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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Kraaijeveld Projectadvisering bv een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd voor plangebied "Bastion 2" te Gorinchem in de gemeente Gorinchem. In het plangebied 
zal de bestaande bebouwing worden gesloopt, waarna binnen 2 jaar nieuwbouw gerealiseerd zal 
worden. Het archeologisch onderzoek wordt noodzakelijk geacht om te bepalen of er een gerede 
kans is dat archeologische waarden wel of niet aanwezig (kunnen) zijn in de ondergrond, welke door 
de voorgenomen ontwikkelingen kunnen worden aangetast. 
 
In het kader van de voorgenomen ontwikkelingen, zijn voor het plangebied reeds een cultuurhistori-
sche effectrapportage en een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd (zie 
hoofdstuk 3). Het huidige archeologisch onderzoek bestaat uit een aanvullend bureauonderzoek, 
waarbij de nadruk ligt op bouwhistorisch onderzoek. Dit aanvullende bureauonderzoek dient ertoe de 
recente verstoringsdiepte ter plaatse van de bestaande bebouwing te bepalen. Uitgaande van deze 
verstoringsdiepte wordt een advies gegeven of vervolgstappen nodig zijn binnen de bebouwde ter-
reindelen en zo ja, in welke vorm (Hoofdstuk 4). Dit advies dient te worden voorgelegd aan het be-
voegd gezag (gemeente Gorinchem). De geadviseerde vervolgstappen worden conform de Archeolo-
gische Monumentenzorg (AMZ) opgeteld, het kader waarin archeologisch onderzoek binnen Neder-
land wordt uitgevoerd (zie bijlage 5).  
 
 
2. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 
Het bureauonderzoek heeft tot doel om de recente verstoringsdiepte binnen het plangebied te bepa-
len. Deze verstoringsdiepte zal met name gebaseerd zijn op bouwhistorische gegevens uit het archief 
van gemeente Gorinchem.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over funderingsdiepte, kelders of heiwerkzaamheden? 
 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 28 oktober en 4 november 2010. Meegewerkt hebben: drs. 
G.W.J. Spanjaard (fysisch geograaf) en drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog). 
 
 
3. BUREAUONDERZOEK 
 
3.1  Methoden bureauonderzoek 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2, maart 2010), welke is vastgesteld door het 
Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en ondergebracht is bij het SIKB te Gouda.  
 
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03 en LS04. De 
resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.

1
  

 

                                                      
1
 Beschikbaar via www.sikb.nl 
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Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
 afbakening plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige ge-

bruik (LS01); 
 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 
 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 
 
Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
 Het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
 De Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
 De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 
 Literatuur en historisch kaartmateriaal; 
 Bouwhistorische gegevens (Regionaal Archief gemeente Gorinchem); 
 De recente topografische kaart 1:25.000; 
 Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 
 De archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Gorinchem; 
 
3.2  Afbakening van het plangebied  
 
Het plangebied "Bastion 2" is gelegen binnen de historische kern van Gorinchem in de gemeente 
Gorinchem (zie afbeeldingen 1 en 2). Volgens de topografische kaart van Nederland ligt het plange-
bied op kaartblad 38 G, 2004 (schaal 1:25.000). Volgens  het Algemeen Hoogtebestand Nederland 
(AHN) bevindt het maaiveld zich op een hoogte variërend van circa 1,0 tot 2,0 m +NAP. Het plange-
bied is kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie D, nummers 3707, 4030, 4094 en 4096. 
 
Aan de oost-, zuid- en westzijde wordt het plangebied omgeven door een woonwijk. Ten noorden van 
het plangebied bevindt zich een parkeergarage, evenals de vestingwal en gracht van Gorinchem. 
 
3.6  Onderzoeksgeschiedenis 
 
Het plangebied maakt deel uit van een locatie waarvoor in 2008 door Beek & Kooiman Cultuurhistorie 
een cultuurhistorische effectrapportage is uitgevoerd, gevolgd door een archeologisch bureauonder-
zoek (quickscan) en inventariserend booronderzoek, uitgevoerd door Synthegra bv.

2
 De cultuurhisto-

rische effectrapportage is opgenomen als bijlage 2 bij dit onderzoek. Van het uitgevoerde inventarise-
rend booronderzoek is hieronder een samenvatting weergegeven. 
 
Onderzoeksopzet booronderzoek Synthegra 
Het inventariserend booronderzoek door Synthegra bv is uitgevoerd als een verkennend booronder-
zoek. In totaal zijn 31 boringen gezet waarbij getracht is deze tot minimaal 25 cm in de natuurlijke 
ondergrond door te zetten. In de praktijk bleek dit echter veelal niet mogelijk doordat de guts leeg liep 
of doordat de boring gestaakt moest worden op een ondoordringbare puinlaag.   
 

                                                      
2
 Mattie, 2008 / / Hagens en Leuvering, 2008 / Koeman & Schorn, 2008 
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Resultaten booronderzoek Synthegra 
Uit de boringen bleek dat binnen de gehele onderzoekslocatie aan het maaiveld recente (20

e
/21

e
 

eeuwse) bodemverstoringen voorkwamen. Binnen een groot deel van de locatie zijn daaronder oude-
re ophogingspakketten aangetroffen, waarin enkele archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 
Deze indicatoren dateerden merendeels uit de nieuwe tijd, maar in één boring werd een laat-
middeleeuws aardewerkfragment aangetroffen (boring 8, op 1,5 m -mv). In andere boringen werden 
vermoedelijk de restanten van oude bebouwing (boring 12, op 2,3 m -mv) en een middeleeuwse 
grachtvulling (boring 10, van 2,2 tot minimaal 3,6 m -mv) aangeboord. Mogelijk is één van de borin-
gen gestuit op de middeleeuwse stadsmuur (boring 19, 1,1 m -mv). 
 
In 6 boringen zijn de natuurlijke afzettingen aangeboord, op dieptes variërend van 1,5 tot 3,6 m -mv. 
De aangeboorde afzettingen zijn geïnterpreteerd als komafzettingen. 
 
Conclusies booronderzoek Synthegra 
-Binnen de locatie bleken recente bodemverstoringen voor te komen tot diepte variërend van 0,3 tot 
2,3 m -mv.  
-Binnen de gehele onderzoekslocatie zijn oudere (jonger dan 20

e
 eeuw) ophogingslagen aanwezig, 

waarin en waaronder zich mogelijk archeologische resten bevinden. 
-De onderzoekslocatie heeft een hoge archeologische verwachting voor resten dateren uit de Late 
middeleeuwen en de nieuwe tijd. De voorgenomen herontwikkeling vormt een bedreiging voor de 
eventueel aanwezige archeologische resten. 
 
Advies booronderzoek Synthegra 
Indien toekomstige graafwerkzaamheden dieper zullen reiken dan de tijdens het booronderzoek vast-
gestelde recente (20

e
/21

e
 eeuwse) bodemverstoringen, dient archeologisch vervolgonderzoek uitge-

voerd te worden. Indien toekomstige bodemverstorende ingrepen niet dieper rijken dan de recente 
bodemverstoringen, dan is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 
 
Aangezien alle uitgevoerde boringen zijn gezet binnen de openbare ruimte en ter plaatse van tuinen, 
zijn de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten en de recente verstoringsdiepte 
ter plaatse van de aanwezige bebouwing niet bekend. Geadviseerd is om, indien (een deel van) de 
bestaande bebouwing gesloopt zou worden, voor deze locaties een archiefonderzoek uit te voeren 
met als doel het bepalen van de recente verstoringsdiepte. 
 
Indien vervolgonderzoek nodig zou zijn, werd een proefsleuvenonderzoek aanbevolen. 
 
3.3  Huidige situatie  
 
Het plangebied is momenteel onderdeel van een woonwijk en bestaat uit de woonpercelen aan de 
Lindeboom 6-16, Bagijnenwalstraat 1-25, 4-20 en 27-45 en de Nieuwe Walsteeg 46-60.  
 
3.4  Toekomstige situatie  
 
In het plangebied zal de bestaande bebouwing worden gesloopt, waarna binnen 2 jaar nieuwbouw 
plaats zal vinden. Gedetailleerde bouwplannen zijn niet voorhanden.  
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3.5 Beschrijving van het historische gebruik 
 
In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook sporen van menselijk gebruik voorkomen 
die nog in het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historische gebouwen en historische geo-
grafie. Veel van de bewaard gebleven historische gebouwen en historische geografie geven door de 
herverkavelingen in de tweede helft van de 20

e
 eeuw een incompleet beeld van het historisch land-

schap. Historische kaarten van voor de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige in-
complete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevante 
achtergrondliteratuur geraadpleegd. In de door Beek & Kooiman Cultuurhistorie uitgevoerde Cultuur-
historische Effectrapportage is de historische ontwikkeling van de stad Gorinchem beschreven (zie 
bijlage 2). Hieronder volgt een beknopte historische ontwikkeling van het plangebied. 
 
Gorinchem is vermoedelijk omstreeks 1000 n. Chr. ontstaan als nederzetting van vissers, gelegen op 
een relatief hoog gelegen terrein nabij de monding van de Linge in de Merwede.

3
 Vanaf de 13

e
 eeuw 

ontwikkelde Gorinchem zich tot een middeleeuwse stad en aan het eind van deze eeuw kreeg het de 
functie van een vesting door het opwerpen van met palissaden versterkte wallen, welke halverwege 
de veertiende eeuw werden versterkt met/vervangen door stenen muren en torens (zie afbeelding 3). 
Het zuidelijke deel van het plangebied was bebouwd en lag binnen de vestingwerken, het noordelijke 
deel lag ter plaatse van de wal, muur en gracht. Binnen het uiterst westelijk deel van het plangebied, 
of direct buiten de westelijke begrenzing ervan, stond een van de torens, de Bagijnentoren. Ten 
zuid(oost)en van het plangebied was stond de Bagijnhofkerk, daterend uit 1402. In 1382 werden aan 
Gorinchem stadsrechten toegekend.  
 
In de 15

e
, 16

e
 en 17

e
 eeuw floreerde de stad, nadat het onderdeel van Holland was geworden. Het 

werd een belangrijke marktplaats met een bloeiende visserij en handel. In de 16
e
 eeuw voldeed de 

bestaande stadsmuur niet langer en werd een nieuwe vestingwal met 11 bastions aangelegd. Deze 
werd aangelegd in 2 fases in de periode 1578-1608, en had tot gevolg dat de vesting circa 2 maal zo 
groot werd. Door deze uitbreiding kwam het gehele plangebied binnen de vesting te liggen (zie af-
beelding 4). Uit eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek is naar voren gekomen dat ter plaatse 
van de laat-middeleeuwse binnenstad (binnen de oude stadsmuur) vanaf de 13

e
 eeuw ophogingsla-

gen zijn aangebracht. Deze ophoging vond met name plaats tot aan het begin van de 17
e
 eeuw, 

waardoor 16
e
 en 17

e
 eeuwse niveaus veelal dicht onder het huidige maaiveld voor komen. De dikte 

van het totale ophogingspakket varieert sterk en kan plaatselijk oplopen tot 3 m. Ter plaatse van de 
Bornsteeg is tijdens archeologisch onderzoek gebleken dat tot een diepte van 5 m -mv ophogingsla-
gen aanwezig zijn.

4
 De buiten de stadsmuur gelegen gracht is in verschillende fases gedempt. 

 
Vanaf de 18

e 
eeuw kwam Gorinchem in een economische recessie terecht, welke werd gekeerd met 

de opkomst van de industrie. De scheepvaart nam toe, er werden kanalen gegraven en een spoorlijn 
aangelegd. Aan het begin van de 19

e
 eeuw werden het kanaal van Steenenhoek en Zederikkanaal 

aangelegd. Het Zederikkanaal werd aan het eind van de 19
e
 eeuw vervangen door het Merwedeka-

naal, waarbij het meest westelijk gelegen bastion van de vesting verloren ging. De militaire kaart uit 
1849 geeft het Kanaal van Steenenhoek weer (zie afbeelding 5). Op de militaire kaart uit 1890 is zijn 
beide kanalen weergegeven weergegeven (zie afbeelding 6).  
 
  

                                                      
3
 Boshoven et al, 2009 

4
 Koorevaar, 1994 
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Uit het kaartmateriaal uit de 19
e
 eeuw blijkt dat het plangebied en directe omgeving schaars bebouwd 

waren. Binnen het plangebied was slechts verspreide, kleinschalige bebouwing aanwezig. Het me-
rendeel van het plangebied was in (kleinschalig) agrarisch gebruik. De economische voorspoed in de 
19

e
 en 20

e
 eeuw veroorzaakte een stedelijke groei die een verdichting van de bebouwing in de bin-

nenstad tot gevolg had. Hierbij werd ook het plangebied geleidelijk aan bebouwd, totdat in de jaren 
’60 de huidige situatie bereikt werd (zie afbeeldingen 7 en 8). Aan het begin van de 20

e
 eeuw vond de 

eerste stadsuitbreiding buiten de vesting plaats, als gevolg van de toenemende bebouwingsdichtheid 
in de binnenstad.  
 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

5
 

 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving  

Stadsplattegrond Gorinchem 
(kaartcollectie Jacob van 
Deventer) 

1558 - - Zuidelijke deel plangebied (ten zuiden van Bagijnenwalstraat) binnen 
vesting en (grotendeels) bebouwd, noordelijke deel ter plaatse van 
vestingmuur, en -gracht. Toren binnen westelijke deel en boog in 
stadsmuur nabij oostelijke begrenzing plangebied. Kerk/klooster direct 
ten zuiden van plangebied. 

Nieuwe Atlas (Bleau) 1657 Zuid-
Holland, 
Gelder-

land, 
Noord-
Brabant 

- Gehele plangebied binnen vesting en grotendeels bebouwd.  

Militaire topografische kaart  1849 548 1:50.000 Plangebied grotendeels in agrarisch gebruik (akker/boomgaard) met 
verspreide kleinschalige bebouwing. Zuidelijke deel binnen plein en 
woonperceel. 

Militaire topografische kaart  1890 548 1:50.000 Plangebied grotendeels in agrarisch gebruik (akker/boomgaard) met 
verspreide kleinschalige bebouwing. Zuidelijke deel binnen plein en 
woonperceel. Merwedekanaal aangelegd. 

Topografische kaart 1936 38 G 1:25.000 Noordoostelijk deel bebouwd, zuidwestelijk deel binnenstedelijk groen 
en waterpartij. 

Topografische kaart 1969 38 G 1:25.000 Gehele plangebied bebouwd.  

 
KICH

6
 

Het KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KICH) heeft alle bekende archeologische en bouwkundige 
monumenten en historisch-geografische informatie samengebracht in een digitale kaart. Via deze 
kaart zijn cultuurhistorische waarden per gebied te bekijken. Het raadplegen van KICH heeft voor het 
plangebied geen aanvullende informatie opgeleverd.  
 
Bouwhistorische gegevens 
Bij de gemeente Gorinchem is het archief van de Bouw- en Woningtoezicht geraadpleegd (contact-
persoon de heer R. van Dijk). Uit het archief zijn de secretariedossiers 207 (bestaande uit drie delen), 
2261 en 2275, alsmede het dossier gemeentewerken 98 geraadpleegd. Deze dossiers omvatten de 
bouwhistorische gegevens van de bestaande bebouwing. Gegevens betreffende vroegere bebouwing 
binnen het plangebied zijn niet bekend bij het gemeentelijk archief. 
 
De huidige bebouwing binnen het plangebied is in 3 fasen gerealiseerd, welke hieronder worden be-
schreven.  
 

                                                      
5
 http://watwaswaar.nl / www.nationaalarchief.nl 

6
 www.kich.nl 

http://watwaswaar.nl/
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De woningen aan de Lindeboom 6-16 en aan de Bagijnenwalstraat 4-20, 1-25 en 27-45 zijn gebouwd 
aan het begin van de jaren ’40, waarbij een totaal grondoppervlak van circa 1.350 m2 is bebouwd. 
Het betreft arbeiderswoningen, gebouwd ter vervanging van in 1938/1939 onbewoonbaar verklaarde 
gebouwen elders in Gorinchem. De gemeente heeft de benodigde grond aangekocht en de destijds 
aanwezige bebouwing laten slopen. Deze bebouwing betrof een woonhuis met werkplaats en een 
schuur, welke zijn weergegeven op de Topografische kaart uit 1936 (zie afbeelding 7). Vanwege de 
geringe draagkracht van de bovengrond werd de nieuwbouw gefundeerd op palen (zie bijlagen 3 en 
4). Deze palen zijn niet geheid, maar rusten op poeren. Ten behoeve van de aanleg van deze poeren 
werd de bovengrond afgegraven tot een diepte van circa 2 m onder het huidige maaiveld. Vervolgens 
werden de poeren aangelegd en de palen met daarop de funderingen en de vloeren geplaatst. De 
ruimte tussen de basis van de poeren en de vloeren werd opgevuld, deels met de uitgegraven grond 
en deels met aangevoerde grond. De tuinen rondom de nieuwbouw werden opgehoogd, waarbij de 
dikte van de ophogingslaag circa 0,5 - 1,0 m bedroeg. Deze variatie kwam voort uit het reliëf van het 
maaiveld zoals dat voor de ophoging aanwezig was. In totaal is 3.700 m

3
 grond aangevoerd om de 

ruimte onder de funderingen en de het maaiveld van de tuinen op te hogen tot het huidige niveau. Dit 
komt neer op een ophogingslaag van gemiddeld 0,8 m dik, afhankelijk van het oorspronkelijk aanwe-
zige reliëf.  
 
De schuurtjes behorend bij bovenstaande bebouwing zijn in de tweede helft van de jaren ’50 aange-
legd (zie bijlage 5). Deze schuurtjes zijn gefundeerd op 50 cm brede betonplaten, die op een diepte 
van 50 cm -mv zijn aangebracht. Het totale grondoppervlak dat de schuurtjes beslaan bedraagt circa 
175 m

2
. 

 
De woningen aan de Nieuwe Walsteeg 46-60 zijn aangelegd rond 1960. Hiertoe zijn 5 “krotwoningen” 
gesloopt, welke direct ten zuiden van de geplande nieuwbouw stonden. De nieuwbouw is gefundeerd 
op 116 houten palen, waarvan 49 met betonopzetters (zie bijlagen 6 en 7). De palen hebben een 
lengte van circa 13 m. Op de palen/betonopzetters zijn betonnen vloeren aangebracht. De keldervloer 
onder de zuidelijke helft van de bebouwing is aangebracht op een diepte van 1,5 m -mv (straatni-
veau). De betonnen vloer onder de noordzijde van het gebouw ligt op maaiveldniveau. In totaal is een 
bouwput gegraven van 600 m

3
, waarna 150 m

3
 is aangevuld (totale oppervlakte bebouwing bedraagt 

circa 250 m
2
). 

 
Bodemverstoring 
Bovenstaande bouwwerkzaamheden hebben bodemverstoringen tot gevolg gehad (zie afbeelding 9). 
Hieronder volgt een beschrijving van deze verstoringen.  
 
Ter plaatse van de bebouwing aan de Lindeboom 6-16 en de Bagijnenwalstraat 4-20, 1-25 en 27-45 
is het bodemprofiel afgegraven tot 2 m onder het huidige maaiveld (ten behoeve van de aanleg van 
de poeren en de paalfundering). Ter plaatse van de bijbehorende tuinen is een ophogingslaag aan-
gebracht met een dikte van 50 - 100. Vermoedelijk is hier het bodemprofiel onder de ophogingslaag 
grotendeels onverstoord gebleven. De fundering van de schuurtjes reikt niet dieper dan de opge-
brachte grond. 
 
Ter plaatse van de woningen aan de Nieuwe Walsteeg 46-60 is de bodem bij de aanleg van de 
bouwput tot 1,5 m -mv verstoord geraakt. Daarnaast zijn 116 houten palen de bodem in geheid (op 
een oppervlakte van circa 250 m

2
), waardoor de bodem plaatselijk tot een diepte van circa 15 m -mv 

verstoord is. De onderlinge afstand tussen de palen varieert. In NNW-ZZO richting staan de palen 
over het algemeen op korte afstand uit elkaar (tot circa 0,5 m, zie bijlage 7), terwijl de afstand in 
WZW-ONO richting varieert van 1 - 4 m. Doordat met name in de laatst genoemde richting de palen 
op relatief grote afstand van elkaar staan, bestaat een grote kans dat hiertussen nog onverstoorde 
archeologische resten aanwezig zijn. De verstoring van het aanwezige archeologisch erfgoed ten 
gevolge van de heipalen is dan ook beperkt. 
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Bodemverstoringen in relatie tot eerder uitgevoerd onderzoek 
Uit het eerder uitgevoerde booronderzoek door Synthegra bv is gebleken dat rondom (en binnen) het 
huidige plangebied recente bodemverstoringen voorkomen tot dieptes variërend van 30 tot 230 cm -
mv. Hieronder bleken veelal nog oude ophogingslagen en funderingsresten/puin aanwezig. De binnen 
het plangebied aangetroffen recente bodemverstoring bedraagt ter plaatse van de woongebouwen 
1,5 - 2 m -mv, waarbij plaatselijke verstoringen door heipalen aan de Nieuwe Walsteeg tot een diepte 
van circa 15 m -mv reiken. De heipalen hebben slechts een beperkte verstoring van het archeolo-
gisch erfgoed tot gevolg. Ter plaatse van de bij de bebouwing aan de Lindeboom en de Bagijnenwal-
straat horende tuinen is een recente ophogingslaag aanwezig tot een diepte van 0,5 - 1,0 m -mv. 
Over bodemverstoringen/ophogingen ter plaatse van de tuinen behorend bij het woongebouw aan de 
Nieuwe Walsteeg zijn geen gegevens bekend. 
 
Uit het booronderzoek is gebleken dat archeologische resten rondom en binnen het plangebied kun-
nen voorkomen tot een diepte van maximaal circa 3,6 m -mv ter plaatse van de voormalig gracht. 
Binnen de omgrachting zijn oude ophogingslagen aangetroffen tot een diepte van 2,3 m -mv. Hieruit 
blijkt dat onder de woongebouwen, en zeker ook ter plaatse van de tuinen en schuurtjes, nog intacte 
archeologische resten aanwezig kunnen zijn. 
 
3.13 Beantwoording onderzoeksvragen bureauonderzoek 
 
Voor het bureauonderzoek is één onderzoeksvraag opgesteld, welke hieronder zal worden beant-
woord voor zover het bureauonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd. 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 
Ter plaatse van de woongebouwen aan de Lindeboom 6-16 en de Bagijnenwalstraat 4-20, 1-
25 en 27-45 is de bodem bij aanleg van de bouwput verstoord tot een diepte van circa 2,0 m -
mv. Ter plaatse van de bij de woongebouwen horende tuinen is een recente ophogingslaag 
aanwezig tot een diepte van circa 0,5 - 1,0 m -mv. Hieronder is het bodemprofiel vermoedelijk 
grotendeels onverstoord gebleven tijdens de aanleg van de huidige woonpercelen. 
 
Ter plaatse van de Nieuwe Walsteeg 46-60 is de bodem bij aanleg van de bouwput afgegra-
ven tot circa 1,5 m -mv. Daarnaast zijn hier 116 heipalen geplaatst, waardoor de verstoringen 
plaatselijk circa 15 m -mv bedragen.  
 

 
5. CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES 
 
5.1 Conclusie 
 
Binnen het plangebied is de bodem bij de aanleg van de bestaande woongebouwen verstoord/afge-
graven tot een diepte variërend van 1,5 - 2,0 m -mv. Ter plaatse van de woningen aan de Nieuwe 
Walsteeg zijn heipalen aanwezig tot een diepte van circa 15 m -mv. Deze heipalen hebben slechts 
een beperkte verstoring van het bodemarchief tot gevolg gehad, waardoor hier nog onverstoorde 
archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. 
 
Ter plaatse van de bij de woongebouwen aan de Lindeboom en de Bagijnenwalstraat behorende 
tuinen is een 0,5 - 1,0 m dikke ophogingslaag aangebracht. De bodemverstoringen die plaats hebben 
gevonden ten behoeve van de aanleg van de in deze tuinen gelegen schuurtjes, reiken niet dieper 
dan de aangebrachte ophogingslaag. Over eventuele bodemverstoringen/ophogingen ter plaatse van 
de tuinen behorend bij de woningen aan de Nieuwe Walsteeg zijn geen gegevens bekend. 
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Hoewel uit historisch kaartmateriaal bekend is dat het plangebied in de 16
e
 en 17

e
 eeuw grotendeels 

bebouwd is geweest, zijn bij de gemeente geen gegevens bekend met betrekking tot deze bebou-
wing. Aangezien de recente bodemverstoring buiten de huidige woongebouwen gering is, bestaat er 
een zeer grote kans dat hier nog in situ archeologische resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe 
tijd aanwezig zijn. Ook ter plaatse van de woongebouwen kunnen nog in situ archeologische resten 
aanwezig zijn in de ondergrond. 
 
5.2 Selectieadvies 
 
Indien de toekomstige bodemingrepen diepte reiken dan de recente bodemverstoringen/ophogings-
laag, dan adviseert Econsultancy om het plangebied nader te onderzoeken door middel van een IVO 
karterende en waarderende fase doormiddel van proefsleuven (IVO-P). Tevens wordt geadviseerd 
om de sloop van de ondergrondse delen van de huidige bebouwing archeologisch te laten begelei-
den. 
 
Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. Econsultancy wil de opdrachtgever erop wijzen dat dit 
selectieadvies nog niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden 
beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Gorinchem), die vervolgens een selectiebesluit 
neemt. 
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onder-
zoeksmethode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten op kleinere dieptes dan de 
aangegeven recente verstoringsdiepte kan nooit volledig worden uitgesloten. Econsultancy wil de 
opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens de geplande werkzaamheden op kleine-
re diepte toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 53 van de Monumen-
tenwet uit 1988 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ARCHIS-meldpunt, telefoon 033-4227682) en de gemeente 
Gorinchem.  
 

Econsultancy 
Doetinchem, 20 januari 2011 
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Afbeelding 2 
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Afbeelding 3 

   
    
Afbeelding 4  
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Afbeelding 5 
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Afbeelding 7 
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Afbeelding 9 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Bijlage 2  Cultuurhistorische Effectrapportage Beek & Kooiman 
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Bijlage 3  Bouwplan Lindeboom en Bagijnenwalstraat 
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Bijlage 4  Fundering Lindeboom en Bagijnenwalstraat 
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Bijlage 5  Bouwplan schuurtjes Lindeboom en Bagijnenwalstraat 
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Bijlage 6 Doorsnede woningen Nieuwe Walsteeg 
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Bijlage 7 Funderingsplan woningen Nieuwe Walsteeg 
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Bijlage 8 AMZ-cyclus 

 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de 
Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen 
die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelij-
ke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen 
gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap wor-
den overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. 
Na elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie 
of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onder-
zoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeo-
logisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot 
belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 
beschermt te worden door planaanpassing of planinpassing. 
 
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 
 
De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-
den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 
 
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 
 
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologi-
sche waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een 
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende 
fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van in-
vloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zo-
nes geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarde-
rende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizon-
tale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  
 
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande on-
derzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een der-
gelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 
 
De Derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) 
 
Archeologische Begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de 
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het 
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten 
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan 
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
 
Opgraven 
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgra-
ving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennis-
vorming over het verleden. 
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