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1. SAMENVATIING
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Naar aanleiding van nieuwbouwplannen aan de Blauwe Torenstraat 9-13 te Gorinchem, is
door ArcheoMedia BV, voor Milieudienst Zuid-Holland-Zuid (MZHZ)• in oodracht van de t
gemeente Gorinchem, een verkennend archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd. Het
anderzoek is gecombineerd met milieukundig onderzoek.
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat:
er geen archeologische indicatoren in de boringen zijn aangetroffen;
de locatie aan de Blauwe Torenstraat 9-13 waarschijnlijk gelegen is op de plaats van de
middeleeuwse stadsmuur (historisch onderzoek);
op de onderzoekslocatie resten van bebouwing vanaf de 17e eeuw te verwachten zijn
(historisch onderzoek);
Op grand van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat:
de onderzoekslocatie (i.e. de bouwlocatie) kan worden aangemerkt als terreinen met een
middelhoge archeologische verwachtingswaarde;
de onderzoekslocatie op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden als een complex met zeer grate kans op archeologische sporen wordt
aangegeven;
de door de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) aangegeven lage
verwachtingswaarde van de onderzoekslocatie niet bevestigd is;
de resultaten van het onderzoek ons inziens aanleiding geven om nader archeologisch
onderzoek plaats te Iaten vinden op de geplande bouwlocatie.
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2. INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK
Op 14 en 21 november 2001 is naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van de locatie
en de aanvraag van een bouwvergunning door ArcheoMedia BV in opdracht van de
Milieudienst Zuid-Holland-Zuid (MZHZ) een verkennend archeologisch bodemonderzoek
verricht in combinatie met milieukundig bodemonderzoek, (rapport Arnicon BV C01-246-0:
Blauwe Torenstraat 9-13) ter plaatse van de genoemde locatie te Gorinchem.
De geplande sloop en nieuwbouw met het daarmee samenhangende grondverzet kan een
bedreiging vormen voor de archeologische waarden in het plangebied. Op basis van diverse
Rijks- en Provinciale regelingen, met name het Verdrag van Malta, Nota Belvedere en de
Leidraad provindaal omgevingsbeleid, dient een inventarisatie van de archeologische
waarden in het gebied gemaakt te worden. Op basis van de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW) van de Rijksdienst veer het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort zijn de onderzoekslocatie onderdeel van een gebied
met een lage archeologische trefkans. In het ARCHeologisch geografisch Informatie Systeem
(ARCHIS) van de ROB is echter wei een groat aantal archeologische vindplaatsen in de
omgeving van de onderzoekslocatie opgenomen. Op de Archeologische Monumenten Kaart,
Zuid Holland staat de oude kern van Gorinchem aangeduid als gebied van archeologische
betekenis.
De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn in de nota Belvedere vastgesteld als een
archeologisch waardevol gebied en daarom is onderzoek van belang voor het archeologische
bodemarchief. De Vijfheerenlanden, waartoe Gorinchem behoort, vormen een overgangszone
tussen het veenweidelandschap van de Zuid-Hollandse waarden en het rivierenlandschap van
Gelderland. Langgerekte ontginningsdorpen kenmerken het landschap van de periode
tijdens de ontginning van het landschap. Voor oudere bewoning van het gebied waren de
riviersystemen van groat belang. De aanwezige oeverwallen en donken (rivierduinen) baden
mogelijkheden tot bewoning vanaf het Mesolitihicum tot aan de Romeinse tijd en de late
Middeleeuwen.
Het verkennend onderzoek bestaat uit een Standaard Archeologische Inventarisatie (SAl),
een bureaustudie naar de geologie, de reeds bekende archeologische kennis over het gebied
en de historische achtergrond van de locatie. Deze bureaustudie wordt gevolgd door een
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), bestaande uit een veldverkenning en
booronderzoek. Het booronderzoek werd uitgevoerd ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. De
resultaten van de AAI kunnen dan oak aileen voor deze locatie gebruikt worden. Bij de SAl
worden de archeologische vindplaatsen en waarden uit de omgeving bij het onderzoek
betrokken.
De provincie Zuid-Holland zal de resultaten van het onderzoek toetsen. De resultaten van de
SAl en de AAI zullen vervolgens in de planvorming betrokken worden. Het onderzoek heeft
betrekking op archeologische vindplaatsen uit de Prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de aan- of afwezigheid
van archeologische en in hoeverre het toekomstige gebruik van de locatie invloed heeft op
de eventuele archeologische waarden in het terrein.
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3. RESULTATEN VOORONDERZOEK

3.1 Inleiding
De eerste fase van het historisch onderzoek bestaat uit het bepalen van de regionale
achtergrondwaarden. Hiervoor is gebruik gemaakt van beschikbaar kaartmateriaal en
literatuur. Dit zijn:
Geologische kaart van Nederland; kaartblad Gorinchem West, Rijks Geologische
Dienst (schaal 1:50.000), 1985;
Stadsplattegrond Gorinchem, Jacob van Deventer ca. 1560;
Stadsplattegrond Gorlnchem, Toonneel der Steden, Blaeu 1652;
Archeologische Monumentenkaart (AMK), CD-rom ROB, 2000;
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, 2e generatie, CD-rom ROB, 2000;
De Geologie van Zuid-Holland, CD-rom NITG, 1998;

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland, regio Alblasserwaard en
Vijtheerenlanden, Provincie Zuid-Holland, 1999;
Historische Atlas Zuid-Holland, Bonnebladen, kaartblad 527, 1872-1913 (1:25.000);

De Alblasserwaard Polders en molens, in: Nederland in kaarten Verandering van stad
en land in vier eeuwen cartografie, Heslinga, M.W. e.a. 1985;
Website Werkgroep Archeologie Gemeente Gorinchem.

.J

Voor de inventarisatie van archeologische gegevens is gebruik gemaakt van ARCHIS
(ARCHeologisch Informatie Systeem) van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort.
Aan de hand van de geraadpleegde bronnen kan een inschatting gemaakt worden van de
geologische en archeologische verwachting op de onderzoekslocatie.

3.2 Bodemqesteldheid en geologie
f.......

De locatie is, volgens de Geologie van Zuid-Holland (1998), gelegen op rivierkleigronden op
veen. Tussen 6000 en 3200 jaar geleden waren de onderzoekslocaties onderdeel van een
riviervlakte met meanderende rivieren (Afzettingen van Gorkum). Deze rivieren zorgden
ervoor dater een kleilaag op een ondergrond van grof zand en grind afgezet werd. Circa
3200 jaar geleden werd het rivierlandschap gedomineerd door twee rivieren, de Rijn en de
Maas. Het gebied rond Gorinchem werd in deze periode veen (Hollandveen) afgezet. De
veenvorming ging door tot 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). Vanaf de
Romeinse tijd overstroomden de rivieren wederom en werd in het gebied komklei afgezet.
Vanuit deze jonge rivieren werd op het meters dikke 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 water vanwege dijkdoorbraken.

3.3 Bewoningsgeschiedenis
Het gebied van de Alblasserwaard en de Vijtheerenlanden wordt al vanaf de Prehistorie door
mensen bewoond. De bewoning in het Mesolithlcum en Neolithicum vend op donken plaats.
De oude rivlerduinen vormden voor de mensen in de Prehistorie een ideale vestigingplaats.
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 (5000-4000 v. Chr). De donken 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. Helaas
zijn er verder nauwelijks sporen van bewoning uit de periode voor de Romeinse tijd
gevonden.
In de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden bevindt zich een stelsel van stroomruggen enrugjes. Het betreft de fossiele resten van zoetwatergetijderivieren en kreken uit de IJzertijd
(afzettingen van Tiel I, 500-200 v. Chr.). 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 stroomgordels stelsel een
ideale plaats voor de mens om zich te vestigen. In ARCHIS zijn negen vondstmeldingen terug
te vinden die te maken hebben met 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 rend 270 na Chr.
verlaten. Aanwijzingen voor bewoning in deze periode (3e tot ge eeuw) ontbreken tot nu toe.
Vanaf de 10e eeuw werden de veengebieden in het Utrechts-Hollandse veengebied
successievelijk ontgonnen. In de 11e 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 nog 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 ARCHIS met 10e eeuws aardewerk, zeals Pingsdorf (geelwit bakkend
aardewerk) laat zien dat het gebied rond Gorinchem al vroeg ontgonnen werd.
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De ontwikkeling van Gorinchem als stad began in de 13e eeuw, toen het tot dan toe
,
voornamelijk agrarische dorpje in handen kwam van de machtige adellijke familie van Arkel,
die zelf afkomstig was uit het gebied random Leerdam, waar zij als leenmannen van de
bisschop van Utrecht een sterke machtspositie hadden opgebouwd. De strategische Jigging
\
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. 1
Vanaf dat moment is de geschiedenis van het stadje verbonden aan dat van de Van Arkels.

1\

-._,:;...

Vanaf het moment dat Jan Van Arkel zijn burcht opdroeg aan 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
Merwede door Willem VI afgebroken en een nieuw kasteel binnen de stad gebouwd.
Aan het einde van de vijftiende eeuw (1461) werd dit kasteel in opdracht van Karel de Stoute
vernieuwd, waarbij oak de naamgever van de Blauwe Torenstraat wordt gebouwd. De
zuidoostelijk toren van dit kasteel is namelijk opgetrokken uit arduin, een blauwe hardsteen,
wat de toren een blauw uiterlijk gaf.

:I

,0
Afbeelding 1 Stadsplattegrond Jacob van Deventer {ca. 1560)
r-·;.:,.
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= onderzoekslocatie
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De oprichting in 1995 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 13e eeuwse burcht
van de Van Arkels (1996), het Minderbroederklooster op de Varkensmarkt (1996) en de
middeleeuwse stadsmuur aan de Keizerstraat (1997) werden blootgelegd. Ook op initiatief
van deze werkgroep vond het prospectieonderzoek plaats naar de mogelijke resten van het
15e eeuwse kasteel 'de Blauwe Toren'. De onderzoekslocatie is gelegen aan de Blauwe
Torenstraat 9-11-13 in de oude binnenstad van Gorinchem. Op de kaart van VanDeventer
(ca. 1560) is ter plaatse een stadsmuur afgebeeld. Deze zal zich wellicht onder de huidige
bebouwing bevinden. Op de kaart is langs de stadsmuur geen middeleeuwse bebouwing
afgebeeld.

0

0

...

,,.

Afbeelding 2. stadsplattegrond van Blaeu {1652)
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= onderzoekslocatie
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Op de kaart van Blaeu uit 1652 staan ter plaatse wei huizen getekend. Deze huizen zijn dus
tussen 1560 en 1652 gebouwd. Thans is de locatie bebouwd met drie (19e eeuwse)
woningen. Aan de achterzijde van de locatie (ten noorden) is een tuin aanwezig, welke in
eigendom is bij de eigenaren van de Blauwe Torenstraat 7. Een klein deel aan de voorzijde
van de locatie (zuidelijk deel) betreft het trottoir, het deer van het trottoir maakt
vermoedelijk deel uit van de onderzoekslocatie. Aan de oost- en westzijde is bebouwing
aanwezig.
(Uit het archief van de gemeente Gorinchem blijkt dat op de locatie tot 1864 een
jeneverbranderij was gevestigd. In de periode 1864-1873 zijn de percelen opgesplitst. De
percelen waren in het bezit van Herbert Meulenwerk en familie (later weduwe en kind
Meulenwerf), bleker van beroep.
In 1875 is een proces verbaal opgemaakt in verband met de oprichting van een
bewaarplaats voor petroleum op de Blauwe Torenstraat 13.
l«~. )

)
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4. RESULTATEN VAN HET VELDWERK

4.1 Inleiding en oozet van het onderzoek
De archeologische veldkartering was niet mogelijk omdat er geen toegang was tot de
wo~r ~en 11. Bij nummer 13 is getracht inpandig een boring te zetten. Dit
kooechter niet in verband mef cement in de kruipruimte in de hal.

..

JA~

De boorpunten aan de Blauwe Torenstraat zijn geplaatst in het trottoir aan de voorzijde van
de locatie 2 handboringen verricht (de boringen 1 en 2). Het was niet mogelijk toegang te
verkrijgenTot de tuin van de eigenaren van de Blauwe Torenstraat 7. Ter plaatse van de
Blauwe Torenstraat 11 is geprobeerd een inpandige boring uit te voeren. Omdat ter plaatse
cement was gestort, is dit niet gelukt. De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor
(diameter van 10 em) en doorgezet met een guts (diameter van 3 em) vanaf 2m -mv tot
maximaal 4 m -mv. De situering van de boringen is weergegeven op bijlage 2.

0

4.2 Resultaten van het veldwerk

Het opgeboorde bodemmateriaal werd zorgvuldig visueel geTnspecteerd op aanwezigheid van
areheologische indicatoren. Hierbij werd gelet op de aanwezigheid van (kleine) stukjes
aardewerk, houtskool, bot en fosfaatvoorkomens.

(\

4

Boring 2 laat de volgende bodemopbouw zien. De bovenlaag van het boorprofiel bestaat tot
50 em -mv uit donkerbruine matig zandige klei met een kleine hoeveelheid puin. Deze
bovenlaag is grotendeels verstoord. --k -:=. ~lc
Onder deze geroerde laag bevindt zich matig siltige grijsbruine klei van 50 tot 100 em -mv.
De derde laag bestaat uit lichtgrijze matig siltige en matig r~houdendejdei. In deze laag,
100-200 em -mv, zijn ook enkele schelpen en houtskoolresten aangetroffen. De veenlaag
rfangetroffen in de boringen bevindt zich van 150-400 em -mv.

( s.....

i

De bovenste kleilagen behoren tot de Afzettingen van Tiel. Daaronder bevindt zich het
Hollandveen, dat vanaf een diepte van 150 em - mv aanwezig is.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het verkennend archeologisch onderzoek heeft als doel de aan- of afwezigheid van
archeologische waarden vast te stellen. In de boringen zijn geen archeologische indicatoren
aangetroffen.

I'

Op basis van de boringen aan de rand van de onderzoekslocatie, de bodemopbouw en de
afwezigheid van archeologisch vondstmateriaal is de onderzoekslocatie in eerste instantie te
interpreteren als een locatie met een lage archeologische verwachtingwaarde. Echter onder
de onderzoekslocatie aan de Blauwe Torenstraat op basis van het historisch onderzoek zijn
resten van de middeleeuwse stadsmuur te verwachten en bebouwing uit de 17e eeuw.

j.._.

De conclusie van Archeomedia met betrekking tot de archeologische verwachting van de

onderzoekslocatie is dat het hier om een locatie met (middel)hoge archeologische trefkans
gaat. Het geplande grondverzet op de onderzoekslocatie zal een bedreiging vormen voor
archeologische waarden. Ons inziens achten wij nader onderzoek in de vorm van
archeologische begeleiding gedurende de sloopwerkzaamheden van de panden
de
""Biauwe Torenstraat 9-13 nOOcrzakelijk. Mocht tijdens deze archeologische begeleiding naar
voren komen dater archeologische waarden met betrekking tot bebouwing (mogelijk een
stadsmuur) en bewoning vanaf de 17e eeuw aanwezig zijn, kan een aanvullend archeoloog
onderzoek aanbevolen worden.

aan
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BIJLAGE 5
Betrouwbaarheid van archeologisch
booronderzoek
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen
gebruikelijke inzichten en richtlijnen, zoals vastgelegd in het Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (CvAK, 2001) en het handboek ROB-specificaties (ROB 1998).

0

Bij ieder bodemonderzoek wordt gestreefd naar een optimale representativiteit. Een dergelijk
onderzoek is echter gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen tot een
beperkte diepte. Daardoor blijft het mogelijk dat lokaal archeologische waarden in de bodem
aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren komen. Bovendien Iaten bepaalde
archeologische resten, zoals grafvelden zich lastig ontdekken met behulp van grondboringen.
ArcheoMedia BV acht zich niet aansprakelijk voor de eventueel uit de bovengenoemde
afwijkingen voortvloeiende schade of gevolgen.
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