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Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

Samenvatting
In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau
in februari-maart 2005 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd
in verband met de ontwikkeling van het plangebied Hoog Dalem in de gemeente
Gorinchem. Doel van dit onderzoek was eventueel aanwezige archeologische resten
op te sporen en, voorzover mogelijk, een eerste indruk te geven van de kwaliteit
(gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging ervan.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat in de bodem van het plangebied de
stroomgordel van Gorkum-Arkel aanwezig is (geul- en oeverafzettingen van Gorkum).
Naar verwachting bevindt de stroomgordel zich op circa 3,5 m -NAP (ca. 3,5 m -Mv).
Tevens wordt het plangebied doorsneden door een smalle kreek, een zijtak van
de Linge. Daarnaast bestaat de kans dat in de ondergrond van het plangebied,
met name in de zuidoosthoek, nog niet gekarteerde donken (rivierduinafzettingen)
aanwezig zijn.
Voor de stroomgordel van Gorkum-Arkel geldt een middelmatige archeologische
verwachting voor bewoningssporen uit het Mesolithicum en/of Neolithicum.
Mogelijk zijn in de diepere ondergrond van de komgebieden nog niet gekarteerde
donken aanwezig. In de nabijheid van Gorinchem zijn waardevolle archeologische
resten uit de Prehistorie aangetroffen op donken.
Voor de komafzettingen geldt een lage archeologische verwachting en voor de
zijtak van de Linge een middelmatige verwachting voor archeologische sporen uit
de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd. Eventuele archeologische resten uit
deze perioden worden aan of direct onder het oppervlak verwacht, waardoor de
kans groot is dat eventuele vindplaatsen (deels) verstoord zijn.
Tijdens de oppervlaktekartering is één archeologische vindplaats aangetroffen in
het oostelijke deel van het plangebied. Hier is aan het oppervlak een concentratie
aardewerk waargenomen. Het betreft waarschijnlijk een nederzettingsterrein uit
de Late Middeleeuwen.
Omdat de vindplaats aan het oppervlak ligt, lijken de gaafheid en conservering
matig tot slecht te zijn.
Om de vindplaats te behouden dient planaanpassing of -inpassing plaats te vinden.
Behoud van de archeologische vindplaats bij een niet-aangepaste uitvoering van
de huidige plannen is, gezien de geringe diepteligging en de kwetsbaarheid van
de archeologische resten, niet mogelijk.
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Op grond van de resultaten wordt aanbevolen de kwaliteit (gaafheid en conservering),
aard, datering, omvang en diepteligging van de vindplaats nader vast te stellen
door middel van een waarderend proefsleuvenonderzoek. Indien besloten wordt
dat de vindplaats niet behouden kan worden, is het wenselijk zo snel mogelijk
een vervolgonderzoek door middel van proefsleuven uit te laten voeren.
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1 Inleiding
1.1 Kader en doelstelling
In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau
in februari-maart 2005 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd
in verband met de ontwikkeling van het plangebied Hoog Dalem in de gemeente
Gorinchem. In het plangebied worden woningen gerealiseerd. Het archeologisch
vooronderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou
kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische
resten. Doel van dit onderzoek was eventueel aanwezige archeologische resten
op te sporen en, voorzover mogelijk, een eerste indruk te geven van de kwaliteit
(gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging ervan.

1.2 Plangebied
Het plangebied (ca. 80 ha) wordt in het noorden begrensd door de Griendweg, in
het westen door de Spijksesteeg en in het zuiden door de Graaf Reinaldweg. Een
klein gedeelte van het plangebied ligt tussen de Griendweg en de ten noorden van
het plangebied gelegen A15 (figuur 1). Het gebied staat afgebeeld op kaartblad 38G
van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000); de centrumcoördinaat
is 129.250/427.450. Ten tijde van het onderzoek was het plangebied deels in
gebruik als grasland en deels als akkerland.

1.3 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. Het veldonderzoek is beperkt gebleven tot een karterend booronderzoek.
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (PvE) van
de gemeente Gorinchem (Floore, 2004). In het PvE zijn acht onderzoeksvragen
opgesteld. Het inventariserend veldonderzoek moet een antwoord kunnen geven
op de volgende vragen:
1. Hoe is de geologische opbouw van het terrein: kunnen de oeverwallen, eventueel
aanwezige rivierduinen en de komgronden nauwkeuriger begrensd worden?
2. Zijn er in het plangebied tot een diepte van maximaal 5 m beneden maaiveld
archeologische waarden aanwezig (m.n. op de stroomgordel) die (mogelijk)
bedreigd worden door de geplande inrichting?
3. Zijn in het plangebied binnen 5 m beneden maaiveld donken aanwezig?
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4. Indien vindplaatsen worden aangetroffen: wat is de diepteligging, de dikte en
de stratigrafische positie van de archeologische laag waarin de archeologische
indicatoren zijn aangetroffen? In hoeveel niveaus zijn grondsporen aanwezig
en wat is de verticale spreiding van de bewoningsresten?
5. Wat is de landschappelijke context van de vindplaats en bestaat er een relatie
tussen de vindplaats en haar landschappelijke context?
6. Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden
hierbij kunnen worden ingezet?
Aanvullende vragen (te beantwoorden na een eventueel waarderend onderzoek):
7. Kan op grond van een eventueel uit te voeren archeologisch waardestellend
onderzoek een advies uitgebracht worden over de aan te leggen werken?
8. Kunnen de aangetroffen sporen binnen de plannen behouden worden?
Het bureau- en inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd volgens de hiervoor
geldende normen en richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek ROB-specificaties
(Brinkkemper e.a., 1998). RAAP Archeologisch Adviesbureau en de door RAAP
toegepaste procedures zijn goedgekeurd door het College voor de Archeologische
Kwaliteit (CvAK), de instelling die het beheer heeft over de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA; Voorbereidingscommissie Kwaliteitszorg Archeologie,
2001).
Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische
perioden. Enkele vaktermen worden achter in dit rapport beschreven (zie
verklarende woordenlijst).
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methoden
In opdracht van de gemeente is in een eerder stadium een bureauonderzoek
uitgevoerd met als doel meer inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid van het
plangebied (Kluiving, 2004). Dat onderzoek vervangt een deel van het gebruikelijke
bureauonderzoek. Een inventarisatie van archeologische en cultuurhistorische
waarden en een archeologische verwachting voor het plangebied is echter niet
opgenomen in het bureauonderzoek.
Voor het opstellen van de archeologische verwachting is derhalve een aanvullend
bureauonderzoek uitgevoerd. Doel van dit beknopte aanvullend onderzoek is om
na te gaan of er reeds archeologische vondsten uit het plangebied geregistreerd
staan en om ten behoeve van het veldwerk de landschappelijke kenmerken alsmede
de gespecificeerde archeologische verwachting te bepalen. In het kader van het
bureauonderzoek zijn verschillende bronnen geraadpleegd (zie literatuurlijst).
Om inzicht te krijgen in het voorkomen van archeologische vindplaatsen in of
nabij het plangebied is het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort
geraadpleegd.

2.2 Resultaten
Geologie en geomorfologie
De geo(morfo)logische kenmerken van het plangebied zijn uitvoerig beschreven
in het eerder uitgevoerde bureauonderzoek (Kluiving, 2004). De resultaten van
dat onderzoek zullen kort worden samengevat.
De bodem in het plangebied bestaat uit een afwisseling van Hollandveen met
Afzettingen van Tiel en Afzettingen van Gorkum. Aan het oppervlak liggen
komafzettingen van Tiel. In het midden van het plangebied is op de geologische
kaart een geul weergegeven. Deze kleine geul is oost-west georiënteerd en is
waarschijnlijk een zijtak van de Linge. Door differentiële klink van de komgronden
en het veen in de ondergrond vormt de verlande zijtak een rug in het landschap.
Deze rug is duidelijk zichtbaar op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN;
figuur 2).
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Figuur 2. Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
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In het oosten en westen van het plangebied is in de diepere ondergrond de
stroomgordel van Gorkum-Arkel aanwezig (geul- en oeverafzettingen van Gorkum;
figuur 3). Naar verwachting bevindt de stroomgordel zich op circa 3,5 m -NAP
(ca. 3,5 m -Mv).
De Formatie van Kreftenheye bevindt zich op circa 8 à 9 m -NAP. Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat het komgebied tussen de twee stroomgordels
van het Gorkumse stroomstelsel het plangebied bijna in zijn geheel doorsnijdt
(noord-zuid verloop). De kans bestaat dat in de ondergrond van het plangebied,
met name in de zuidoosthoek, nog niet gekarteerde donken (rivierduinafzettingen)
aanwezig zijn.
Bodem
De bodem in het plangebied bestaat uit kalkloze drechtvaaggronden en poldervaaggronden, kalkloos en kalkhoudend (Stiboka, 1981: codes Rv01c, Rn44Cv en
Rn66A).
Archeologie
In ARCHIS staan twee vindplaatsen uit het plangebied geregistreerd. (ARCHISwaarnemingsnummers 25113 en 25114). Het betreft fragmenten aardewerk uit de
Middeleeuwen die voor de Tweede Wereldoorlog bij graafwerkzaamheden ten
behoeve van de Hollandse Waterlinie zijn aangetroffen (figuur 3).
Uit de directe nabijheid van het plangebied zijn zes vindplaatsen uit het Neolithicum
(ARCHIS-waarnemingsnummer 25117), de Romeinse tijd (ARCHIS-waarnemingsnummer 23244) en de Late Middeleeuwen (ARCHIS-waarnemingsnummer 38062)
bekend (deze vallen buiten het kaartbeeld van figuur 3).
In ARCHIS staat één archeologisch monument geregistreerd uit de omgeving van
het plangebied. Het betreft een terrein van zeer hoge archeologische waarde met
CMA-code 38G-095 (Monumentnummer 15562). Hier zijn in 2000 resten aangetroffen
van neolithische bewoning op een (destijds onbekende) rivierduin (Jansen & Jager,
2000).
Historische geografie
Op de minuut van 1832 en in de Grote Historische Atlas van Nederland
(Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990) staat een kleine beek afgebeeld; deze
watergang is oost-west georiënteerd en ligt in het centrum van het plangebied
(www.dewoonomgeving.nl; figuur 4). Het betreft dezelfde watergang die op de
geologische kaart staat weergegeven en waarvan de inversierug op het AHN is
afgeleid (de zijtak van de Linge). Op geen van beide historische kaarten staat in
het plangebied bebouwing aangegeven.
De reden hiervoor is wellicht dat de gebieden ten oosten van Gorinchem deel
uitmaakten van de Hollandse Waterlinie en indien noodzakelijk geïnundeerd werden
(Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, 2004). De boerderijen
in het plangebied dateren van na de Tweede Wereldoorlog.
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Figuur 3. Resultaten bureauonderzoek.
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Figuur 4. Uitsnede
historische kaart uit
1832 met de globale
ligging van het
plangebied (rode
cirkel).

Archeologische verwachting
Volgens de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zuid-Holland regio Alblasserwaard
en Vijfherenlanden (www.CHS-ZH.nl) geldt voor het plangebied deels een lage en
deels een redelijke tot grote kans op het aantreffen van archeologische sporen.
Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW; ROB, 2001)
geldt voor het plangebied een lage tot middelhoge kans op het aantreffen van
archeologische waarden. De archeologische verwachting is gebaseerd op het feit
dat in de ondergrond van het plangebied een fossiele stroomgordel aanwezig is.
Voor de komafzettingen van Tiel geldt een lage archeologische verwachting en
voor de verlande zijtak van de Linge geldt op basis van het bureauonderzoek een
middelmatige verwachting voor archeologische sporen uit de Late Middeleeuwen
en/of Nieuwe tijd. Eventuele archeologische resten uit deze perioden worden aan
of direct onder het oppervlak verwacht, waardoor de kans groot is dat eventuele
vindplaatsen (deels) verstoord zijn.
Voor de stroomgordel van Gorkum-Arkel geldt een middelmatige archeologische
verwachting voor bewoningssporen uit het Mesolithicum en/of Neolithicum. Naar
verwachting zijn eventueel aanwezige vindplaatsen op de stroomgordel vermoedelijk
ongestoord vanwege de ligging in de diepere ondergrond.
Mogelijk zijn in de diepere ondergrond van de komgebieden nog niet gekarteerde
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donken aanwezig. In de nabijheid van Gorinchem zijn waardevolle archeologische
resten uit de Prehistorie aangetroffen op donken. Indien ter hoogte van het plangebied een nog niet bekende rivierduin (donk) in de ondergrond aanwezig is, is de
kans zeer groot dat zich hierop archeologische resten uit de Prehistorie bevinden.
Aangezien de geul van Gorkum-Arkel zich heeft ingesneden in de Formatie van
Kreftenheye, worden onder de geulafzettingen geen intacte rivierduinafzettingen
(donken) meer verwacht.
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3 Veldonderzoek
3.1 Methoden
Het inventariserend veldonderzoek bestond uit een oppervlaktekartering en een
karterend booronderzoek.
Oppervlaktekartering
Aan de hand van archeologisch materiaal aan het oppervlak en opvallende
terreinkenmerken kunnen archeologische vindplaatsen worden gelokaliseerd.
In grasland zijn molshopen en slootkanten geïnspecteerd.
Karterend booronderzoek
Tijdens het karterend booronderzoek zijn 384 boringen gezet (bijlage 2). De
boorintensiteit is op basis van het bureauonderzoek vastgesteld in het PvE
(Floore, 2004; Kluiving, 2004). De komgebieden zijn met een boorintensiteit van
circa 3 boringen per hectare onderzocht (in een 50 bij 60 m grid). De gebieden
waar stroomgordelafzettingen aanwezig waren, zijn met een boorintensiteit van
6 boringen per hectare onderzocht (in een 50 bij 40 m grid).
De boringen in een raai versprongen ten opzichte van die in de naastgelegen raai,
waardoor een systeem van gelijkbenige driehoeken ontstond. De gehanteerde
methode wordt geschikt geacht voor het opsporen van de meeste in dit gebied te
verwachten nederzettingsterreinen uit de periode IJzertijd t/m Late Middeleeuwen.
Wat betreft archeologische resten uit het Neolithicum kunnen met dit grid alleen
continu bewoonde nederzettingen met een vuile laag en/of een hoge vondstdichtheid
worden opgespoord, waarbij wordt uitgegaan van een minimale omvang van de
nederzetting van 1600 m2 (doorsnede circa 50 m). Het voorgestelde boorgrid is
niet geschikt om bijvoorbeeld jachtkampen en extractiekampen uit het Mesolithicum
en/of het Neolithicum op te sporen (Tol e.a., 2004). Deze methode is ook niet
geschikt om verkavelingspatronen, graven en andere zeer lokale archeologische
resten in kaart te brengen.
Voor het opsporen van donken in het zuidoostelijke komgebied is conform het PvE
een boorgrid van 50x60 m gebruikt (3 à 4 boringen per hectare), waarbij de boringen
zijn gezet tot 2 m -Mv en 1 op de 3 boringen tot 5 m -Mv. Opgemerkt wordt dat
met dit grid enkel donktoppen binnen 2 m -Mv met een minimaal oppervlak van de
donk binnen deze diepte van 2500 m2 in kaart kunnen worden gebracht (zekerheid 80%), of donken met een top hoger gelegen dan 5 m -Mv met een minimale
oppervlakte van de donk binnen deze diepte van 8000 m2 (Tol e.a., 2004).
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Figuur 5. Resultaten oppervlaktekartering.
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In beide gevallen kan gevoeglijk aangenomen worden dat, gezien de natuurlijke
hellingshoek van donken, alleen de dagzomende donken met enige zekerheid
aangetroffen kunnen worden.
Er is geboord tot maximaal 6 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van
7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn onder andere
conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en met
meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). De hoogte ten opzichte van NAP is
afgeleid van het AHN. Het opgeboorde materiaal is in het veld gecontroleerd op
de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen,
aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).

3.2 Resultaten
Oppervlaktekartering
De akkers in het plangebied hadden een slechte tot matige vondstzichtbaarheid.
Dat werd veroorzaakt door de weersomstandigheden (sneeuw) en aanwezige
gewassen (figuur 5).
In het oosten van het plangebied is een geploegde akker onderzocht, waar een
concentratie aardewerk en grind is aangetroffen. Het betreft aardewerk uit de
Late Middeleeuwen (vondstmeldingsnummer 2201; zie subparagraaf archeologie).
Op een akker in het zuiden van het plangebied zijn twee scherven aangetroffen
uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Omdat het geen concentratie betreft,
worden deze twee scherven niet beschouwd als een archeologische vindplaats
(vondstmeldingsnummer 2262). Op de andere akkers is enkel recent puin aangetroffen.
Karterend booronderzoek
Geologie en bodem
De eerste meter -Mv bestaat uit een pakket matig siltige klei; deze afzettingen
zijn geïnterpreteerd als komafzettingen (behorend tot de Afzettingen van Tiel).
In een circa 100 m brede zone centraal in het plangebied is een dikker en
aanzienlijk siltiger kleipakket aangetroffen (tot circa 3 m -Mv). Deze zone is min
of meer oost-west georiënteerd, met in het midden een bocht naar het noorden.
Het betreft de verlande zijtak van de Linge (zie § 2.2).
Daaronder is een dik pakket veen aangetroffen (gemiddeld 2,5 m dik). De top
van het veenpakket bestaat uit verspoeld veen, waaronder een laag bosveen is
waargenomen. In het bosveen zijn enkele dikke kleilagen aanwezig (circa 0,2 m
dik). Onder het bosveen ligt op gemiddeld 3 m -Mv een laag rietveen, waarin
dikke kleilagen zijn waargenomen. Het veenpakket (zowel bos- als rietveen) is
geïnterpreteerd als Hollandveen.
Onder het veen is op gemiddeld 3,6 m -Mv een pakket lichtgrijze, matig tot zwak
siltige klei aangetroffen. Deze laag is geïnterpreteerd als komafzettingen behorend
tot de Afzettingen van Gorkum.

RAAP-rapport 1161 / eindversie 20-12-2005

[1 7 ]

Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

In 243 boringen is op 4 m -Mv een laag lichtgrijze, sterk siltige, ongerijpte klei
met zandlagen tot een laag zwak siltig zand met kleilagen waargenomen. Deze
afzettingen zijn geïnterpreteerd als oeverafzettingen (behorend tot de Afzettingen
van Gorkum). Op gemiddeld 4,5 m -Mv zijn geen kleilagen meer aangetroffen in
het zand. Deze afzettingen zijn geïnterpreteerd als beddingafzettingen (behorend
tot de Afzettingen van Gorkum). Zowel de oever- als beddingafzettingen staan
op kaartbijlage 1 afgebeeld als stroomgordelafzettingen.
Op grond van het ontbreken van een duidelijk herkenbare cultuurlaag en gerijpte
klei in de top van de Afzettingen van Gorkum lijkt de stroomgordel niet geschikt
geweest te zijn voor bewoning.
In 132 boringen zijn geen oever- en beddingafzettingen aangetroffen, maar is enkel
een afwisseling van lichtgrijze, zwak siltige klei en rietveen waargenomen. Deze
afzettingen zijn geïnterpreteerd als komafzettingen (behorend tot de Afzettingen
van Gorkum) afgewisseld met lagen Hollandveen.
In grote lijnen komt de ligging van de stroomgordel overeen met de resultaten
van het bureauonderzoek. Op enkele details kan de stroomgordel scherper
begrensd worden. Met name aan de noordgrens van het plangebied lijken de
stroomgordelafzettingen een grotere verspreiding te hebben dan op basis van het
bureauonderzoek werd verondersteld.
Archeologie
Tijdens het veldonderzoek zijn in veel boringen archeologische indicatoren
aangetroffen. Het betreft spikkels puin (baksteen) uit de bouwvoor. Omdat deze
kleine puindeeltjes zijn waargenomen in de geroerde bovengrond, waarin zich
veel recent materiaal bevindt en waarin geen andere archeologische indicatoren
zijn aangetroffen, vormen deze indicatoren geen aanleiding om de aanwezigheid
van een archeologische vindplaats in het plangebied te vermoeden.
In negen boringen zijn ook onder de bouwvoor puinspikkels waargenomen (kaartbijlage 1). Wat betreft de boringen 151, 184 en 187 vormen deze archeologische
indicatoren geen aanwijzing voor de aanwezigheid van een vindplaats. Het
betreft slechts enkele spikkels puin en er is geen sprake van een vondstlaag of
een duidelijke concentratie archeologisch materiaal.
Tijdens het veldwerk is één archeologische vindplaats in kaart gebracht. Het
betreft een concentratie laat-middeleeuws aardewerk en grind, aangetroffen tijdens
de oppervlaktekartering. De vindplaats ligt ten zuiden van de watergang tegen
de oostgrens van het plangebied. In ARCHIS II staan vondsten geregistreerd van
deze locatie (ARCHIS-waarnemingsnummer 25114). Het betreft laat-middeleeuws
aardewerk, gevonden tijdens graafwerkzaamheden voor de Hollandse Waterlinie.
In de concentratie aardewerk zijn circa zes boringen gezet (kaartbijlage 1). In
deze boringen zijn geen fragmenten bot of aardewerk aangetroffen; evenmin is
een donker vondst- of bewoningsniveau waargenomen. In zes boringen zijn wel
spikkels puin en grind onder de bouwvoor aangetroffen (kaartbijlage 1: boringen
67, 241, 247, 248, 249 en 252). Omdat de vindplaats aan het oppervlak ligt, is
de kans groot dat ze niet meer intact en aanzienlijk verstoord is.
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Waarschijnlijk zijn alleen de dieper ingegraven grondsporen nog aanwezig.
De vindplaats ligt op een sterk siltige klei; het betreft de verlande zijtak van de
Linge. Door differentiële klink vormde de verlande zijtak in de Middeleeuwen de
hoogste en droogste locatie in het landschap dat grotendeels uit komgronden
bestond en nog bestaat.
Vindplaats 1 - RAAP-objectnummer: GOHD-01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 2201
ARCHIS-waarnemingsnummer: 401682
Coördinaten: 129.550/427.400; Kaartblad: 38G
Gemeente: Gorinchem; Toponiem: Hoog Dalem
Maaiveld: akker
Geomorfologie: verlande kreek
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP: circa 0,05 m -NAP
Complextype: nederzetting (waarschijnlijk)
Datering: Late Middeleeuwen
Vondsten: uitsluitend oppervlaktevondsten (bijlage 1)
Globale omvang vindplaats: circa 1 ha
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling ten behoeve van woningbouw van
het plangebied Hoog Dalem (gemeente Gorinchem) is een bureau- en inventariserend
veldonderzoek uitgevoerd. Het inventariserend veldonderzoek is beperkt gebleven
tot een karterend booronderzoek. Doel van dit onderzoek was eventueel aanwezige
archeologische resten op te sporen en, voorzover mogelijk, een eerste indruk te
geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en
diepteligging ervan. In het kader van onderhavig onderzoek zijn acht onderzoeksvragen geformuleerd in een Programma van Eisen (Floore, 2004). Op de vragen
kunnen de volgende antwoorden gegeven worden:
1. Hoe is de geologische opbouw van het terrein: kunnen de oeverwallen, eventueel
aanwezige rivierduinen en de komgronden nauwkeuriger begrensd worden?
De geologische opbouw van het plangebied komt grotendeels overeen met de
geologische informatie die vooraf beschikbaar was.
In grote lijnen komt de ligging van de stroomgordel overeen met de resultaten
van het bureauonderzoek. Op enkele details kan de stroomgordel scherper
begrensd worden. Met name aan de noordgrens van het plangebied lijken de
stroomgordelafzettingen een grotere verspreiding te hebben dan op basis van
het bureauonderzoek werd verondersteld.
2. Zijn er in het plangebied tot een diepte van maximaal 5 m beneden maaiveld
archeologische waarden aanwezig (m.n. op de stroomgordel) die (mogelijk)
bedreigd worden door de geplande inrichting?
In het oosten van het plangebied is aan het oppervlak een concentratie
aardewerk aangetroffen. De vondsten dateren uit de Late Middeleeuwen.
3. Zijn in het plangebied binnen 5 m beneden maaiveld donken aanwezig?
In de boringen is geen donkzand aangetroffen.
4. Indien vindplaatsen worden aangetroffen: wat is de diepteligging, de dikte en
de stratigrafische positie van de archeologische laag waarin de archeologische
indicatoren zijn aangetroffen? In hoeveel niveaus zijn grondsporen aanwezig en
wat is de verticale spreiding van de bewoningsresten?
De vindplaats ligt waarschijnlijk aan het oppervlak. Er is geen archeologische
laag met archeologische indicatoren aangetroffen. Onder de bouwvoor zijn in
enkele boringen spikkels puin en grind waargenomen. Eventueel aanwezige
grondsporen zullen direct onder de bouwvoor liggen.
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5. Wat is de landschappelijke context van de vindplaats en bestaat er een relatie
tussen de vindplaats en haar landschappelijke context?
De vindplaats ligt op een verlande zijtak van de Linge. Door differentiële klink
vormde de verlande zijtak de hoogste en droogste locatie in het landschap
dat grotendeels uit komgronden bestaat.
6. Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden
hierbij kunnen worden ingezet?
Omdat de vindplaats aan het oppervlak ligt, is de kans groot dat ze niet meer
intact en aanzienlijk verstoord is. Waarschijnlijk zijn alleen de dieper ingegraven
grondsporen nog aanwezig. Om inzicht te krijgen in de gaafheid van de
vindplaats is een waarderend onderzoek door middel van proefsleuven de
meest effectieve methode.
Deels in overeenstemming met wat verwacht werd op basis van het bureauonderzoek
(middelmatige verwachting voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen; zie § 2.2),
is in het plangebied tijdens het inventariserend veldonderzoek één archeologische
vindplaats uit de Late Middeleeuwen aangetroffen.
De vindplaats heeft waarschijnlijk een omvang van circa 1 ha. Mogelijk betreft
het een huisplaats. Aangezien de vindplaats aan het oppervlak ligt en er geen
archeologische laag (meer) aanwezig is, lijken de gaafheid en conservering van
de vindplaats matig tot slecht te zijn.
In het overige deel van het plangebied zijn wel de verwachte oever- en beddingafzettingen aangetroffen, maar geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van
archeologische vindplaatsen. In de boringen zijn geen aanwijzingen aangetroffen
voor de aanwezigheid van donken.

4.2 Aanbevelingen
Vindplaats 1
Op grond van de resultaten van het karterend booronderzoek wordt aanbevolen
de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging
van de vindplaats nader vast te stellen door middel van een waarderend onderzoek.
Behoud van de archeologische vindplaats bij een niet-aangepaste uitvoering van
de huidige plannen is, gezien de geringe diepteligging en de kwetsbaarheid van
de archeologische resten, niet mogelijk.
Indien besloten wordt dat de vindplaats niet behouden kan worden, is het wenselijk
zo snel mogelijk een vervolgonderzoek door middel van proefsleuven uit te laten
voeren. Dit om in een vroeg stadium over voldoende gegevens te kunnen beschikken
op grond waarvan het bevoegd gezag (gemeente) een besluit kan nemen met
betrekking tot het al dan niet (geheel) opgraven van de vindplaats.
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Het overige deel van het plangebied
In het overige deel van het plangebied zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid
van archeologische vindplaatsen aangetroffen. Hiervoor worden dan ook geen
aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek dient contact
opgenomen te worden met de gemeentelijk archeoloog (drs. P. Floore).
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Gebruikte afkortingen
AHN
ARCHIS
CHS
CMA
IKAW
-Mv
NAP
PvE
ROB

Actueel Hoogtebestand Nederland
ARCHeologisch Informatie Systeem
Cultuurhistorische Hoofdstructuur
Centraal Monumenten Archief
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
beneden maaiveld
Normaal Amsterdams Peil
Programma van Eisen
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Verklarende woordenlijst
differentiële klink
donk
Hollandveen

Het in ongelijke mate inklinken van zand, klei en veen.
Pleistocene zandopduiking (= de top van een rivierduin).
In het Subboreaal gevormd veen in laag-Nederland (ca.
5000-3000 jaar voor Chr.).
inversie (van reliëf) Verschijnsel waarbij relatief hoog (laag) gelegen gebieden
door geologische of fysische processen laag (hoog) komen
te liggen.
kom
Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak
water blijft staan en klei kan bezinken.
komgronden
Gronden achter de oeverwallen, waar na overstroming zware
klei is afgezet.
kreek
Sterk meanderende uitloper van een geul of priel in de
kwelder.
oeverafzetting
Rug langs een rivier, bestaand uit overwegend kleiafzettingen.
oeverwal
Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat
bij het buiten de oevers treden van de stroom het grovere
materiaal het eerst bezinkt.
Prehistorie
Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven
bronnen bewaard zijn gebleven.
rivierduin
Door uitstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan
duin (in Nederland meestal Weichselien of Vroeg Holoceen
van ouderdom).
silt
Gronddeeltjes groter dan of gelijk aan 2 µm en kleiner
dan 63 µm.
stratigrafisch
De ligging der lagen betreffend.
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stroomgordel
vaaggronden
veen

Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaardafzettingen, al dan niet met restgeul(en).
Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont,
zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag.
Geheel of grotendeels uit enigszins ingekoolde, maar
nauwelijks vergane plantenresten opgebouwde afzetting.

Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart-)bijlagen
Figuur
Figuur
Figuur
Figuur

1.
2.
3.
4.

Ligging plangebied (gearceerd); inzet: ligging in Nederland (ster).
Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
Resultaten bureauonderzoek.
Uitsnede historische kaart uit 1832 met de globale ligging van het
plangebied (rode cirkel).
Figuur 5. Resultaten oppervlaktekartering.
Tabel 1.

Archeologische tijdschaal.

Bijlage 1. Vondstenlijst.
Bijlage 2. Boorbeschrijvingen (cd-rom).
Kaartbijlage 1. Resultaten booronderzoek.

RAAP-rapport 1161 / eindversie 20-12-2005

[2 5 ]

Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

Bijlage 1: Vondstenlijst
vondstnummer
1

2

3

aantal
1
2
8
1
1
3
1
1
1
4
15
1
1
1
1
1
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categorie
KER
KER
KER
OXB
KER
KER
NXX
KER
MFE
KER
KER
KER
NXX
KER
KER
KER

specifiek
protosteengooed
Pingsdorff
grijsbakkend
metacarpus rund
roodbakkend onbepaald
kogelpot
natuursteen
steengoed
spijker
kogelpot
grijsbakkend
Pingsdorff
natuursteen
spaarzaam geglazuurd
steengoed
aardewerk
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