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Samenvatting

Naar aanleiding van geplande verbouwingen aan het pand op de hoek van de Tinnegieters-
steeg en de Groenmarkt te Gorinchem is door Hollandia archeologen een bureauonderzoek 
uitgevoerd, teneinde de waarde van het archeologisch bodemarchief ter plaatse te bepalen. 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat zich in de bodem van dit terrein zeer waarschijnlijk 
archeologische sporen en vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd bevinden. Deze 
resten kunnen vrijwel aan de oppervlakte liggen. 
Vanwege de aard en kleine schaal van de geplande grondroeringen wordt een sloopbegelei-
ding aangeraden, waarbij blootgelegde sporen en vondsten direct kunnen worden gedocu-
menteerd en geborgen mits dit technisch mogelijk is.
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1. Inleiding

In het kader van de geplande bouwwerkzaamheden binnen het pand op de hoek van de 
Groenmarkt is door de heer S. de Jong (Poort6) aan Hollandia archeologen opdracht ver-
strekt tot het verrichten van een archeologisch bureauonderzoek teneinde de aanwezigheid 
van eventuele archeologische waarden te bepalen. 
Hoewel de verbouwing voor het grootste deel zal bestaan uit een herinrichting van het 
bestaande pand zullen daarbij aanbouwsels worden gesloopt en enkele bestaande funda-
menten worden vervangen. De oppervlakte van het gehele pand bedraagt ca. 370 m2, die 
van de te slopen bebouwing ca. 54 m2. Hier komt het ontgravingsoppervlak voor de nieuw 
aan te leggen en/of te vervangen fundamenten bij, die tot een diepte van ca. 1,2 m reiken. 
Er zal niet onderheid worden. Een overzicht van de graafwerkzaamheden is weergegeven in 
afbeeldingen 2 en 3.

Afbeelding 1: De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd) op de topografi sche kaart en in 
Nederland
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Afbeelding 3: Diepteindicatie te slopen fundamenten. Voor de positie van de dwarsdoornede zie afbeelding 
2. De oriëntatie is zuidelijk.

0 m 5 m



9

2. Beleid

Cultuurhistorie
Het beleid van de Provincie Zuid-Holland richt zich op het leesbaar houden en maken 
van cultuurhistorie. Uitgangspunt daarbij is dat cultuurhistorie geen belemmering hoeft te 
zijn maar juist kan dienen als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Essentieel in dit 
proces is dat de aanwezigheid van eventuele cultuurhistorische waarden in een vroegtijdig 
stadium bij de planvorming wordt betrokken.

Monumentenbeleid
Monumenten en andere elementen van cultuurhistorisch belang dienen tot uitdrukking te 
komen in het bestemmingsplan. Ingrepen op het kadastrale perceel waarop een beschermd 
monument staat zijn vergunningplichtig. Het erfgoedbeleid richt zich op bescherming van 
archeologische, historisch-geografi sche en bouwkundige waarden.

Cultuurhistorische atlas
De provincie Zuid-Holland heeft een Cultuurhistorische atlas samengesteld, waarop voor 
de drie cultuurhistorische disciplines (historische (steden)bouwkunde, historisch land-
schap en archeologie) een kaartlaag in beslag nemen. Iedere kaartlaag is onderverdeeld in 
een kenmerkenkaart en een waardenkaart. De Cultuurhistorische atlas is vooral bedoeld als 
hulpmiddel bij de inrichting van de ruimte in Zuid-Holland. Wat betreft archeologie moet 
de kaart als indicatief worden beschouwd aangezien de meeste archeologische vindplaatsen 
(nog) onbekend zijn omdat ze onder het maaiveld verborgen liggen. Om te voorkomen dat 
waardevolle informatie verloren gaat dienen deze overblijfselen in een zo vroeg mogelijk 
stadium van de planvorming te worden gelocaliseerd en gewaardeerd door middel van een 
archeologisch vooronderzoek. 

Regionaal beleid
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenland, waar Gorinchem onder valt, heeft in 2010 een 
archeologienota aangenomen die aansluit op het archeologiebeleid van de provincie Zuid-
Holland. Hierin wordt vermeld:
De uitgangspunten voor het gemeentelijke beleid dienen aan te sluiten op de principes die 
in het Verdrag van Malta zijn verwoord en met de komst van de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg een verankering vinden in de Nederlandse wetgeving. De doelstelling 
het archeologische bodemarchief te behouden staat daarom voorop. Als behoud en bescher-
ming van archeologische resten in de bodem niet mogelijk blijken te zijn, dienen de resten 
deskundig te worden onderzocht en gedocumenteerd.
Het te voeren archeologiebeleid dient te worden gekoppeld aan het ruimtelijke ordenings-
beleid. Bestemmingsplannen moeten worden aangepast door het opnemen van bescher-
mende voorwaarden in gebieden waarvan men weet of vermoedt dat er archeologische 
sporen zijn.
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft een nauwkeurige archeologische ver-
wachtingenkaart opgesteld (afbeelding 10), deze vormt de basis voor de op te nemen 
maatregelen in de bestemmingsplannen. Daartoe wordt een vergunningenstelsel in de 
bestemingsplannen opgenomen.
Naast de bovengeschetste instrumenten en een correcte afhandeling van ontwikkelings-
plannen en overige bodemverstorende activiteiten (en de daarbij gewenste interne com-
municatie) is ook het informeren van ontwikkelaars en het brede publiek van belang. De 

Archeologisch bureauonderzoek Scheepswerf Hakvoort, Monnickendam
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gemeenten van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kunnen een vergunningenstelsel 
eventueel koppelen aan een erfgoedverordening. Deze erfgoedverordening kan dan fun-
geren als ‘vangnet’ tot dat de bestemmingsplannen zijn aangepast. Op deze wijze kan de 
gemeente in een vroeg stadium inzicht verschaff en in de mogelijke fi nanciële en procedu-
rele consequenties bij een planontwikkeling. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid tot het
creëren van draagvlak bij het brede publiek voor het archeologiebeleid en betrokkenheid bij 
de leefomgeving. Hiermee wordt een directe aansluiting op het Verdrag van Malta gereali-
seerd (Weide-Haas & Cohen-Stuart 2009)

Gedragslijn compensatie
De aantasting van cultuurhistorisch waardevolle terreinen dient zoveel mogelijk voorkomen 
te worden. Bij (dreigend) verlies van deze waarden kan compensatie worden toegepast. 
Deze gedragslijn geldt voor een inventariserend en eventueel waarderend onderzoek waarna 
een zorgvuldige afweging mogelijk is.

Europa en archeologie
Het “Verdrag van Malta” (het Europese verdrag inzake de bescherming van het archeolo-
gisch erfgoed) heeft als uitgangspunt het waar mogelijk behoud van archeologische waar-
den. Bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, of beter: het 
cultuurhistorisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Het verdrag van 
Malta is in april 2006 vastgelegd in de monumentenwet. 
De provincie Zuid-Holland implementeert het gedachtegoed van het Verdrag van Malta 
door middel van de gedragslijn compensatie.

UNESCO
In Nederland zijn een klein aantal cultuurhistorische locaties op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO geplaatst. Binnen het plangebied staan geen locaties op de werelderfgoedlijst.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar Gorinchem deel van uitmaakt, is wel sinds 1995 
genomineerd voor een opname in de werelderfgoedlijst.
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3. Doel en methoden van het bureauonderzoek

Een bureauonderzoek heeft als doel het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel 
voor een bepaald gebied. In dit verwachtingsmodel wordt de trefkans op archeologische over-
blijfselen binnen het gebied beredeneerd, inclusief het vermoedde karakter, de omvang, de 
datering, gaafheid, mate van conservering en relatieve kwaliteit van deze overblijfselen.
Door middel van een archeologisch bureauonderzoek kan in een vroegtijdig stadium van de 
planvorming rekening worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van archeologische 
waarden in de bodem. Het resultaat is een standaardrapport met een gespecifi ceerd verwach-
tingsmodel, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van (eventu-
eel) vervolgonderzoek (zie ook in bijlage: Stappenplan Archeologie).
Bij een bureauonderzoek worden bronnen geraadpleegd die informatie verschaff en over de 
geologie en archeologie van het betreff ende gebied. Onder andere wordt gebruik gemaakt 
van:

 1. Kaartmateriaal, zoals bodemkundige, geomorfologische, geologische en 
     historische kaartgegevens.
 2. Gegevens omtrent eerder verricht onderzoek en vondstmeldingen in het gebied  
      uit de database van het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS) van de 
      Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 3. Lokale contactpersonen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland  
     (AWN)
 4. Archeologisch regiospecialisten
 5. Relevante geologische, historische en archeologische literatuur

Afbeelding 4: Ansichtkaart van het pand op de hoek van de Tinnegietersteeg en de Groenmarkt (onge-
dateerd, na 1866)
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4. Aardwetenschappelijke gegevens

De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied:

Genese van het landschap
De onderzoekslocatie lag vanaf het begin van het Holoceen (ca. 8800 v. Chr.)  in het stroom-
gebied van enkele grote rivieren, zoals de Rijn en de Maas. Dit waren meanderende rivieren 
die in het landschap insneden en met sediment gevulde restgeulen achterlieten. Rond 6000 
v. Chr. veranderden de meanderende rivieren onder invloed van de zeespiegelstijging in ana-
stomoserende rivieren: stelsels van onderling verbonden geulen die relatief recht en parallel 
liepen. Dit was een landschap van komgebieden, geulen en oeverwallen waar regelmatig 
doorbraken plaatsvonden en veel sediment werd afgezet. In de loop van de tijd schoof de 
terrassenkruising - het punt waar de rivier overging van erosief in het bovenstroomse gedeelte 
naar sediment-afzettend in het benedenstroomse gedeelte- steeds verder naar het oosten. 
Rond 1000 v. Chr. was deze terrassenkruising tot aan de Duitse grens opgeschoven. Toen 
ontstonden er zandige, hoge oeverwallen, die vanaf ca. 2000 v. Chr. werden gebruikt voor 
landbouw en veeteelt. Dit betekent echter niet dat het landschap statisch was geworden: de 
rivieren verlegden regelmatig hun loop. Ook werd er, mogelijk door versnelde erosie door 
boskap en landbewerking in het achterland, steeds meer sediment afgezet. Vanaf de 12de 
eeuw werd door middel van dijkbouw geprobeerd de rivieren te stabiliseren (Mulder e.a. 
2003). Gorinchem ligt op het punt waar de Linge en de Merwede bij elkaar komen. De 
Linge was actief van 160 v. Chr. tot zijn indamming in 1307 AD. De Merwede was actief 
vanaf ca. 375 v. Chr. tot en met de huidige tijd (Berendsen & Stouthamer 2001).

Geologie
De onderzoekslocatie bevindt zich in een gebied waar de Formatie van Echteld aan het 
oppervlak ligt, met inschakelingen van veen uit de Formatie van Nieuwkoop. De Formatie 
van Echteld bestaat uit klei en zand, aangevoerd door de Maas en de Rijn.

Geomorfologie
Het plangebied staat, vanwege de stedelijke bebouwing van Gorinchem, niet exact beschre-
ven op de geomorfologische kaart. Het gebied buiten de stad bestaat echter voornamelijk 
uit rivierkomvlakten (1M23) en rivierkom en oeverwalachtige vlakten (2M22). Dit komt 
overeen met de geologie en genese van het landschap. Een rivierinversierug (3K26)  en rivier-
oeverwal (3K25) (de Linge-stroomrug) lopen om het plangebied heen. Aan de oever van de 
rivier ligt een laaggelegen aanwasvlakte (2M38).

Type gegevens Bron Gegevensomschrijving

Geologie Geologische kaart van 
Nederland (TNO), 
de Mulder e.a. 2003

-Ec2: Formatie van Echteld/Formatie 
van Nieuwkoop; rivierklei en -zand met 
inschakelingen van veen

Geomorfologie ARCHISII Geomorfologie -1M23: Rivierkomvlakte
-2M22: Rivierkom & oeverwalachtige vlakte

Bodemkunde Bodemkaart van Nederland, 
Schaal 1 : 50 000, 1995

-Rn66A: Kalkhoudende poldervaaggronden
-Rn44C/Rn47C: Kalkloze poldervaaggronden
-Rv01C: Kalkloze drechtvaaggronden

Tabel I: Aardwetenschappelijke gegevens plangebied
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Bodemkunde
Zoals het geval is bij de geomorfologische kaart staat het plangebied ook niet precies gedefi -
nieerd op de bodemkundige kaart. Het bevindt zich in een groter gebied van kalkhoudende 
poldervaaggronden (Rn66A), kalkloze poldervaaggronden (Rn44C/Rn47C) en kalkloze  
drechtvaaggronden (Rv01C). Drechtvaaggronden zijn kleigronden waarbij een duidelijke 
minerale humeuze bovenlaag, een zogenoemde eerdlaag, ontbreekt. Ze komen vrijwel altijd 
voor op gronden waar klei in combinatie met veen voorkomt, op een minimale afstand van 
80 cm. De poldervaaggronden, die wel gerijpt zijn, zijn meer dan 80 cm van veen verwijderd 
(de Bakker & Schelling 1966).
De grondwatertrap van het plangebied staat, om bovengenoemde reden, niet exact vermeld. 
Rondom Gorinchem varieert hij tussen de II (Gemiddeld Laagste Grondwaterspiegel (GLG) 
<40 cm onder het maaiveld, Gemiddeld Hoogste Grondwaterspiegel (GHG) 50-80 cm 
onder het maaiveld) en de IV (GLG >40 cm onder het maaiveld, GHG 80-120 cm onder 
het maaiveld). Op de rivierinversieruggen en -oeverwallen ligt de grondwaterspiegel logi-
scherwijs een stuk lager.

Verwachting oudste bewoning op basis van de aardwetenschappelijke gegevens
Hoewel in het rivierengebied voortdurend overstromingsgevaar dreigde door doorbraken in 
de oeverwallen, vormden deze wallen een hoge en droge plaats waar bewoning mogelijk was. 
Gebaseerd op deze aardwetenschappelijke gegevens zouden de overwallen van het rivieren-
gebied minstens vanaf de midden-bronstijd (2000 v. Chr.) bewoond kunnen zijn geweest 
(Mulder 2003). De oeverwal die het dichtst bij de onderzoekslocatie ligt is echter die van de 
Linge, actief vanaf 160 v. Chr. (Berendsen & Stouthamer 2001). Hiermee kan de vroegste 
bewoning in de directe omgeving van de planlocatie in de late ijzertijd/Romeinse tijd worden 
verwacht. Aangezien de planlocatie zelf niet direct op de oeverwal ligt, zal de vroegste bewo-
ning die hier verwacht kan worden uit een latere periode stammen.
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5. Historische situatie en cartografi sche informatie

De historische situatie is op verschillende historische kaarten als volgt:

Bron Periode Omschrijving plangebied

J. van Deventer ca. 1560 Bebouwd

L. Guicciardini 1612 Bebouwd/erf

M. Z. Boxhorn 1632 Bebouwd/erf

J. Blaeu 1652 Bebouwd/erf

Minuutkaart ca. 1832 Bebouwd/erf

Tabel II: Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

Het vermoeden bestaat dat de nederzetting die uit zou groeien tot de stad Gorinchem rond 
1000 AD ontstaat op de plaats waar de Linge uitmondt in de Merwede (de Koning 2009). 
Op de oeverwal van de Merwede waren al eerder nederzettingen ontstaan. Hoewel binnen de 
stad zelf geen archeologische overblijfselen zijn aangetroff en die vóór de 13e eeuw dateren, 
werden richting het noorden bij het plaatsje Arkel sporen van bewoning uit de Romeinse tijd 
en de vroege middeleeuwen gevonden. In deze tijd viel de stad hoogstwaarschijnlijk onder 
het bisdom van Utrecht. Vanaf de tweede helft van de 11de eeuw verminderde de invloed van 
het bisdom echter sterk door de opkomst van de graven van Holland, en in de tweede helft 
van de 13e eeuw behoorde Gorinchem aan de heren van Arkel toe. De vroegste vermelding 
van Gorinchem zelf stamt uit 1224. In 1263 werd de kerk, die op het marktveld was opge-
richt, ingewijd. Het duurde echter nog tot 1382 tot Gorinchem stadsrechten kreeg (Stamkot 
1982). Na de Arkelse oorlog (1401-1412) kwam Gorinchem onder Hollands bewind (Waale 
1990). De stad beleefde hierna haar bloeitijd.
De oudste detailkaart van de stad is die van Pieter Sluyter uit 1553. Hierop is de bebou-
wing echter in vogelvlucht weergegeven, waardoor de onderzoekslocatie wegvalt achter 
de kerk. De kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560 (afbeelding 5) laat het plangebied 
echter wel zien. Het terrein maakt deel uit van een dichtbebouwd huizenblok aan de markt.
De structuur van dit huizenblok wordt duidelijker op de kaarten van Lodovico Guicciar-
dini (1612), Marcus Zuerius Boxhorn (1632) en Blaeu (1652), resp. afbeelding 6, 7 en 8. 
De huizen blijken aan de achterkant uit te komen op een omsloten complex van tuinen. 
Op de kaart van Boxhorn lijkt binnen dit complex een gebouw te staan, op de kaart van 
Blaeu ontbreekt dit weer. Gedurende de tijd waarin deze kaarten werden gemaakt was op de 
hoek van de Tinnegietersteeg en de Groenmarkt de herberg ‘Coellen’ of ‘Keulen’ gevestigd, 
van 1562 tot 1676 (Peer 1965). In 1709 werd het huis ‘van ouds genaamd Keulen’ door de 
eigenaar Matthijs van Off elen aan de stad gegeven, ‘voor de achterstallige verponding’. De 
stad vestigde er in 1712 een hoofdwacht in, die er tot 1793 zou blijven. Hierna werd het in 
1809 door het Ministerie van Oorlog teruggegeven aan de stad (Emck 1914). 
Op de minuutkaart uit ca. 1832 (afbeelding 9) is de ruimte in het midden van het hui-
zenblok grotendeels volgebouwd. Ook lijkt het gebied in oost-westelijke richting te zijn 
verbreed. Dit wordt echter waarschijnlijk veroorzaakt door de vertekening die op eerdere 
kaarten is ontstaan door de zeer klein weergegeven afstand tussen het stadhuis en de kerk. 
De begeleidende aanwijzende tafel van de minuutkaart geeft aan wie de eigenaren waren 
van de huizen. De drie panden aan de markt waren het huis en erf van de rentenierster 
Schalkwijk (1), een pakhuis (2) en een huis (3), de laatste twee aan de stad Gorinchem 
toebehorend, zoals sinds 1809 het geval was. Nr. 4 was het huis van de weduwe Mey, 
eveneens rentenierster. Hiernaast lag nog een huis van Schalkwijk (1). In 1866 werd op de 
planlocatie een nieuw pand gebouwd, dat eerst dienst zou doen als postkantoor, en daarna 
als belastingkantoor.
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Afbeelding 5: De locatie van het plangebied (uitvergroting, rood omkaderd) op de kaart van 
Van Deventer, ca. 1560. 

,--
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Afbeelding 6: De locatie van het plangebied (uitvergroting, rood omkaderd) op de kaart van 
Guicciardini, 1612
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Afbeelding 7: De locatie van het plangebied (uitvergroting, rood omkaderd) op de kaart van Boxhorn, 
1632

~ss MARCI BOXHORNZVF.R.JJ 
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Afbeelding 8: De locatie van het plangebied (uitvergroting, rood omkaderd) op de kaart van Blaeu, 1652
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Afbeelding 9: De locatie van het plangebied (uitvergroting, rood omkaderd) op de minuutkaart uit 1832.
1: Huizen en erf van rentenierster Schalkwijk
2: Huis, eigendom van de stad Gorinchem
3: Pakhuis, eigendom van de stad Gorinchem
4: Huis van rentenierster Mey

1

1

2 3

4
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6. Bekende archeologische waarden

De volgende indicatieve archeologische waarden zijn bekend voor (de directe omgeving van) 
het plangebied:

Tabel III: Archeologische (indicatieve) waarden

Het plangebied heeft op de door BAAC opgestelde archeologische verwachtings- en beleids-
advieskaart een zeer hoge verwachting voor middeleeuwen en nieuwe tijd (afbeelding 10), 
het ligt binnen de historische kern van Gorinchem (Boshoven 2009), waarvan de oorspron-
kelijke structuur (inclusief vestingwerken en stratenplan) grotendeels intacts is gebleven. 
Hierdoor is de kans op het aantreff en van archeologische sporen zeer groot.
Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW), 
waarop het plangebied een lage trefkans heeft. De verschillen tussen de waarden van het plan-
gebied op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart en de IKAW worden echter 
veroorzaakt door de verschillende criteria die beide kaarten in hun oordeelvorming hanteren. 
De advieskaart gaat uit van reeds bekende waarden van gebieden die eerder zijn onderzocht 
of in historische bronnen zijn beschreven, en de geo(morfo)logische ondergrond van het 
gebied en de mogelijkheden die een hiermee gepaard gaand landschap in het verleden tot 
bewoning bood. Een voorbeeld hiervan is de Linge-stroomrug, waar een hoge verwachting 
geldt voor prehistorische tot middeleeuwse sporen, direct vanaf het maaiveld, of het oudere 
systeem van kreekruggen wat daar onder ligt en een hoge verwachting oplevert voor prehis-
torische/middeleeuwse resten van 1,5 tot 5 meter onder het maaiveld.
De IKAW baseert zijn trefkansen louter op aardwetenschappelijke gegevens. De stroomrug-
gen hebben daarom op de IKAW een hoge trefkans, maar de historische stadskern niet. De 
uiteenlopende waarderingen op beide kaarten sluiten elkaar op deze manier niet uit.

In de directe omgeving van het plangebied zijn enkele archeologische waarnemingen gedaan. 
Deze worden in het bijschrift van afbeelding 11 kort besproken, waarna in dit hoofdstuk 
onder ‘archeologisch onderzoek in de omgeving van het plangebied’ nader op de locaties zal 
worden ingegaan.

Type gegevens Gegevensomschrijving

Archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaart gemeente 
Gorinchem (Boshoven et al. 2009)

Zeer hoge verwachting middeleeuwen/nieuwe tijd
Historische kern

IKAW (ARCHIS II) Lage trefkans

Waarnemingen (ARCHIS II) 26068/48459/407121/409540/420813
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Afbeelding 10: De archeologische verwachtingskaart gemeente Gorinchem. Het onderzoeksgebied (bij de 
pijl) bevindt zich binnen het gebied met een zeer hoge verwachting voor de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd (bovenste afbeelding, donkerpaars). De Linge-stroomrug (donkerbruin) is duidelijk zichtbaar. Het 
oudere stroomruggensysteem Linge-Arkel (oranje) ligt dusdanig diep dat het voor dit onderzoek niet van 
belang is. In de onderste afbeelding is te zien dat de onderzoekslocatie (pijl) direct ten noorden ligt van een 
landsheerlijk domein, namelijk dat van de Graaf van Holland en de heer van Arkel

1
2
0
.0
0
0

1
2
0
.0
0
0

1
2
2
.0
0
0

1
2
2
.0
0
0

1
2
4
.0
0
0

1
2
4
.0
0
0

1
2
6
.0
0
0

1
2
6
.0
0
0

1
2
8
.0
0
0

1
2
8
.0
0
0

1
3
0
.0
0
0

1
3
0
.0
0
0

424.000

424.000

426.000

426.000

428.000

428.000

430.000

430.000

v
e
rs

ie
 4

.0
 -

 1
8
-1

1
-2

0
0

9� ��� ��� ��� 	�� �
������� ��	���� �� ��� 	�� 
� �	� ��� � ����� �� ��� ��� ��
0

1
.0

0
0

m

������������� �������� �!"��#$��%&�'(������� �%&�) ����* +����,-./01 ��%&��#�� �%&�2��$��#�%�� ����%����3�4.5.06786-0.7 ��%&��#�� �%&� 9:����3����!����3������2����$* ����� ���������"����#$���%&��#�� �%&�+���$� !�2�� ��;<= >����� ���*?/@A.B5B107@A.C88/6.D & ���� �%&�#�����E���&���2��+�%&� �� &���2��+�%&� ���������" 9&�������2#�: &���2��+�%&� ���3����F GH��H�����"���$����� 2�#$ &���2��+�%&� ��$ ����$��F GH�"���$����� 2�#$ &���2��+�%&� ��$ ����$��H�����"���$����� 2�#$ 2����2��#�����$�E������#$�$��$�"#�:9��  �&��������$�"�2��# ����$�#���2������ $$�#��� ��2��+�%&� ��E���&���2��+�%&� ��!2������& ���� ����� $$�#��3+��* &���2��+�%&� ��!2������& ���� ����� $$�#��3+��* � $$�#��� ��2��+�%&� ��!2������& ���� ����� $$�#��3+��* #���2��+�%&� ��!�##���� �$��*I 9 �������������$������# 9:���JHK�L��$ ����$��MK%� � ��%&��#�� �%&��$��E��:���$E�:�# 9:I 9 �������������$������# 9:���HK�L��$ ����$��MK%� � ��%&��#�� �%&��$��E��:���$E�:�# 9: I 9 �������������$������# 9:���JHK�L��$ ����$��FHK%� � ��%&��#�� �%&��$��E��:���$E�:�# 9: I 9 �������������$������# 9:���JHK�L��$ ����$��FHK%� � ��%&��#�� �%&��$��E��:���$E�:�# 9: I 9 �������������$������# 9:���JHK�L��$ ����$��HKK%� � ��%&��#�� �%&��$��E��:���$E�:�# 9: I 9 �������������$������# 9:���HKK�L��$ ����$��MK%� � ��%&��#�� �%&��$��E��:���$E�:�# 9: I ����HK�2�����2��$��#�%�� �!E �%����3�* ���%&��#�� �%& 2��2�#���$��E��:���$E�:�# 9:" 9 �������������$������# 9:��� HK�L��$ ����$��MK%� NI 9 �������������$������# 9:���FKKKK�L��$ ����$��MK%� � ��%&��#�� �%&��$��E��:���$E�:�# 9:O�����:�#�"�$��2��������$��%� 2 �� ������������� NI�&�3$ �� �3  �3 �������3�� N;##�"�$��2��������$��%� 2 �� ���E 9� 2���3�� ����# %&� �!���2����" 9PQR* N S���2������"�&�3$ �� �3 NT�$ ��$��� ������# 9: �$ �����%&��#�� �%& ��$��E��:�#������2 �$�� NT������������������2#�:��:#� ���$��MK�L �����MK%�"���$����� 2�#$E 9�2� 9�����#$2����$��E��:

A
rc

h
e
o

lo
g

is
c
h

e
 v

e
rw

a
c
h

ti
n

g ���% � �:�2��+�%&� ��2���P��� ���� 9$ � $$�#��� ��2��+�%&� ��2���#���� $$�#��3+�� ��� �3+�� 9$���% � �:�2��+�%&� ��2���#���� $$�#��3+����� �3+�� 9$ I 9 �������������$������# 9:���MK�L��$ ����$��MK%� � ��%&��#�� �%&��$��E��:���$E�:�# 9: I 9 �������������$������# 9:���FKK�L��$ ����$��MK%� � ��%&��#�� �%&��$��E��:���$E�:�# 9:E���&���2��+�%&� ��2���P��� ���� 9$I 9 �������������$������# 9:���MK�L��$ ����$��MK%� � ��%&��#�� �%&��$��E��:���$E�:�# 9: E���&���2��+�%&� ��2���#���� $$�#��3+�� ��� �3+�� 9$S���2������"�&�3$ �� �3 NT�$ ��$ �� ������# 9: � G$ �����%&��#�� �%& ��$��E��:�#������2 �$�� NR���#$�����2� 9���## �� G��$����%&��#�� �%&� ������E %&2#�:��$��&����� 2�#$"�2 �$����2�������"�#���2��� O�� �%&��E 9� NU����##�"�$��2��������$��%� 2 �� �%����%�������� ���$��������� NE���&���2��+�%&� ��2���#���� $$�#��3+�� ��� �3+�� 9$ I 9 ���������#$�&��"�#� $��$2 ��2��$� "�2��# ����$�#��� N#���2��+�%&� ��

8

8

8
2

3
1

6

5
4

8

9

1
0

7

0
2
5

0
m
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Afbeelding 11: Waarnemingen en vondstenmeldingen in een straal van 250 meter rondom het plangebied.
1: 48459 en 2: 407121: waarnemingen samenhangend met de opgraving van de Joodse school en synagoge 
door Hollandia archeologen in 2000. Behalve resten van voorgenoemde structuren uit de 19de en 20ste 
eeuw zijn er ook sporen uit de 14de en 15de eeuw aangetroff en.
3: 420813: Begravingen, met terughoudendheid gedateerd tot de 14de tot 19de eeuw.
4: 409540: Sporen van bewoning uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Deze waarneming is waar-
schijnlijk op een verkeerde locatie op de Archiskaart geplaatst, aangezien hij samenhangt met onderzoek 
nr. 5 uit afbeelding 12. 
5: 26068: In 1939 bij de aanleg van een schuilkelder aangetroff en ‘palenfundering, afgedekt met balken’. 
Toendertijd bestond het vermoeden dat dit Romeinse resten waren, maar ze kunnen evengoed uit de mid-
deleeuwen stammen.
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Archeologisch onderzoek in de omgeving van de planlocatie
In de omgeving van het plangebied zijn meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd. 
Deze zullen hieronder kort worden besproken. De ligging van de onderzoeken staat weer-
gegeven in afbeelding 11. 

1: Aan de Kwekelstraat werden in 2000 de resten opgegraven van de in 1958 afgebroken 
synagoge en Joodse school. Deze instellingen waren in de 19de en 20ste eeuw in gebruik. 
Er werden echter ook bewoningssporen vanaf de 14de eeuw aangetroff en. Een opmerke-
lijke vondst was die van een intacte mikweh (ritueel bad), behorende bij de synagoge. Het 
grootste deel van de sleuven werd tot 1,8 m onder het maaiveld uitgegraven: hierin werden 
sporen uit de 16de tot de 20ste eeuw gevonden. In elke testputjes die tot 2,5 meter onder 
het maaiveld werden verdiept bevond zich nog ouder materiaal. De bovenste sporen bevon-
den zich dicht onder het maaiveld (Dautzenberg & Floore 2003).

2: Hier werden tijdens een noodopgraving in 1996 31 grafkisten aangetroff en, met daarin 
27 begravingen. De menselijke resten waren waarschijnlijk van de fransiscaner monniken 
uit het klooster dat zich tussen 1454 en 1572 op deze locatie bevond. Fysisch antropolo-
gisch onderzoek suggereerde echter dat niet alleen kloosterlingen van deze begraafplaats 
gebruik maakten: er werden ook skeletresten van vrouwen gevonden. De bovenkanten van 
de kisten bevonden zich tussen de 10 en 80 cm. onder het maaiveld (Floore 1998).

Afbeelding 12: Locaties van archeologisch onderzoek (in rood) in de directe omgeving van het plangebied 
(blauw omkaderd). 
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3: Op dit terrein aan de Krijtstraat werden tijdens een opgraving in 2002 de oudste resten 
van de stad Gorinchem aangetroff en: bewonings- en ontginningsresten uit de 13de eeuw. 
Rond 1400 AD werden er twee gebouwen neergezet, waarvan er één mogelijk van de fami-
lie van Arkel was, het ander ‘de Grote School’. Sporen en vondsten op het terrein dateerden 
uit diverse periodes tot aan de helft van de 19de eeuw, en bestonden uit onder andere palen, 
vloeren en waterputten (Genabeek 2005).

4: In 2008 werden hier de skeletresten van 53 individuen opgegraven. De graven stammen 
uit de 14e/15e eeuw tot de 18e eeuw, en behoorden waarschijnlijk tot de armere inwoners 
van Gorinchem. De graven lagen immers aan de noordkant van de kerk, van oudsher een 
minder gewilde plaats. Dit werd bevestigd door het fysisch-antropologische onderzoek. Het 
onderzoek besloeg slechts een klein oppervlak (de resten werden gevonden bij het aanleggen 
van een blusput). Uit historische bronnen is bekend dat de begraafplaats van de grote kerk 
zich rondom de hele kerk bevond, en in fases in onbruik is geraakt (Hoogendijk 2011).

5: Tijdens deze opgraving in 2003 werd het terrein van een voormalig gasthuis (14e eeuw-
eind 16e eeuw) opgegraven. Hoewel de archeologische resten licht verstoord waren door 
latere heiwerkzaamheden werd een grote hoeveelheid sporen uit diverse periodes aange-
troff en, de oudste waarvan uit het begin van de 14de eeuw. Een bijzondere vondst waren 
63 metalen schrijfstiften, die op een relatief klein oppervlak werden aangetroff en. Dit zou 
kunnen betekenen dat er op deze locatie ook onderwijs werd gegeven. Het rapport conclu-
deert dat het gebied tussen de Groenmarkt en de Gasthuisstraat in het vervolg veel aandacht 
van archeologen verdient (de Koning 2009).

6: Vanwege de plaatsing van ondergrondse vuilcontainers op de Groenmarkt tegen het 
stadhuis aan werd in 2010 door Hollandia archeologen een opgraving uitgevoerd. Hierbij 
werden, vanaf een diepte van 0,5 m onder het maaiveld, sporen aangetroff en uit de 16e, 19e 
en 20ste eeuw. Ook werd een straatniveau aantroff en dat kon worden herleid tot 1608, het 
jaar dat de Groenmarkt werd bestraat. Onder dit niveau lag een ophogingslaag van 1 meter 
dikte, met daaronder begravingen. Deze konden waren ingegraven in een ophogingslaag 
uit de 14e eeuw en konden zodoende tussen de 14e eeuw en 1608 worden gedateerd. Deze 
graven waren waarschijnlijk, net als bij de opgraving achter de kerk (nr 4) afkomstig van het 
kerkhof rond de grote kerk (Hoogendijk in prep).
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7. Archeologische verwachting

Uit dit bureauonderzoek is duidelijk geworden dat de onderzoekslocatie zich in de histo-
rische kern van Gorinchem bevindt, een gebied dat rijk is aan archeologische resten uit de 
late middeleeuwen en nieuwe tijd. Daarnaast liggen onder de kern van Gorinchem en in 
de directe omgeving daarvan oeverwallen waarop prehistorische en middeleeuwse sporen 
kunnen worden aangetroff en (afbeelding 10).
Uit historische bronnen is bekend dat op de planlocatie in 1562 een herberg gevestigd was. 
Hierna was het pand in gebruik als hoofdwacht, pakhuizen en woonhuizen. Uit cartografi sch 
materiaal is af te leiden dat achter het pand, in het gedeelte waar het grootste deel van de 
grondroerende activiteiten plaats zal vinden, gedurende al deze fases een open plek was. Hier 
kunnen waterputten, beerputten en afvalkuilen hebben gelegen, welke een schat aan archeo-
logisch materiaal op zouden kunnen leveren.
Gebaseerd op eerder onderzoek kan worden geconcludeerd dat eventuele archeologische 
resten direct vanaf de bouwvoor kunnen voorkomen. 

Archeologische 
periode

Verwach-
ting

Mogelijke resten 
en/of sporen

Relatieve diepte t.o.v. het 
maaiveld

Paleo-/mesolithicum Nvt

Neolithicum Zeer laag Sporen bebouwing en 
landbewerking, frag-
menten aardewerk

In omgeving van Gorinchem 
locaal op stroomruggen, niet 
op Linge-stroomrug, niet op 
planlocatie zelf, 5-1,5 m onder 
maaiveld

Bronstijd Zeer laag Sporen bebouwing en 
landbewerking, frag-
menten aardewerk

In omgeving van Gorinchem 
locaal op stroomruggen, niet 
op Linge-stroomrug, niet op 
planlocatie zelf, 5-1,5 m onder 
maaiveld

IJzertijd Laag Sporen bebouwing, 
fragmenten aarde-
werk

Vanaf late ijzertijd mogelijk op 
Linge-stroomrug, onwaarschijn-
lijk op planlocatie zelf,  5 m 
onder maaiveld tot bouwvoor

Romeinse tijd Laag Sporen bebouwing, 
vondsten van aar-
dewerk, metaal en 
organisch materiaal

Mogelijk op Linge-stroomrug, 
richting Arkel, onwaarschijnlijk 
op planlocatie zelf, 5 m onder 
maaiveld tot bouwvoor

Vroege middeleeuwen Laag Sporen bebouwing, 
landbewerking en 
ontginning, vonds-
ten van aardewerk, 
metaal en organisch 
materiaal

Mogelijk op Linge-stroomrug 
en bij monding Linge, onwaar-
schijnlijk op planlocatie zelf, 5 
m onder maaiveld tot bouw-
voor

Late middeleeuwen Zeer hoog Sporen bebouwing, 
concentraties van alle 
vondstcategorieën 

Vanaf bouwvoor

Nieuwe tijd Zeer hoog Sporen bebouwing, 
concentraties van alle 
vondstcategorieën

Vanaf bouwvoor

Tabel IV: Archeologische verwachting. Voor een omschrijving van de archeologische periodes zie bijlage 1
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8. Conclusie en advies

Dit bureauonderzoek, gebaseerd op aardwetenschappelijke gegevens, historische bronnen en 
archeologische vondsten in de directe omgeving van het plangebied, heeft aangetoond dat 
zich vanaf het maaiveld archeologische sporen en vondsten kunnen bevinden. Deze zullen 
zeer waarschijnlijk in de late middeleeuwen en nieuwe tijd dateren, verband houden met de 
bewoningsgeschiedenis van de stad en waarschijnlijk direct te relateren zijn aan de bewo-
ningsgeschiedenis van het pand op de hoek van de Groenmarkt en de Tinnegieterssteeg zelf. 
De geschiedenis van deze locatie is immers in historische bronnen vastgelegd vanaf 1562.
Omdat de geplande grondroerende activiteiten direct samenhangen met de sloop (inclusief 
fundering) van enkele aanbouwen raden wij een sloopbegeleiding aan. Vanwege de geringe 
oppervlakte van de te roeren grond kunnen bij deze begeleiding eventuele blootgelegde, en 
hierdoor bedreigde, archeologische resten direct worden gedocumenteerd en geborgen, mits 
technisch uitvoerbaar.
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Bijlage 2: Archeologisch stappenplan

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld 
moet worden als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. 
Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening 
te houden met de archeologische waarden en verwachtingen en wel voordat men aanvangt 
met de globale invulling van een plangebied.

Het stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeo-
logische waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) 
relevante archeologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer 
diepgaand onderzoek op specifi eke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over 
aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces te 
kunnen maken.

I. Bureauonderzoek 
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande 
bronnen - over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het 
plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd 
inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- 
en literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, pro-
vincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het 
betreff ende gebied. Het bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:

    * aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat.    
      Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
    * beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare     
       relevante gegevens;
    * beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van     
       het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch geografi sche gegevens
          o een korte impressie over de onstaansgeschiedenis van het landschap
          o een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
    * beschrijven bekende archeologische waarden
          o archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal  
 Monumenten Archief (CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens   
 opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de provincies.  
 Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke bescherming (ex artikel 3  
 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische escherming te krijgen  
 binnen het bestemmingsplan; 
          o archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief 
 (CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de 
 aanwezigheid van bewonings-sporen uit het verleden;
    * beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecifi ceerd en    
       onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
          o aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van 
 Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische 
 verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch  



 onderzoek in aanmerking;
          o aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke 
  verwachtingskaart;
    * rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de   
      verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van 
de uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische 
waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, con-
servering en relatieve kwaliteit is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen 
(PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van 
Aanpak (PvA).
Het onderzoek kan bestaan uit de volgende methoden:

    * non-destructieve methoden: geofysische methoden ;
    * weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering 
      (putjes van maximaal een vierkante meter);
    * destructieve methoden: proefsleuven.

Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De 
onderbouwing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inven-
tariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk 
selectieadvies.

Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2:  Bij non-destructieve methoden moet men 
denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in combi-
natie met remote sensing technieken.

Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit 
houdt in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en 
weilanden, waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologi-
sche waarden. Daarnaast wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de 
bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aan-
getroff en vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer diepgaand 
booronderzoek . Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het 
nodig om in dit stadium proefputjes te graven. Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd 
indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied 
waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel van het graven van een 
aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van conservering 
van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal beke-
ken moeten worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het 
provinciaal archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in 
situ (ter plekke in de bodem).



Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek 
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in 
situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen 
te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) 
noodzakelijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)




