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Samenvatting

In opdracht van Maurice Architekten heeft Hollandia archeologen in mei 2013 een archeologisch bureauonderzoek verricht vanwege de renovatie en nieuwbouw van woningen aan de
Hazewindhondstraat 2,4,6,8 en 10 te Gorinchem, Zuid-Holland.
Het plangebied valt in een gebied waar regimes gelden ten aanzien van grondroerende activiteiten. De gemeente Gorinchem stelt dat alvorens de voorgenomen plannen uitgevoerd
worden, er archeologisch (voor)onderzoek plaatsvindt.
Binnen het onderzoeksgebied heeft de oude stadsmuur en mogelijk een muurtoren gelegen,
dat in de 16e eeuw is afgebroken. Onderzoek elders in Gorinchem (m.n. Keizerstraat) toont
aan dat resten hiervan op enkele decimeters onder het maaiveld kunnen bevinden. Ook is
geconcludeerd dat meer onderzoek gewenst is. In de omgeving van het onderzoeksgebied
leverde archeologisch onderzoek bewoningssporen op vanaf de 13e eeuw. Archeologische
resten voor de komst van de stadsmuur kunnen zich binnen het onderzoek bevinden.
Indien de grond wordt geroerd bij sloopactiviteiten wordt aanbevolen deze archeologisch
te begeleiden. Daarnaast is het vanwege grondroering wenselijk om binnen het gebied waar
nieuwbouw komt, inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven uit te voeren. Voor
zowel de archeologische begeleiding als het inventariserend veldonderzoek dient aan de basis
een door de bevoegde overheid goedgekeurd programma van eisen te liggen.
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1. Inleiding
In opdracht van Maurice Architekten heeft Hollandia archeologen in mei 2013 een archeologisch bureauonderzoek verricht vanwege de renovatie en nieuwbouw van woningen aan
de Hazewindhondstraat 2,4,6,8 en 10 te Gorinchem, Zuid-Holland. Het onderzoeksgebied
bevindt zich in de oude stadskern van Gorinchem, waar een zeer hoge verwachting voor het
aantreffen van archeologische resten uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd geldt.
De gemeente Gorinchem heeft voor dit gebied bepaald, dat bij bodemingrepen groter dan 30
m2 en die dieper reiken dan 30 cm onder het maaiveld er archeologisch onderzoek uitgevoerd
moet worden voordat een eventuele vergunning voor de ontwikkeling wordt verleend. Daarnaast geldt voor het plangebied een apart regime omdat zich binnen het onderzoeksgebied de
oude stadsmuur bevindt.
Dit archeologisch bureauonderzoek is conform de eisen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse
archeologie, versie 3.2. In ARCHIS2 is het archeologische bureauonderzoek aangemeld onder
onderzoeksmeldingsnummer 56623. Naderhand zal de onderzoeksdocumentatie overgedragen worden aan het gemeentelijk archeologisch depot van Gorinchem.
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Afbeelding 1. Het onderzoeksgebied, in rood met pijl, op de topografische kaart van Nederland en in het
kader binnen Nederland.
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Afbeelding 2. Het onderzoeksgebied, in rood omkaderd, waarbinnen een deel gesloopt en gerenoveerd
wordt. Het noorden is boven. Aan de westelijke zijde bevindt zich een sloot, waar damwanden geslagen
worden. Bron: Maurice Architekten.
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2. Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de Hazewindhondstraat 2, 4, 6, 8 en 10 te Gorinchem
en is op te delen in twee plangebieden (zie afb. 2). De hoekcoördinaten zijn 126.339/426.950
(NW), 126.349/426.950 (NO), 126.348/426.920 (ZO) en 126.330/426.919 (ZW). In het
eerste plangebied wordt nieuwbouw gerealiseerd. De totale oppervlakte is ongeveer 85 m2.
Alvorens de nieuwbouw plaatsvindt, zal de huidige bebouwing gesloopt worden. Het nieuwe
gebouw zal op staal gefundeerd worden óf op heipalen.1 In beide gevallen wordt een betonnen vloer aangelegd, met uitgangspunt dat de grond niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld geroerd wordt.
In het tweede plangebied zullen twee huidige woningen gerenoveerd worden. De totale
oppervlakte hiervan bedraagt ca. 60 m2. Hierbinnen wordt de houten vloer verwijderd en
vervangen door een betonnen vloer. Ook hier is het uitgangspunt de grond niet dieper dan
30 cm te roeren. Binnen de te renoveren woningen is gedeeltelijk een kruipruimte aanwezig,
wat voor een plaatselijke afgraving van de bodem heeft gezorgd.
Tot slot worden vanwege verzakking aan de westelijke zijde van het onderzoeksgebied damwanden geslagen in de naastgelegen sloot.
Behalve de kruipruimte in de woningen die gerenoveerd worden, zijn geen recente vergravingen bekend.

1

Mon. med. Maurice Architekten. Daadwerkelijk plan dient nog besloten te worden.
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Afbeelding 3. Uitsnede van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Gorinchem. Te zien
is dat de gehele binnenstad van Gorinchem een hoge archeologische verwachting geniet (paars). Voor de
gebieden in het wit geldt een apart regime. Naar: Boshoven et al. 2009.
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3. Beleid

Gorinchem heeft in 2009, samen met zeven andere gemeente in de Alblaserwaard-Vijfheerenlanden, in een beleidsnota een regionaal archeologiebeleid geformuleerd (Boshoven et al.
2009). Uitgangspunt van het gemeentelijke archeologiebeleid is het behoud van archeologische waarden in situ. Hiervoor zal archeologie in een zo vroeg mogelijk stadium in de planvorming worden betrokken. Daarnaast zal worden aangedrongen op archeologievriendelijk
bouwen (Boshoven et al. 2009, 12).
Het onderzoeksgebied is op de archeologische verwachtingskaart gelegen binnen een terrein
met een zeer hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Voor deze zone geldt dat bij ingrepen die groter zijn of gelijk aan
30 m2 en dieper reiken dan 0,30 m, een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd
(minimaal een archeologisch bureauonderzoek). Daarnaast heeft de westelijke zijde van het
onderzoeksgebied vanwege de ligging van de oude stadsmuur uit de 15e-16e eeuw een aparte
status binnen de beleidsnota. Hier geldt dat bij alle bodemroerende activiteiten de bevoegde
overheid op de hoogte moet wordt gesteld.
De archeologische monumentencyclus is leidend en dient bij alle bodemverstorende werkzaamheden binnen de gemeente te worden gevolgd. Het archeologische stappenplan (bijlage
2) is gebaseerd op deze cyclus en weerspiegelt welke stappen er binnen het archeologisch
onderzoek genomen dienen te worden.
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Beleidsadvies

Zeer hoge archeologische verw achting Streven naar behoud in situ.
Indien dit niet mogelijk is, dient archeologisch
(LM E - NT)
onderzoek plaats te vinden. Er geldt geen
vrijstelling, omdat archeologische resten zich
vlak onder het maaiveld bevinden en van
groot belang voor Gorinchem zijn.Voor alle
bodemverstorende activiteit contact opnemen
met de gemeente.
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Streven naar behoud in situ. Indien dat niet
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zijn vrijgesteld van onderzoek
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Onze Lieve Vrouw enkapel.

M iddeleeuw se stadsmuur met muurtorens.

De Blauwe Toren, voorburcht en rondeel.

K asteel Heren van A rk el.

250 m

Afbeelding 3. Binnen de stadskern van Gorinchem geldt een aparte regime ten aanzien van bepaalde
gebieden (paars gearceerd). Het onderzoeksgebied, in rood omkaderd met pijl, valt deels binnen dit gebied.
In de 15e-16e eeuw heeft hier de oude stadsmuur gelegen.
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4. Doel en methode
Een bureauonderzoek heeft als doel het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel
voor een bepaald gebied. In dit verwachtingsmodel wordt de trefkans op archeologische
overblijfselen binnen het gebied beredeneerd, inclusief het vermoedde karakter, de omvang,
de datering, gaafheid, mate van conservering en inhoudelijke 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 gespecificeerd
verwachtingsmodel, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van
(eventueel) vervolgonderzoek (zie ook in bijlage 2: Stappenplan Archeologie).
Bij een bureauonderzoek worden bronnen geraadpleegd die informatie verschaffen over de
geologie en archeologie van het betreffende gebied. Onder andere wordt gebruik gemaakt
van:
1. Kaartmateriaal, zoals bodemkundige, geomorfologische, geologische en historische kaartgegevens.
2. Gegevens van eerder verricht onderzoek en vondstmeldingen in de directe omgeving uit
de database van het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed.
3. Relevante geologische, historische en archeologische literatuur.
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Afbeelding 4. Het onderzoeksgebied, met rode stip, op de bodemkundige- en geomorfologische kaart. Bron:
ARCHIS2.
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5. Aardwetenschappelijke gegevens

Type ge ge ve n s

Br on

Om sch r ij vin g

Geologisch

Mulder et al. 2003.

Form at ie van Echt eld;
rivierklei op rivierzand
( Ec1)

Geom orfologisch

ARCHI S2

Oeverwal of kom gebied
en oeverwalvlakt e
( 3K25/ 2M22)

Bodem kundig

ARCHI S2

Klakhoudende
poldervaaggronden; zware
klei en licht e zavel, m et
aflopend profielverloop
( Rn95A)

Grondwat ert rap

ARCHI S2

IV

Korte genese van het landschap
Gorinchem lag vanaf het begin van het holoceen (ca. 8800 v. Chr.) in het stroomgebied van
de rivieren de Rijn en de Maas. Rond 6000 v. Chr. veranderden de meanderende rivieren
onder invloed van de zeespiegelstijging in anastomoserende rivieren: stelsels van onderling
verbonden geulen die relatief recht en parallel liepen. Het was een landschap van komgebieden, geulen en oeverwallen waar regelmatig doorbraken plaatsvonden en veel sediment
werd afgezet. Vanaf ca. 2000 v. Chr. ontstonden er zandige, hoge oeverwallen, die werden
gebruikt voor landbouw en veeteelt. Het landschap was actief en 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 12e eeuw werd door
middel van dijkbouw geprobeerd de rivieren te stabiliseren (Mulder et al. 2003). Gorinchem ligt op het punt waar de Linge en de Merwede bij elkaar komen. De Linge was actief
van 210 v. Chr. tot zijn indamming in 1307 AD. De Merwede was actief vanaf ca. 375 v.
Chr. tot en met de huidige tijd (Berendsen en Stouthamer 2001; Boshoven et al. 2009).
Geo(morfo)logie
Geologisch bevindt het onderzoeksgebied op de Formatie van Echteld, rivierklei op rivierzand (Ec1). Geomorfologisch is de ondergrond van Gorinchem vanwege bebouwing niet
nader gedetermineerd. Gelet op de positie ten opzichte van de rivier de Merwede moet
gedacht worden dat de onderzoekslocatie op de oeverwal (3K25) of op de scheidslijn komgebied en oeverwalvlakte (2M22) ligt.
Bodemkundig en grondwaterpeil
Net als de geomorfologie ontbreekt voor het onderzoeksgebied een bodemkundige verklaring van de ondergrond. Reden hiervoor is de aanwezige bebouwing. Bodemkundig wordt
echter de oeverwal en het daarachter gelegen komgebied omschreven als kalkhoudende
poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, met aflopend profielverloop (Rn95A). De
grondwatertrap is IV. Dat betekent dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand op >40 cm
onder maaiveld ligt en de gemiddelde laagste grondwaterstand op 80-120 cm onder maaiveld.
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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 oeverwallen van het
rivierengebied minstens vanaf de bronstijd (2000 v. Chr.) bewoond kunnen zijn geweest
(Mulder 2003). De oeverwal die het dichtst bij de onderzoeksgebied ligt is echter die van
de Linge of de Merwede, respectievelijk actief vanaf 201 en 160 v. Chr. (Berendsen &
Stouthamer 2001). Hiermee kan de vroegste bewoning in de directe omgeving van het
onderzoeksgebied in de late ijzertijd/Romeinse tijd worden verwacht.
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6. Bekende historische gegevens

Pe r iode

Br on

Om sch r ij vin g pla n ge bie d

1557

Van Devent er

Binnen het
onderzoeksgebied bevindt
zich de st adsm uur en
event ueel een wacht t oren.

1e helft 17e eeuw

Lodovico Guicciardini
( 1612) ,
Marcus Zuerius Boxhorn
( 1632)

De st adsm uur en
event uele wacht t oren zij n
afgebroken. Ter hoogt e
van het onderzoeksgebied
bevindt zich een
sloot . Ten noorden
is bebouwing op de
huidige West wagenst raat
georiënt eerd.
Mogelij k vallen rest en
hiervan binnen het
onderzoeksgebied.

1811- 1832

Kadast rale m inuut

Bebouwd. De sloot is
langs de acht erzij de nog
aanwezig.

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 aangetroffen 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 11e 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 opgericht, 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 kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1557 geeft weer wat er binnen het onderzoeksgebied aan bebouwing heeft gestaan (afb. 5). In het onderzoeksgebied bevindt zich de
stadsmuur. Mogelijk zijn er nog resten van een wachtoren aanwezig, maar vanwege de
onnauwkeurigheid van de kaart ten opzichte van huidige kadasterkaarten kan dit niet
worden bevestigd. Latere kaarten van Lodovico Guicciardini (1612) en Marcus Zuerius
Boxhorn (1632) laten zien dat de stadsmuur is afgebroken en de nieuwe stadsgrenzen
verder weg liggen (afb. 6-7). Ter hoogte van het onderzoeksgebied bevindt zich een brede
gracht, die tegenwoordig nog deels aanwezig is. In het noorden van of ten noorden bevinden zich woningen die op de huidige Westwagenstraat zijn georiënteerd. Resten van deze
bewoning kunnen zich nog binnen het onderzoeksgebied bevinden. Van de 18e eeuw zijn
geen duidelijke kaarten voorhanden die eventuele bebouwing binnen het onderzoeksgebied
weergeven.
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Op de minuutkaart uit 1811-1832 wordt binnen het onderzoeksgebied bebouwing weergegeven (afb. 8). De gracht is nog deels aanwezig aan de achterzijde van de bebouwing, maar
is aanzienlijk versmeld. Mogelijk is ten behoeve van de nieuwe bebouwing de gracht deels
gedempt. Tijdens de opgraving Huis Paffenrode in 1997 (Kazerneplein) is vastgesteld dat
de stadsgracht rond 1600 deels is gedempt. Een andere mogelijkheid is dat de straat aan
oppervlakte heeft moeten inleveren. De bebouwing wordt weergegevens als aaneengesloten
woningen, die georienteerd zijn op de Westwagenstraat en de Hazewindhondstraat. De aard
van de huidige gevels suggereert dat in de loop van de 19e eeuw of 20e eeuw de bebouwing
vervangen is. Dit kan slechts beperkt zijn tot de gevels en eventuele uitbouw. Het is echter
ook mogelijk dat de bebouwing achter de gevels opnieuw opgetrokken is, waardoor en,
mits er geen vergravingen hebben plaatsgevonden, eventuele resten uit voorgaande 18e en
19e eeuw nog in de ondergrond aanwezig zijn.

Afbeelding 5. Uitsnede van een kaart van Van Deventer uit omstreeks 1560. Te zien is dat binnen het
onderzoeksgebied, in rood omkaderd, de stadsmuur en eventuele muurtoren is gelegen.
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Afbeelding 6. Kaart van Lodovico Guicciardini (1612) met daarop in rood omkaderd het onderzoeksgebied. De stadsmuur is verplaatst. Er bevindt zich een gracht en in het noorden of ten noorden bebouwing.

Afbeelding 7. Een meer gedetailleerde kaart van Marcus Zuerius Boxhorn (1632) met daarop in rood
omkaderd het onderzoeksgebied. De stadsmuur is verplaatst. Er bevindt zich een gracht en in het noorden
of ten noorden bebouwing.
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Afbeelding 8. Uitsnede van de kadastrale minuut uit 1811-1832. Het onderzoeksgebied, in rood omkaderd, is bebouwd. Bron: www.watwaswaar.nl.
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7. Bekende archeologische gegevens

Afbeelding 9. Foto van
de noodopgraving uit
1997, ter hoogte van de
Keizersstraat 6. Te zien
is dat direct onder een
recent zandpakket, de
muurresten van de oude
stadsmuur tevoorschijn
komen. Bron: www.
archeologievangorinchem.nl

Type ge ge ve n s

Num m er

Om sch r ij vin g

Noodopgraving

-

Rest en van de oude
st adsm uur op 35 cm m aaiveld.

Archeologische opgraving

5296

Opgraving oude
st adsm uur. Geconcludeerd
wordt dat m eer onderzoek
naar de st adsm uur nodig
is.

Waarnem ing

48457

Gracht m et 16e t ot 20e
eeuws vondst m at eriaal

Archeologische opgraving

24800

Bewoningssporen vanaf de
13e eeuw na Chr.

Archeologische opgraving

30637

Deel van een kerkhof
onderzocht .

Archeologische opgraving

35107

Bewoningssporen uit de
periode 16e t ot 19e eeuw
na Chr.

Vanaf de jaren ‘90 van de vorige eeuw zijn er diverse archeologische onderzoeken verricht in
de oude stadskern van Gorinchen. De in de stadskern uitgevoerde onderzoeken zijn in het
archeologisch informatiesysteem ARCHIS2 opgenomen, waarvan enkele voor het onderzoeksgebied relevante onderzoeken nader zullen worden uitgelicht.
Vanwege de vroegere ligging van de oude 15e-16e eeuwse stadsmuur binnen het onderzoeksgebied dient, om tot een goede archeologische verwachting ten aanzien hiervan te
komen, gekeken te worden wat er bij ander archeologisch onderzoek van de stadsmuur
en eventuele muurtorens in de ondergrond over is gebleven. Een voorbeeld hiervan is een
noodopgraving uit 1997 aan de Keizersstraat 6,
uitgevoerd door de gemeente Gorinchem onder
leiding van P.M. Floore. Bij het onderzoek werd de
restant van een spaarboog aangetroffen, die met er
tussen twee kleilagen rustte op een schuin aflopende bakstenen bekleding (afb. 9) De fundamenten van een muurtoren werden niet aangetroffen
(Floore 1998, 4).
Een archeologische opgraving ter hoogte van de
Keizersstraat 2a kon meer blootleggen van de in
de ondergrond aanwezige stadsmuur (onr. 5296).
Hoewel het onderzoek veel nieuwe inzichten
opleverde over de stadsmuur, werd geconcludeerd
dat meer onderzoek omtrent de aanleg, bouw en
datering van de stadsmuur zeer gewenst is (Smole /
Dijkstra 2005).
Beide onderzoeken geven aan dat ondanks dat
de stadsmuur in het verleden afgebroken was,
de restanten hiervan nog in de bodem aanwezig
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126475 / 427086

Legenda
WAARNEMINGEN
ONDERZOEKEN
TOP10 ((c)TDN)

48457

PROVINCIES

24800

30637

0

100 m

35107

N

Archis2

126092 / 426703

Afbeelding 10. Relevante archeologische onderzoeken in de directe omgeving van het onderzoeksgebied (in
rood). Bron: ARCHIS2.

kunnen zijn en dat er meer onderzoek nodig is omtrent de aanleg, bouw en datering van
de stadsmuur. In de directe omgeving van het onderzoeksgebied worden in ARCHIS2 drie
archeologische opgravingen en een waarneming vermeld (zie afb. 10). Een opgraving van
het Kazerneplein ten zuidwesten is niet in ARCHIS2 opgenomen (Floore 1998). Bij dit
onderzoek werden de restanten van Huis van Paffenrode opgegraven (in blauw).
De waarneming vond plaats ter hoogte van de Melkheul, op ongeveer 120 m ten noordwesten van het onderzoeksgebied (wnr. 48457). In 2000 is daar door Hollandia archeologen
een gracht uit de 16e tot 20e eeuw onderzocht. Met name de laatste fase was sterk vertegenwoordigd in het vondstmateriaal (Bonke et al. 2001, 1).
Op ca. 60 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie had in 2002 aan de Krijtstraat een
groot archeologisch onderzoek plaatsgevonden op de plek van de huidige V&D (onr.
24800) Het onderzoek werd uitgevoerd door BAAC (Genabeek / Mooren 2005). Concludeerd werd dat het terrein vanaf de 13e eeuw was ontgonnen en bewoond. Daarnaast
werden resten aangetroffen van scholen en het hof- van en huis van Arkel. Het vondstmateriaal wees op een hogere sociale status (Genabeek / Mooren 2005, 96).
Aan de overzijde van de Kruitstraat, achter de kerk, werden in 2008 de restanten van een
kerkhof onderzocht (onr. 30637). Het onderzoek werd uitgevoerd door Hollandia archeologen (Hoogendijk 2011). In totaal konden 53 individuen onderzocht worden uit de
14e/15e tot 18e eeuw. Ze waren allen in een noordwest-zuidoost positie begraven. Fysisch
antropologisch onderzoek wees uit dat de overledenen minder bedeeld waren.
Ten zuiden van het onderzoeksgebied, op ongeveer 200 m, werd in 2009 een archeologische opgraving uitgevoerd ter hoogte van Nieuwstad 7a tot d (onr. 35107). De opgraving
werd uitgevoerd door Hollandia archeologen (Hoogendijk 2011). Het terrein kwam in de
16e eeuw binnen de verdedigingswerken te liggen. Lieden met een hoge sociale status kochten deze grond om er vervolgens statige huizen en tuinen op aan te leggen. Op het terrein
werden bewoningsresten aangetroffen uit de 16e tot 19e eeuw, waaronder een rijk gevulde
beerput.
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8. Archeologische verwachting

Pe r iode

Ve r w a ch t in g

Om sch r ij vin g
de t e ve r w a ch t e
a r ch e ologisch e
r e st e n

D ie pt e liggin g t e n
opzich t e va n h e t
m a a ive ld

Prehist orie

Laag

Greppels,
paalsporen,
kuilen, aardewerk,
vuurst een, hout ,
dierlij k bot , pollen
en zaden.

Op enkele m et ers
onder m aaiveld

Rom einse t ij d

Laag

Greppels,
paalsporen, kuilen,
aardewerk, hout ,
dierlij k bot , pollen
en zaden.

Op enkele m et ers
onder m aaiveld

Vroege
m iddeleeuwen

Laag

Greppels,
paalsporen, kuilen,
aardewerk, hout ,
dierlij k bot , pollen
en zaden.

Op enkele m et ers
onder m aaiveld

Lat e m iddeleeuwen

Hoog

Vullingen van
een gracht ,
funderingen/
m uurrest en van
de st adsm uur/
m uurt orens,
funderingen
van huizen/
afvalkuilen/
beerkuilen/
wat erput t en/
ophogingslagen,
aardewerk, leer,
hout , m et aal, glas,
dierlij k bot , pollen
en zaden.

Vanaf 0,35 m
onder het m aaiveld

Nieuwe t ij d

Hoog

Funderingen/
Direct onder het
m uurrest en van
m aaiveld
de st adsm uur/
m uurt orens,
funderingen/
m uurrest en van
huizen, beerput t en,
( wat er) kelders,
ophogingslagen,
afvalkuilen,
aardewerk, leer,
hout , glas, m et aal,
dierlij k bot , pollen
en zaden.
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Op basis van de aardwetenschappelijke-, historische- en archeologische gegevens kan een voor
het onderzoeksgebied gespecificeerd verwachtingsmodel opgesteld worden. De stad Gorinchem bevindt zich op de oever of oeverwal en komgebied van de Merwede in het zuiden
en de Linge in het oosten. Deze rivieren worden actief vanaf de late prehistorie. De in het
landschap hoger gelegen oeverzones waren aantrekkelijk voor bewoning uit de prehistorie,
Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Door de vele ophogingslagen uit jongere perioden
bevinden zich echter eventueel aanwezige resten uit deze perioden op enkele meters onder het
maaiveld. De kans op het aantreffen van archeologische resten uit deze perioden wordt laag
geacht, maar kan niet worden uitgesloten. Archeologisch onderzoek uit de directe omgeving
toont aan dat bewoning vanaf de 13e eeuw is vastgesteld. Bewoning uit de 13e en 14e eeuw
wordt voor het onderzoeksgebied niet uitgesloten. Het is mogelijk dat bewoning aanwezig
was, voordat in de 15e en 16e eeuw ter hoogte van de onderzoekslocatie een stadsmuur met
eventuele muurtorens verrees. Onderzoek aan de Keizersstraat, aan de oostzijde van Gorinchem, wijst uit dat goedbewaarde restanten van de stadsmuur in de ondergrond aanwezig
kunnen zijn. Bij onderzoek aan de voormalige stadsmuur in 2005 wordt geconcludeerd dat
meer inzicht in de aanleg, bouw en datering van de stadsmuur noodzakelijk is (Smole / Dijkstra 2005). Langs de stadsmuur lag een stadsgracht, waar de huidige gracht aan de westelijke
zijde van het onderzoeksgebied een restant van kan zijn. Een oudere voorganger kan door het
ontbreken van archeologische- en historische gegevens niet geheel worden uitgesloten. Als in
de loop van de 16e eeuw de stadsmuur afgebroken en verplaatst wordt, blijft alleen een gracht
over. Direct ten noorden bevinden zich huizen die op de Westwagenstraat zijn gericht. Resten
die daar in relatie tot staan, kunnen zich in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied nog
in de ondergrond bevinden. Te denken valt aan funderingen en muren van de huizen zelf,
maar waarschijnlijker betreffen het achtererfstructuren. Bij de bewoning hoort afval dat op
een bepaalde levensstandaard kan wijzen. In de 18e of 19e eeuw is het onderzoeksgebied vrijwel geheel bebouwd. Mogelijk is, dat ten behoeve van het bouwrijp maken van het gebied,
de sloot deels is gedempt. De huidige gevels vertonen geen 19e eeuwse oorsprong. Dat neemt
echter niet weg dat de structuren achter de gevel niet versmolten kunnen zijn met 18e eeuwse
fundamenten. Er zijn met uitzondering van een kruipruimte, die aan de voorzijde van de te
renoveren woningen bevindt, geen recente verstoringen bekend.
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9. Conclusie en aanbeveling

Op grond van de in het bureauonderzoek aangehaalde gegevens is de kans groot dat zich
archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd binnen het onderzoeksgebied
bevinden. Oudere perioden worden niet uitgesloten, maar eventuele loopniveaus uit de prehistorie tot vroege middeleeuwen bevinden zich waarschijnlijk op enkele meters onder het
maaiveld. Vanwege de geringe verstoringsdiepte is de kans op het aantreffen om die reden
laag.
Binnen het onderzoeksgebied kunnen bewoningsresten uit de 13e of 14e eeuw aanwezig
zijn. In het onderzoeksgebied heeft in de 15e en 16e eeuw een stadsmuur met mogelijk een
muurtoren gelegen. Restanten hiervan kunnen op enkele decimeters onder het maaiveld aanwezig zijn. Langs de stadsmuur lag een stadsgracht, waar mogelijk de huidige gracht langs het
onderzoeksgebied een restant van is. Archeologische resten uit de 16e en 17e eeuw kunnen in
het noordelijk deel van het onderzoeksgebied bevinden. Pas in de 18e of 19e eeuw raakt het
hele onderzoeksgebied bebouwd. Er zijn met uitzondering van een kruipruimte, die deels in
het onderzoeksgebied gelegen is, geen recente verstoringen bekend.
Binnen het onderzoeksgebied is de opdrachtgever voornemens om een bestaand gebouw te
slopen en op de plek nieuwbouw te realiseren. Daarnaast worden bestaande gebouwen gerenoveerd en worden damwanden geslagen in de naastgelegen gracht om verdere verzakkingen
te voorkomen.
Voor de renovatie wordt een houten vloer vervangen door een betonnen vloer. Binnen de te
renoveren gebouwen is gedeeltelijk een kruipruimte aanwezig.
Voor de aanleg van de funderingen en daarbij gepaarde grondroering van de nieuwe woning
worden twee opties opengehouden. Enerzijds kan op staal gebouwd worden, waarvoor de
grond tot maximaal 30 cm -mv wordt vergraven. Anderzijds kunnen heipalen geslagen
worden, wat tot een grotere onherstelbare schade van het bodemarchief kan leiden.
Aanbeveling
De archeologische waarde van de oude stadsmuur wordt door de gemeente Gorinchem van
bijzonder belang geschat. Het verdient daarom de aanbeveling om de sloop van gebouwen
archeologisch te begeleiden, indien daarbij de grond geroerd wordt. Huidige funderingen
kunnen versmolten zijn met oudere muurresten, die daardoor vergraven kunnen worden.
Zowel bij bouwen op staal, als bij fundatie op heipalen wordt de grond geroerd. Het slaan
en verwijderen van damwanden zorgt eveneens voor grondroering waarbij eventuele archeologische resten worden bedreigd. Er wordt om die reden geadviseerd om conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie, versie 3.2, binnen het plangebied waar nieuwbouw
plaatsvindt, een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uit te voeren.
Daarmee kan aangetoond worden welke archeologische resten er in de ondergrond aanwezig en behoudenswaardig zijn. Gelet op de omvang volstaat een sleuf haaks op de Hazewindhondstraat. Voor de uitvoer hiervan dient een programma van eisen (PvE) opgesteld te
worden, dat door de bevoegde overheid dient te worden goedgekeurd.
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Bijlage 1: Archeologische perioden
Bijlage 2: Archeologisch stappenplan
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A 1.500-1.650

Late-Middeleeuwen

B 1.250-1.500

Late-Middeleeuwen

A 1.050-1.250

Vroege-Middeleeuwen

D

900-1.050

C

725-900

B

525-725

A

450-525

Miden-Romeinse tijd

Vroeg-Romeinse tijd

Late-IJzertijd

B

350-450

A

270-350

B

150-270

A

70-150

B

25-70

A

12-25

12 na Chr.250 v. Chr.

Midden-IJzertijd

500-250

Vroege-IJzertijd

800-500

Late-Bronstijd
Midden-Bronstijd

2.850-2.450

B

3.400-2.850

A

4.200-3.400

B

4.900-4.200

A

5.300-4.900
6.450-4.900

Midden-Mesolithicum

7.100-6.450

Vroeg-Mesolithicum

8.800-7.100

B 18.000-8.800

A 35.000-18.000

Midden-Paleolithicum

300.000-35.000

1.100-800
B 1.500-1.100
A 1.800-1.500

Vroege-Bronstijd

A

Laat-Mesolithicum

Laat-Paleolithicum

2.000-1.800

BRONSTIJD

Laat-Romeinse tijd

Vroeg-Neolithicum

2.450-2.000

MESOLITHICUM NEOLITHICUM

Nieuwe tijd

Midden-Neolithicum

B

Vroeg-Paleolithicum

-300.000

PALEOLITHICUM

B 1.650-1.850

MIDDELEEUWEN

Nieuwe tijd

Laat-Neolithicum

ROMEINSE TIJD

C 1.850-heden

IJZERTIJD

Nieuwe tijd

NIEUWE TIJD

Bijlage 1: Archeologische perioden

Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10

31

Bijlage 2: Archeologische 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 archeologische 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 specifieke 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 archiefen literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, provincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het
betreffende 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 geografische 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 gespecificeerd 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
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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, conservering 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 inventariserend 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 combinatie 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 archeologische 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 aangetroffen 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 bekeken 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).
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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)

