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1

Inleiding

1.1

Inleiding en onderzoekskader
Synthegra bv heeft in opdracht van BK Ruimte en Milieu een archeologisch bureauonderzoek in de vorm van
-sen quicksc.an, uitgevoerd ap ,s,sn term in .3an onder meer de B.3gijnenw.alstraat t,s Gorinchem (zie afb.s,slding

1 ). Het t-srrein staat bekend als de B2gijnendriehoek: Bastion 11. De loc.:iÜB heen ,s,sn totale oppervl-3kte van

ei rca 4 hectare en b<avi ndt zich binnen de bebouwde kom van G ori n ch em,
De aan Ie idln g voor het onde rzce k wordt gevormd door oe voorgenomen herinrichting van het pi a nge bied. De
huidige ruirntt1lijke situdti'E:l wordt hercmtwikkeld rnYt higr!Jij onder meer een grotere rol vuur grot1r1str ucturen Yn

een betere bereikbaarheid van de stadswallen, Centraal hierbij is onder meer het behoud, bescherming en
zonod ig het herstel van de cul tu urh istoti sche, historische en de archeologische waard en binnen het
onderzoeksgebied.'

De- diepte van ae toekomst igi;::;i bodemverstoring is op dit moment onbekend, Door de graa f.Nerkza amheden,
die zuil en gaan pi a aLSvi nden, kunnen evemuoo I in de ond erg rond aanwezige archeologische waarden

Vtifl ornti gaan. Daarom is voorafgaand .aan dQZQ- WQr k.zaa mhèdèn êên a rchêolog isch andGrzaek ultgévaerd.
H at h-Rvoegd ge? 39, de giF.im A-FJ nte Gorinchem, 7i3 I de ms.u ltaten van hel on d er7oek toelsen.

1.2

0 n derzoe ksdoe I en vraagstellingen
Het doel van het b u rea uo nderzoe k is het verwerven van informatie, aan de hand van besiaande bronnen,
over be kende of verwachte geologische. bod emku nd ige en a rcheol c,g isohe waarden. binnen het pi an gebied.
Aan de hand van deze gegevens wordt een arche ologi sm verwachtingsmodel opgesteld.
De vo gende onderzoeksvragen zullen, indien moge ijk. be<antwoord worden:
W éi-él ruit Lestaél t dB ondèr grond

Vd n

het pla ng t1L ied?

Zijr-. sr élrchsologi-schè vindplàélts.Yn itl hèt omJèrlóèksgt1bi1c1d tè vs-r1.v-cl-chtt1r1?

Zo ja, wat is de vermoedelijke aard en datering van de aangetroffen vindplaatsen?
Op we Ike diepte kunnen de a rcheolog isoh e resten aangetroffen word en?

1

~

S:artnot1t1e Bastion ll. 13 e.v. (SAB proJe<:tnJmmer 60922).
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1.3

Ligging en huidige situatie plangebied
De locatie heeft een tota Ie oppervlakte van ei rca 4 hectare en oovi ndt zoch aan de noordziJde van de
h islDnsche kem van Gonn chem. Het wordt begrensd door de volgende str3ten:
Noorde11:

hel Heerenlaantje. hs-t bastfo11 Il, ds wal langs het MerlNElde.kana.al en de straal KWEieklusl

Oosten:

de N iEI uwe Wa lsteeg en d,s Al kels.lr 33!

Zuiden:

oe Haa rs1raat

Westen:

de Lindeboom, Oude Lombardst,aat en het Hee,enlaarnje

Binnen de Ioca tie bevinden 2ich naast (deels) de genoomd e straten oos de Bagij nenwalstraat en de

Kate rstraat.

Aloee!ding 1. r: Het p/angeoied op ae Topografische kaart van NederlaM 1:25.000 aangegeven met het roáe
kede~ 2
Om de locatie di...id el ijk !e kunnen omschrijven, is ge ko1e n om het ge b ieé onder te verdelen in drie

d eelgeb red en :
Deelgebied 1: Het gehele gebied ten noorden van de Bagijnenwalstraat - Nieuwe Wal steeg , dus ter plaatse

van Bastion Il en hat H9erenlaantjs" noord en de Kweeklust
Deelgebied Il : Het gebied ten zuiden van de Bagi1nenwalstfaat en ten westen van de Katerstraat
D a<l lgab,~d 111 : Het gebied ten zuiden van de Nieuwe Wa lsteeg en ten oosten van de Ka lerstraat

: ANWB Tüpogrctfisclle Atlas
~

Vllfi

Zu1d-HoJ/ond, 1:25.000.

Syn: t-egra t l" : 1oet1nchemH,~e;i '31 a NL -7007 CE, C:cern1c.heP-

5 ~·an 27

Project

Bureauonderzoek, Bagijnenwalstraat te Gorinchem

Kenmerk

HK Rl,'\LGISADIP0~02949

Albeelding 1.2: De dn'e deelgebieden oinnen het plangebied op de topografische kaart.

Afbeelding 1.3: Luehh'oto van Gorinchem' mBt het plangebifKI blf benadering in hel rode !<ader weergegeven.

' Slenvert, Kolman e.a . (red.) 200<! , 176.
~

S)'n1hegra bv Doet1nchemiev.11g 131 a NL-7007 GE, Coe1mchem
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1.4

Administratieve gegevens
Toponiem

. Bagijnenwals!raat

PlaaLS

· Gorinmem

Gsmeer1te

Gorinchem

Provincie

Zuid-Holland

Bag,jnendriehoek Bastion Il

Projectnummer

. P0502949

Bevoegd gezag

· ge meen ie Gorinchem

BK Rui rnt1c1

Opdrachtgevér

Uitvoerende i nstanl ie

8-rl

Mil igu Lv

, Syn!heg ra bv

Datum

: april 2U06

CIS-code

: 28589

Datum and êrzaêksmc,I ding

· 5 m<li 2008

Kaartblad

. 38G

Periode

: late middeleeuwen en nieJwe tijd

Oppêrvla klé

· ca.4 ha

Gm nd eigenaar i beheerd er

div-FJrs
diFJ-F.ils behmrlo'll'CI, diFJs Is tuin -F.in g roe1111oor? ien ing

Gm ndg-FJ hruik
Geologe

. Formatie van Ectiteld

Geamortclogi e

· c nge ka neerd, door stadse phoglngen gekenme rk!

Bodem

angekarteerd, waarschijnlijk poldervaaggronden of drechtvaaggronden

Beheer en pi aats documentatie

. Kon in ki i1ke BI bi ioth eek. B1 bi ioth""k RAC M. S)'111h eg ra Doetinchem

De onder.zaekslocélt·e wordt omsloten daar de volgende 4 coördinaten:

126352.78
X: 126352.78
X: 126593.67
X: 126593,67
X;

~

Y: 427073,44

Y: 427317A5

Y: 427317,45
Y: 427073,44
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2

Onderzoeksmethodiek
Tijdens het bu rea uo nde rzoek is met behulp

van bestaande bronnen een specifiek archeologisch

verwachtingsmodel voor h,s t pi angebi ed opg s steld. Dit is in

e,s rs 1EI

instanüs g-sd.a.3 n d cor het ra ad plsgs n van

voor de archeologi,s r-slev.:mte (schriftelijk-s) l:J.ronn,sn. Dit betr-sft met name gegevens ov,sr b,skends

a rcheol C>1J ische vindplaats en in en rand het pi an gebied, Dit is aangevuld met een historisch onderzoek,
waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkfegen door de analyse van historische kaatlen en fysisch
gEKJogrélf"sch ond-E:H2oèk, wdláirbij gegevens over dt:1 geoloyié, gèomurfoloyit1 gn bodem lijn bestudt1t1rd.

Topografische Atlas van Nedet1and. schaal 1:25.000
Geologisrne kaart van Nederland, schaa 1 1:50.000
Gêom orfologi schê kaart van NêdêJ land, schaa 1 : 50. 000
Bodemkaart van Ned~rl and. schaal 1 :50. 000
T <lns lottê is n:ig<lgaa n of "' bin""" het pi ange bied arch oologischê w:i:i rd en bêken d zijn. Hiervoor is het
cen<rale infmmalies)"'leem (ARCHIS, CMA.ICAA). de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) de
Arch-FJologischia MonumentiFJnkaart (AMK), de Indicatieve K.=3art Arch-FJalog sd-ie Waarden en andere riFJlevante

a rcheol C>1J ische bronnen en kaarten geraadpl ~d .
Voor h-s t historisch onds rzoek zijn de volgende instanties bezocht en ger aad pi e-sgd:

ARCHIS Il
Cultuurhistorische Waardenkaatt van de provincie Zuid-Holland
Arch,salogi sche W El rkg roep gem,se nte Gorinchem

Het volgende hi storisch-katlcg rafi sch materiaal is voor het onderzoek bestudeerd:
S1adsplat1egrond van Jacob van Deventer, ca. 1560
S1adsplat1egrond van Blaeu, ca, 1649
Grote Historische Atlas van West-Nedet1and, schaal 1:50.000. ca. 1839-1859
Grnte Historisc hê Topografisch B Atlas van Zuid-Holland , schaa 11:25. 00 O, ca.

rno 5

Kadastrale minuutplan uit begin 19F eeuw via: http:Ilwww.watwa:swaar.ril

~
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3

Landschapsgenese

3.1

Inleiding
Er bestaat een sterke relatie tussen de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de archeologische
vgrwach1ing ...-.an et1n gebied. Daarom is het hsl.3r:igrijk om de genese van eien l.andschap gasd te bss.tuderen.
De g eolagjsch-s on l wikkeling Iigt t,sn grnndslag -3c1n de geomorfol og is ,an bodem. 1n dit hoofcstu k word1 n i3dsr

ingegaan op de landschapsgenese op de onderzoekslocaiie. Voor de geologische b<aschnjving is gebruis
gemaakt van de lilhostratigrntische indeling van de ondiepe ondergrond.' Voor een overzicht van de
gBUlogischs period-E:Hl, .zit1 bijlcige 2.

3.2

Geo Iog isch e en geo mort ol og ische o nrwi kke ling
Gorinchem li~ in het ,,,,,,.telij k deel van het Nederlands livierengebi ed. De ondiepe ondergrond in dit gebied

u, 1

bostaat

<a<an afl'li ss<ali ng van holoc<an<a riv ic,r afz<alti ng<an van d" Rijn <an vMn (a 1b ,rnlding 3 .1 ). Do

rivierafziP.ttinge11 worden gerekend tor de Formatie vari Echield, he,t vean wordt gereke-nd to! het Hotlandve-e,n
Laagpakkel, dat onderdeel is van de Fonnatie van N[euwkoop,' Onder de holocene sedimenten liggen oudere

riviersedimenten van do Rijn uit de laatste koud,;, fase van de laalSw ijsûjd. de Jonge Dryas . D<lze afze\ting,;,n
b?.slaan uit g rindhm,d ?.nd. grof 7.an d en word ?.n gerekend tol de Formatie van Kreftent>eye ,"

F3k
A3k
DOg
FJg
A3g
o/F3

: alwisseli ng van Formatie van Nieuwkoop en Formatie van Echteld; komklei aan oppervlakte
: als F3k, maar met oude geul in de ondergrond
: beddlnga!'lettlngen van Formatie van Echteld. rus1:en op Formatie van Kreftenheye
: als FJk, maar met oeverarzellingen aan oppervlakte
: als A3k, maar met oevera rzetti ngen aan oppervlakte
: overslag- en crevasse..i!'lettlngen op F3k

Afbeelding 3. ·1. Het plangebied op de Geologische kaart van Nederland 1:50.000 aangegeven met het rode

kadBr. /Bron, Rijks GBofagischB DiBnst. 1990)
~ De Mu1-dcr cl al. 2G03 en via www.nitg.tno .nl O·noloket, Standaarden L1lriostrat1gr.afischo Nomenclator v::in de oné1epo

ondergrond
~ ~ 11 ks C3i:ivlog 1::K:ne D1E:!l LSI 1:;;90

;. Be'end se~ en S1.outhamer 2001 .
~

Syn: t-egra

c.,,. .: oet1nchemH,~e;i '31 a
1

NL -7007 CE, C:cern-:c.heP-
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Gedurnnde ,s,sn graat deel van hel Holoceen. namfllijk van-3f h.e[ Atlanticum tot e11 met het Subboreaal (6000

v. Chr tot en met 900 v Chr. ligt Gorinchem in het zogenaamde

~ rima ri er,e

gebied, Di! betekent dat de

ontwikkeling van het land smap sLer\s onder invloed van de ze espiege lstijg ing staat, maar dat mariene

af:z,attinge11: ontbreksn. 1 Doo.r zeespiegelsttjging tt1 dit gebied, waar het verh.ang v.an de rivieren zeer gering is,
WE:lrd het ri>.'iEI rsed imgn t OV Elf s-en sleéds kort,sre .afstand i:n W"Elste!ij kt1 richting afgsvog rd. Door h1c1t

sedimentoverschot, dat hierdoor ontstond werden de geulen small er en I raden ze vaker buiten hun oevers' en
c nLstonde n er grote komgebieden met dikke pakketten zware klei, afgewisseld met I bos )vee npakketten.'
Direct l.angs dè gt1ulên ontstonden OE:lV9rwa.llên, diè b'E:ls.táiá:n uit sterk silti.g-s of zwa:k zandigé klei.

Op de geologische kaart van Nederland 1:50.000 (afbeelding 3.1) is het plangebied niet gekarteerd, omdat het
binnen de bebouwde kom van Gorinchem Iigt Uit de beg re nzi ngen op deze kaart in de omgevmg van hel
pla 11qeb,ed \/alt op te ma ken dat het pi angeb ied n aar verwachting op een afwisseling van rivierafzemng en van

d<> Formati<> van Echt<ald m<>l h<>I Hollandv<><>n Laagp2kk<lt ligt, hêlZij rMI a<>verafwtting,rn aan d<> appêrvlakt<>
(code F 3g ). of mei komklei aan de oppervlakte ( code F 3k). Omdat hel plangebied b;nnen de vesl ingwal len
van Gonnmem ligt .s het vrijwel zeker dat .Je natuurlijke afzeningen zijn afgedekt met een pakket

cphog ings ma têriaal .

2M22
3K2 5

: komvlakte
: rMerkom- en oeverwalathtlQe vlakte
: oeverwa 1

3G7
2M38
8

: doorbraa kwaai er
: aa nwa svlakte (laaggelegen)
: bebOIJl/lllng

1M23

Afb~lding 3.2: her plangebied op de geomorfol<>gische kaa,t van Nederland 1:50.000 aangegeven mei hel

rode kader. (Bron. v1WY1.archis2.archis.nl)

. Rij ks G<>0lo,;i ische Dienst 1290
a ~ 11 ks C3~1og 1::K:ne D1E:!i LSI 1:;;90
~ Be'end se~, 200:5 .
~

Syn:t-egra tl" : 1oet1nchemH,~e;i '31 a NL -7007 CE, C:cern1c.heP-

10 ~·an 27

Project

Bureauonderzoek , Baq ij n enwa lstraat te Gorinchem

Kenmerk

HK R/ALGISAD.'PQ5[] 2949

Op de geomarfologis.che kaart van Nederl.:md (af'b98Idi11g 3.2) is het plangebi-sd niel gekarteerd, omdal he1

binnen de bebouwde kom van Gorinchem Ii gt. Ook e>ctrapolatie van de b e1J renzi nge n op deze kaan is niet
goed mogelijk. waardoor er geen uitsluitsel gegeven kan worden wat betreft de landschapsvcrm. die binnen
het plangebi,sd aan1Nt1zig is. Gs.zisn ds ligging bin11e11 de vestingwallen is het zeer waarschijnlijk dal ds
ondsrgrond dermate door msns,sn is bsïnvloed dat ds oorspror1kelijke l.andschapsvorm ni,st mssr h,srkenbaar

is. Op bas is van de da!e ring van de stroomgordel !er plaatse van het pi an ge bied, kunnen resten vanaf de
l{omeinse tijd worden verwacht."

10

~

Berend-sen el'l Sto uthamer 2 JO t.

S~n:~egra t'I :ioetinchem-s2.~·e-;i '31 a NL-!007 CB Cce1inc.her
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3.3

Bodem
Ook op de Bodemkaar! van Nederland 1:50.000 (afbeeloing 3.3) is het plangebied niet ge~aneerd. Uit he!
kaat1beeld wordt duidelijk dat in de omgeving van met name poidervaaggronden en drechtvaaggronden
voorkomsn.

Poldt1rva.aggrondefl

Lijn gsrijptY

gror1;den

mst

een

.zw3f:

ontv.•ikk,slde

humushoudend-s

bovengr 011d. Kemner kt1nd vaur pold'E:l rva i3 g gron dgn is da:! ros stv Is~ ken al ond ispei dan 50 een ti mstEM

beneden maaiveld aan-zig zijn. Er worden versch•llende typen poldervaaggronoen onderscheiden op basis
van k.a lkgeha lte en de korrelgrootte van het mater i aa 1, waarin ze gevormd zijn.
D n:llcht vaa gg rot1dt1 n .lijn ki gig ra t1dt1 n wélarbij in dê on d-s rg rond

vg,s n

voorkomt. De top van hgt véèn Iigt tussg n

40 en 80 cen1'meter beneden maaiveld. De drechtvaagg,onden (code Rv01 C) in de omgev,ng van Gonnchem
hebben een k.a lkloze bovengrond. die beslaat ui, zwak silnge komklei. 11

RvO 1C : ka Ikioze drech tvaaggro nde n
Rn95A : kal kh oude nde pol dervaaggronden in sterk si Iti ge klei
Rn47C : kalkloze poldervaaggronden in zwak slltlge klei
Rn44Cv : kalkloze poldervaa ggro nden In rwal slltl ge kiel. moerl g materiaal be gl nnend dieper dan 80
entime ter beneden maai veld en doorgaand tot die per dan 120 centime ter ben eden maai veld
11,0
: overs lagg ronden

Afb9e/ding 3.3: Het plengebied op de &demkeett ven Nederlend f :50.000 aangegev;,n met het rode kader.

(Bren: Stichting voor Bodemkartering, 198/) ,

, . St1chl ng voor Bodernkartermg , 1981
~

Syn:t-egra c.,,. : 1oet1nchemH,~e;i '31 a NL -7007 CE, C:cern1c.heP-
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4

Archeologie

4.1

Historische ontwikkeling
Gorinchem ontstond rond het jaar 1000 aan de monding van de Linge in de Merwede. Ten westen van de
Lingemonding lag een lot dijk vsrtioagde osv0rwal. Hierop ontstond de eerste bebouwing , ls r plaatse van ds

huidige Langéndijk en Kmtendij k.. In het oostelijke deel, dal niet was bedijkt. Wflrd door de h,sfH va;n Arkel in

1267 een kasteel gebouwd (ter plaatse van de huidi~ Burgs\raat). 12
In de late middeleeuwen ondervond de nede rzetling bedreigingen vanwege haar cruciale ligging aan de Linge
tussttn Geke en Holland. Daairnaast vormdti dé:z.s rivier ook sen OOdr-siging a.ls gt1volg van 01Jsrstromingt1n .
Om Gorinchem te kunnen beschermen tegen aanvall en van buitenaf, veranderde de plaats in de 13' eeuw in
een vesting en werden stadswa llen aangelegd. Deze omwallingen werden versterl<t door palissaden. De Linge
zorgde ook voor de omgrachting die rondom de omwalling liep. De stadswallen fungeren tegenwoordig nog
slê!lds als watGrk<lring. Gorinch!lm V!lrand!l1ds hi<lrmoo tot """ bastidê-stad waarbij ds wsstêlijks
b0{1ren zingen werden gevormd door de Boerenstraat en de Haarslraal. Laatstgenoemde straat vormt de
zuideliike begrenzing van het plangebied, In

1382 verkreeg Gorinchem stadsrechten van Otto van Arkel. n

Afbeelding 4.1 : De bo/JW/asen van noordelijk Gorînchem," Het zuidelijke deel van het plangebied, de zone
ten zuiden en oosten van de Bagijnenwalstraat (deelgebieden Il en grotendeels 111), bevind/
zich binnen de zone van de midd9leeuwse stad. Da bebouwing f-rierbinnen stamt uit de 16'
eeuw of vroeger.

Omstreeks 1350 werden de stadswallen door m iddel van stenen stadsmuren en waltorens versterkt. Deze
muren warden in de 16~ eeuw vervangen door nisu\l'l.l'G vestingwerken nadat de noodzaak tol eGn beter stelsel

" Stenvert, Kolman e.a. (red.) 20()4, 173.
'1

Stonvort Kol man • a {rod ) 201)4 , 173

" Wandelen door /ieue11 en ver1e<lóln van Gormc/)em Be-r,.,'llor,,ng van de /11€></s- en vest11)!)wande/11-,;; (via
www.gonnchem.nl)
~
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van verdedigingswerken nijpend or werd. Door de mede rn ise ring van het wa pe ntc.ig en de opkomst van
kanon.n en en vu un.va pens voldsde n de m iddsleeu wse ommuringen niet m e-s r. Bovendien konden de

wateri;ieuzen in 1572 zonder moeilijkheden d" stad binnenkomen. Tussen 15S4 en 1609 werd en de
vestingwerken aangelegd in een zes ki lom eter lange ring rond de slad. 1; Er werd een vestingwal aangelegd
met in totaaf ,elf bastions.. H,st p langebi sd bestaat voor sen ds,s I uit h,st t1.Vf!-sds bastion, Bast ion 11 genaamd.
Door de.ze ves ti ngwer,-:;,s n groeide Gorinchem in omvc31ng tot b ijn2 hst dubbel-s. Ook kende Gorinchem vi,s r

stadspoorten, waaronder de /\rkelpoort aan de /\rke straat, direct ten oosten van hel plangebied. In 1673 werd
de stad opgenomen in de (Oude) Hol land se W aterl in ie. Deze verdedigingslinie werd aangelegd tussen de
Zuider.l-EH,:l 911 dt1 Merwede gn llèp Vélfl Muiden viél Weerden n-::iar Goririch9m. Doé[ w.as orn h"errrH,:ltl de FrariSti

troepen van Lodewijk XIV legen te houden zodat zij Holland niet zouden veroveren.
Vanaf de 16' eeuw kende Gorinchem twee eeuwen lang een aanzien ijke bloei als vestingstad. In de 18'
eeuw trad een verval in aIs gevolg van een drie maanden durend beleg van terugtrekkende Fransen die zich

b-i nnt1n Gori nt;hêm

1Jê1 scha.n Slê n.

Gêdurnndê dè2ê dri ê maandên ond-Grvond dt1 stad véél schadé én kèn di:.::i

het veel ve rwoe~tingen a Is gevolg van beschietingen, 1n de ja ren 1813 en 1814 probeerden Pruisische
troepen de Fransen uit de stad te verjagen. Maandenlanq werd de stad gebombardeerd. In de 1B' eeuw
bloeide Gorinchem wMr op toen als gevolg van de industri~le ontwikkel"ng de stad beter bernikbaar werd als
g&volg

V3n

het graven van kanalen en diFJ aanliFJg van sen spoorlijn in 1882·1885.

Tijd e11s de aan leg van het MFJ rwed ekanaa.l tussen 1885 en 1893 \ill9rd het d irsci ten westen van hra1

plangebied gelegen bastion afgebroken. De status van Gorinchem als vesungstad werd opgeheven in 1959.
De bastions en de vesti ngw-3 Il en hebben tegenwoordig ds fu 11c1 ie van stedelijk gros ngebi ed of hebben een

spec fie~e fu ncue gekregen. 1n veel gevallen worden zowel de bastions als de wallen door bomenrij en
omzoomd. Hierdoor komen deze historische steden oo uwku n dige elementen du i de Iijk naar voren binnen de
hislDrische kern van Gorinchem ten opzichte van de bebouwde stad szones. De binnenstad is in het kader van
de Monum en tem'.'et van 1g33 formes I i31I s bssch ermd st-3dsgs.z ich t a.a ngsm erk 1.

Bebouwing in en nabij het plangebied
1n de hu id ,ge situatie wordt de Bag ijnendri ehoek en Basl ion 11 geken merl<t door zowel historische aIs nieuwe
bebouwing, De oud sle panden bevind en zich met na me aan de Oude Lombard straat en de Mei kstraat, direet
ten zuidwesten van het plangebied. De recente 20'-eeuwse bebouwing wordt gekenmerkt door bouwblokken
di<a in <ank<al<a g<avallian niét aamrnngoslatM zijn dcc, dé ligging aldaar van oude(rn) pand<an.

Bagi j ne nwalstraat:
Won ingcom plexe n qebouwd uj den s de oo rtoq. Op hi sta risch e kaarten uit de 17' eeuw staat hier wel een
gobouw aangegeven {zie paragraaf 4.3).
Heerenlaantje;
Bouw woningencomplex ter plaatse van de voorm3lige gasfabriek. Deze gasfabr;ek werd in de 2' helft van de
1 gii eeuw gebouwd.
Aan het Ht1t1 r,s n laantje 30 I" gt hst voormalige F ra n ei scaness,s n klo ::JSter d.31 d,s

po tenl ie heeft aangemerkt Ie

worden als een {gemeentelij~) monument. Het "' 1851 gebouwde klooster is een blokvormig pand met drie
bouwlagen. 1' Het gebouw bevindt zich in het zu idweste Iij ke deel van deelgebied 11.

15 Kö~~e1\ er I Rob1J ri::; ~Ull4
1~

~

1:!.

Stenvert. Kolma11 e.a. fred) 20G4, 17G.

S~n:~egra t'I :ioetinchem-s2.~·e-;i '31 a NL-!007 CB Cce1inc.her

1.!. van 27

Project

Bureauonderzoek , Baq ij n enwa lstraat te Gorinchem

Kenmerk

H K R/ALGISAD.'PQ5[] 2 949

H aa rstraat:
Het p211d D-s Lindenborgh aan de Haarstraat 39 is als. rijksmonument aangegev,sn. Het oorspronkelijke

gebouw werd in

1867 gebouwd door C.J. Loeven met het Rorterdamse Coolsingelziekenhuis als vooroeeld.

Vanaf 1960 diende

het gebouw als

verpleegtehuis

en in

1981

werd

hel geheel

verbouwd

tot

ver zorgingscompl-s :.:.. Al leen ds voorgevel resteert nog va11 de oorspron kei ijke b,s bauwin g. l11 afwijking van d s
bouwblok ken aan onds r meer de Bag ij nenwal stra ~ t Iigt de L indenborgh niet direct aan d-s roo lijn, ma i3 r springt

het bouwwerl< terug." Volgens histonsche kaarwn stond op deze locatie in de

16' en 17' eeuw een klooster

(zie pa rag raaf 4 .31.

Os- pand-E:Hl aan dt1 Hélélrslmat 41-51 .lijn geïnvtrn ta.riseerd en hebben de pott1r1ÜE:l orn lt1 ½'llrdgn

élélngt1VVfl.lE1r1

a Is gemeentelijke mon~me nten.
Elementen buiten het pi angebied:
D i r<a cl t<an oost<an van h<at plang <>bi<ad Iigt dé Ark<alstraal waaraan d<a voormal i g<a Ar k<>I poo ~ lag, Mn van dé vi<a r
sIads[l00t1en van Gorinchem die ten tijde van de vestingwerken werden gebouwd. Vóór de aanleg van deze
vestingwerken sto 11den in het noord en van de stad twee poo t1en, de Hoog en Laag An<e lpoot1 die rond 1600
werden gesloopt." D<a ArkalpoM werd in 1857 gesloopt an in circa 1890 v<arvang<an door coupurns (v<arlaging
va11 de waterli;-FJring). Van de viiFJr stadspoortiFJn res.lm:.irt allee11 nog Oalram[lOOrt ten oosten van de vesting. 1~

1•

Stenvert Kolman. e a {red) 2004_ t 76

1a Kö~~e1\ er I Rob1J ri::; ~Ull4 1:! ::l.
19

~

Koppen. en Rob1Jns 2004 -85.
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4.2

Archeologische waarden in en rondom de onderzoekslocatie
Cultu urhi sto rische Hoofdstructuur ICH SI van de p rovi nci e Zuid-Hol land'°·
Op de Gultuurhistor·sche Hoofdstructuur van de psovinós Zuid-Holland is het pl.ang,sbied als onderdeel

V-3n

ds

historisch-s kern van de oude vestingstad Gorinctiem c31angegeve11 als een b,sschermd stads.geLicht. Er g,sldt

voor de gehele siads kern een zeer hoge kans op he! aantreffen van archeologische sporen in verband met
bewening vanaf de middeleeuwen.
Ook ds ste,cJg lij ke vès ti ngwer k.8-n Vel n Gorinchem worden in Lij 11 gt1 ht1sl als Vel n .l-EH,:l r hcgé W-cl.él rd g bss.tem pt1ld.

De binnenstad van Gorinchem wordt aangegeven als een nederzettingskem van zeer hoge waarde, waarbij
de omwal Iingen de begrenzing vormt van de n ederzeai ng. Ten noorden daarvan, ter plaatse van het bastion.
geldt een hoge waarde.
H <>t plang<lbiêd valt vo lg<lns d" CHS ook bi"""" d<a biotoop van dê mol<a n 'Nooit Vol maakt" Diazé van
oorsprong uit 1718 ~lam mende m ola n bevindt zich op de direet len oosten ge legen h.asl on.
1ndicati<lve Kaart Archiaol

oo isch e W aardian 11 KAW j:

Op de In dicatfeve Ka.art ArchoFJo logische Wa i3 rdan ( 1KAW) g-FJ ldt voor het geh eliFJ pla ngiFJ bied -FJiFJn hoge
a rcheol og is.che waarde.

Onderzos ken in ds omgev ·ng van het pla nqs bied

Er staan geen onderzoeken, waarnemingen of vondsten gedocu memeerd brnn en het plangebied . 1n de
on mld del lij ke o mg evi n g zijn wel enkele onderzoeken en vond sten bekend.
Ondsrzoeksm,,/ding 214 2

Direel ten zuiden van het plangebied en nagenoeg grenzend hieraan, werd een archeologisch onderzoek
uitgevoerd door de Archeologische Werkgroep Gorinchem onder leiding van Hollandia Archeologie in het
ka.der van dt1 hit1r in 1958 gèsloopte synagogs. De syrîélgogt1 was in gébr-uik sinds 1B42 èn wgrd gssloopt in

verband met de sladssa nering, Er werd een nog intac!e mik we (ritueel bad ) aangetroffen en m uu rreslen van
de syn agO\)e, Ook trof men langs de oostm uur een gemetselde (overl<oepeld e) stadswaterg an g aan uit de 16'
eeuw. S nds ae bouw van de synagoge bestond het als riool en werd aardewerk en glas uit de 19' en 20'
<a<>uw aangiatrnfl<ln (ARCHIS waarn<lmingsnrs. 48.459 "" 407.1211. Vóór dia 16" <aêuW b<astond d<a locatiê uit
open water, dat de begrenzing vormde lussen het per,;ee waarop de synagoge ~tond en hel oostelijk er
gelegen per<eeel. Onder de verstoorde lagen werden mestpakketten qevonden uit de 14' en 15' eeuw,
hetgeen het aqrarische rara kier van de locatie in deze lijd ijkt te benadrukken.'·
Ondsrzoeksm,,/dingen 12. 798, 23.426 @n 24.376

Aan de Rosm ole nsteeg. op ei rca 75 meter ten oosten van het pla ngeb red. werd op ba sis van een in 2005
uitgevoerd bure3uonderzoek door het ARC een pmef!Sleuvenonderzoek uitgevoerd door Hollandi3 in 2007. Op
basis van ds aangetroffen resten uil de nieuwe tijd werd in da1zelfde jaar sen opgraving ui1gevoerd daar

Hol land1a. aangezien de resten niet in

situ bewaard konden word en.

Onderzo,,ksmelding 20. 5B8
In 2007 voerde Hollandia een proefs.l,suv,snonde1Losk uit op e,sn lerm·n 2an d-s Korl,sndijk 67-69, circ2 100

meter ten zu 1doosten van het pi angebied, Vanwege de grote verstoring van de locatie en de afwezigheid van
indicatoren werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.

~o littp ::ct1::..z,1 iJ-hOllar1,:J.nl

-- http. :1noïle .pr aner__ n11 ~veen 026(i,·::,ro, ecten ·pre:-. ecten {web5,1te Werk.groep Archeologie Gerr eente Go r1 nchem }.
~
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Archis \'{BBmemingsnummer 48.457

Op ei rca 150 meter ten zuidwesten van he! plangebied werd en door Holland 1a rn 2000 de resten opgegraven
van een gracht die van de 1G' tot en met de 20' eeuw in gebruik was. Er werd e<ln groet aan lal vondsten
g-sdaan dis .3llen uit de lat,s fase v.ar, hst bestaan van da gracht sta:mme11. Onder een pakkt1l van 90 cm geel

zaf"}d lag ee11 µakke! V3n grfjs Land v.an circa 50 cm dik, wacirs.chijn!ijk .aang,sbracht tjJdens dis demping va~ de
gracht. H;eronder lag een p,, kkel van zwart •grijze moo der waarin veel artefacten werden gevonden vanaf de
18' eeuw. Op de hoeK van de straten Melkheul en Melkpad werd onder het gele zandpakket van 9U cm een
pakket ZW-clrt-grijs lclnd a21hg9trnffér1 rnt11 hiêrin \l'èél puinr-sstên vdn de k2dèmuur. Langs de kddemuur was

het p,,kket zwartgriIze modder lot 90 cm dik. Hieronder bevond zich een 30 cm dikke bruine kleilaag met
aardewerkresten

'

un de 16' -

~-.

.

1

"'

..

...

··.
. -·•.

---.,..,. :--:_.'

, ,• . , . . . . . . . ,

.·

18' eeuw. Daaronder bevond zich het ne,tuurl,jk~ veenpakket."

,

- ... , ......

Afbeelding 4.2: De werl<pvtter p/aal$e lang$ de kademuvr Me/kpad - Me/khe~I."
Onderzoek Varkensmarld
Niet b1 nnen ArchIs gedocumenteerd rs een opgrav,ng die door de Archeologische Werkgroep in 1996 we ro
uitgevoerd aan de Vartensmarkt. op circa 100 meter ten zuiden van het plangebied, Er weroen m totaal 31
graven aa ngetrorron , to dator0n tot d G periodo 1454 on 1572. Ze bestonden uit i soms rommelig goordondo)
houten doos kisten die geordend waren in noord•7\Jidelijks richting . De ge1ich!srichting van de skelet!çin was in

westelijke richting De bovenkant van de kisten lagen op 85 tot 110 cm NAP, Mogelijk behoorden de graven
101 het kerkhof or begraafplaaIs v3n het voom,alige mindorbrooccrk!ooster dat hior lag . Gezien hot gegeven
T

dat er ook twee vro uwensk ?.I etle n aanwezig waren, waren de s~e letten echt?.r niet al Ieen van ds

ki oostert 1ngen. Uit de resul laten kon worden ge-conciudeert! dat liet begrav1ngs1errei 11 maxi maal vanaf de
noordzijde van de Varkensmarkt in zu•deliJke richting tot aan de Bloempotsteeg liep. en öat het op een open
Lerrein Iag en niet binnen een kloostergang:'' Aangezien al les haastig is geborgen 1s het van groot bel~ ng dat
~ r bij afl e toe kornstige bod gmi ngrep9n in en rondom de VarkG nsmarkt. dus ook binnen het plangebied. wr
rekening wordt gehouden met begravi ngs- en ~won ingsresten,

J~

hnp· ·1"l:-î1e pfa11e: 111., •'1'9':i n02'G6ip ro;eclen ·:::,ra;ecten ~we:ibsite Wer1i:gral=tp kchealogié Gé>"lleenlt=i Gainch<:1m>

;J lltt~ :1'10,11e ut1:1nE!: .1\l1-,.,E:!t>llO~(fü,"Jl(.tè,:,.ten·v101 el'..tt>n !We>bs11e Wer~~1(1e,p Ai~l•eol:.:i!Jlt> cJeiir~er1!E:e Go11qct1E::;111.
i~

~

tlttp.,.,"'lo•ne.pfane:.1111-.yee11D260."pro,ecten•pro:ieclen iweb;I\e Werkgroep A'cheologIe Gareente Gor1richemi.
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Ondsrzoeksmelding 1626
Aan het Kazemepl ei n, op ei rca 200 meter ten zuidwesten van het pi ange b1ed, wero in 1997 een a rch eolog isch
onderzoek uigevoerd

door de Archeologische Werkgroep van Gorinchem.

Aanleidng

vormde de

vermo,sdslijke resten ter plaalse van hel Huis van Paffemode or Drosten Heek dat hier stond vanaf h,st einds
va11 de 16"' eeu •.v tot ei rca 1750. Tijdens de opgraving. die rs itEI Iijk in

,s s n

te kort-s termijn di,s nds te warden

g erea Iisee rd, werden de resten aangetroffen van zowe een beerput aIs een bee rkelde r met hierin aardewerl<
en glaswerk. Zowel de put als de kelder en de resten konden worden gedateerd tot de 17' eeuw. Dp veel
locél.t" es birirnm dit pi an gèbit1d w.a:s ds bod E:l m tot Dp 1 mei.El r be11d èn NAP vt1 rstcord. b

Onderzoebmelding 2920
Baac voerde in 2002 en 2003 een opgraving uit ter plaatse van het voormalige hu is van de He ren van Arkel
aan d<a Krijtstraat. Dia locali<l ligt circa 200 miator l<ln zuid<ln van h<lt plang<abiéd. Uit d<a riasultat<an kwam naar
voren dat hel terrein in de 13 eeuw al was bewoond en in circa 1400 naast het Huis van Amel ook de Latijnse
School werd gebou,..,.J."
Ond<Jrzoeksmelding 28. 581
N aganOF.19 gren 7en d aan de locatie van hst Huis van Arks I wrard door Hol li3 nd ia in 2008 een opg ra ving

uitgevoerd ter plaatse van de Grote Toren op de hoek van Achter de Kerk en de Kri1tstraat. Aanleiding was de
vondst '13n een knekelput met menselijke begravingen in houten kisten d;e tijdens de archeologische
begeleiding •.vas aangelroffEln bij ds aanlsg van een bra11dblus.ins.tallatie. Dit onderzoek loopl momenteel nog

(Arch is peildatum 5 mei 2000 ),
Ondenoeksmelding 512B
Door Arnicon/Archeomediél werd in 2003 een opgraving uilgsvo,srd i3ian de Groenmélrkl in het middelt1E1UVI/SB

stadscentrum van Gorinchem, Resultaten en aanvul lende informatie hieromtrent is niet voorhanden binnen de
database van Archi s.

~5 littp ::t1c·ri~ ~li1r1i8\.111:-vE:!i:::-11l(::'.titi, i)l(J,eder1·v1,:..:,er::.tl::'r1 !Wl::'b:;.1h Wer1t;~10E:!V A·r::.l~t!Olu!J1e

l'Je1rl::'E>r1h G(J1111ct1er1t!

=~ http. :1noïle .pr aner__ n11 ~veen 026(i,·::,ro, ecten ·pre:-. ecten {web5,1te Werk.groep Archeologie Gerr eente Go r1 nchem }.
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4.3

De onderzoekslocatie op historisch kaartmateriaa l
Voor het bureauonderi:;osk is historisch kaartmals-riaal bestudeerd.

De oudst bestudeerde kaart is de stadsplattegrond van Gorinchem uit circa 1560 van de hand van de
t>eroemde ca Mgraaf Jacob van Deventer (afbeelding 4 .4). Op deze kaan is Gorinchem te zien als omwalde
slad, dus ten tijde vóór de aanleg van ds vestingwerk•Em lussen 1584 en 1609. Kort na de vsrvaardiging van
deze kaart is msn begonnfln rr1et dè .aanleg vd n d0 veslingwarken en de b.astions.

Wat meteen opvalt op deze kaart is de dan nog bestaande stadsgracht, de begrenzing van de omwa lde stad.
Deze stadsgracht loopt midden door het plangebied (deelgebied 1). ter plaatse van het zuidelijke deel van
Ba.stion Il: hflt ggbied tussén da Bagijnanwalstrniat en hst noordelijkt! deBI va.n het Héerénlaantje ,gvsnals dËl-

s.raat Kweeklust. De projectie van het plangebied op de kaart loopt niet geheel synchroon met deze wegen.
Waarschijnlijker is echter dat de ligging van de wegen niet geheel topografisch correct zijn weergegeven. Het
noordelijke deel van het Bastion Il ligt op deze kaart buiten de omgrachLe stad en bestaat uit bouv.äand of
W<l iland . G<>hool W<lSlélijké "" oosLelijk binMn dil doolgobiêd slaat bébouwing w<>orge,gBvM. léf plaatsé van
het huidige (noordelijke deel van het) Heerenlaanlje en de parl<eergarage Kweeklusl. Mogelijk gaat hel om
molens, maar dat is niet met zekerheid te zeggen "
Hét hole gGbi<>d \en zuiden van dé Bagijnenwalstraat én de NiêuW8 WalstMg (déêlQêbiodên Il en 111) ligt
binnen de grenzen van het oude, omwalde Gori nchem en is op deze kaart dan ook grotendeels bebouwd
gebied. In hel zuidwesten van deelgebied 11 is een gebouw zichtt>aar, hetgeen waarschijnlijk een oud kloosler
is, en de voorloper van De Lindenborgh aan de Haa rstraat, Hierover zijn nog geen nadere gegevens bekend,
Duidelijk weorgegevon is ook het klooster op de Varkenmarkt, direct ton zuidoosten van doolgebiod 111.

Afbeelding 4.3: Hel plangebied op de stadsplaffegrond van Jacob

van Deventer. weergegeven met het rode

kader.

~

S)' n1hegra bv ;:)oet1nchemiev.,eg 61 a NL -7007 GB Doe1mchem

19van::!7

Project

Bureauonderzoek, Bagijnenwalstraat te Gorinchem

Kenmerk

HKRIALGISADIP0~02949

Op de diverse kaarten uit de 17' eeuw zijn de vestingwerken zichtbaar. Zn ook ter plaatse van hel plangebied.
Op al de besludeerde kaarten uit deze periode, ui'l de jaren 1613, 1849 (Blaeu) en 1660, wordt duidel ijk dal de
bebouwing binnen het plangebied zich enerzijds concentreert aan de huid ige Haarstraat en deels aan de
Oude Lombardstraat Anderzijds is ook bebouwing zichtbaar aan de flink versmalde stadsgracht die tijdens de
aanleg van de ves1ingwerkt1n grolends,sls 2"ijn g-sdsmpl . Ook ap het ba.stion een g-sbouw weergegeven. Hét is
niElt bsksnd wat dé runctïe van het gebouw was.. Er van uilgaande dat hét een militaire runctie heeft, zal hel

om een wachthuis of een opslagplaats voor munitie gaan. De bebouwing binnen het plangebied komen op al
de 17'-eeuwse kaarten voor. Het bastion is van de stad gescheiden vanaf het midden van de 17' eeuw.

Mogt1olijk is dit één muur. maar hst kan ook orn èfln groènstrui::luur ga:an.

Afbeelaing 4.4: .Het plangebiecJ /bij benaaering) op cle kaart uit 1649 van Blaeu, weergegeven met het rode
kader_
Er zijn geen kaarten uit de 18' eeuw beschikbaar, Wel zijn er kaarten voorhanden uit het begin van de 19'
eeuw (afbeeldingen 4,5 en 4,6), Hierop is te zien dat de bebouwing binnen het plangebied zich, afgezien van
de Haarstraat en de Oude Lombardstraac, ook aan hot Heorenlaantje on do Nieuwe Walstoeg bevindt. Op het
bastion is het gebouw nog steeds 1,ichlbaar op het minuutplan . Deze lij ki groter dan op de oudere kaarten. Net
als op de 17'-eeuwse kaarten zal het grootste deel van het plangebie-0 naa st bebouwing bestaan uit erf. tuin
of wert. Het laatste deel van de stadsgracht (de Melkgracht) is nog als zodanig herkenbaar op de kaarten,
maar is niet meer aanwezig op de kaart uil 1902 (afbeelding 4.7 ). Hieruit valt af te lei den dal de slad,grachl in
fasen is gedempt en het laatste deel (de Melkg racht) in de tweede helft van de 19' eeuw is gedampt.
Op de kaart uit 1902 is te zien dat deelgebied Il en 111nagenoeg geheel zijn bebouwd, Ook ter plaati;e va n het
bastion (deelgebied 1) lijkt kleinschalige bebouwing met meerdere gebouwen aanwezig te zijn ,

~
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Afbeelding 4. 5: Het plangebieci op de kaart uit cirça 1839-185~7, weerpegeven met het rode kader.

Afbeelding 4.6: Het plangebied op hel minuutplan uit begin 11/' eeuw' 8, wearyagavan mat het rode kadar.

" Grote Hi,torisc/,e Atlas v,,n West-Nederland, 1839-1859, blad 84
ZIJ

http·uw,v.v w-a:tw.a-swn-ar nl Minuuiplan-s zifn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zfjn vervaardigd vanaf 1811 ,en 1812

,n oavo1g1119 van de F1ensen o I v. Napoleon Bonapa~e. Hel z1in grondtieschnJvmgen (Kadasters) van de 1>0rneenten niet
hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen.
~
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Afbeelding 4. 7: Het plangebied op d& kaart uil 1902"' , wHrgegav&n mat het rode kader.

" Grote H;sJonscf,e Topografische Alles van Zwd·Ho/lond ca. 1905. blad 548.
~
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5

Verwachtingsmodel
Conform de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nedet1andse Archeologie (KNA 3.1) is een bureauonderzoek
uitgevoerd.

Op

basis

van

ds

rssultaten

van

hel

bureauonderzoek

is

voor

het

plangebied

een

verwachtingsmodel opgesl-sld. Hierbij is ook ds IKAW (lndic.alieve K.aart van .AJ-ch,sologischs Waarden)

g ebru iki, maar deze kaart is indicatief en zal voor het opstel Ien van een verwach I ingsm ode I genuanceerd en
gepreciseerd worden, aangezien er niet uit blijl<:l uit wat de aard en ouderdom is van de te verwachten
archeologische rgslt1r1. DB archèologischY VE:lrw-clchtirig in dit burf::léluur1dt1r2oèk is tot staind ggkorm,rn door een

integrale benadering. die uit een synthese van de landschappelijke, archeologische en historische gegevens
bestaat {tabel 11.
D oo lg<ab i<ad 1:
Totdat de vestingwerk en werden aangelegd tussen 151).4 en 1609, bestond het zuid el ij ke deel van daelgebied
1 ut water. gevormd door de hier lopende stadsqracht die de begrenzing vormde van het middeleeuwse
Gorinchem. Deze werd tijdens de aanl<ag van dê Vêslingwêrken voor één groot dool gédêmpt en wirsmaldo
a i3 n7ien Iijk. Het Iaais.te deel van de7e gracht, diFJ Me kg racht, bir.11e11 dit deel gebiiF.id, WiF.I rd in d-FJ tvi.'G-F.id-FJ helf1

va11 de 1g-=' iFJ-F.IUV,' giF.idiF.impt. Op ba.sis van de gsgsv-FJns van het archFJologisd-i ondiFJr?oek (ARCHIS

waarnemingsnummer 48.457). direct ten zuidwesten van het plangebied, kan de grachtvulling bestaande uit
grijs zand. tussen de 90 en 140 cm beneden maaiveld worden verwacht met daaronder een pakket zwartgrijze modder. In di1 laa1slgenoemd,s p.3kket werden bij het bstreffe11de andsrzoek artefacten ui! de periode

tussen de 16' en de 18' eeuw aangetraffen. WaarschiInlijk werd de stadsgracht aangelegd tijdens de
omwal Iing van Gorinchem in de 13 eeuw. Dat neemt n iel weg dat er buiten de gracht resten kunnen word en
verwacht die teruggaan tot de woege middeleeuwen of Romeinse tijd. Op basis van de datering van de
stroomgordel 1-sr plaats-s van hst plcmgebisd, kunnen resten van2r de RomeinSE1 lijd \1'1/Grdsn verwacht.

Het noordelijke deel van deelgebied I lag tol de v,ervaardiging van de vestingwerken rond 1600 dus buiten de
mlddeleeuw,;e si.ad en bestond waarschijnlijk uit bouwland en/of wei.and. Op de oudste kaan uit circa 1560 is
f::lcht.Eir ook bi:~bouwing té

2i8-n.

Dt1.l1:1 bevindt .lic h gèh8-8-I tsn Wf::lslt1r1 ent

911

oosten

Vélfl

deelgg!Jisd [, dus

respectievelijk ten westen en oosten van de huidige parkeergarage Kwee klust. Mogel jk zijn er ook resten
onder de hu id ige parkeergarage aanwezig, De exacte locatie van deze bebo uw,ng is name Iijk niet nauwkeurig
te oepalen louter aan de hand van één oude kaan. Afgezien daarvan staat op ae jongere kaarten waarop de
Vêstingwe, k<>n té Zlén zijn (vanaf dé 17' <aouw) ook bêbouwing afg<abeêld in h<at midd<>n

van hél bastion

even al 5 mu uIVI€ rk dat de 5tad van hat bastion sche idl.
Deelgeb 1ed 11 en 11 1:
D oo lgeb iéd 11 én 111 behoorden tol de 16s ééUW tot de m iddeléêu wse stad Gorinchem. Beide deelgébi eden
va 11-F.i n ook bi n n-FJ n hst o mwa ldiFJ gebied binnen de in de 13'=' eeuw 3angef eg de stadsomwa llin g. Binnen dan;

twee deelgebied en kunnen n ed erzetti n gsresten worden ver.vacht d ,e teruggaan tat het omstaan van
Gorinchem omstreeks het jaar 1000. Tussen hel antstaan van de stad tot tenminste de 13' - 15' eeuw zullen
de deel g ebi,sden mogelijk eer1 agrarische functie hebben g,shad, aangez ·en de lac.ati e buiten het stadshart van
Gorinch,sm ligt Ein gezi,sn de vondsten v.:m mestpakkelten lijdens archeolagisch,s ond,srzoeken diract ten

zuiden van deelgebied 111. Va nat de 16' eeuw kende Gori n coom een bloeipenod e en raakte deze d eellocaties
meer bebouwd.
Mogelijk zijn er ook resten .aa n\NEl.l ig uit vrasgs rs p,srioden, mog-s lijk IEi rugg.aand tot de Romeinse p,s riads. D s

monding van de Linge n de Merwed e za I van oudsher een aa ntrekkehj ke ocatie zrj n geweest voor bewoning,
Keste n vanaf de 11 ' eeuw kunnen word en verwacht vanaf het maaiveld ot in de stad soph og ingen die

gedurende de daa rap volgende eeuwen on LStond en. Mogelijke restetl vatl vóór de 11~

9'8 uw

bsvi ndsri .lidi

or1d s-r dé.ls s'L.c!dsu phog ing.

~
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Voorts dient rekening te worden gehoudon met bebm,wingsresten die s3menh3ngen met oe middeleouwse
stads.muur en middeleeuwse

El n

postmi dd el-st1 u\NS-s bebouwing. Te den ke11 valt h ie rb ij aan onder meer de

resten van het middeleeuwse klooster ter plaatse van de huidige Linden borg h aan de Haarstraat. zoa Is
3 angegeven op het h istori se h kaatlmateriaal

V3 n3f circa 1560 (zie pa rag raaf 4.31. Dek aan de

82gijn-snwalstraat - Kalerstra~t staat bijzondere D8bouwi11g W"Elsrg,sg,sv,sn v.an.af h,st kaarlmatsriaal vanaf ds
17"' eeuw. Onbek,snd is of de.le in de 19E seuw nag aa11weLig V,'i31S, a.:mge.zien dsLEI op ds 19;•EIEIUWSEI k-3.3r1en

niet meer als zodanig herkenbaar is.
Binnen deel ge l>ied 11 en 1 1 zijn mog el ijk beg ravi ngsreste n aanwezig. gerelateerd aan het klooster ter plaatse
va11 dé Hélarstmat trn mogelijk. de Bagijrienwa.lslra-élt (2i8- pair agraaf 4.2).

Deelgebied

Periode

Verwachting

Verwachte kenmerken vl ndp Ia ats

Dee lgeb led 1

Romeinse tijd -

middelhoog

Nederzeai ng: cu ltu u rla ag,

vanaf het

noordBn

vroc,gc,

fr agrn,i:.::i ntén. aa,dêWêr k, natu urstBGn.

rnaaivGld

mid de,l,e,a u"iNen

gebruik 5voorwe-rpen
hoog

late

Dl epte Il ggln g

middeleeuwen

N OOerze-tti ng s- en bouwh istorische

vanaf hrat

resten; cu ltu u rl aag, fragmenten

maaiveld

.a.a rd owc rk. natuurnté~tl.
gah ruik svoorwerpen

ni,su\NEI tijd

hoog

Nederzetli ng s- en bouwh istonsche

vanaf het

(vanaf 16'

resten gerei ateerd aan de

maaiveld

eeuw)

vestingwerken en (mi Iitai re)
b-sbouwing

Deelgebied 1

Romeinse tijd -

zuiden

13' eeuw
13'

16' eeuw

middelhoog

middelhoog

(s!adsgracht)

N-sds rzetting: cu ltu u rlaag,

vanaf go cm

fragmenten aardewerk, natuursteen,

beneden

gebruiksvoorwerpen

maaiveld

N ederzelti ng sresten en a f\/al;

vanaf 90 cm

cu ltuc,~aag. fragmenten aardewerK

beneden

natuurstèr::ln. gt1bruik.a.voorwerpen,

mélélivgld

afval
nieuwe tijd

Nederzetting s- en bouwh isto~sche

vanaf het

(vanaf 16'

middelhoog

reslen gerelateerd aan de

maaiveld

eeuw)

v<>slingw,,, k<a n <>n (mi Iitai r<a)
b<abouwing

Deelgebied Il

Rom<iinsè tijd -

midd<alhoog

ca.. 11~ eeuw

N<ad<a rz<>tti ng: cu ltu u rla:ig,

Ond<ar d<a

fragmFJ nten 3ardrav.rerk, natuursteen,

stadsophogi n gan

gebruiksvoorwerpen

ca. 11~eeuw-

haag

nieuwe tijd

N 00-FJ r7etti ng s- en bouwh istori sche

vanaf het

resten; cu ltu u rl aag, fragmenten

maaiveld of in de

.aardewerk. natuursteetl.

stadsophogi n gen

g-s brui ksvoorwerpen

Deelgebied

Romeinse tijd -

111

ca. 11~ eeuw

middelhoog

N-sds rzetting: cu ltu u rlaag,

Or1der ds

fragmenten aardewerk, natuursteen,

stadsophogi n gen

gebruiksvoorwerpen
ca. 11' eeuw

hoog

nieuwe tijd

Nederzettings-, bouwhistonsche of

vanaf het

oog ravi ng sresten:

maaiveld ot in de

cu ltu u rl aag.

fr agmt1 n tèr1 3-::irdEiWEir k, natuur s1B8-fl.

s taidsophogi n gYn

gebruiksvoorwerpen
Tabel 1: Archeologisohe ve1Waohtin9 per periode.

~
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6

Advies
Voor h,st ten-,sin g,sld1 een middelhoge verwachting voor res1en v.3n.3f de Romeinse tijd en ,s,sn hoge

verwachting voor resten vanaf de 13' eeuw. Deze resten kunnen van allerlei aard zojn. maar 1n het bijzonder
wordt g ed3cht

a,rn:

-resten V.3n d,s middeleeuvvse stadsgracht vanaf d,s 13 11 eeuw in deelgebied
-Rest-sn van ouds bebouwing (mogelijk molsns) tE1r pli31alse van

1

(zu;delijke deel)

de,slgeb-ed 1 (noordelijk d,s-sl). zoals ,áchtbi:!ar

op kaart uit circa. 7560, evenals 17'-eeuwse bebouv.;ng op het oastion. Dus ter plaatse en in de onmiddellijke
omgevjng van de hu di ge pan<eerga rage Kweeklust
•resten van DE:lbouwing uit de l.~tg rniddsleeuwgn Sri nis uwe tijd [angs dé luid2ijdt1 vain dt1E1lgeb[èd lf trn Il[,

-Resten van midde lee~ws kloosterbebouwing !er plaatse van de huidige Lindenborgh aan de Haa rstraat en
ten noorden daarvan (Bagijnenwals!raat) met mogelijk bijbehorende begravingen
-Bjzondere bebouwing ter plaatse van de huidige Bagijnenwa straat - Katerstraat, weergegeven op

kaartmat.ê1 iaal uit dè 17~ êê uw
Aangez en in dit stadium nog niet duidelijk is op welke diepte de resten kunnen worden verwacht en in

hoovQrrn dQ bodGm rnGds is verstoord, kunnen voor enkQle specifiBkQ locatiés nog gèBtl concrntti
verwa chti ng-FJ n 1,,vmd en uilgiFJs pro ken met biFJtrekk ing tol vervalgonder.zoe k.

Om gedetailleerdere informatie te verkrijgen ten aanzien van de te verwachte diepte en verstoringen dient het

pl.angebied eerst onder,.-Jorpen te worden aan een bouwhistorisch en archeologisch vervolgonderzoek. Door
middel van een ba uwti stori sch en archiefonderzoek kur-.r-.en ds vers torir-.g en in be-s Id worden g eb rach t. Aan

de hand daarvan kan word en bepa aId waar en hoeveel boringen dienen te word en gezet.
Dm de aard en de kwaliteit van het bodemarchief in kaan te brengen. kan in eerste insla nti e worden
g e.advi seerd om

l3iEI n

arch-sa logi se h booronder zoek uit 1-s vosrn n. Met dl VEI ldonder zoek .za I de a rcheol o,,g is.ch s

verwachting uit het burea uo nderzoe k voor zover mogellj k getoetst word en en za I worden onderzocht hoe he!
bodemprotiel in elkaar zit en tot welke diepte er sprake is van ophog ngslagen en 19' eniof 20'-<aeuwse
vèrgr dvingen.

Voor het plangebied wordt een booronderzoek geadviseerd met een boordichtheid van ten minste 6 boringen
per hectare. Hiermee is he! onderzoek ka nerend voor de verwachte penod en." Aan gezien het plangebied
<rnn total<a opp<arvlakt<> van circa 4 ha. zull<an in totaal 24 bcring<an g<awt di<an<an t<a word<an.
De boringen dien en min maal 25 cm doorgezet t~ warden tot in de o ngeroorde grond. Het booro nderzoe k
dient te worden verncht door een gecertificeerd archeoloqisch bureau. waarbij de beoordeling van de
boorkêrnên gêschiêdt door """ arch<>0loog mêt kênnis en <arvaring in stadsk<arnondêrzo<ak. Op grond van de

rnsultatcn van hQ-t baoranderzoek zal hQ-rovêrwog~n moeten \11/Ctden \11/ê,ke vorm van VQ-rvolgondc-rzoèk hét
meest p3sS-FJ nd is.

Voor zover de terreinomstandigheden (bebcuv,ing. verh3rdingen, begrcejlng etc.) het toelaten, moeten de
boringEln in sen gelijkmalig boorgrid worden geplaatst. D-s E1.-.:acte boorloc.ati-ss worder-. in hElt veld bepaald en

ingemeten met een meetlint of m eetwi el.
Het booronderzoe k zal worden uitgevoerd met be hu p van een Ed el man boor van 7 cm !ot mi nimaa 1 25 cm in
de ongeroerde grond. Hiermee kan de relevante- bodemopbouw in l'."3 rt gebracht word en. Het opg el>Oord e
mats ri.a.al Lal

½'{] rd en

gE1Leefd over een zeef met Elen ma-3s.wijdte van 4 mm of \1'1/0rdEI n VEI rb ra kkel d fvEI rsn eden

en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeolOIJische waarden. De boringen zullen conforn1 de NEN51()4

Jo KNA. 3-. • Leidraad nventariserend veldonderzoek. Deel: karteren<! booronderzoek lul120C(i}.

~
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l>eschreven

worden

en

gMlogisch

en

l>odcmkundig

gûlnierpreteerd

Eventueel

aangetroften

von.d sl mc1;t,s riaal wordt gedst,srmir..eeré en g-s ra pporlserd. Na ds afronding ...-an h,st on d er7oek ?uUen de

vond sten

binnen

twee

jaar

overgedragen

Würden

aan

het

bevoegd

gezag

IP DB l

Positieve

onderzoeksresultaten Würden gemeld aan Archis.

Oppervlakte

AANTAL

DIEPTE

4 ha

24

Tot minimaal 25 cm in de ongeroerde grond

Totaal

24

Taba.' 1: Voorlopig boo,progr8mma

De resul\aten van dit onderzoek dienen getoetst te worden door het bevoegd gezag, dat op basis van het
uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Geadviseerd Würd t daarom om comact op te nemen met de
g ~rneantg Go ri nçh,e m.

D-:::- 11 t1u::.t1 ~1t1g Id11:;chE:! çl.fL"_j:;.1!1t:Jl ie vo1~e11::; D1::' r. ,u~~r et ~1l 2UC J er 1'l'lf'rVW • 1tg l 11u ril D111ulok 1.1t, .St~nd,:.1,:.11 dw 1,

Lr:.hos!'a':.l:grafisc.he Nomeocl ator vs Il de ondiepe ond-e rgrnrid
~

Syn:~-egra tv .: 1oet1nchem'!:::,~e9 •31

;:i

NL-7007 CE, Cce11:-:c.hèrr

.:.!3van27

Project

Bureauonderzoek , Baq ij nenwa lstraat te Gorinchem

Kenmerk

HKR/ALGISAD.'PQ5[] 2949

Literatuur
Berendsen, H.J.A., 2005· Landschappelijk Nederland. Van Gorcum. Assen
Berendsen, H.J.A. en E. Stauthamer, 20G1

PalaBog@ogrBphic deV8lopment of thB Rhine-MBuse deltEt, The

NethBrlands. V 3 n Ga reu m, As.sen.
Koppen. M. en R t,obijns. 2UlJ4: Kanjers van <Je wallen. De restauratie van de Gorcumse vestingwerken.
Gorir1d1t1rn.

Mulder de, E. F.J" M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhotf en T.E. Wang. 2003: De ondergrond van
Nederland. Wolters-Nordhoff, Groningen.IHouten
Rijks GeolO!)ische D enst.

rngo,

Geologische kaan van Nederland 1:50.000, 38 Oost /Gorinchem), Haarlem,

StMnotitie Bastion 11, 13 e.v. (SAB projectnu mme r 609221 .
St9nV9rt, R.. C. Kol man, S. van Ginkel•M99ster, E . Stades.Vischer, S. Broekhoven Qn R. Romm~s, 20D4:

Monumenten in Nederland. Zuid-Holland, Zwolle en Zeist.
Stichting voor Bodemkartering, 1981 : Bodamkaar! van Nederland schaal 1:50.000, blad 38 )Oost /Gorinchem)

Wageningen,
Stichting voor Bodemkartering, 1981 : Bodemk aalt van Nederland schaal 1: 50. 000" loelichting b1ï het kaartbla d
38 Oost (Gon·nchem) Wageningen .

Uitgeverij Nieuwland . 2006 : Grote Historische Topografische Atlas van Zuid-Holland, ca . 1905. Tilburg .
Wolters Noordhotf Atlasproducties, 1990: Grote Histon·sche Atlas van Nederland; 1. W1!$t•Nederland 1839-

1859, Groningen .

1nternets ites

www.archis2.archis.nl

t1ttp:llchs. zuid-holland .ol
hno:llhomo.planetnll- veen02661projec1onlprojec1en IwebsitQ Workgroep Archeologie Gemeonte Gorinchem).

www ggrinchemor (Wandelen

door heden sn verleden van Gorinchem. Baschrijving ven dti stBds• en

vestingwancie!ing)
www.watwaswaar.nl

S Syn: ~egra tv :ioet1nchem-se.~·e,;i '31 a NL -!007 CB Cce11nc.her

27 ~·an 27

Bijlagen:

Bijlage 1:

Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen

Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen

Legenda
/
'-

Romeinse tijd
Late mlddelê8llwen
Nieuwe tijd

D

orderzoe:ksmelding + meld nummer

archeologisch monument+ waarnemîngsnummer
-

D

le rrei n van archeologische beteke nis

terrain van archeologische waarde

C] tc rrOi n van hoge archeologische waarde
-

le rrei n van zeer hoge a rcheologisct,e waarde

-

terrei n van zeer hoge .:1rchcologisctic wc::i.::1rdc. beschermd

are heologis che verwach li ng
trefkans

lridd&lhoog (water)

laag(water)
waler

D
D

D

onbekend

hAgr!l!17ing plangebi9d

Synthegra BV

250
126000

niet gckarmerd

127000

Bijlage 2:

Geologische perioden en lijst met gebruikte afkortingen

LIJ•• met o-brullcl,o alkortlngen
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