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Arkelsedijk te Gorinchem

Samenvatting

In opdracht van Ziggo B.V. is door Hollandia archeologen een archeologisch bureauonder-
zoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen uitgevoerd voor twee percelen langs 
de Arkelsedijk te Gorinchem. De reden voor het onderzoek is de geplande bouw van een 
bedrijvenpand waarbij de bodem tot een diepte van 2 m zal worden geroerd. Daarnaast treedt 
er mogelijk een bodemverstoring op door het slaan van heipalen. Het palenplan voor de hei-
palen is op het moment van schrijven nog onbekend.

Uit het archeologisch bureauonderzoek is gebleken dat de planlocatie zich op de westelijke 
oeverwal van de Linge bevindt. Op deze oeverwal kunnen archeologische resten uit de late 
ijzertijd, Romeinse tijd en/of de vroege middeleeuwen worden verwacht.  Aan het begin van 
de 14e eeuw werd er over deze oeverwal de Arkelsedijk aangelegd, waarbij het plangebied bui-
tendijks kwam te liggen. Het terrein is daarna waarschijnlijk in gebruik genomen als akker-, 
wei- of bosland. Uit 19e-eeuwse bronnen blijkt dat er vanaf de oevers gevist werd.

Omdat de geplande werkzaamheden de verwachte archeologische resten zullen verstoren, 
werd het archeologisch verwachtingsmodel getoetst aan de hand van een karterend booron-
derzoek.

Het booronderzoek heeft uitgewezen dan er binnen het plangebied geen archeologische resten 
aanwezig zijn die door de geplande werkzaamheden zullen worden verstoord. De bovenste 
0,5 tot 1,5 m bestaat uit een recentelijk geroerde laag. De verwachte oeverwal is alleen in het 
oostelijk deel van het plangebied aangetroffen en was waarschijnlijk afgetopt. Daarnaast zijn 
er geen archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van archeolo-
gische resten in de bodem. 

Op basis van het booronderzoek wordt geadviseerd om het plangebied vrij te geven. Er hoeft 
geen archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd te worden. Wel moet de uitvoerder van de 
werkzaamheden op de hoogte worden gebracht van de plicht om toevalsvondsten bij uitvoe-
ring van het grondwerk te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in de Monu-
mentenwet 1988, artikel 53, lid 1. 

De uiteindelijke beslissing over de implementatie van deze aanbevelingen (het selectiebesluit) 
is aan het bevoegd gezag inzake dit onderzoek, de gemeente Gorinchem vertegenwoordigd 
door mw W. van Hulten.
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1. Inleiding

In maart/april 2012 is door Hollandia archeologen te Zaandijk, in opdracht van Ziggo B.V., 
een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen uitge-
voerd voor twee percelen langs de Arkelsedijk te Gorinchem.

De reden voor het onderzoek is de geplande nieuwbouw van een bedrijvenpand voor Ziggo. 
Het nieuwe gebouw zal 17,5 m lang en 6 m breed worden. De funderingen zullen op een 
diepte van 1,02 m onder het maaiveld worden aangelegd. Hieronder komt een pompput van 
0,3x0,3x0,8 m (onderkant op 1,82 m onder het maaiveld). De ligging en diepte van moge-
lijke heipalen is nog niet bekend. Op basis van de huidige gegevens kan een verstoringsdiepte 
van ongeveer 2 m onder het maaiveld worden aangenomen (bijlage 3). Deze werkzaamheden 
zullen de eventueel aanwezige archeologische resten in de ondergrond verstoren. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is om op basis van aardwetenschappelijke, 
historische en bekende archeologische gegevens een gespecificeerd archeologisch verwach-
tingsmodel op te stellen. Het verwachtingsmodel is vervolgens, na overleg met de bevoegde 
overheid, getoetst d.m.v. een karterend booronderzoek. 

De bevoegde overheid, de gemeente Gorinchem, wordt vertegenwoordigd door mw W. van 
Hulten. Zij is het aanspreekpunt omtrent archeologie binnen de gemeente Gorinchem en 
wordt geadviseerd door een archeologisch adviseur, dhr. A. Hakvoort.

Het onderzoek zal conform de eisen van de kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 
3.2) worden uitgevoerd. 

Afbeelding 1. Luchtfoto van het plangebied (omkaderd) met daarop het kadastraal uittreksel. Het plange-
bied beslaat percelen H231 en H232 (afbeelding aangeleverd door Z + V architecten en ingenieurs bv). 
Het noorden is boven. 
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Provincie Zuid-Holland

Gemeente Gorinchem

Plaats Gorinchem

Toponiem Arkelsedijk, Gorinchem

Coördinaten 127.475/428.730
127.500/428.755
127.522/428.734
127.515/428.722

Kaartblad 38G

Oppervlakte circa 587 m2

Onderzoeksmeldingsnummer (ARCHIS2) 51125

AMK-status -

Huidig grondgebruik Grasland

Bevoegde overheid mw. W. van Hulten

126 127 128 129

42
7

42
8

42
9

43
0

0 50 km

Tabel I. Administratieve gegevens

Afbeelding 2. Het plangebied op de topografische kaart (1:25.000) en binnen Nederland. Kaartblad 38G.
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2. Beleid

2.1 Gemeente Gorinchem

Met de implementatie van het verdrag van Malta zijn gemeenten de bevoegde overheid gewor-
den bij archeologische handelingen die worden verricht binnen het gemeentelijk gebied. 
Gorinchem heeft, samen met zeven andere gemeente in de Alblaserwaard-Vijfheerenlanden, 
een regionaal archeologiebeleid geformuleerd dat bestaat uit een beleidsnota en een beleids-
advies inclusief verwachtingskaart opgesteld door BAAC, s-Hertogenbosch (Boshoven et al. 
2009). De bevoegde overheid, gemeente Gorinchem, wordt vertegenwoordigd door mw. W. 
van Hulten en zij wordt ondersteund door een archeologisch adviseur, dhr A. Hakvoort. 

Archeologische verwachtingskaart
Het onderzoeksgebied is op de archeologische verwachtingskaart gelegen binnen een ter-
rein met een middelmatige verwachting voor resten uit de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd (zie lichtpaars op afbeelding 3). Het betreft zones langs oude dijken waar op de flan-
ken archeologische resten van oude (niet opgehoogde) huisplaatsen worden verwacht. Voor 
deze zones geldt dat bij ingrepen die groter zijn of gelijk aan 100 m2 en dieper reiken dan 
0,30 m,  een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd (minimaal een archeologisch 
bureauonderzoek). Aanvullend geldt voor heipalen een uitzondering op onderzoek mits de 
veroorzaakte verstoring van de heipalen beperkt blijft tot 1% van de oppervlakte van het te 
bebouwen gebied (Boshoven et al. 2009). 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 weerspiegeld welke 
stappen er binnen archeologisch onderzoek genomen dienen te worden.

Regionaal beleid
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, waar Gorinchem onder valt, heeft een archeolo-
gienota aangenomen die aansluit op het archeologiebeleid van de provincie Zuid-Holland. 
De uitgangspunten voor het gemeentelijke beleid dienen aan te sluiten op de principes die in 
het Verdrag van Malta (zie paragraaf 2.3) 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 bescherming van archeologische resten in de bodem niet mogelijk blijken te zijn, dienen 
de resten deskundig te worden onderzocht en gedocumenteerd. Het te voeren archeologie-
beleid dient te worden gekoppeld aan het ruimtelijke ordeningsbeleid. Bestemmingsplannen 
moeten worden aangepast door het opnemen van beschermende voorwaarden in gebieden 
waarvan men weet of vermoedt dat er archeologische sporen zijn.

De gemeenten van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kunnen een vergunningen-
stelsel eventueel koppelen aan een erfgoedverordening. Deze erfgoedverordening kan dan 
fungeren als ‘vangnet’ totdat de bestemmingsplannen zijn aangepast. Op deze wijze kan de 
gemeente in een vroeg stadium inzicht verschaffen in de mogelijke financiële en procedurele 
consequenties bij een planontwikkeling. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid tot het creë-
ren van draagvlak bij het brede publiek voor het archeologiebeleid en betrokkenheid bij de 
leefomgeving. Hiermee wordt een directe aansluiting op het Verdrag van Malta gerealiseerd 
(Weide-Haas & Cohen-Stuart 2009).
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2.2 Cultuurhistorische atlas

De provincie Zuid-Holland heeft een cultuurhistorische atlas samengesteld, waarop de 
drie cultuurhistorische disciplines (historische (steden)bouwkunde, historisch landschap en 
archeologie) een kaartlaag in beslag nemen.  Iedere kaartlaag is onderverdeeld in een kenmer-
kenkaart 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) onbe-
kend 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 gelokaliseerd en gewaardeerd door middel van een archeologisch 
vooronderzoek.
Op de cultuurhistorische atlas valt het plangebied binnen een zone die is aangegeven als 
geulafzettingen/stroomgordels waarop bewoning in de bronstijd of ijzertijd of Romeinse tijd 
en plaatselijk vanaf het neolithicum kan worden verwacht.

Afbeelding 3. Uitsnede van de archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Gorinchem. Het plan-
gebied bevindt zich in een lichtpaarse zone. Lichtpaars staat voor een zone met middelmatige verwachting 
voor resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Bij grondroering op een terrein groter dan of gelijk 
aan 100 m2 en 0,30 m diep is een arcbeologisch onderzoek noodzakelijk (Boshoven et al. 2009).
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2.3 Europa en archeologie

Het “Verdrag van Malta” (het Europese verdrag inzake de bescherming van het archeologisch 
erfgoed) heeft als uitgangspunt het waar mogelijk behoud van archeologische waarden. Bij 
de ontwikkeling van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, of beter: het cultuur-
historisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Het verdrag van Malta is  
in Nederland vastgelegd in de monumentenwet. 
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3. Doel en methoden van het archeologisch bureauonderzoek

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 vermoede 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 verwach-
tingsmodel, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van (eventu-
eel) 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 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. Relevante geologische, historische en archeologische literatuur.
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4. Aardwetenschappelijke gegevens

De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn voor het onderzoeksgebied bekend:

Type gegevens Afbeelding 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 5 ARCHISII Geomorfo-
logie; Berendsen en 
Stouthamer 2001

3k25: rivieroeverwal; het 
plangebied is gelegen op de 
stroomgordel van de Linge.

Bodemkunde 5 STIBOKA, 1971 Rn95a-VI: kalkhoudende 
poldervaaggronden
pRn59: leek-/woudeerd-
gronden

Algemene hoog-
tekaart Neder-
land

6 www.ahn.nl Het gebied ligt op een 
hoger gelegen deel (geel) 
met daarnaast de nog 
hoger gelegen dijk en de 
snelweg

4.1 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. Het 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. 

Tabel II. Aardwetenschappelijke gegevens.

Afbeelding 4. Een schematische weergave van een stroomgordel. Het plangebied ligt in de binnenbocht van 
de Linge en is vergelijkbaar met de rechter oeverwal op deze afbeelding (uit: Berendsen 2000). 
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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 betekende 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 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).

4.2 Geo(morfo)logie

De onderzoekslocatie bevindt zich in een gebied waar de Formatie van Echteld aan het opper-
vlak 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. Het plangebied staat, 
vanwege de stedelijke bebouwing van Gorinchem, niet exact beschreven op de geomorfologi-
sche kaart. Het gebied ten noorden van het onderzoeksgebied wordt op de geomorfologische 
kaart omschreven als een rivieroeverwal (3k25). Ook op een bodemkaart uit Berendsen en 
Stouthamer (2001) met de paleogeografische ontwikkeling van de Rijn-Maas delta ligt het 
plangebied op de stroomgordel van de Linge.

4.3 Bodemkunde

Net als op de geomorfologische kaart, staat het plangebied ook niet precies gedefinieerd 
op de bodemkaart. Het bevindt zich in een groter gebied van kalkhoudende poldervaag-
gronden (Rn95A) en leek- en woudeerdgronden (pRn59). Onder eerdgronden verstaat men 
alle moerige gronden en minerale gronden met een humusrijke bovengrond (minerale eerd-
laag, een Ap of Ah horizont). Binnen 40 cm bevindt zich geen kalkhoudend vast gesteente. 
Vaaggronden zijn alle minerale gronden zonder duidelijke ontwikkeling van horizonten. Een 
vaaggrond heeft ook geen humusrijke bovengrond (minerale eerdlaag, een Ap of Ah hori-
zont). Het zijn over het algemeen jonge, weinig ontwikkelde gronden waarin de verschillende 
bodemvormende processen nog weinig invloed hebben gehad.

Afbeelding 5. Links een uitsnede van paleogeografische kaart van de Rijn-Maas delta (Berendsen & Stout-
hamer 2001) met daarop in het rood de stroomgordel van de Linge. Rechts een uitsnede van de bodem-
kaart (STIBOKA 1971). De afbeeldingen zijn niet op schaal. 
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Afbeelding 6. Opname van het actueel hoogtebestand Nederland (AHN; www.ahn.nl), waarop de huidige 
loop van de Linge is aangegeven met een blauwe lijn. De blauwe stippellijn geeft een reconstructie weer 
van het vroegere, mogelijk (laat)middeleeuwse, verloop van de rivier, gebaseerd op geomorfologische en 
historisch-geografische elementen. Hierbij is vooral gelet op de ligging van de stroomrug, herkenbaar aan 
een hogere ligging ten opzichte van de komgronden en het verloop van de dijken, die aan weerzijden van 
de Linge zijn opgeworpen (bruine lijnen). De bruine stippellijn is de benedendijkse weg (uit: Hoogendijk 
in prep). Het plangebied (cirkel) ligt buitendijks in een lager gelegen gebied. 
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5. Historische gegevens

Het onderstaande kaartmateriaal is geraadpleegd:

Type gegevens Afbeelding Bron Gegevensomschrijving

Historische kaart 8 J. van Deventer., 
1560

De bebouwing stond 
mogelijk binnendijks ter-
wijl het plangebied buiten-
dijks is gelegen. De locatie 
ligt buiten de kaart

Kadastrale 
minuutkaart 
1811-1832

9 www.watwaswaar.nl Het perceel was in gebruik 
als bos voor hakhout

Huidige situatie 10 Foto  aangeleverd 
door Z + V architec-
ten en ingenieurs bv).

Het huidige maaiveld ligt 
op gelijke hoogte als de 
vroegere dijk en is in het 
verleden opgehoogd

5.1 De stad Gorinchem en de ontginning

De nederzetting die rond 1000 n. Chr. uit zou groeien tot de stad Gorinchem ontstaat op 
de plaats waar de Linge uitmondde in de Merwede (Stamkot 2005). Op de oeverwal van de 
Merwede waren al eerder nederzettingen ontstaan. Hoewel binnen de stad zelf geen archeolo-
gische overblijfselen zijn aangetroffen die vóór de 10e-13e eeuw dateren, zijn op de oeverwal 
tussen de stadskern van Gorinchem en Arkel, sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en 
de vroege middeleeuwen gevonden.

In 999 schonk keizer Otto III onder meer een goed te Arkel aan de Utrechtse bisschop Ans-
fried (Stamkot 2005). Dit goed vormde mogelijk de basis voor ontginning van de stroomrug 
ten zuiden van Arkel tot aan Gorinchem, het Hoogland (afbeelding 7). De percelen van de 
akkers op deze strook zijn vanwege hun vorm - zogenaamde s-vormige akkers of kromakkers 
- mogelijk te typeren als een (eind) 10e/11e-eeuwse ontginning. In een tweede fase van de 
ontginning van het land ten westen van de Linge werden lange kavelstroken aangelegd: de 
Korte en Lange Slagen en de ontginning van Arkel. Mogelijk werd vanwege deze uitbreiding 
een nieuw hof gesticht van waaruit het goed beheerd kon worden. Dit nieuwe hof zou de 
basis vormen van de latere stad Gorinchem, waarbij de naam mogelijk is herleid van de per-
soonsnaam van de heer van Goor (omstreeks 1018) (Stamkot 2005; idem 2009). Het woord 
“goor” kan echter ook slaan op een moeras of drassige plek (mond. med. dhr. A.J. Busch;  
Waale 1995). De “-hem” uitgang van Gorinchem betekent echter dat een vroegere datering 
ook denkbaar is. Plaatsnamen die op -ingahem of -hem eindigen gaan mogelijk terug op 
germaanse nederzettingen die doorgaans een oorsprong in de 6e tot 10e eeuw hebben (Gysels 
1993, 187). 

Helaas zijn er geen concrete aanwijzingen voorhanden die het bestaan van het 11e-eeuwse 
hof kunnen bevestigen. Archeologische vondsten uit deze periode zijn in het centrum van 
Gorinchem vooralsnog onbekend. Wel zijn in het stratenpatroon van het zuidwestkwadrant 

Tabel III. Historische gegevens.
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van het middeleeuwse Gorinchem de contouren van de verkaveling van het Hoogland zicht-
baar - en daarmee mogelijk de grenzen van het landsheerlijke hof (Stamkot 2006; idem 
2009).
Vanaf de tweede helft van de 11e eeuw verminderde de invloed van het bisdom 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 het eerste kwart van de 13e eeuw. In 1263 werd de kerk 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). 

5.2 De Arkelsedijk

Aan het eind van de 13e eeuw hebben alle gebieden in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
die gelegen waren aan open water, voorzieningen getroffen voor de wering van rivierwater. 
Langs de rivieren werden dijken aangelegd. Voorafgaand aan deze periode was de aanleg 
van dijken vooral een lokale aangelegenheid. In 1277 werd het hoogheemraadschap van de 
Alblasserwaard opgericht, die vanaf dat moment verantwoordelijk was voor het onderhoud 
van de rivierdijken.

Afbeelding 7. Reconstructie van de eerste ontginning (Stamkot 2009, 61). Volgens deze hypothese is het 
gebied tot de Onderweg ontgonnen. 
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De Arkelsedijk is de westelijke dijk van de Linge, die op de oeverwal van de rivier is aange-
legd. Volgens historische bronnen heeft de bedijking bij Gorinchem aan het einde van de 13e 
eeuw plaatsgevonden. De Arkelsedijk loopt vanuit Arkel naar het zuiden tot aan Gorinchem. 
Het plangebied is aan de oostzijde van de dijk, dus buitendijks, gelegen. Op de historische 
kaart van J. van Deventer (circa 1560) is te zien dat de bewoning langs de westzijde van de 
Arkelsedijk, dus binnendijks lag (afbeelding 8). Het plangebied zelf is niet afgebeeld, maar 
aangenomen kan worden dat het plangebied door zijn buitendijkse ligging in deze tijd niet 
was bebouwd. Mogelijk werd het terrein in gebruik genomen als akker-, wei- of bosland. Op 

Afbeelding 8. De historische kaart van Gorinchem door J. van Deventer omstreeks 1560. Het plangebied 
valt rechtsboven buiten de kaart. Op de kaart is goed zichtbaar dat de bebouwing ten noorden van het 
centrum binnendijks is gelegen. Dit beeld is denkelijk ook representatief voor het noordelijke deel van de 
dijk. Het plangebied, dat buitendijks was gelegen, was omstreeks het midden van de 16e eeuw dan hoogst-
waarschijnlijk onbebouwd. 
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de historische kaarten uit de 16e en 17e eeuw is enkel het stadscentrum weergegeven en valt 
het plangebied steeds buiten de kaart. Op de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e 
eeuw (1811-1832 Arkel sectie C blad 1) zijn de percelen wel gekarteerd. In de bijhorende 
verklarende tafels staan de percelen omschreven als terrein met bos voor hakhout. In het 
meest zuidelijke perceel was tevens een recht op visserij afgegeven (afbeelding 9). 

Heden ten dage zijn de percelen onbebouwd en groeit er gras (afbeelding 10). Het is opval-
lend dat het plangebied op een gelijke hoogte ligt met de weg die over de Arkelsedijk loopt. 
Op de algemene hoogtekaart van Nederland is te zien dat het plangebied en een deel van de 
weg lager is gelegen dan enkele meters ten noorden of ten zuiden van het plangebied. Dit 
betekent dat het plangebied in het verleden (mogelijk met de aanleg van het fietspad) waar-
schijnlijk is afgegraven.   

Afbeelding 9. De kadastrale minuutkaart uit 1811-1832. Het plangebied beslaat waarschijnlijk perceel 
444 en mogelijk nog een deel van perceel 443. Op deze percelen stond bos voor hakhout. Tevens wordt 
vermeld dat op perceel 444 een recht voor visserij was uitgegeven.
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Afbeelding 10. Foto van het plangebied met kijkrichting het noorden (afbeelding aangeleverd door Z + V 
architecten en ingenieurs bv).

Afbeelding 11. Uitsnede van de algemene hoogtekaart van Nederland. Het plangebied en een deel van de 
dijk lijkt lager te liggen in vergelijking met de dijk ten noorden en ten zuiden van het plangebied. Moge-
lijk is het plangebied voor een deel afgegraven.
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6. Archeologische gegevens

De volgende archeologische gegevens zijn bekend:

Type gegeven Afbeelding Bron Gegevensomschrijving

IKAW 12 ARCHIS2 Het plangebied ligt op de grens 
van middelhoge en hoge tref-
kans op archeologische resten

AMK 13 ARCHIS2 Circa 500 m ten noorden van 
het plangebied is een archeo-
logisch monument (6793): een 
terrein met bewonings-
sporen uit de ijzertijd en 
Romeinse tijd

Vondstmeldin-
gen

13 ARCHIS2 Er zijn in de nabije omgeving 
geen vondstmeldingen bekend

Waarnemingen 13 ARCHIS2 Ten noorden van het plangebied 
zijn relatief veel waarnemingen 
bekend. Deze beslaan sporen 
en resten van bewoning uit de 
Romeinse tijd en middeleeuwen

Onderzoeken 14 www.archeolo-
giegorinchem.nl; 
ARCHIS2

In de nabije omgeving zijn 
verschillende archeologische 
onderzoeken uitgevoerd.

Het plangebied ligt op de indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) op de grens van 
een zone met een middelhoge en een hoge trefkans op archeologische resten. Het gebied 
heeft zelf geen status als archeologische monument maar een terrein ongeveer 500 m ten 
noorden van het plangebied heeft dit wel. Het gaat om een nederzetting uit de ijzertijd/
Romeinse tijd op de oeverwal van de Linge (AMK 6793). De locatie van deze nederzetting 
is vergelijkbaat met het plangebied. In ARCHIS2 (Archeologisch Informatiesysteem voor 
Nederland) zijn geen vondstmeldingen geregistreerd nabij het onderzoeksgebied. Wel zijn 
er veel waarnemingen gedocumenteerd ten noorden van het plangebied. Deze waarnemin-
gen betreffen sporen en vondsten uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Zo zijn er een 
Romeinse vindplaats met een afmeting van 1000 m2  (waarnemingnummer 57052) en vier 
zilveren munten (waarnemingsnummer 45752) uit de late middeleeuwen gevonden (zie bij-
lage 5 voor alle waarnemingen uit de nabije omgeving). 

Naast waarnemingen zijn er ook een aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd in de 
omgeving van het plangebied (afbeelding13). Deze onderzoeken beslaan uit zowel bureau-
onderzoeken als inventariserende veldonderzoeken en opgravingen en zullen hieronder kort 
worden besproken.

1: De Boezem

In maart 2010 heeft RAAP, archeologisch adviesbureau een archeologisch bureauonderzoek 
en een booronderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Boezem. Op basis van het 

Tabel IV. Archeologische gegevens.
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127878 / 429074

127149 / 428345

Legenda
TOP10 ((c)TDN)

IKAW
zeer lage trefkans
lage trefkans
middelhoge trefkans
hoge trefkans
lage trefkans (water)
middelhoge trefkans (water)
hoge trefkans (water)
water
niet gekarteerd

PROVINCIES

0 100 m

N Archis2

2324428814

854225120

426268

42149050245

50049

128810 / 430100

126295 / 427584

Legenda
WAARNEMINGEN

VONDSTMELDINGEN

MONUMENTEN
archeologische waarde
hoge archeologische waarde
zeer hoge archeologische waarde
zeer hoge arch waarde, beschermd

TOP10 ((c)TDN)

HUIZEN

PLAATSNAMEN

TOP10 ((c)TDN)
bebouwd gebied
doorgaande wegen
bos
bouwland
weiland
boomgaard/kwekerij
heide
zand
begraafplaats
water
overig bodemgebruik

PROVINCIES

0 500 m

N Archis2

Afbeelding 13. De archeologische monumentenkaart geprojecteerd op de topgrafische kaart. De gele stippen 
geven de waarnemingen weer. Een uitgebreide lijst van waarnemingen binnen deze kaart staat in bijlage 
4 (ARCHIS2).

Afbeelding 12. Het plangebied op de indicatieve kaart archeologische waarden (ARCHIS2).
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bureauonderzoek was een hoge verwachting opgesteld voor resten uit de late ijzertijd tot en 
met de Romeinse tijd. Voor de late middeleeuwen gold een middelmatige trefkans. Tijdens 
het booronderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor een archeologische vindplaats. Wel 
is een oeverafzetting van de Linge op een oudere oeverwal van de Spijkse stroomgordel aan-
getroffen. Deze bestond uit siltige tot zwak zandige klei. Deze twee oeverwallen lagen direct 
onder het oppervlakt tot een diepte van 1,7 m onder het maaiveld (Wink 2010).

2: Grote Haarsekade

In oktober 2003 is door BILAN een archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek uitge-
voerd aan de Grote Haarsekade. Het plangebied was ten zuiden van de Spijkse stroomgordel 
gelegen. Op deze locatie werden sporen en vondsten uit de Romeinse tijd en de middeleeu-
wen verwacht. Deze verwachting werd niet bevestigd door het booronderzoek
(Kluiving en van Suijlekom 2003).

3: Hoefslag 11

Ook het onderzoek aan de Hoefslag 11 werd door BILAN uitgevoerd. Het onderzoek vond 
plaats in maart 2005. Uit het bureauonderzoek was gebleken dat er bewoningssporen vanaf 
de Romeinse tijd konden worden verwacht. Tijdens het daaropvolgende booronderzoek zijn 
geen archeologische indicatoren aangetroffen die deze verwachting ondersteunde (De Boer 
2005).   

4: Zuiderlingedijk 9

In 2009 is door Arcadis een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het perceel op 
de Zuiderlingedijk 9. Op basis van het bureauonderzoek werd geconcludeerd dat er voor het 

1.
2.

3.

6.

7.

8.

9.

5.

4.

Afbeelding 14. Eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken nabij het plangebied weergegeven op de 
kaart van Google Maps (www.archeologiegorinchem.nl). De genummerde onderzoeken worden in dit 
archeologisch bureauonderzoek kort besproken.
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plangebied een hoge trefkans was voor resten vanaf de Romeinse tijd. Gezien de archeolo-
gische verwachting is een vervolgonderzoek door middel van boringen geadviseerd (Van der 
Linde 2009). 

5: Spijksedijk 6

Door de Steekproef werd in maart 2009 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op 
het perceel Spijksedijk 6. Uit het bureauonderzoek was gebleken dat er voor het gebied een 
hoge verwachting was voor sporen uit de late ijzertijd. In geen van de boringen zijn archeo-
logische indicatoren of sporen aangetroffen (Exaltus & Orbons 2009).

6: Lingewijk Noord

Door BAAC is in april 2004 een archeologisch booronderzoek uitgevoerd in de Lingewijk 
Noord. Voor het lager gelegen gebied gold, in tegenstelling tot het hoger gelegen gebied, een 
lage archeologische verwachting. In de zuidoosthoek werd een oude boerderij verwacht. Uit 
het booronderzoek zijn geen sporen of vondsten aangetroffen die het archeologisch verwach-
tingsmodel bevestigde (Schorn 2004).

7: Kop van de IJsbaan

In januari 2008 is door BAAC een archeologisch proefsleuvenonderzoek en definitieve 
opgraving uitgevoerd op het perceel langs de Van Hoornestraat en de Arkelse Onderweg. Uit 
eerder onderzoek was gebleken dat er op het terrein archeologische resten vanaf de Romeinse 
tijd konden worden verwacht. Ook zouden er funderingsresten aanwezig zijn van een 18e- en 
19e-eeuwse boerderij. Tijdens de opgraving werd duidelijk dat het plangebied pas vanaf de 
nieuwe tijd in gebruik was genomen voor bewoning. Tevens zijn de funderingsresten van de 
18e- en 19e-eeuwse boerderij teruggevonden. De oeverwal van de Linge is in het oosten van 
het plangebied aangetroffen en bestond uit een 1 m dik afzettingspakket tussen de 0,3 en 1,3 
m onder het maaiveld. De Linge lag vermoedelijk in de eerste fase van haar actieve periode 
meer naar het westen en is door erosie van de buitenbocht verder naar het oosten gemigreerd 
(Tolboom 2009).

8: Van Hoornestraat

In mei 2004 is door Hollandia archeologen een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitge-
voerd op de Van Hoornestraat. Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat het gebied in de 
prehistorie niet geschikt was voor bewoning. Wel is het gebied vanaf de 20e eeuw bewoond 
(Gerritsen 2004).

9: W. de Vries Robbeweg

Door Hollandia archeologen is in juni 2007 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uit-
gevoerd op het terrein Den Breejen. Bij het onderzoek zijn geen archeologische vindplaatsen 
aangetroffen. Het terrein bleek zodanig recentelijk verstoord dat de resten tot 1 m onder het 
maaiveld niet behoudenswaardig werden geacht (Médard 2007).
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7. Gespecificeerde archeologische verwachtingsmodel

Uit het bureauonderzoek is duidelijk geworden dat de onderzoekslocatie zich in een gebied 
bevindt, dat gezien de hoeveelheid waarnemingen uit de omgeving, rijk is aan archeologische 
resten vanaf de late ijzertijd. Het plangebied is gelegen op de westelijke oeverwal van de Linge. 
Door de hoge ligging van de oeverwal in het landschap was deze een aantrekkelijke locatie 
voor bewoning. De nabijgelegen Romeinse vindplaats en de vele waarnemingen voor resten 
uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen ondersteunen de aanwezigheid van bewoning voor 
deze perioden in dit gebied. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat het plangebied in deze 
perioden ook bewoond is geweest. 

Na de aanleg van de Arkseledijk aan het eind van de 13e eeuw vond de bewoning vermoe-
delijk uitsluitend binnendijks plaats. Het plangebied ligt echter buitendijks en zal vanaf deze 
periode als weide- of bosland zijn gebruikt. Ook in de nieuwe tijd was het gebied in gebruik 
als weide- of bosland. De kadastrale kaart uit het begin van de 19e eeuw toonde aan dat op 
het perceel een bos voor hakhout stond. Tevens gold voor het perceel het recht voor visserij. 
Mogelijk kunnen er resten aanwezig zijn van visserij, al zullen deze zich waarschijnlijk meer 
richting het oosten, nabij de Linge, bevinden.

Archeologische
Periode

Ver-
wachting

Mogelijke resten Relatieve diepte 
t.o.v. het maai-
veld

Paleo-/mesolithi-
cum

N.v.t. Onbekend

Neolithicum Niet - Niet aanwezig op 
de Linge-stroom-
rug, 

Bronstijd Niet - Idem

IJzertijd Middel-
hoog

Nederzettingssporen en land-
bewerking, fragmenten aar-
dewerk, houtskool, hout, 
natuursteen, metaal en dierlijk 
botmateriaal

Onbekend

Romeinse tijd Hoog Nederzettingssporen en land-
bewerking, fragmenten aar-
dewerk, glas, houtskool, hout, 
natuursteen, metaal en dierlijk 
botmateriaal

Onbekend

Vroege middel-
eeuwen D/late 
middeleeuwen A

Middel-
hoog

Nederzettingssporen, opho-
gingslagen en landbewerking, 
fragmenten aardewerk, houts-
kool, hout, natuursteen, metaal 
en dierlijk botmateriaal

Onbekend

Late middeleeu-
wen B

Laag Ophogingslagen Onbekend

Nieuwe tijd Laag Mogelijke resten van visserij, 
ophogingslagen

Onbekend

Tabel V. Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel.
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8. Advies op basis van het bureauonderzoek

Dit bureauonderzoek, gebaseerd op aardwetenschappelijke gegevens, historische bronnen 
en archeologische vondsten in de directe omgeving van het plangebied, heeft aangetoond 
dat zich binnen het onderzoeksgebied archeologische sporen en vondsten kunnen bevinden. 
Deze zullen zeer waarschijnlijk in de late ijzertijd, de Romeinse tijd en de late middeleeuwen 
dateren. 

De geplande werkzaamheden zullen de bodem tot een diepte van 2 m onder maaiveld versto-
ren. In deze verstoringsdiepte zijn de heipalen nog niet meegenomen, omdat het palenplan 
op het moment van schrijven nog niet bekend was. Bij de bouw van het bedrijvenpand zullen 
de verwachte archeologische resten, indien aanwezig, worden geroerd. 

Om het archeologische verwachtingsmodel te toetsen dient er voorafgaande aan de werk-
zaamheden een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen te worden uit-
gevoerd. Het booronderzoek dient inzicht te geven in de precieze horizontale en verticale 
ligging van de oeverwal, in welke mate het plangebied is opgehoogd of mogelijk in het 
verleden door mensenlijke activiteiten of doorworteling is verstoord en of er archeologi-
sche indicatoren zoals aardewerk of houtskool aanwezig zijn. De boringen dienen tot een 
minimale diepte van 2m onder het maaiveld te worden gezet. Op basis van het karterend 
booronderzoek dient dan vastgesteld te worden of de verwachte archeologische resten zich 
daadwerkelijk in de ondergrond bevinden en in welke mate deze zullen worden verstoord 
door de geplande nieuwbouw.

Dit advies is gebaseerd op de huidige bouwplannen en zonder het heipalenplan. Als bij het 
heien de verstoring  beperkt blijft tot 1% van de oppervlakte van het te bebouwen gebied 
zijn deze uitgezonderd van archeologisch onderzoek en zullen deze geen invloed hebben op 
het advies uit dit bureauonderzoek. Blijkt de verstoring groter en reikt de diepte van de palen 
dieper dan 2 meter dienen de boringen tot de nieuwe maximale verstoringsdiepte (de diepte 
van de heipalen) te worden gezet.

Na telefonisch overleg met mw. W. van Hulten is besloten om een karterend booronderzoek 
uit te voeren. De onderzoeksmethoden en resultaten van het booronderzoek zullen in de 
hierop volgende hoofdstukken worden besproken.





35
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

Arkelsedijk te Gorinchem

9. Methoden van het booronderzoek

Het primaire doel van een inventariserend veldonderzoek is het toetsen en aanvullen van het 
gespecificeerde verwachtingsmodel dat geformuleerd is in het bureauonderzoek (zie hoofd-
stuk 7). Daarnaast dienen de mate van verstoring van het terrein en de diepteligging van 
eventueel aanwezige archeologische waarden worden vastgesteld. Hiertoe zijn in het plan van 
aanpak onderzoeksvragen opgesteld (Sonders 2012):

1. Wat is de verticale en horizontale opbouw van de bodem binnen het plangebied?
2. Is het plangebied in het verleden opgehoogd, zo ja hoe dik is het ophogingspakket en uit 
welke tijd dateert het pakket?
3. Is de oeverwal van de Linge-stroomgordel aangetroffen, zo ja op welke diepte?
4. Zijn er binnen het plangebied archeologische sporen en/of vondsten aanwezig?
5. Op welke diepte zijn de verschillende sporen en cultuurlagen gelegen?
6. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij? 
7. Zullen de archeologische resten, indien aanwezig, worden verstoord door de geplande 
werkzaamheden?
8. Dient er een vervolgonderzoek plaats te vinden?

9.1 Het booronderzoek

Bij een inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen worden met behulp 
van de edelmanboor (diameter 7cm) en een gutsboor (diameter 3 cm) bodemprofielen onder-
zocht. Hierbij wordt vooral gelet op de aard, dikte en verspreiding van (mogelijke) archeo-
logisch interessante lagen. Naast de stratigrafische informatie kan ook opgeboord materiaal 
een indicatie geven over de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Dergelijke 
indicatoren kunnen bestaan uit fragmenten aardewerk, houtskool of fosfaatvlekken. Tevens 
is de mate van (antropogene) verstoring of erosie van belang, omdat deze factoren ervoor 
kunnen zorgen dat archeologische lagen/indicatoren verdwenen zijn. De boringen kunnen 
aanwijzingen geven over de aanwezigheid, de verspreiding en eventuele omvang van oude 
nederzettingsterreinen, omdat dergelijke vindplaatsen doorgaans een relatief grote hoeveel-
heid en een grote verspreiding van archeologische indicatoren bevatten. Er is een grote kans 
op de aanwezigheid van archeologische overblijfselen in de ondergrond als deze indicatoren 
regelmatig in de boorkernen worden aangetroffen. Vindplaatsen met een mindere mate van 
spreiding van de vondstdichtheid, zoals bijvoorbeeld grafvelden of steentijdnederzettingen, 
zijn echter moeilijker op te sporen. De onderzoeksmethode geeft derhalve een redelijke tot 
goede indicatie, maar zeker geen volledig uitsluitsel over waar en hoeveel vindplaatsen op een 
bepaald terrein aanwezig zijn (Tol et. al. 2004).

Binnen het plangebied werden vijf boringen tot een diepte van 2 m onder het maaiveld gezet 
(afbeelding 14). Alleen boring 1 stuikte op 1,50 m onder het maaiveld waardoor een diepte 
van 2 m niet kon worden bereikt. De boorkolommen zijn verbrokkeld en onderzocht op 
aanwezigheid van archeologische indicatoren, zoals aardewerk of houtskool. De boorpunten 
zijn met behulp van de GPS ingemeten, waarbij ook meteen de hoogte van het maaiveld 
ter hoogte van de boringen werd vastgesteld. De boorresultaten zijn beschreven volgens de 
archeologische standaards boorbeschrijvingen (ASB). De uitgeschreven boorstaten zijn weer-
gegeven in bijlage 4.
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Afbeelding 14. Het boorgrid op de top 10 vectorkaart. De boringen zijn gezet op een perceel langs de 
Arkelsedijk te Gorinchem.
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10. Resultaten van het booronderzoek

De bodem bestond uit een verrommeld antropogeen pakket en natuurlijke afzettingen 
bestaande uit een oeverwalafzetting en komklei (afbeelding 16). De bovenste 0,5 (B1 en 
B4) tot 1,5 meter (B1 en B5) was een antropogeen pakket dat recentelijk was verstoord . De 
bovenkant van het pakket lag tussen de 1,55 en 1,10 m NAP. De onderkant van het pakket 
bereikte een diepte van -0,20 m NAP. . In dit pakket zijn baksteen- en mortelfragmenten 
aangetroffen. 
Onder deze geroerde laag lag een siltrijk kleipakket. Dit pakket behoorde tot de oeverwal 
van de Linge. Het pakket was echter vrij dun, circa 30 cm (het pakket was aanwezig tussen 
0,52 en 0,14 m NAP). Hoogstwaarschijnlijk was de top van de oeverwal verstoord, mogelijk 
tijdens de aanleg van het ernaast gelegen fietspad. Dit wordt ondersteund door het hoogte 
verschil van het pakket tussen boringen 2 en 4. Als de top intact was geweest, zou de boven-
zijde van de overwal in het verlengde van de Linge, op ongeveer dezelfde hoogte aanwezig 
zijn. Dit is binnen het plangebied niet het geval.
 Onder de oeverwalafzetting zat een stevig kleipakket met fosfaatvlekken (vanaf 0,31 m 
NAP). Dit pakket was tijdens een of meerdere overstromingen, hoogstwaarschijnlijk van 
de Linge, afgezet. Er zijn in de boringen geen vegetatieniveaus of laklagen aangetroffen, wat 
suggereert dat er geen intact loopvlak (meer) aanwezig was. 

In geen van de vijf boringen zijn archeologische indicatoren in de vorm van aardewerk of 
houtskool aangetroffen. Wel bevatte het kleipakket fosfaatvlekken dat als archeologische 
indicator kon gezien worden. Fosfaat komt echt ook van nature in bodems voor en het is 
dan ook niet onwaarschijnlijk dat het om natuurlijke fosfaat gaat. Voordat de oeverwal was 
gevormd was het gebied te nat en onveilig, waardoor bewoning kan worden uitgesloten. Wel 
is het mogelijk dat het gebied werd gebruikt voor vee, die verantwoordelijk kunnen zijn voor 
het hoge fosfaatgehalte in de klei.

B1
B2B3

B4

B5

Afbeelding 15. Overzichtsfoto van het plangebied met daarop de locatie van de boringen. Kijkrichting is 
het noorden.
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Afbeelding 16. Gedigitaliseerde boorstaten, de uitgeschreven boorstaten zijn weergegeven in bijlage 4. 
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10.1 Beantwoording vraagstelingen

1. Wat is de verticale en horizontale opbouw van de bodem binnen het plangebied?
De bodem binnen het plangebied bestaat uit een recentelijk geroerde antropogene laag met 
daaronder een oeverwalafzetting van de Linge. De oeverwalafzetting ligt op een pakket van 
klei. Het antropogene pakket is aan de westzijde van het plangebied dikker (1,5 m) dan aan 
de oostzijde (0,5 m). De oeverwalafzetting is slechts in het oostelijk deel van het plangebied 
aangetroffen. In het westelijk deel is deze waarschijnlijk geroerd. In het oosten was het oever-
walpakket ongeveer 30 cm dik. De top van de oeverwal is waarschijnlijk al geroerd. Onder 
het siltrijke pakket van de oeverwal is een pakket van stevige fosfaatrijke klei afgezet. Dit 
pakket is tot in het diepste punt van de boringen (-0,71 m NAP) herkend.

2. Is het plangebied in het verleden opgehoogd, zo ja hoe dik is het ophogingspakket en uit welke 
tijd dateert het pakket?
Het plangebied is in het verleden vergraven dan wel opgehoogd. Over het gehele plange-
bied is de bovenlaag een geroerde antropogene laag aangetroffen die 0,5m (oosten) tot 1,5 
m (westen) dik is. Het pakket bestaat uit zand met veel baksteenpuin en mortel. Er is geen 
vondstmateriaal aangetroffen waarmee het pakket kan worden gedateerd. Het is echter niet 
onwaarschijnlijk dat deze grondroering heeft plaatstgevonden ten tijden van de aanleg van de 
Betuwelijn (tussen 2001 en 2006). 

3. Is de oeverwal van de Linge-stroomgordel aangetroffen, zo ja op welke diepte?
In het oostelijk deel van het plangebied, in boringen 2 en 4, is de oeverwal aangetroffen. Deze 
was slechts 30 cm dik en lag tussen de 0,53 m - 0,14 m NAP. De top van de oeverwal is niet 
aangetroffen en is in het verleden waarschijnlijk al vergraven. 

4. Zijn er binnen het plangebied archeologische sporen en/of vondsten aanwezig?
Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren of een intacte bodemop-
bouw aangetroffen, die de aanwezigheid van archeologische resten ondersteunen. Mochten er 
ooit archeologische resten in de bodem aanwezig zijn geweest dan zijn deze reeds vergraven. 

5. Op welke diepte zijn de verschillende sporen en cultuurlagen gelegen?
Er zijn geen cultuurlagen of archeologische sporen aangetroffen binnen het plangebied.

6. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij? 
Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische vondsten aangetroffen.

7. Zullen de archeologische resten, indien aanwezig, worden verstoord door de geplande werk-
zaamheden?
Tot 2 m onder het maaiveld zijn er geen archeologische resten aangetroffen Ook op een 
dieper niveau worden, op basis van de bodemopbouw, geen archeologische resten verwacht. 
De werkzaamheden zullen geen archeologische resten verstoren.

8. Dient er een vervolgonderzoek plaats te vinden?
Op basis van het booronderzoek is vastgesteld dat er binnen het plangebied geen archeolo-
gische resten worden verwacht. Om deze reden wordt een archeologisch vervolgonderzoek 
niet noodzakelijk geacht. 
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11. Conclusie en advies

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek was voor het plangebied een hoge archeo-
logische verwachting vastgesteld. Binnen het plangebied werden archeologische sporen en 
vondsten uit de late ijzertijd, Romeinse tijd en de late middeleeuwen verwacht. Deze resten 
zouden zich dan op de top van de oeverwal van de Linge bevinden.

Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem van het plangebied was opgebouwd uit een antro-
pogeen pakket, een oeverwalafzetting en een kleipakket. Het antropogene pakket was 0,5 m 
tot 1,5 m dik en bestond uit zand met baksteenpuin en mortel. In dit pakket werden geen 
archeologische resten verwacht. 
Onder het antropogene pakket werd in het oostelijk deel van het plangebied een deel van 
de oeverwal aangetroffen. De top van de oeverwal was waarschijnlijk in het recentelijk verle-
den geroerd waardoor slechts nog 30 cm van de oeverwal aanwezig was. De boringen laten 
onderling een verschil in hoogte zien tussen de bovenkant van de oeverwal. Dit verschil in 
hoogte  impliceert dat de top van de oeverwal geroerd is. Gezien de ligging van de oeverwal in 
samenhang met de Linge kan worden aangenomen dat bij een intacte oeverwal de bovenkant  
van het pakker op gelijke hoogte aanwezig moet zijn tussen boringen (2 en 4) die parallel aan 
de rivier lopen. Indien er archeologisch resten aanwezig waren op de top van de oeverwal dan 
zijn deze in het verleden al geroerd. 
Het onderste pakket bestond uit stevige klei met fosfaatvlekken. Deze klei was afgezet door 
overstromingen van (waarschijnlijk) de Linge. Het fosfaat was mogelijk afkomstig van 
dieren, die in het verleden op het terrein hebben gelopen of een andere natuurlijke oorsprong 
hebben. Het plangebied was echter in deze tijd door de overstromingen, niet geschikt voor 
bewoning.
In de vijf boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die het voorafgestelde 
verwachtingsmodel ondersteunen. In combinatie met de bodemopbouw kan worden gecon-
cludeerd dat er binnen het plangebied geen archeologische resten verwacht.

Het onderzoek heeft uitgewezen dan er binnen het plangebied geen archeologische resten 
aanwezig zijn die door de geplande werkzaamheden zullen worden verstoord. Op basis van 
het booronderzoek wordt geadviseerd het plangebied vrij te geven. Er hoeft geen archeolo-
gisch vervolgonderzoek uitgevoerd te worden. Wel moet de uitvoerder van de werkzaamhe-
den op de hoogte gebracht te worden van de plicht om toevalsvondsten bij uitvoering van 
het grondwerk te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in de Monumentenwet 
1988, artikel 53, lid 1. 

De uiteindelijke beslissing over de implementatie van deze aanbevelingen (het selectiebesluit) 
is aan het bevoegd gezag inzake dit onderzoek, de gemeente Gorinchem vertegenwoordigd 
door mw W. van Hulten.
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Bijlage 1: Archeologische perioden 
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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 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 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 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 
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, 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-
getroffen 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).
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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)
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Bijlage 4: Uitgeschreven boorstaten

Gorinchem Arkelsedijk IVO-O
Omn: 51125
Datum: 05-04-2012

BNR: 1
XCO: 127.549
YCO: 428.793

MA: 1,27 m NAP

0-25  Zs1 brTgr + bst1 +g1 (zodenlaag)
25-80  Kz4 dogr-grTbr + mo1 + brokken Ks2 gr + grind + bst1 + mo + plo1
80-102  Zs1 gr matig grof + brokken ks2 gr
102-152 Kz3 dogr-grTbr + mo
152  BB gestuikt

BNR: 2A
XCO: 127.559
YCO: 428.784

MA: 1,34 m NAP

0-40  Kz4 grTbr + brokken Ks2 libr-br + bst2 + plo + mo1
40-50  Ks2 libr-br + fe vlekken1 + dogr hum puntjes
50  gestuikt, BB

BNR: 2B
XCO: 127.559
YCO: 428.784

MA: 1,36 m NAP

0-48  Kz4 grTbr + mo1 + bst2 + g1 + brokken Ks2 libr-br 
48  gestuikt, BB

BNR: 2C
XCO: 127.559
YCO: 428.784

MA: 1,27 m NAP

0-62  Kz4 grTbr + g1 + bst2 + mo1 + plo1
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62-80  Ks2 gr-ligrTbr CMST
80-110  Ks3/4 ligrTbr + gn vlekjes (fosfaat?) + hum puntjes (plo, vergaan) CMST
110-167 Ks2 ligrTbr + sch1 + gn vlekjes CSTV
167-200 Ks2 gr + hum puntjes + sch1 CSTV
200  BB

BNR: 3
XCO: 127.548
YCO: 428.781

MA: 1,40 m NAP

0-70  Kz4 grTbr + sch1 + bst1 + mo1 + g1
70-82  Zs1 grTlibr matig grof + sch1 + g1 (recent)
82-120  Ks2 gr-ligrTbr gevl + bst1
120-198 Ks2 ligrTbr + sch1 + gn vlekjes CSTV
198  BB

BNR: 4
XCO: 127.547
YCO: 428.770

MA: 1,55 m NAP

0-45  Kz4 grTbr + bst1 + mo1
45-110  Ks2 brTligr-gr vlekkerig
110-142 Ks3/4 ligrTbr + gn vlekjes CMST
142-198 Ks2 ligrTlibr + fe-vlekjes  + sch1 (CSTV) + hum drgr puntjes
198  BB

BNR: 5
XCO: 127.538
YCO: 428.779

MA: 1,55 m NAP

0-72  Kz4 grTbr + bst1 + mo1
72-94  Zs1 grTlibr matig grof + g1 + bst1 + brokken Ks2 grTlibr
94-112  Zs1 gr-ligr matig grof
112-174 Kz4 dogr-gr + bst3
174-210 Ks2/3 gr + sch1 + hum puntjes 2 + gn vlekje CSTV
210  BB
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Bijlage 5: Waarnemingen uit ARCHIS



Korte Rapportage Waarnemingen

1 van 7

25118

31913

31915

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Gorinchem

Arkel

Arkel

Plaats:

Plaats:

Plaats:

POLDER ARKEL, ONDERWEG

POLDER ARKEL, ONDERWEG

Toponiem:

Toponiem:

Toponiem:

Giessenlanden

Giessenlanden

Giessenlanden

Gemeente:

Gemeente:

Gemeente:

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Provincie:

Provincie:

Provincie:

38GZ-9

38GZ-25

38GZ-25

Objectcode:

Objectcode:

Objectcode:

127600 - 429265

127600 - 429250

127600 - 429250

Coordinaten:

Coordinaten:

Coordinaten:

Vondsten

Vondsten

Vondsten

Complextype

Complextype

Complextype

Begindatering

Begindatering

Begindatering

Einddatering

Einddatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Onbekend

Romeinse tijd
Romeinse tijd midden

Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd midden

Onbekend

Romeinse tijd
Romeinse tijd midden

Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd midden

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

Extern nr: 

Extern nr: 

Extern nr: 

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 



Korte Rapportage Waarnemingen

2 van 7

32147

32152

32165

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Arkel

Arkel

Arkel

Plaats:

Plaats:

Plaats:

POLDER ARKEL, ONDERWEG

POLDER ARKEL, ONDERWEG

VROUWENHUISWAARD, KERKEIND

Toponiem:

Toponiem:

Toponiem:

Giessenlanden

Giessenlanden

Giessenlanden

Gemeente:

Gemeente:

Gemeente:

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Provincie:

Provincie:

Provincie:

38GZ-104

38GZ-25

38GZ-105

Objectcode:

Objectcode:

Objectcode:

127800 - 429680

127600 - 429250

127850 - 429350

Coordinaten:

Coordinaten:

Coordinaten:

Vondsten

Vondsten

Vondsten

Complextype

Complextype

Complextype

Begindatering

Begindatering

Begindatering

Einddatering

Einddatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Middeleeuwen laat
Middeleeuwen laat

Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden

Middeleeuwen laat
Middeleeuwen laat

Middeleeuwen laat
Middeleeuwen laat

Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden

Nieuwe tijd
Nieuwe tijd

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

Extern nr: 

Extern nr: 

Extern nr: 

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 



Korte Rapportage Waarnemingen

3 van 7

32167

32220

32221

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Arkel

Arkel

Arkel

Plaats:

Plaats:

Plaats:

VROUWENHUISWAARD, KERKEIND

POLDER ARKEL, ONDERWEG

POLDER ARKEL, ONDERWEG

Toponiem:

Toponiem:

Toponiem:

Giessenlanden

Giessenlanden

Giessenlanden

Gemeente:

Gemeente:

Gemeente:

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Provincie:

Provincie:

Provincie:

38GZ-105

38GZ-25

38GZ-25

Objectcode:

Objectcode:

Objectcode:

127850 - 429350

127600 - 429250

127600 - 429250

Coordinaten:

Coordinaten:

Coordinaten:

Vondsten

Vondsten

Vondsten

Complextype

Complextype

Complextype

Begindatering

Begindatering

Begindatering

Einddatering

Einddatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald

Middeleeuwen vroeg C
Middeleeuwen vroeg C
Middeleeuwen vroeg C

Middeleeuwen laat A
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden

Romeinse tijd

Nieuwe tijd
Nieuwe tijd
Middeleeuwen vroeg C

Middeleeuwen laat A
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden

Romeinse tijd

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

Extern nr: 

Extern nr: 

Extern nr: 

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 



Korte Rapportage Waarnemingen

4 van 7

32319

32333

32336

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Arkel

Arkel

Arkel

Plaats:

Plaats:

Plaats:

VROUWENHUISWAARD, KERKEIND

KERKEIND 14, 16

KERKEIND 20

Toponiem:

Toponiem:

Toponiem:

Giessenlanden

Giessenlanden

Giessenlanden

Gemeente:

Gemeente:

Gemeente:

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Provincie:

Provincie:

Provincie:

38GZ-118

38GZ-125

38GZ-123

Objectcode:

Objectcode:

Objectcode:

127900 - 429400

127930 - 429650

127870 - 429600

Coordinaten:

Coordinaten:

Coordinaten:

Vondsten

Vondsten

Vondsten

Complextype

Complextype

Complextype

Begindatering

Begindatering

Begindatering

Einddatering

Einddatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B

Middeleeuwen vroeg C
Middeleeuwen vroeg C
Middeleeuwen vroeg C

Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B

Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B

Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen vroeg C

Middeleeuwen laat B
Middeleeuwen laat B

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

Extern nr: 

Extern nr: 

Extern nr: 

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 



Korte Rapportage Waarnemingen

5 van 7

404004

404014

404086

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Arkel

Arkel

Arkel

Plaats:

Plaats:

Plaats:

Polder Arkel, Onderweg

Polder Arkel, Onderweg

Polder Arkel, Onderweg

Toponiem:

Toponiem:

Toponiem:

Giessenlanden

Giessenlanden

Giessenlanden

Gemeente:

Gemeente:

Gemeente:

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Provincie:

Provincie:

Provincie:

38GZ-170

38GZ-171

38GZ-172

Objectcode:

Objectcode:

Objectcode:

127670 - 429340

127670 - 429340

127670 - 429340

Coordinaten:

Coordinaten:

Coordinaten:

Vondsten

Vondsten

Vondsten

Complextype

Complextype

Complextype

Begindatering

Begindatering

Begindatering

Einddatering

Einddatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

IJzertijd laat
IJzertijd laat
IJzertijd laat
Romeinse tijd
IJzertijd laat
Romeinse tijd midden

IJzertijd midden
IJzertijd laat
IJzertijd laat
Romeinse tijd
IJzertijd laat

Romeinse tijd
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden

Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd laat

IJzertijd midden
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd

Romeinse tijd
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

401823

401817

401652

Extern nr: 

Extern nr: 

Extern nr: 

AK 48-2

AK 48-1

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 



Korte Rapportage Waarnemingen

6 van 7

404181

404183

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Arkel

Arkel

Plaats:

Plaats:

Polder Arkel, Onderweg

Polder Arkel, Onderweg

Toponiem:

Toponiem:

Giessenlanden

Giessenlanden

Gemeente:

Gemeente:

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Provincie:

Provincie:

38GZ-173

38GZ-174

Objectcode:

Objectcode:

127670 - 429340

127670 - 429340

Coordinaten:

Coordinaten:

Vondsten

Vondsten

Complextype

Complextype

Begindatering

Begindatering

Einddatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd vroeg
Romeinse tijd vroeg

IJzertijd laat
IJzertijd laat
Romeinse tijd
IJzertijd laat

IJzertijd midden
IJzertijd laat
Romeinse tijd

Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd midden
Romeinse tijd vroeg
Romeinse tijd vroeg

Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd

Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

401896

401895

Extern nr: 

Extern nr: 

AK 48

AK 48

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 



Korte Rapportage Waarnemingen

7 van 7

404185

404193

406550

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Waarnemingsnr:

Arkel

Arkel

Arkel

Plaats:

Plaats:

Plaats:

Polder Arkel; Onderweg

Polder Arkel, Onderweg

Polder Arkel, Onderweg

Toponiem:

Toponiem:

Toponiem:

Giessenlanden

Giessenlanden

Giessenlanden

Gemeente:

Gemeente:

Gemeente:

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Provincie:

Provincie:

Provincie:

38GZ-175

38GZ-176

38GZ-180

Objectcode:

Objectcode:

Objectcode:

127670 - 429340

127670 - 429340

127670 - 429340

Coordinaten:

Coordinaten:

Coordinaten:

Vondsten

Vondsten

Vondsten

Complextype

Complextype

Complextype

Begindatering

Begindatering

Begindatering

Einddatering

Einddatering

Einddatering

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald
Nederzetting, onbepaald

IJzertijd laat
IJzertijd laat
IJzertijd laat
Romeinse tijd

IJzertijd laat
IJzertijd laat
IJzertijd laat
Romeinse tijd

IJzertijd laat
Romeinse tijd
IJzertijd laat
IJzertijd laat

Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd

Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd

Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

Vondstmelding: 

401894

401900

401821

Extern nr: 

Extern nr: 

Extern nr: 

AK 48

AK 48

AK-48

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 

Onderzoeksmelding: 
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