapportage. Nadat de provinciaal archeoloog de
onderzoeksresultaten en conclusies, zoals in het conceptrapport zijn geformuleerd, he eft
geaccepteerd, zal het definitieve rapport opgesteld worden. lndien gewenst kan ook het
reeds in conceptversie uitgebrachte inventariserend booronderzoek in definitieve versie in
dit rapport worden opgenomen.
Volgens de KNA dienen de onderzoeksresultaten voor een ieder beschikbaar te zijn.
Derhalve wordt door de opdrachtnemer na afloop van het project een rapport verzonden
aan het bevoegd gezag {provincie Zuid-Holland en de gemeente Gorinchem), aan de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek {ROB) en aan de Koninklijke
Bibliotheek.

Planning
De planning van het onderzoek is na opdrachtverlening globaal als volgt:
Week 33-34: uitvoering veldwerk Definitief archeologisch Onderzoek
Week 38:
conceptrapportage wordt verstuurd aan bevoegd gezag en opdrachtgever
week 40:
overhandiging definitieve rapportage
Direct na de het veldwerk zal een advies over eventuele aanpassingen aan het palenplan
uitgebracht worden.

Definitief
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Randvoorwaarden

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden schriftelijke afspraken gemaakt tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
vastgelegd.
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een Veiligheids- en Gezondheidsplan overlegd
worden. Tevens zal een Plan van Aanpak opgesteld worden.
De voorbereiding, uitvoering en uitwerking van het veldwerk dient te geschieden conform
de richtlijnen voor een Definitief archeologisch Onderzoek, zeals omschreven in de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) van het College voor de Archeologische
Kwaliteit (CvAK). De precieze werkzaamheden dienen te voldoen a an de eisen zeals gesteld
in het Programma van Eisen.
Het bevoegd gezag, in deze de gemeente Gorinchem, stelt een PvE op. Tussentijds vindt zo
nodig overleg plaats tussen de opdrachtgever, het bevoegd gezag en de opdrachtnemer. Dit
gebeurt in ieder geval als de (voorlopige) resultaten aanleiding geven tot aanpassing van de
oorspronkelijke opdracht.
lndien de resultaten van het onderzoek aanleiding geven tot uitbreiding van het onderzoek,
wordt ten aanzien van de uitvoering van meerwerk contact opgenomen met de
opdrachtgever en zonodig wordt een aanvullende offerte uitgebracht.
Er wordt vanuit gegaan dat de locatie toegankelijk is voor personeel en materieel. lndien dit
niet het geval is en daardoor oponthoud ontstaat, worden eventuele wachturen in rekening
gebracht € 65,00 per uur per persoon, met een maximum van € 480,00 per dag per
persoon.

a

Er wordt van uitgegaan dat de opdrachtgever zorgt voor vaste meetpunten met RGD
coordinaten, van waaruit de opgravingsputten uitgezet kunnen worden.
Er wordt van uitgegaan dat t.b.v. de opgravingsputten geen verharding, bomen, beplanting
of andere obstakels aanwezig zijn.
Er wordt van uitgegaan dat de opdrachtnemer een KLIC-melding doet. Hiervoor worden
meerkosten (circa € 170,00) in rekening gebracht. lndien de opdrachtgever de KLIC-melding
doet, dan dienen de posities van aile kabels en leidingen overzichtelijk op een kaart aan de
opdrachtnemer gepresenteerd te worden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
eventuele schade door onjuiste informatie.
De opgravingsputten worden na afloop aangevuld met de afgegraven grand.
Er wordt van uitgegaan dat er geen beplanting of bestrating hersteld dient te worden.
ArcheoMedia acht zich niet aansprakelijk voor schade aan belendende percelen.
De rapportage wordt u in tweevoud toegezonden. Voor extra kopieen, vooraf door u
besteld, wordt € 55,00 per rapport in rekening gebracht. Voor nabestellingen zijn wij
genoodzaakt dit bed rag te verhogen met € 35,00 administratiekosten per bestelling.
De hierboven genoemde offertebedragen zijn exclusief 1 9 % BTW.
De Definitieve Opgraving zal in drie termijnen worden gefactureerd waarvan de eerste
termijn van 40% bij opdrachtverlening, de tweede termijn van 40% bij het afronden van
het veldwerk en levering van het evaluatierapport en de derde termijn van 20% na levering
van het conceptrapport.
Op deze aanbieding zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Bijlage
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Gorinchem A03-205-Y
Groenmarkt 8
Archeologische Begeleiding
Korte verslaglegging t.b.v. beoordeling vervolgonderzoek

Uitvoering: drs. Etienne Noels, drs. Eva Kaptijn

Werkwijze:
Tijdens de Archeologische Begeleiding op 2 en 3 juli 2003 zijn meerder vlakken aangelegd
om te bezien welke funderingspalen eventueel hergebruikt kunnen worden en waar
nieuwe palen geslagen dienen te worden. Daarbij konden de verstoringen uit het recente
verleden vastgesteld worden.
Het originele plan was een vlak aan te leggen om de mate van verstoring vast te stellen.
Dit plan hebben we door overmatig oppervlaktewater en de aanwezigheid van heipalen
in overleg met de gemeentelijk archeoloog P. Floore veranderd in het beperkt verdiepen
van het vlak op enkele locaties. Op deze manier konden we onmiddellijk de diepte
bepalen van verstoringen en in de profielen bekijken hoe de verstoorde lagen zich
verhouden ten opzichte van de ongeroerde lagen.
Op deze manier hebben we 6 sleuven getrokken, 1 haaks op de Groenmarkt en de rest
in het achterterrein a.h.w. evenwijdig aan de Groenmarkt. De ligging van de putten en
de locatie van de belangrijkste vondsten is afgebeeld op de bijgevoegde locatieschets.

A fb. 1 onderzoeks/ocatie

Bevindingen:
Vrijwel direct werd duidelijk dat op de onderzochte plaatsen de bodem reeds flink
verstoord was. Onder de sporen van de gesloopte recente bebouwing bevonden zich
enkele lagen die ook met braak te maken gehad hebben. Er bevind zich veel puin in de
bodem. Dit puin bestaan onder andere uit bakstenen met afmetingen die wijzen op een
datering in de 17' tot 19' eeuw.
Enkele lagen bestonden uit ophogingsmateriaal d.w.z. oud stadsafval en riet- en
mestpaketten. Deze lagen zijn als ophogingmateriaal ge'lnterpreteerd, want direct onder
deze lagen bevinden zich op 0,35 m N.A.P. nog intacte bakstenen funderingen (zie
putten 1 ,3,4 en 6). Deze funderingen zijn opgebouwd uit kloostermoppen(31 x15x7)
(vondstnr. 3, 5, 9, 11 en 17). Gezien het vondstmateriaal naast deze funderingen en het
feit dat kloostermoppen voorzichtig als 14' eeuw gedateerd kunnen worden, hebben we

hier waarsehijnlijk te maken met een zeer vroege fase van het planmatig aangelegde
Gorinehem.
Naast funderingen troffen we in verschillende opgravingssleuven, op ongeveer dezelfde
diepte ook een beerkelder, een restant van een tonputje en een beerkuil aan.
In sleuf 1 is tegen de aehterkant van de onderzoeksloeatie een beerkelder aangetroffen.
Deze beerkelder is overkapt door een tongewelf opgebouwd uit bakstenen met een
afmeting van 7 a 8x15x30 em (vondstnr. 3). Aan de bovenkant van het tongewelf is
een fragment van een steengoed kruikje gevonden (vondstnr. 6). Op deze beerkelder is
een aehtergevel van een huis gezet (met voorgevel aan de gasthuissteeg). Dit is een
gevaarlijke situatie gezien het tongewelf gedeeltelijk is weggebroken, waardoor deze
beerkelder maar gedeeltelijk onderzoeht kon worden.

Afb. 2 Locatie van tongewelf in s/euf 1

In sleuf 4 is een beerkuil aangetroffen. Hieruit kwam aardewerk uit de 14' en 15' eeuw
(vondstnr. 7). In sleuf 5 werd een tonputje gevonden. Op de bodem van dit putje
bevonden zieh enkele vondsten (vondstnr. 13/14/15) die in de 18' eeuw gedateerd
kunnen worden. De bodem van dit putje bevindt zieh op -0,55 m NAP. In sleuf 2 is over
de gehele lengte van de put een puinspoor aangetroffen (zie bijgevoegde
overziehtstekening). Sleuf 3 bevatte een muur bestaande uit kloostermoppen met een
formaat van 30x15x6,5 em. Dit formaat kan gedateerd worden in de 14' eeuw. Ook in
sleuf zes is een fragment van een muur aangetroffen.

Afb.3 tonputje in sleuf 5

We hebben daarnaast waargenomen dat de funderingen van de nog aanwezige
belendende panden ook bestaan uit bakstenen van kloostermopformaat. Boven de
beerkelder bijvoorbeeld is het muurwerk aangestreken maar bestaat tot zeker

manhoogte uit dit formaat bakstenen. Ook de funderingen van het Oude Vrouwenhuis
tonen dit formaat. De opbouw zelf bestaat echter uit "jongere" bakstenen.

Conclusies:
Gemiddeld genomen eindigt de recent verstoorde bovenlaag op ca. 0,50 m NAP.
Hieronder bevinden zich resten uit de 17' en 18' maar ook uit 14' en 15' eeuw. De
archeologische begeleiding heeft aangetoond dat in de ondergrond archeologische
structuren uit de 14' tot de 19' eeuw in situ bewaard zijn gebleven. Het heien van extra
funderingspalen en de aanleg van nieuwe fundering zal deze resten zeker schade
berokkenen. Daarom wordt geconcludeerd dat, hoewel de bovengrond in vrij grate mate
verstoord is en over het gehele terrein funderingspalen door de bodemlagen zijn geheid,
de vondsten uit diepere lagen dermate interessant zijn dat een definitieve opgraving in
hoge mate wenselijk is.

ArcheoMedia B. V.

Hoogeveenenweg 200
Postbus 333

ArcheoMedia
Archeologiscll adviesbureau

2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel
Telefoon: 0180 320600
Telefax: 0180 320141
Internet: www .arnicon.nl
e-mail: archeomedia@arnicon.nl
Bank: Rabo 34.30.26.619

Hollandia
T.a.v. drs. P. Floore
Tuinstraat 27 A
1544 RS Zaandijk

Nieuwerkerk a/d IJssel, 6 augustus 2003

Geachte Pieter Floore,

Hier is de nog niet gedrukte versie van het conceptrapport van de Groenmarkt. De opdracht
voor het opstellen van een PvE volgt
Met vriendelijke groet,

ArcheoMedia B.V.
drs. Eva Kaptijn
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1. SAMENVATTING
Naar
aanleiding
van
voorgenomen
nieuwbouw
is,
in
opdracht
van
woningbouwvereniging 'Bouwen en Bewaren', door ArcheoMedia BV reeds in 2002 een
bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek verricht. Op basis van de uit dit
onderzoek verkregen resultaten is geconcludeerd dat zich archeologische indicatoren in
de ondergrond bevinden en dat de verwachting op waardevolle archeologische resten
hoog is. Op basis hiervan is een Archeologische Begeleiding (AB) bij de sloop van de
bestaande bebouwing uitgevoerd.
Uit de onderzoeksresultaten van de AB is gebleken dat:
de bewoningsgeschiedenis van de Groenmarkt te Gorinchem in ieder geval teruggaat
tot de 14' eeuw;
de bovenste laag van de bodem verstoord is door de recente bebouwing en
sloopwerkzaamheden in de afgelopen 50 jaar;
zich onder deze verstoorde laag nog archeologisch resten en structuren bevinden,
daterend uit de 14"-19' eeuw bevinden.

Op grand van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat:
de hoge archeologische verwachting van de onderzoekslocatie bevestigd is;
de aangetroffen archeologische resten goed geconserveerd en waardevol zijn;
bij de voorgenomen nieuwbouw zo veel mogelijk gestreefd wordt naar in situ-behoud
van de archeologische resten;
op terreindelen waar behoud in situ niet mogelijk een Definitief archeologisch
Onderzoek (opgraving) noodzakelijk is.
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2. INTRODUCTIE

2.1 lnleiding
Op basis van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening, het Verdrag van Malta,
en de Nota Planbeoordeling 2002 van de Provincie Zuid-Holland, is besloten dat
archeologisch onderzoek een integraal onderdeel vormt van
bestemmingsplanvoorbereidingen en/ of uit te voeren projecten waarbij ingrepen in de
bodem plaatsvinden. Door archeologie tijdig in de planvorming te betrekken kunnen de
archeologische waarden hierin eventueel worden ingepast. Het uitgangspunt ten aanzien
van de aanwezige archeologische waarden in de planvorming is volgens rijks- en
provinciaal beleid behoud in situ. Pas na de uitvoering van archeologisch vooronderzoek
is het mogelijk een integrale afweging te maken, waarbij de nieuw verkregen
archeologische gegevens betrokken dienen te worden.
Op 2 en 3 juli is, in opdracht van woningbouwvereniging 'Bouwen en Sewaren', door
ArcheoMedia BV een Archeologische Begeleiding verricht op de locatie Groenmarkt 8 te
Gorinchem. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van door ArcheoMedia
uitgevoerd inventariserend booronderzoek. De aanleiding tot het onderzoek binnen het
plangebied is de voorgenomen bouw van nieuwbouw. Het onderzoek is uitgevoerd
conform Programma's van Eisen (PvE) voor vergelijkbaar onderzoek, opgesteld door het
bevoegd gezag en voldoet aan de normen en richtlijnen van de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA) van het College voor de Archeologische Kwaliteit
(CvAK). In het rapport zijn diverse teksten uit de KNA overgenomen om de gevolgde
methode en de genomen beslissingen te verduidelijken.
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2.1

Administratieve gegevens

Provincie:

Zuid-Holland

Gemeente:

Gorinchem

Plaats:

Gorinchem

Locatienaam:

Groenmarkt

RD-coiirdinaten:

126,45; 427,95 INW)
126,50; 427,95 (NO)
126,50; 427,90 (ZO)
126,45; 427,90 (ZW)

Oppervlakte:

ca. 0,9 ha.

Landelijk registratienummer:
Bevoegd gezag:

drs. P. Floore
(Gemeentearcheoloog Gorinchem)
drs. R.H.P. Proos
(provinciaal archeoloog Zuid-Holland)

3. BUREAUONDERZOEK

3.1

Doel van het onderzoek

Het doel van bureauonderzoek {voorheen Standaard Archeologische lnventarisatie) is het
verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of
verwachte archeologische waarden binnen een ornschreven gebied. Dit omvat de aan- of
afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, gaafheid en conservering en de
relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. Afhankelijk van de omvang van de
werkzaamheden, de aard van de aanleiding tot het onderzoek en de vraagstelling zullen
aanvullende gegevens moeten worden verzameld. Het bureauonderzoek opgenomen in
dit rapport is grotendeels gebaseerd op het bureauonderzoek dat is uitgevoerd in het
kader van het inventariserend booronderzoek aan de Groenmarkt {ArcheoMediarapport
A01-110-Z). Toevoegingen en aanpassingen zijn gedaan om de specifieke vragen van
een Archeologische Begeleiding te kunnen beantwoorden.

3.2

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd conform Programma's van Eisen en voldoet aan de normen
en richtlijnen zeals omschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie {versie
2.0).
Binnen het bureauonderzoek zijn drie deelprocessen te onderscheiden:
1. Bepalen onderzoekskader
Het vaststellen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden,
bijvoorbeeld het afbakenen van het onderzoeksgebied. Tevens dient het rnogelijke
toekornstige gebruik van het terrein te worden aangegeven en de consequenties
daarvan voor het archeologisch erfgoed.
2. Verzamelen bekende gegevens
Het verzamelen van gegevens die inzicht geven in het huidige gebruik van het
terrein, het historische gebruik en de bekende archeologische waarden. Daartoe
worden diverse bronnen geraadpleegd zeals historische kaarten, bodemkaarten,
archieven, grondeigenaren, lokale archeologen, etc. 1 In ieder geval wordt gebruik
gemaakt van ARCHIS {database voor archeologische vindplaatsenL de AMK
{Archeologische Monurnentenkaart) en de IKAW {lndicatieve Kaart Archeologische
Waarden).
3. Verwachte archeologische waarden
Door aile uit de voorgaande stappen verkregen inforrnatie te analyseren en te
interpreteren kan een verwachtingsmodel worden opgesteld voor het betreffende
plangebied. Daarin wordt aangegeven we Ike del en van het terrein een hoge,
middelhoge, danwel lage archeologische verwachtingswaarde hebben. Op basis van
dit model wordt een advies gegeven over het te volgen vervolgtraject: geen verdere
actie, beschermen of aanvullend onderzoek.
1

Zie Geraadpleegde bronnen en literatuur.
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Afbeelding 2 stroomruggen in omgeving Gorinchem
nr. 52 : Gorkum·Arkel-stroomrug 16515-5590 jr. geleden actief)
nr. 97 : Linge-stroomrug 12160-643 jr. geleden actiefl
nr. 158 : Spijk·stroomrug (251 0-2300 jr. gel eden actief)
nr. 174 : oeverafzettingen van de Waal (actief vanaf 1625 jr. geleden)

*

uit: Paleographic development of the Rhine-Meuse delta, 2001.
~ onderzoekslocatie

Circa 3200 jaar geleden werd in het gebied rond Gorinchem veen (Hollandveen) afgezet.
De veenvorming ging door tot in de Romeinse tijd (15 v66r tot 270 na Chr.). Dit veen is
opgebouwd uit resten van riet (rietveen) en loofbomen zoals es en wilg (bosveen). Van at
de Romeinse tijd overstroomden de rivieren wederom en werd in het gebied komklei
afgezet. Vanuit deze jonge rivieren werd op het metersdikke veenpakket een kleidek
afgezet, behorend tot de Afzettingen van Tiel.
In de late Middeleeuwen (vanaf 1200 na Chr.) beeindigde de bedijking de grootschalige
sedimentatie. Toch liepen de polders nog regelmatig onder door dijkdoorbraken.
Bewoningsgeschiedenis Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
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Het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden wordt al vanaf de Prehistorie
door mensen bewoond. De bewoning in het Mesolithicum en Neolithicum vond op
donken plaats. Archeologisch onderzoek o.a. ten behoeve van de Betuwelijn heeft
aangetoond dat deze oude rivierduinen ideale woonplaatsen waren voor mensen uit de
prehistorie op de overgang van het laat Mesolithicum naar het vroeg Neolithicum {50004000 v. Chr}. De don ken werden bezocht door semi-nomadische mensen, die leefden
van de visvangst, de jacht en het verzamelen van eetbare wilde planten. In de jongere
fasen werd op de donken meer permanent gewoond en deed de landbouw voorzichtig
z'n intrede. Door de afdekking met riviersedimenten is met name het organisch
materiaal, zoals plantenresten en dierenbotten uitstekend geconserveerd, waardoor
opgravingen veel informatie kunnen verschaffen over de voedselvoorziening en de
bestaanswijzen van deze mensen. In de gemeente Gorinchem is een fragment van een
hamerbijl uit het Neolithicum gevonden in een zandzuigput. In Gorinchem zijn onlangs
twee donken met sporen van bewoning aangeboord. Deze oude woonplaatsen zullen in
de nieuwbouwplannen ingepast worden zodat de archeologische waarde ervan
beschermd wordt.
In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bevindt zich een stelsel van stroomruggen
en -rugjes. Het betreft de fossiele resten van zoetwatergetijderivieren en kreken uit de
IJzertijd {afzettingen van Tiel I, 500-200 v. Chr.}. De Spijk-stroomrug, ten noorden van
Gorinchem, maakt deel uit van dit wijdvertakte stelsel van stroomruggen. Door
differentiele klink steekt de zandige-zavelige vulling van de voormalige waterlopen in de
vorm van ruggen uit boven de omringende gebieden, de kommen die opgebouwd zijn uit
klei en veen. In de Romeinse periode {12 v. Chr.- 450 n. Chr.} werd dit complex met
veel kleine sterk vertakte stroomgordelstelsels een ideale plaats voor de mens om zich te
vestigen. In ARCHIS zijn negen vondstmeldingen terug te vinden uit de Romeinse tijd.
De vondsten gedaan binnen de gemeente Gorinchem bestaan uit bewoningssporen,
houtskool, een maalsteen en aardewerk. Door de toenemende invloed van het water
werden de nederzettingen rand 270 na Chr. verlaten. Aanwijzingen voor bewoning in
deze periode (3' tot 9' eeuw} ontbreken tot nu toe.
Vanaf de 10' eeuw werden de veengebieden in het Utrechts-Hollandse veengebied
successievelijk ontgonnen. In de 11' eeuw waren de ontginningen in de Alblasserwaard
in valle gang. De ontginningen werden vanaf een bestaande of nieuw gegraven
waterloop ter hand genomen. De sloten werden zoveel mogelijk evenwijdig en ongeveer
loodrecht op de ontginningsbasis gegraven om een zo effectief mogelijke afwatering van
het bol liggende veen te verkrijgen. Zij- en achterkaden werden opgeworpen om het
water van aangrenzende ontginningen of nag niet ontgonnen veen te weren. De
boerderijen verrezen op de kop van de kavels, zodat langgerekte nederzettingen
{boerderijlinten} ontstonden. De vermelding van een vindplaats in ARCH IS met 1 0'
eeuws aardewerk, zoals Pingsdorf {geelwit bakkend aardewerk} laat zien dat het gebied
rand Gorinchem al vroeg ontgonnen werd.

Archeologische verwachting en waarnemingen Gorinchem en omgeving
In het Archeologisch lnformatie Systeem {ARCHIS} van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek {ROB} zijn van de binnenstad van Gorinchem slecht 4
waarnemingen opgenomen'. Amateurarcheologen en, sinds enkele jaren, archeologische
medewerkers van de gemeente Gorinchem, hebben wei veel onderzoek gedaan.
2

Zie bijlage 5. ARCHISmeldingen Gorinchem e.o.
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Op de Archeologische Monumenten Kaart IAMK) staat het oude centrum van Gorinchem
aangeduid als een terrein van archeologische waarde. Het oude centrum staat op de
kaarten van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland, regio Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden aangegeven als complex met een zeer grote kans op archeologische
sporen en als historische nederzetting met een zeer hoge waarde.
Op basis van de beschikbare informatie wordt de locatie op de lndicatieve Kaart
Archeologische Waarden (IKAW) beschouwd als een gebied met een hoge trefkans 3 • In
het centrum van Gorinchem zijn archeologische resten en sporen vanaf de 13' eeuw
aangetroffen. Daar de onderzoekslocatie gelegen is in het oudste dee I van de binnenstad
is de kans groot dat resten uit de 13" eeuw aanwezig zijn.

Bewoningsgeschiedenis van Gorinchem en omgeving
Het huidige Gorinchem is gebouwd op de Linge-stroomrug en op afzettingen van de
Merwede. De Linge-stroomrug is actief geweest vanaf de 2' eeuw voor Christus en
daardoor is bewoning vanaf de late IJzertijd mogelijk. De ontwikkeling van Gorinchem
als stad begon in de 13' eeuw, toen het tot dan toe voornamelijk agrarische dorpje in
handen kwam van de machtige adellijke familie van Arkel. De van Arkels kwamen uit het
gebied rondom Leerdam, waar zij als leenmannen van de bisschop van Utrecht een
sterke machtspositie hadden opgebouwd.
De strategische ligging aan de monding van de Linge in de Merwede op de grens van
Holland en Gelre, deed Jan II van Arkel waarschijnlijk besluiten op de oostelijke oever
van de Linge een burcht te bouwen. Vanaf dat moment is de geschiedenis van het
stadje verbonden aan dat van de van Arkels.
Vanaf het moment dat Jan van Arkel zijn burcht opdroeg a an Floris V ( 1290), wordt het
stadje een Hollands leen. Als in 1412 een eind komt aan de macht van de van Arkels,
na de 11 jaar durende Arkelse Oorlog, wordt het symbool van hun macht, de burcht aan
de Linge door Willem VI afgebroken en wordt een nieuw kasteel binnen de stad
gebouwd.
De oprichting in 1 995 van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, een
samenwerkingsverband tussen locale amateur-archeologen, de gemeente Gorinchem,
het Gorcums Museum, het stadsarchief en de stichting Historisch Bodemonderzoek
Gorinchem e.o. heeft geleid tot een hoop nieuwe kennis van de geschiedenis van de
stad. Recent archeologisch onderzoek in de binnenstad van Gorinchem heeft veel details
over het middeleeuwse uiterlijk van de stad aan het Iicht gebracht. Er heeft een aantal
(nood)opgravingen plaatsgevonden waarbij onder andere resten van de 13' eeuwse
burcht van de Van Arkels (1996), het Minderbroederklooster op de Varkensmarkt
(1996) en de middeleeuwse stadsmuur aan de Keizerstraat 119971 werden blootgelegd.
Ook op initiatief van deze werkgroep vond het prospectieonderzoek plaats naar de
mogelijke rest en van het 15' eeuwse kasteel 'de Blauwe Toren'.

3

Zie bijlage 4, IKAW van Gorinchem e.o.
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Tijdens de opgraving aan de Blijenhoek, zo'n 100 meter verwijderd van de Groenmarkt,
zijn resten (van funderingen) van huizen vanaf de 14'/ 15' eeuw gevonden. Verder zijn
ophogingslagen aangetroffen, die huisafval en archeologische vondsten bevatten.
Tevens zijn beerputten opgegraven met o.a. bijzondere glasvondsten. De
onderzoekslocatie, Groenmarkt 8, wordt vanaf begin 14' eeuw vermeld. Vanaf 1331 zijn
historische bronnen bekend over het Gasthuis dat gevestigd was aan de Groenmarkt.
Dit gasthuis, ook wei Elisabeth 4 Gasthuis genoemd, bevond zich tussen de
Gasthuisstraat en de Groenmarkt. Dit gasthuis diende als verpleeghuis voor o.a.
vrouwen en oude mannen. Tot het Gasthuis behoorden een eigen kapel (met een
kapelaan) en een bouwhuis. In het bouwhuis werden de armen voorzien van melk, boter
en andere levensmiddelen. Het gasthuispoortje dat vanaf de Groenmarkt toegang
verschaft tot de Gasthuissteeg stamt uit de vroege 16' eeuw en is gemaakt van rode
baksteen. Dit poortje heeft eeuwenlang gediend als toegangspoort tot het Gasthuis.
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doG<uom.,.,~,l~

oGann<loom

*

Afbeelding 3 Stadsplattegrond
van Blaeu (1652)
=

onderzoekslocatie

De kleine vierkante opening werd gebruikt om een kaars in de plaatsen zodat de ingang
verlicht was. Boven in de poort bevindt zich een steen met daarin het jaartal 1391 erin
gekrast. Dit komt niet overeen met de periode waaruit de poort dateert (vroeg 16'
eeuw). A an de andere zijde van de Gasthuissteeg bevindt zich eveneens een poort. Deze
poort is gemaakt van natuursteen en dateert eveneens uit de 16' eeuw. Het Gasthuis
bleef op deze locatie tot 1 3 juni 1 598 in gebruik en verhuisde daarna naar een
vrijgekomen terrein aan de Haarstraat.
4

verwijzing naar Elisabeth van Thuringen, de patroonheilige van vrouwen en oude mannen
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De bestaande panden aan de Groenmarkt werden verbouwd tot burgerwoningen. Op
oude stadsplattegronden uit de 16' en 17' eeuw staan op de onderzoekslocatie huizen
en tuinen afgebeeld. In de tuinen lagen vaak beerputten en vonden vaak ambachtelijke
activiteiten plaats.
Het huis aan de Groenmarkt 8 was een midden 1 8' eeuws herenhuis dat voorheen
toebehoorde aan oud-burgemeester W.A. Viruly Verbruggen. Aangrenzende panden
stamden uit de 1 6' en 17' eeuw. Het dwarshuis achter het 18' eeuwse pand wordt
gerekend tot de 16' eeuw met uit de 17' eeuw bijgebouwd gedeelte. De regentenkamer,
die zich achter het 18' eeuwse monumentale pand bevindt, stamt uit de 1 7' eeuw. De
tuin achter de gebouwen heeft sinds de 14' eeuw gediend als tuin I binnenplaats.

Afbeelding 4
Stadsplattegrond van
Jacob van Deventer
(ca. 1560)
= onderzoekslocatie

*

Het Oude Vrouwenhuis (ziekengasthuis) verhuisde van de Haarstraat naar de
Groenmarkt 8 in 1865. Na de jaren na de betrekking in 1865 was het Oude
Vrouwenhuis vele malen aan verbouwing en uitbreiding onderhevig. Tot 1960 bleef het
de functie van ziekengasthuis behouden. Van 1960 tot 1971 deed het pand dienst als
verpleeghuis. In 1978 werd het pand aan de Groenmarkt gered van totale afbraak en
werd het tot rijksmonument verklaard. Na de bouw van het nieuwe gedeelte
(onderzoekslocatie) in 1 981 heeft het gebouw tot op heden dienst gedaan als
bejaardentehuis.
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Afbeelding 5 Detail kadastrale kaart
Gorinchem 1952
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onderzoekslocatie

Uit het inventariserend booronderzoek uitgevoerd door ArcheoMedia in juli 2002 is
gebleken dat zich funderingen in de ondergrond van de onderzoekslocatie bevinden.
Deze funderingen konden op basis van de boringen niet gedateerd worden. In de
boringen zijn echter wei andere archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen,
dierlijk bot, houtskool, leer, granen en leisteen aangetroffen. Deze konden gedateerd
worden in de periode van begin 14• tot 17'/18 8 eeuw. De aangetroffen resten en op het
bureauonderzoek gaven een dermate hoge archeologische verwachting dat tot een
Archeologische Begeleiding van de sloop van de huidige bebouwing op de
onderzoekslocatie is besloten.
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4. ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING

4.1 Doe I van het onderzoek
Het doe! van de Archeologische Begeleiding was het vaststellen of de archeologische
resten die zijn aangetroffen in het inventariserend booronderzoek dermate waardevol zijn
dat opgraving noodzakelijk is als verstoring onvermijdelijk blijkt te zijn.

4.2 Onderzoeksopzet
Het veldonderzoek is uitgevoerd conform eerder door het bevoegd gezag opgestelde
Programma's van Eisen voor vergelijkbaar onderzoek en voldoet aan de normen en
richtlijnen zoals omschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (versie 2.0).
Het onderzoek bestond uit een archeologische begeleiding van de sloop van de huidige
bebouwing aan de Groenmarkt 8.

4.2.1 Archeologische Begeleiding
Na de sloop van de bebouwing werd bekeken welke funderingspalen hergebruikt kunnen
worden en waar nieuwe palen geslagen dienen te worden. Daarbij konden de
verstoringen uit het recente verleden vastgesteld worden.
Het originele plan was een vlak aan te leggen om de mate van verstoring vast te stellen.
Dit plan hebben we door overmatig oppervlaktewater en de aanwezigheid van heipalen
in overleg met de gemeentelijk archeoloog P. Floore veranderd in het beperkt verdiepen
van het vlak op enkele locaties. Op deze manier konden we onmiddellijk de diepte
bepalen van verstoringen en in de profielen bekijken hoe de verstoorde lagen zich
verhouden ten opzichte van de ongeroerde lagen.
Op deze manier zijn 6 sleuven getrokken, 1 haaks op de Groenmarkt en de rest in het
achterterrein a.h.w. evenwijdig aan de Groenmarkt. De ligging van de putten en de
locatie van de belangrijkste vondsten is afgebeeld in bijlage 3.
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Afb. 6 onderzoekslocatie
Vrijwel direct werd duidelijk dat op de onderzochte plaatsen de bodem reeds flink
verstoord was. Onder de sporen van de gesloopte recente bebouwing bevonden zich
enkele lagen die oak met braak te maken gehad hebben. Veel puin bevindt zich in de
bodem. Dit puin bestaat onder andere uit bakstenen met afmetingen die wijzen op een
datering in de 17" tot 19' eeuw.
Enkele lagen bestonden uit ophogingsmateriaal d.w.z. oud stadsafval en riet- en
mestpaketten. Deze lagen zijn als ophogingmateriaal ge'lnterpreteerd. Direct onder deze
lagen bevinden zich op 0,35 m N.A.P. nag intacte bakstenen funderingen (zie putten 1,
3, 4 en 6). Deze funderingen zijn opgebouwd uit kloostermoppen (ca. 31x15x7
cm)(vondstnr. 3, 5, 9, 11 en 17). Gezien het vondstmateriaal naast deze funderingen en
het feit dat kloostermoppen met enig voorbehoud in de 14' eeuw gedateerd kunnen
worden, hebben we hier waarschijnlijk te maken met een zeer vroege fase van het
planmatig aangelegde Gorinchem.
Naast funderingen werden in verschillende opgravingssleuven, op ongeveer dezelfde
diepte oak een beerkelder, een restant van een tonputje en een beerkuil aangetroffen.

S/euf 1
In sleuf 1 is tegen de achterkant van de onderzoekslocatie een beerkelder gevonden.
Deze beerkelder is overkapt door een tongewelf, opgebouwd uit bakstenen met een
afmeting van 7 a 8x15x30 em (vondstnr. 3). Aan de bovenkant van het tongewelf is
een fragment van een steengoed kruikje gevonden dat gedateerd kan worden in de
14'/15' eeuw (vondstnr. 2). De beer is bemonsterd en bevatte houtskool, steenkool,
smeltslak, baksteen, noten, pissenbedden, graan, zaden en een vissenschub
(monsternummer 1 ). Op deze beerkelder is een achtergevel van een huis gezet (met
voorgevel aan de Gasthuissteeg). Dit is een gevaarlijke situatie gezien het tongewelf
gedeeltelijk is weggebroken, waardoor deze beerkelder maar gedeeltelijk onderzocht kon
worden. Op het oppervlak van sleuf 1 is een grijsbakkend aardewerkfragment met een
langwerpig voetje aangetroffen. Deze scherf kan oak in de 14'115' eeuw gedateerd
worden.
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Afb. 7 Locatie van tongewelf in sleuf 1
Sleuf 2
In sleuf 2 zijn geen duidelijke structuren aangetroffen. Wei kon een puinspoor dat over
de lengte van de hele sleuf loopt opgetekend worden (zie bijlage 3). Van het oppervlak
van de gehele sleuf zijn vondsten verzameld (vondstnummer 8). Hierin bevinden zich
twee batten; een pijpbeen van een schaap en een onderbeen van een jonge koe. Op het
koeienbot zijn aan de voorkant snijsporen en aan de binnenkant drie ronde gaatjes met
een diameter van ca. 1 em zichtbaar. Een vierde gat dat ertussen is gelegen is minder
diep. Wat de oorzaak van deze gaten is geweest is onduidelijk. Het zijn geen
knaagsporen daarvoor zijn de gaten te regelmatig en te groat. Het aangetroffen
aardewerk bestaat uit steengoed en grijsbakkend aardewerk, dat in de 14'/15' eeuw
gedateerd kan worden. Daarnaast is de onderkant van een roodbakkend spaarpotje
gevonden. Aan de hand van vergelijking met exemplaren van elders kan deze spaarpot
gedateerd worden tussen 1425 en 1550. Daarnaast zijn drie fragmenten roodbakkend
geglazuurd aardewerk gevonden. Waarschijnlijk zijn dit resten van een dakpan, nokpan
of rioolbuis. Verder bevat dit vondstnummer een metalen voorwerp, waarschijnlijk een
spijker.

l

Afbeelding 8
Vondstnr. 8;
bot met
gaatjes

Afbeelding Sa Vondstnr. 9
Steengoed
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Sleuf 3
In sleuf 3 is een noord-zuid lopend muurfragment aangetroffen over de gehele breedte
van de sleuf. De bakstenen hebben het formaat van kloostermoppen, namelijk
30x15x6,5 em. Dit formaat kan gedateerd worden in de 14' eeuw.
Sleuf 4
In sleuf 4 is in het westelijke deel een beerkuil aangetroffen. Hieruit kwam aardewerk
dat over het algemeen gedateerd wordenin de 14' en 15' eeuw (vondstnr. 7). Het
oudste aardewerk bestaat uit een Iicht oranje gekleurde scherf dat in de 13' eeuw
gedateerd kan worden. Daarnaast is een flink aantal grijsbakkende scherven, o.a. een
randje en ringbodems, aangetroffen. Deze moeten van 1300 tot 1350 gedateerd
worden. Ook steengoed is goed vertegenwoordigd in dit vondstnummer, o.a. met
Siegburg en Langerwehe. Deze scherven kunnen in de 14'115' eeuw gedateerd worden.
Roodbakkende scherven bestaan o.a. uit een scherf met slibdecoratie en glazuur.
Vergelijking met gepubliceerd aardewerk geeft een datering van 1420 tot 1460. Ook
fragmenten van een olielampje en kannetje zijn in roodbakkend aardewerk aangetroffen.
In het oosten van sleuf 4 is vondstnummer 18, een baksteen aangetroffen. De
verzamelvondsten (nummer 12) zijn afkomstig van het gehele oppervlak. Deze bestaan
uit een ringbodem van grijsbakkend aardewerk afkomstig uit de 14'/15' eeuw en
steengoed bodemfragmenten daterend van 1450 tot 1500.

Afbeelding 10 Vondstnr. 15;
scharnier
Sleuf 5
In sleuf 5 werd in het westen een tonputje van houten latjes bijeengehouden door
vlechtwerk gevonden. Op de bodem van dit putje bevonden zich enkele vondsten
(vondstnr. 13/14/15) die globaal in de 18' eeuw gedateerd kunnen worden. De bodem
van dit putje bevindt zich op -0,55 m NAP. De metalen vondsten van de bodem van dit
putje (vondstnummer 15) bestaan uit een pin, een spijker, twee scharnierfragmenten en
een compleet scharnier. Daarnaast is een metalen mechaniek met radertjes
aangetroffen. De functie hiervan is onbekend. De zool van een kinderschoentje werd ook
hier gevonden (vondstnr. 13). Vondstnummer 14 omvat steenkool, pleister, tegel,
leisteen en bot (twee maal het pijpbeen van een schaap, een borstbeen van een vogel en
een ander vogelbotje, een rib, een middenvoetsbeentje en een afgezaagd kogelgewricht
van een koe). Daarnaast is roodbakkend aardewerk uit de 14'-16' eeuw gevonden
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(pootje van een grape en een bodem) en een steengoed oor met blauwe versiering en
glazuur uit de 17' tot 1 9' eeuw.
Van de vulling van het tonputje is een monster genomen. Hierin zijn kleine fragmenten
houtskool, steenkool, baksteen, pleister, mosselschalen, schelpen, visschubben, glas,
hazelnoot, botresten van een schaap en een tandje gevonden (monsternummer 2).
Sleuf 6
In sleuf 6 is een fragment van een muurfragment gevonden (zie bijlage 3). De bakstenen
hiervan hebben de afmetingen 29x15x7 em (vondstnummer 16). Nabij de muur is een
fragment steengoed aangetroffen daterend in de 14'/1 5' eeuw (vondstnummer 17).

Afb.11 tonputje in sleuf 5
Tevens is waargenomen dat de funderingen van de nog aanwezige belendende panden
bestaan uit bakstenen van kloostermopformaat. Boven de beerkelder bijvoorbeeld is het
muurwerk aangestreken maar bestaat tot zeker manhoogte uit dit formaat bakstenen.
Ook de funderingen van het Oude Vrouwenhuis tonen dit formaat. De opbouw zelf
bestaat evenwel uit "jongere" bakstenen.
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5. WAARDESTELLING

5. 1

De fasen in het proces van waarderen

Het proces van waarderen vindt plaats in een aantal stappen:

1.

Waardering op basis van belevingsaspecten
In deze stap worden monumenten gewaardeerd op criteria die van belang zijn
voor hun belevingswaarde, te onderscheiden in 'schoonheid' en
'herinneringswaarde'.

2.

Waardering op basis van fysieke criteria
Deze waardestelling vindt plaats op de criteria 'gaafheid' en 'conservering'.

3.

Waardering op basis van inhoudelijke criteria
In deze stap worden monumenten gewaardeerd op wetenschappelijk belang. De
wetenschappelijke waarde wordt gemeten aan de hand van vier criteria:
zeldzaamheid, informatiewaarde, context- of ensemblewaarde en
representativiteit. Deze criteria zijn toepasbaar op verschillende ruimtelijke
schaalniveaus, zowel op het niveau van het individuele monument als op het
niveau van gebieden waarin meerdere monumenten voorkomen. Ook de
archeoregio, grotere gebieden waarbinnen er zowel in genetisch als in ruimtelijk
opzicht een zeker verband bestaat tussen archeologie en landschap, kan hierbij
een belangrijke rol spelen.

5.2

De waardestelling

In tabel 5.1 is aangegeven op basis van welke criteria besloten is om deze vindplaats
(Groenmarkt 8 te Gorinchem) behoudenswaardig in te schatten. Bij het waarderen van
de vindplaats is het criterium beleving niet in een getal uitgedrukt. Voor de criteria
fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit geldt, dat wanneer de gezamenlijke score
zeven of meer bedraagt, het archeologische monument als behoudenswaardig wordt
aangemerkt.
Tabel 5.1 Scoretabel waardestelling vindplaats Groenmarkt 8 te Gorinchem
Waarden
Beleving
Fysieke kwaliteit
lnhoudelijke kwaliteit

Criteria

Scores
Hoog
Midden
Schoonheid
Wordt niet gescoord
Herinneringswaarde - Wordt niet gescoord
Gaafheid
2
Conservering
3
Zeldzaamheid
2
---- c---lnformatiewaarde
2
Ensemblewaarde
3
Rep res entativiteit
N.v.t.
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De bovenste lagen op de onderzoekslocatie zijn verstoord door recente bebouwing en
sloop. Daarnaast zijn heipalen op de gehele locatie aanwezig. Hierdoor is de gaafheid
van de vindplaats niet optimaal. De onderliggende lagen bevinden zich echter wei in situ.
De vindplaats scoort daarom twee punten op dit criterium.
De conservering van de vondsten zelf is wei goed. Dit komt hoofdzakelijk door de hoge
grondwater zonder veel stroming of grondwaterschommelingen. Dit punt krijgt daarom
een hoge score.
De vondsten op de vindplaats Groenmarkt 8 behoren tot de oude stadskern van
Gorinchem behoren. Door de recente ontwikkeling van de stad is veel van deze oude
bewoning verloren gegaan. Hierdoor hebben de laat middeleeuwse resten, die op de
vindplaats zijn aangetroffen, een middelhoge mate van zeldzaamheid. Een score van
twee punten voor zeldzaamheid is daarom aan deze locatie gegeven.
Over de oudste bewoning van het middeleeuwse Gorinchem is nag relatief weinig
bekend. In de binnenstad van Gorinchem zijn evenwel verschillende opgravingen
uitgevoerd. De informatiewaarde die een archeologische opgraving over deze periode
oplevert is redelijk haag, daar de verschillende locaties met elkaar vergeleken kunnen
worden. Een score van twee punten is daarom aan dit criterium toegekend.
Er is sprake van een ensemblewaarde. De sporen van bebouwing, de materiele resten en
historische informatie die uit deze periode beschikbaar zijn maken de ensemblewaarde
hoog.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Conclusies
De archeologische begeleiding heeft aangetoond dat in de ondergrond archeologische
structuren uit de 14' tot de 19' eeuw in situ bewaard zijn gebleven. Gemiddeld genomen
eindigt de recent verstoorde bovenlaag op ca. 0,50 m NAP. Hieronder bevinden zich
resten uit de 1 r en 18" maar oak uit 14' en 15' eeuw. Muurresten en beerputten zijn
aangetroffen. De hoeveelheid en conserveringskwaliteit van de vondsten doet
vermoeden dat zich oak in de nag niet onderzochte delen van de onderzoekslocatie
archeologische resten bevinden.

6.2 Aanbevelingen
De in de Archeologische Begeleiding aangetroffen archeologische resten zijn wat betreft
kwantiteit en conserveringskwaliteit dermate waardevol dat bij verstoring een
archeologische opgraving noodzakelijk is. Het heien van extra funderingspalen en de
aanleg van nieuwe fundering zal deze resten zeker schade berokkenen. Daarom wordt
geconcludeerd dat, hoewel de bovengrond in vrij grate mate verstoord is en over het
gehele terrein funderingspalen door de bodemlagen zijn geheid, de vondsten uit diepere
lagen dermate interessant zijn dat een definitieve opgraving noodzakelijk is.
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BIJLAGE 1
Overzichtskaart regio Gorinchem met
onderzoekslocatie
= onderzoekslocatie
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BIJLAGE 2
Overzichtskaart Goringchem met
onderzoekslocatie
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BIJLAGE 3
Detailkaart onderzoekslocatie
met sleuven en vondsten
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Vondstenlijst
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Vondstenliist AB
Projectnaam:
Projectnr:
Lokatie:
Vondstnr:

Groenmarkt
A03-205-Y
Gorinchem

Vinddatum:

Locatie

Put

1
2
3
4
5
6
7

2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003

1
1
1
1
1
4

8

2-7-2003

2 verzamelvondst

9
10
11
12
13
14

2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
3-7-2003
3-7-2003

4
4
5
5

muur
verzamelvondsten
inhoud ton put (bodem)
inhoud tonput (bodem)

15
16
17
18

3-7-2003
3-7-2003
3-7-2003
2-7-2003

5
6
6
4

inhoud tonput (bodem)
muur parallel aan straat
nabij rnuur
rechts in put 4 (zie tekening)

beerput onder tongewelf
tongewelf
verzamelvondst put 1
bovenkant tongewelf
beerkuil

(muur?)

-~-ArcheoMedia
}Dtxch-r:3!.ofngisch ·adviesburea:u

Beschrijving:
vervallen
aardewerk 1x; steengoed
baksteen (2x) 7x15x30 en 8x15x30
aardewerk 1x; grijsb. voetje 14e/15e
baksteen ?x15x8
aardewerk 1x: steengoed rand met aanhechting oor
aardewerk alg. 14e/15e: grijsb.1300-1350, steengoed 14e-15e o.a.Siegburg/
Langerwehe, 1x buff 13e, roodb.: 1x glazuur met gele strepen 1420-1460,
olielamp, kannetje
bot:onderbeen jonge koe snijsporen+3 ronde gaatjes, schaap, aardewerk:
steengoed 14e/15e,grijsb.14e/15e, roodb. spaarpot 1425-1550, geglazuurde
dakpan/rioolbuis?, metaal: spijker?
baksteen 30x15x7 (3x)
bewerkte natuursteen
baksteen (2x) 32x15x7 en 31x15x7
aardewerk grijsb.: ringbodem 14e/15e, steengoed: 2x bodem: 1450-1500
leer; zool kinderschoentje
bot; 2x schaap, 1x vogel, 1x borstbeen vogel, 1x kogelgewricht
afgezaagd jonge koe,rib,middenvoetsbeen,steenkool, pleister, tegel,leisteen
aardewerk: roodb.poot graapje+platte bodem 14e/15e, grijsb.:oor steengoed
glazuur met blauwe versiering 17e-19e
metaal; scharnier, fragment scharnier 2x, pin, spijker, ?
baksteen 29x15x7 (2x)
aardewerk steengoed 1x 14e/15e
baksteen

BIJLAGE 5
Monsterlijst
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Vondstenlijst AB

Vondstnr:

Vinddatum:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ArcheoMedia

Groenmarkt
A03-205-Y
Gorinchem

Projectnaam:
Projectnr:
Lokatie:

2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
2-7-2003
3-7-2003
3-7-2003
3-7-2003
3-7-2003
3-7-2003
2-7-2003

Put

Locatie
1
1
1
1
1
4
2

beerput onder tongewelf
tongewelf
verzamelvondst put 1

4
4
5
5
5
6
6
4

muur
verzamelvondsten
inhoud ton put (bodem)
inhoud ton put (bodem)
inhoud ton put (bodem)
muur parallel aan straat
nabij muur
rechts in put 4 (zie tekening)

bovenkant tongewelf
beerkuil
verzamelvondst
(muur?)

Beschrijving:
vervallen
aardewerk
baksteen (2x) 7x15x30 en 8x15x30
aardewerk
baksteen ?x15x8
aardewerk: steengoed
aardewerk
aardewerk en bot
baksteen 30x15x7 (3x)
bewerkte natuursteen
baksteen (2x) 32x15x7 en 31x15x7
aardewerk
leer
aardewerk, bot
metaal
baksteen 29x15x7 (2x)
aardewerk
baksteen

Monsterlijst AB
Projectnaam:
Projectnr:
Lokatie:

Vondstnr:
1
2

Groenmarkt
A03-205-Y
Gorinchem

Vinddatum: Put
Locatie
2-7-2003
1 beerput onder tongewelf
3-7-2003
5 tonputje

Beschrijving:
beer
vulling

Archeo1\Jedta

Monsterlijst AB

Vondstnr:
1

2

.A.rcheologisch ad-vlesbu-re-au

Groenmarkt
A03-205-Y
Gorinchem

Projectnaam:
Projectnr:
Lokatie:

Locatie
Vinddatum: Put
1 beerput onder tongewelf: beer
2-7-2003
3-7-2003

5

tonpu~e:

vulling

Beschrijving:
Houtsk, steenk, smeltslak, bakst, (hazel?)noot, pissebedden, graan,
zaden (soort?), schub 1x
Houtsk, steenk, bot; schaap, tandje, ?, bakst, pleister, mossel, glas,
schelp, schubben, hazelnoot, noot (soort?)
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BIJLAGE 6
Legenda geologische kaart
LEGENOA
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BIJLAGE 7
Waarderingscriteria en parameters
archeologische vindplaatsen

Bron: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, (KNA) van het College voor de
Archeologische Kwaliteit (CvAK), oktober 2001
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In Ieiding
Het rapport van een inventariserend veldonderzoek bevat een waardering van
vindplaatsen (waardestelling). Het kan, afhankelijk van de opdracht, ook een
selectieadvies bevatten maar dit kan ook separaat door een archeoloog van de betrokken
overheid worden opgesteld.
Aan de hand van de gegevens uit een inventariserend veldonderzoek wordt op
voorgeschreven wijze de waardestelling vervaardigd. Er wordt bekeken welke
waardestellende elementen op de vindplaats(en) aanwezig zijn en wat de kwaliteit
daarvan is. Vervolgens wordt dit afgezet tegen wat al bekend is over vergelijkbare sites
en/of in de regio en/of in de betreffende periode.
De waardestelling als product is primair bedoeld voor de opdrachtgever.

Referentiedocument voor de waardering van een vindplaats
In de eerste plaats wordt nagegaan of monumenten vanwege hun belevingswaarde, op
basis van hun schoonheid of herinneringswaarde, als behoudenswaardig getypeerd
kunnen worden. De monumenten worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit
beoordeeld. Een monument wordt op basis van fysieke kwaliteit in principe als
behoudenswaardig aangemerkt indien de criteria gaafheid en conservering samen
bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. De beoordeling van de fysieke kwaliteit is
gerelateerd aan de archeoregio waarin de vindplaats zich bevindt. Op deze wijze wordt
de conserveringstoestand in relatie tot de andere relevante sites bekeken. Zo kan in
pleistoceen Nederland een vlakgraf waar geen botmateriaal maar nog wei een lijksilhouet
aanwezig is een hoge waardering krijgen, terwijl in holoceen Nederland de afwezigheid
van botmateriaal - wanneer dit wei verwacht mag worden - tot een lage waardering kan
leiden. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de
inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch
behoudenswaardig is. lndien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria
'hoog' wordt gescoord, wordt het archeologische monument ook in principe
behoudenswaardig geacht. Dit 'vangnet' heeft tot doe! om er voor te zorgen dat
terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks inhoudelijk van groot
belang, uit de beoordeling vallen.
Monumenten die op grond van hun fysieke kwaliteit in principe als behoudenswaardig
zijn aangemerkt, worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit.
Eerst vindt een afweging plaats van de eerste drie inhoudelijke kwaliteitscriteria;
zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Bij een bovengemiddelde score
van zeven punten of meer wordt het monument 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.
De overige monumenten zijn niet behoudenswaardig.

s co ret abeI waard este II"mg vm. dpIaats
Waarden

Criteria

Beleving
Fysieke kwaliteit
lnhoudelijke kwaliteit

Scores
Hoog

Schoonheid
Herinneringswaarde
Gaafheid
Conservering
Zeldzaamheid
lnformatiewaarde
Ensemblewaarde
Representativiteit

•..

Midden

Laag

WORDT NIET GESCOORD
WORDT NTET GESCOOR!l

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
n.v.t.

1
1
1
1
1

De waardestelling wordt bereikt door middel van een systeem tot waardering. Daartoe
wordt aan de meeste criteria een meetwaarde toegekend. Om tot een afweging te
kunnen komen, wordt daarbij een intervalschaal gehanteerd waarbij meetwaarden
(scores 1, 2 of 3) worden toegekend aan de scores 'laag', 'midden' en 'hoog'.

Waardering op belevingsaspecten
De belevingswaarde van een archeologisch monument valt uiteen in twee criteria;
schoonheid en herinneringswaarde. Bij beide gaat het vooral om zichtbare monumenten.
Schoonheid;
De esthetisch-landschappelijk waarde van een archeologisch monument, die in de
zichtbaarheid van het monument tot uiting komt.
Parameters
Zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement
Vorm en structuur
Relatie met omgeving
Operationalisering
Bij dit criterium staat de uiterlijke verschijningsvorm centraal, het gaat om aspecten als
zichtbaarheid als landschapselement, samenhang met andere (zichtbare) monumenten of
landschapselementen en de landschappelijke entourage. Met name in historische
binnensteden kan men hier denken aan zaken die bovengronds een afspiegeling vormen
van de structuur van het bodemarchief en in Ieite als bovengrondse archeologie
(bouwhistorie) gezien kunnen worden. Hier valt te denken aan historische percelering,
stratenpatronen, e.d. Wat dit waarderingscriterium een extra belang geeft, is dat het in
Ieite ook om de visuele representatie van het verder onzichtbare archeologische
bodemarchief gaat. Visueel waarneembare monumenten vormen een zichtbare
herinnering aan het verleden en dienen daarom zoveel mogelijk behouden te blijven, zelfs
al is de wetenschappelijke betekenis in bepaalde gevallen gering. In Nederland zijn
zichtbare archeologische monumenten, zowel in de vorm van 'positief' (boven de grond)
als 'negatief' (uitgegraven) relief, relatief schaars. Ondanks het gegeven dat deze
monumenten behouden dienen te blijven is het, met name om goede keuzes te kunnen
maken, noodzaak ook de volgende waarderingscriteria te scoren.
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Herinneringswaarde
De 'herinnering' die het archeologisch monument oproept over het verleden.
Parameters
Verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenis
Associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis
Operationalisering
Er zijn archeologische monumenten die zijn verbonden met een levende herinnering aan
het veri eden. Het feit dat deze levendige herinnering bestaat duidt er veelal op dat het
om een zichtbaar monument gaat, maar dat is niet per definitie noodzakelijk. Oak een
plaats zonder zichtbare overblijfselen kan als 'lieu de memoire' voortleven. Daarbij zijn
verschillende vormen te onderscheiden:
Er is een categorie die direct verbonden is met historische gebeurtenissen. Meestal
zijn het monumenten van relatief geringe ouderdom waaraan de herinnering altijd is
blijven voortleven. In enkele gevallen gaat het om monumenten waarvan de relatie
met historische gebeurtenissen van ouder datum door opgravingen en/of ander
wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld.
Een tweede categorie betreft monumenten die niet zozeer met feitelijke historische
gebeurtenissen zijn verbonden, maar die in de overlevering worden geassocieerd met
sagen en legenden, waaraan een religieuze betekenis wordt toegekend, of die om
andere redenen een rolspelen in de beleving van het landschap.
In beide gevallen gaat het om monumenten waarvan de herinneringswaarde expliciet kan
worden vastgesteld. Dit kan een argument zijn voor behoudenswaardigheid. Deze
monumenten doorlopen eveneens de waarderingsstappen waarbij de fysieke en
inhoudelijke kwaliteit worden beoordeeld. In stedelijk gebied zijn de monumenten op
gelijke wijze te waarderen. Het creeren van een maatschappelijk draagvlak voor de
bescl1erming van archeologische monumenten verloopt in de praktijk veelal door de
monumenten met een hoge belevingswaarde als voorbeeld te stellen. Deze objecten
staan dan tevens symbool voor de vele niet zichtbare archeologische monumenten.
Waardering op fysieke criteria
De mate waarin archeologische overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke positie
aanwezig zijn. Binnen deze waarde wordt onderscheid gemaakt tussen de criteria
gaafheid en conservering. Bij het criterium gaafheid moet ook de stabiliteit van de
fysische omgeving in beeld worden gebracht; met name onder water kan de gaafheid
van een vindplaats door natuurlijke processen (met name stromingen) snel veranderen.

Gaafheid De mate van niet verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke omgeving.
Conservering De mate waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven.
Criteria gaafheid:
Aanwezigheid sporen
Gaafheid sporen/object
Ruimtelijke gaafheid
Stratigrafie intact
Mobilia in situ
Ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling
Ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen
Aanwezigheid antropogeen biochemisch residu
Stabiliteit van de natuurlijke omgeving
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Criteria conservering
Conservering artefacten (metaal/overig)
Conservering organisch materiaal
Operationalisering
Door middel van inventariserend veldonderzoek zijn gegevens verzameld over de fysieke
toestand van monumenten. Daarbij wordt enerzijds inzicht verkregen in de
kwaliteitsbepalende randvoorwaarden (bijvoorbeeld bodemopbouw, grondwaterpeil etc.),
anderzijds wordt concrete informatie over de aanwezigheid, de kwantiteit en de kwaliteit
van archeologische informatiebronnen evenals over de omvang van de betreffende
monumenten verworven.
Waardering op inhoude/ijke criteria
Als de bovenstaande stappen in het proces van waardering zijn doorlopen, staat vast
welke archeologische monumenten behoudenswaardig zijn op basis van hun
zichtbaarheid of, in principe, op basis van hun fysieke toestand. Vervolgens komt de
waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit.

Het gaat om de volgende criteria:
a. Zeldzaamheidswaarde
b. lnformatiewaarde
c. Ensemblewaarde
d. Representativiteit
Zeldzaamheidswaarde
De mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een
peri ode of in een gebied.
Parameters
Het aantal vergelijkbare monumenten van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde periode
binnen dezelfde archeoregio waarvan de aanwezigheid is vastgesteld
Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart
Operationalisering
Zeldzaamheid is een relatief begrip. De beoordeling van zeldzaamheid berust op het
huidige inzicht in de inhoud en samenstelling van het bodemarchief. Zeldzaamheid wordt
beoordeeld als 'laag' (score 1) indien in de betreffende regio/stad nog een groat aantal
vergelijkbare monumenten uit dezelfde periode bewaard zijn gebleven die in een
vergelijkbare of betere conditie verkeren. Dit kan worden vastgesteld op basis van feiten
(een beschikbare inventarisatie) maar ook op een verwachting, mits deze is gebaseerd
op een recente en specifieke verwachtingskaart. Zeldzaamheid wordt beoordeeld als
'hoog' (score 3) indien het om een uniek monument gaat of als er in de betreffende
regia niet of nauwelijks vergelijkbare monumenten bewaard zijn gebleven. In de overige
gevallen volgt een score als 'midden'.
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lnformatiewaarde
De betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden.
Parameters
Opgraving/onderzoek van vergelijkbare monumenten binnen dezelfde archeoregio
(minder/meer dan 5 jaar geleden; volledig/partieel)
Recent en systematisch onderzoek van de betreffende archeoregio
Recent en systematisch onderzoek van de betreffende archeologische periode
Passend binnen vastgesteld onderzoeksprogramma van universitair instituut of ROB
Operationalisering
lnformatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin (een opgraving van) het
monument een bijdrage kan leveren aan nieuwe kennisvorming over het verleden. De
informatiewaarde wordt mede bepaald door de ensemblewaarde. De informatiewaarde
van een monument wordt bepaald door middel van een score die is gebaseerd op een
analyse van kennislacunes en actuele vraagstellingen. In eerste instantie is bepalend de
huidige stand van kennis over vergelijkbare monumenten uit dezelfde periode in dezelfde
(archeo)regio. Er zijn verschillende soorten kennislacunes te onderscheiden, die al dan
niet gecombineerd kunnen voorkomen:
1. geografische kennislacunes: witte vlekken op de archeologische kaart, d.w.z.
gebieden waarvan relatief weinig gegevens bekend zijn;
2. chronologische kennislacunes: tijdvakken en/of perioden waarover we nog relatief
slecht ge'informeerd zijn;
3. inhoudelijke of thematische kennislacunes: deze hebben betrekking op uiteenlopende
aspecten van de geschiedenis van Nederland.
Als de zeldzaamheid 'hoog' is beoordeeld, is de informatiewaarde veelal ook 'hoog'. De
andere scores kunnen verschillen: ook bij veel voorkomende typen van monumenten
kunnen kennishiaten bestaan, terwijl anderzijds een monument dat op zeldzaamheid
gemiddeld scoort kan behoren tot een categorie waarover veel informatie voorhanden is.
Ensemblewaarde (archeologische en landschappelijke context)
De meerwaarde die aan een monument wordt toegekend op grond van de mate waarin
sprake is van een archeologische context en van een landschappelijke
context.
Parameters
Synchrone context (voorkomen van monumenten uit dezelfde periode binnen de
microregio)
Diachrone context (voorkomen van monumenten uit opeenvolgende perioden binnen
de microregio)
Landschappelijke context (fysisch- en historisch-geografische gaafheid van het
contemporaine landschap)
Aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de directe omgeving
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Operationalisering
Archeologische context heeft betrekking op de aanwezigheid en de informatiewaarde
van andere in de nabije omgeving aanwezige bronnen van archeologische informatie. Het
gaat daarbij om de vraag:
of zich in de nabije omgeving meer monumenten uit dezelfde archeologische periode
bevinden, waardoor inter-site analyse mogelijk is,
of er monumenten voorkomen uit meerdere perioden, waardoor het mogelijk is om de
ontwikkeling te bestuderen.
In stedelijk gebied is de archeologische context binnen de historische kernen vrijwel
altijd zeer sterk aanwezig. In het voormalig buitengebied, dat nu ingebouwd is, kan dit
varieren.
Landschappelijke context is de mate waarin het oorspronkelijke landschap nog aanwezig
en/of herkenbaar is, daarbij is ook de aanwezigheid van organische sedimenten in de
omgeving van een monument van belang. Deze elementen dragen in hoge mate bij aan
de mogelijkheden tot onderzoek van toenmalige landschappen en landgebruik. In
stedelijk gebied is de landschappelijke context, uitzonderingen daargelaten, of niet van
toepassing, of grotendeels verloren gegaan en dus laag. Als dit begrip als stedelijk
landschap wordt ge"lnterpreteerd, dan vallen de waardevolle gebieden onder de
historische binnensteden.
De ensemblewaarde wordt bepaald op basis van de 'nabije omgeving'. Relevant is dus
niet de (archeo)regio als geheel, maar het archeologisch·landschappelijk samenstel. Een
punt van aandacht is hier de archeologische neerslag van de interactie tussen platteland
en stad (historische binnensteden). Door de nadere taakverdeling binnen het
archeologisch bestel worden de archeologische monumenten in het stedelijk gebied
veelal binnen de gemeente gewaardeerd, terwijl het omringende platteland veelal door
provincie of rijk wordt gewaardeerd. Er moet voor worden gewaakt dat hierdoor de
eerder genoemde interactie wordt ondergewaardeerd.
De ensemblewaarde wordt vastgesteld op basis van beide contexten. In principe wordt
daarbij uitgegaan van de resultaten van het inventariserende veldonderzoek (incidenteel
zal ook een bureauonderzoek al voldoende informatie opleveren). Deze informatie wordt
bekeken in combinatie met aanvullende gegevens over de omgeving dan wei de
verwachting daarover, gebaseerd op de lndicatieve Kaart Archeologische Waarden
(IKAW) en/of andere verwachtingskaarten. Deze vergelijking Ievert de basis voor de
beoordeling van de landschappelijke context en kan aanvullende overwegingen leveren
bij de beoordeling van de archeologische context. lndien beide contexten niet meer in
voldoende mate aanwezig zijn, wordt de ensemblewaarde als 'laag' beoordeeld, indien
een van beide niet (meer) aanwezig is of beduidend is aangetast, is de beoordeling
'midden', en als be ide nog in hoge mate voorhanden zijn, volgt waardering 'hoog'.
Representativiteit
De mate waarin een bepaald type monument karakteristiek is voor een periode,
dan wei een gebied.
Parameters
Kenmerkendheid voor een bepaald gebied en/of periode
Het aantal vergelijkbare monumenten van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde periode
binnen dezelfde archeoregio waarvan de aanwezigheid is vastgesteld en waarvan
behoud is gegarandeerd
Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart
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Operationalisering
Voor het inhoudelijke waardeoordeel is oak het criterium representativiteit van belang,
wat aileen relevant is indien bij het uitvoeren van de waardering het vermoeden bestaat
dat duurzaam behoud van het monument gerealiseerd kan worden.
De waarde van het oordeel over de representativiteit neemt toe, naarmate meer
informatie beschikbaar is over vergelijkbare monumenten uit dezelfde periode en
hetzelfde gebied. Er zijn er veel van en er is relatief veel van bekend. Dat betekent dat
dergelijke monumenten meestal niet op de eerste drie inhoudelijke criteria (zeldzaamheid,
informatie en ensemble) voor selectie in aanmerking zullen komen.
Om wei tot een evenwichtige steekproef te komen dient in principe - op basis van een
inventarisatie per archeoregio/gebied/stad - een waardering op basis van
representativiteit plaats te vinden.
Waardering in stedelijk gebied
In stedelijk gebied gelden omstandigheden die het beoordelen volgens het te behandelen
stramien compliceren.
Er is vaak geen mogelijkheid tot het doorlopen van de in de vorige paragrafen
beschreven stappen. De ruimte voor inventariserend veldonderzoek is er vaak niet en
de IKAW of andere verwachtingskaarten zijn voor stedelijke gebieden veelal niet
aanwezig.
De economische druk op de grand in stedelijk gebied is vaak hoog.
De waarde van archeologische terreinen in stedelijk gebied hangt veelal samen met
de historische ontwikkeling van de stad. Uit deze, archeologisch bezien, relatief
recente peri ode zijn veelal nag gebouwde monumenten (huizen, kerken, muren e.d .)
en structuren (pleinen, grachten, straten e.d.) bewaard gebleven en zichtbaar. De
waardering van de archeologische terreinen kan dus niet los worden gezien van deze
gelijktijdige of in de tijd opvolgende fenomenen in casu de gehele (historische)
stedelijke context.
Dit laatste punt maakt duidelijk dat in stedelijk gebied onderscheid moet worden
gemaakt tussen enerzijds de historische binnensteden en anderzijds het landelijk gebied
dat na circa 1850 is overbouwd. Voor de waardering van de sites in dit laatste gebied
gelden, ondanks de extra complicaties, de criteria zoals die in de paragrafen hiervoor zijn
behandeld. Waar het gaat om historische binnensteden kan er vanuit worden gegaan dat
deze gebieden een samenhangend conglomeraat van archeologische waarden herbergen.
In dat opzicht zijn de historische binnensteden in principe behoudenswaardig. Voor de
locatie van de historisch belangrijke binnensteden, kan de AMK als basis dienen.
Op microniveau kunnen ook binnen historische binnensteden waardestellingen worden
verricht. Deels zullen de criteria hiervoor - met name de fysieke - niet principieel afwijken
van de algemeen geldende. Wanneer het gaat om de inhoudelijke criteria kunnen in
steden echter extra nuances worden aangebracht. Het spreekt vanzelf dat dit aileen kan
wanneer men over een goed inzicht in het bodemarchief - inclusief verstoringen- op
microniveau beschikt en tevens zicht heeft op de historische ontwikkeling, de Jigging
van bijzondere gebouwen e.d. Op deze wijze kan voor een historische binnenstad een
kaart van behoudenswaardige archeologische monumenten worden verkregen.
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